
 

i 

 

29 Temmuz 2013 

www.bilgitoplumustratejisi.org 

İhtiyaç Tespiti ve Önerlier Raporu 

İhtiyaç Tespiti ve Öneriler Raporu 

 

 

T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

Bilgi Toplumu Stratejisinin Bilgi Toplumu Stratejisinin Bilgi Toplumu Stratejisinin Bilgi Toplumu Stratejisinin 
Yenilenmesi ProjesiYenilenmesi ProjesiYenilenmesi ProjesiYenilenmesi Projesi 



 

2 

 

 

Bu rapor, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi ve McKinsey Danışmanlık 

Hizmetleri Limited Şirketi arasında imzalanan Bilgi Toplumu Stratejisinin 

Yenilenmesine İlişkin Hizmet Alımı İşi Sözleşmesi kapsamında, gerekli bulgu ve 

analizler hazırlanmak suretiyle, oluşturulacak Bilgi Toplumu Stratejisine altyapı teşkil 

etmek üzere üretilmiştir. Bu raporun hazırlanmasında çalışma boyunca ilgili 

taraflardan elde edilen bilgi ve görüşler ile Kalkınma Bakanlığı’nın 

değerlendirmelerinden istifade edilmiştir. Bu çalışma Kalkınma Bakanlığı’nın 

kurumsal görüşlerini yansıtmaz. Bu raporda yer alan içeriğin tamamı ya da bir kısmı 

atıfta bulunmak kaydıyla Kalkınma Bakanlığı’nın izni olmadan kullanılabilir. 
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TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

TÜDOF Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu 

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu 

TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu  

TÜSİAD Türk Sanayici ve İşadamları Derneği 

TV Televizyon 

UDHB Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı  

UKCCIS Birleşik Krallık Çocukların İnternet Güvenliği Konseyi 

(United Kingdom Council for Child Internet Safety) 

UNDP United Nations Development Programme 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

vb. ve benzeri 

vs. vesaire 

YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği 

YÖK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
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Etki, Maliyet ve FayEtki, Maliyet ve FayEtki, Maliyet ve FayEtki, Maliyet ve Fayda’yla ilgili açıklamalarda’yla ilgili açıklamalarda’yla ilgili açıklamalarda’yla ilgili açıklamalar    

Maliyet LimitleriMaliyet LimitleriMaliyet LimitleriMaliyet Limitleri    

Uygulamaların önceliklerine göre gruplanması önceliklerin paydaşlarla paylaşılmasını ve 

eylem planının hazırlanmasını kolaylaştıracaktır. Bu gruplamanın gerçekleşmesi için 

öncelikle uygulamaların sayısal fayda, etki ve maliyetleri belirlenmeli ya da 

yakınsanmalı, sonrasında bu fayda, etki ve maliyetler belli limitler dâhilinde 

gruplanmalıdır. 

Uygulamaların fayda, etki ve maliyet seviyelerinin belirlenmesinde, eğer o uygulamayla 

ilgili sayısal değerler hesaplanabilmişse, hesaplanan değerlerden faydalanılmıştır. Eğer 

uygulamayla ilgili fayda, etki ya da maliyet alanında sayısal değerlere ulaşılamamışsa 

uzman görüşleri ve uygulamanın etkileri yardımıyla fayda, etki ve maliyet seviyeleri 

belirlenmiştir. 

Farklı eksenlerdeki uygulamaların çok farklı maliyetleri olduğu için uygulamaların maliyet 

limitleri her eksen için farklı şekilde belirlenmiştir. Eksenlere göre limitler aşağıda 

paylaşılmıştır. Faydalarla ve etkilerle ilgili ise limitler belirlenmemiştir çünkü çoğu etki ve 

fayda sayısal olarak, sağlıklı bir şekilde hesaplanamamaktadır. Etkilerin 

gruplandırılmasında atölye ve odak grup çalışmalarında katılımcıların paylaştıkları 

görüşler, uzmanlarla ve STK’larla yapılan birebir görüşmeler temel alınmıştır. 

 

    Tahmini MaliyTahmini MaliyTahmini MaliyTahmini Maliyet Üst Limitleri et Üst Limitleri et Üst Limitleri et Üst Limitleri 

(Milyon TL, uygulamanın hayata 

geçirilmesinin maliyeti)    

EksenEksenEksenEksen    DüşükDüşükDüşükDüşük    OrtaOrtaOrtaOrta    

Bilgi Teknolojileri Sektörü 500 1500 

Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet 1 5 

Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam 1 3 
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    Tahmini MaliyTahmini MaliyTahmini MaliyTahmini Maliyet Üst Limitleri et Üst Limitleri et Üst Limitleri et Üst Limitleri 

(Milyon TL, uygulamanın hayata 

geçirilmesinin maliyeti)    

EksenEksenEksenEksen    DüşükDüşükDüşükDüşük    OrtaOrtaOrtaOrta    

Toplumsal Dönüşüm 2 10 

Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve 

Güvenli İnternet 

1 10 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi 

Çözümler 

15 40 

İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret 2 10 

Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik 5 20 

 

Net Bugünkü Değerin HesaplanmasıNet Bugünkü Değerin HesaplanmasıNet Bugünkü Değerin HesaplanmasıNet Bugünkü Değerin Hesaplanması    

Bazı uygulamaların yararlarının net bugünkü değerleri hesaplanmıştır. Net bugünkü 

değer hesabında öncelikle uygulamanın strateji döneminde (2014-2023) yıllık faydası 

yakınsanmıştır. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti olarak kamunun güncel 5 yıllık TL 

borçlanma faizi kullanılarak bu faydanın günümüzdeki değeri hesaplanmıştır [1]. 
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1111 Bilgi Teknolojileri SektörüBilgi Teknolojileri SektörüBilgi Teknolojileri SektörüBilgi Teknolojileri Sektörü    

A.A.A.A. Temel bulgular ve küresel öğrenimlerTemel bulgular ve küresel öğrenimlerTemel bulgular ve küresel öğrenimlerTemel bulgular ve küresel öğrenimler    

BT sektörü önemiBT sektörü önemiBT sektörü önemiBT sektörü önemi    

Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği yüksek büyüme oranlarını geTürkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği yüksek büyüme oranlarını geTürkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği yüksek büyüme oranlarını geTürkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği yüksek büyüme oranlarını gelecekte devam lecekte devam lecekte devam lecekte devam 

ettirip, orta gelir düzeyinden üst gelirli ülkeler grubuna geçmesi ihracatın artmasına ettirip, orta gelir düzeyinden üst gelirli ülkeler grubuna geçmesi ihracatın artmasına ettirip, orta gelir düzeyinden üst gelirli ülkeler grubuna geçmesi ihracatın artmasına ettirip, orta gelir düzeyinden üst gelirli ülkeler grubuna geçmesi ihracatın artmasına 

dolayısıyla ülkede katma değerin ve rekabetçiliğin artmasını gerektirmektedir. Bunu dolayısıyla ülkede katma değerin ve rekabetçiliğin artmasını gerektirmektedir. Bunu dolayısıyla ülkede katma değerin ve rekabetçiliğin artmasını gerektirmektedir. Bunu dolayısıyla ülkede katma değerin ve rekabetçiliğin artmasını gerektirmektedir. Bunu 

gerçekleştirmek için BT kullanımının ve sektörünün geliştirilmesi zorungerçekleştirmek için BT kullanımının ve sektörünün geliştirilmesi zorungerçekleştirmek için BT kullanımının ve sektörünün geliştirilmesi zorungerçekleştirmek için BT kullanımının ve sektörünün geliştirilmesi zorunluluk haline luluk haline luluk haline luluk haline 

gelmiştir.gelmiştir.gelmiştir.gelmiştir.    

• Türkiye son yıllarda kaydettiği yüksek büyümeyi gelecekte de devam ettirmeyi 

hedeflemektedir. Bununla birlikte, büyümenin önemli bir oranı (2000-2010 yılları 

için %75’i) yerel talepteki artıştan gelmekte ve Türkiye ihracatta Kore, Polonya, 

Romanya, Çin gibi gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kalmaktadır. Aynı 

zamanda, Türkiye’nin temel ihracat kalemlerini taklit edilmesi kolay, işgücü yoğun 

ve sermaye yoğun ürünler oluşturmaktadır. 

• Türkiye’de yüksek ihracat rakamlarına sahip sektörlerde bile katma değer oranı 

diğer ülkelerin çok gerisindedir. Katma değerin yükseltilmesi için gerekli Ar-Ge ve 

yenilikçilik, ancak eğitimli ve nitelikli insan kaynağının ve bireysel, özel ve kamu 

BT kullanımının artırılması ile mümkün olacaktır. 

BT hem niBT hem niBT hem niBT hem nitelikli istihdam yaratarak, hem de rekabetçiliği ve üretkenliği artırarak telikli istihdam yaratarak, hem de rekabetçiliği ve üretkenliği artırarak telikli istihdam yaratarak, hem de rekabetçiliği ve üretkenliği artırarak telikli istihdam yaratarak, hem de rekabetçiliği ve üretkenliği artırarak 

ekonomik büyüme yaratır. BT kullanımı birçok sektörde rekabetçilik açısından her ekonomik büyüme yaratır. BT kullanımı birçok sektörde rekabetçilik açısından her ekonomik büyüme yaratır. BT kullanımı birçok sektörde rekabetçilik açısından her ekonomik büyüme yaratır. BT kullanımı birçok sektörde rekabetçilik açısından her 

boyutta işletme için anahtar role sahiptir. boyutta işletme için anahtar role sahiptir. boyutta işletme için anahtar role sahiptir. boyutta işletme için anahtar role sahiptir.     

• BT sektöründe yaratılan istihdamın ülkelerin toplam istihdamına yüksek bir çarpan 

ile katkı verdiği görülmüştür. Hindistan’da Nasscom tarafından 2009 yılında 

yapılan çalışmaya göre, yaratılan her bir BT istihdamı toplam Hindistan ekonomisi 

içinde 3,6 işe dönüşmüştür. Benzer çalışmalar BT istihdam çarpanını Filipinler’de 

2 ABD’de 3,2 olarak vermektedir. Aynı zamanda, BT sektörü çalışanlarında 

yüksek nitelik gerektirdiği için, sektör içindeki istihdamın değeri yüksektir. 

İngiltere’de BT sektöründeki ortalama maaş, tarım dışı bütün sektörlerin 

ortalamasından %33 daha yüksektir.  
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• Sektörel rekabetçilik ve üretkenlik ile BT kullanımı arasında kuvvetli bir ilişki 

vardır. ABD’de yapılan bir araştırmada 1995-2001 yılları arasında BT’yi daha fazla 

kullanan sektörlerde %3,5’luk bir üretkenlik artışı görülürken, BT kullanmayan 

sektörlerin üretkenlikleri %0,5 düşüş göstermiştir. 2012 yılında gelişmekte olan 

ülkelerde KOBİ’lerle yapılan bir çalışma BT’yi daha çok kullanan işletmelerin daha 

yüksek bir oranla büyüdüklerini göstermiştir.  

Ekonomik faydalarının yanında BT ve daha gEkonomik faydalarının yanında BT ve daha gEkonomik faydalarının yanında BT ve daha gEkonomik faydalarının yanında BT ve daha geniş anlamda BİT’in birçok sosyal eniş anlamda BİT’in birçok sosyal eniş anlamda BİT’in birçok sosyal eniş anlamda BİT’in birçok sosyal 

faydasına dair kuvvetli göstergeler mevcuttur. faydasına dair kuvvetli göstergeler mevcuttur. faydasına dair kuvvetli göstergeler mevcuttur. faydasına dair kuvvetli göstergeler mevcuttur.     

Bolivya ve Hindistan’da BT dezavantajlı kesimlerin ekonomiye katılmaları için başarıyla 

kullanılmaktadır. Ürdün ve Uruguay gerçekleştirdikleri eğitim reformlarında BT 

kullanımını odağa yerleştirmişlerdir. Güney Afrika veremle mücadelede mobil sağlık 

uygulamalarını devreye soktuktan sonra hastaları tedavi etme oranında %68’lik bir 

ilerleme sağlamıştır. Dünya ekonomik forumunda yapılan bir anket BT kullanımıyla 

yolsuzluğun azalması ve şeffaflığın artması arasında kuvvetli bir bağın olduğunu 

göstermektedir. 

Mevcut durum bulgularıMevcut durum bulgularıMevcut durum bulgularıMevcut durum bulguları    

Türkiye’deki bilgi teknolojileri harcamaTürkiye’deki bilgi teknolojileri harcamaTürkiye’deki bilgi teknolojileri harcamaTürkiye’deki bilgi teknolojileri harcama
1111
    toplamının 2011 yılında 7toplamının 2011 yılında 7toplamının 2011 yılında 7toplamının 2011 yılında 7----8 milyar dolar olduğu 8 milyar dolar olduğu 8 milyar dolar olduğu 8 milyar dolar olduğu 

tahmin edilmektedir.tahmin edilmektedir.tahmin edilmektedir.tahmin edilmektedir. Harcamalar bu büyüklüğüyle GSYH’nin %1’ini oluşturmaktadır. İç 

kaynak kullanımı ile 9-11 milyar dolar olarak tahmin edilen BT harcamaları GSYH’nin 

yaklaşık %1,4’üne denk gelmektedir. 

BT kullanımının ülkelerde kişi başı gelir düzeyiyle orantılı olarak arttığı görülmektedirBT kullanımının ülkelerde kişi başı gelir düzeyiyle orantılı olarak arttığı görülmektedirBT kullanımının ülkelerde kişi başı gelir düzeyiyle orantılı olarak arttığı görülmektedirBT kullanımının ülkelerde kişi başı gelir düzeyiyle orantılı olarak arttığı görülmektedir. 

Türkiye’nin BT harcamalaTürkiye’nin BT harcamalaTürkiye’nin BT harcamalaTürkiye’nin BT harcamaları benzer orta gelir grubu ülkelerin alt sıralarında yer rı benzer orta gelir grubu ülkelerin alt sıralarında yer rı benzer orta gelir grubu ülkelerin alt sıralarında yer rı benzer orta gelir grubu ülkelerin alt sıralarında yer 

almaktadır.almaktadır.almaktadır.almaktadır.  

Türkiye’de BT kullanımında özellikle yazılım ve BT hizmetlerinin payı düşük gelirli ülkeler Türkiye’de BT kullanımında özellikle yazılım ve BT hizmetlerinin payı düşük gelirli ülkeler Türkiye’de BT kullanımında özellikle yazılım ve BT hizmetlerinin payı düşük gelirli ülkeler Türkiye’de BT kullanımında özellikle yazılım ve BT hizmetlerinin payı düşük gelirli ülkeler 

seviyesindedirseviyesindedirseviyesindedirseviyesindedir. 2011 senesinde Türkiye’deki BT harcamalarının %74’ü donanım 

 

 

 
1 BT harcaması donanım, yazılım ve BT hizmetlerini kapsamaktadır. Donanım kapsamında akıllı telefonlar 

bulunurken, diğer telefonlar bu kapsamda alınmamaktadır. 



 

18 

 

sektörüne yapılırken sadece %16’sı BT hizmetlerine ve %10’unu yazılıma yapılmıştır. 

Türkiye BT harcamaları, harcamaların %20’sinin BT hizmetlerine ve %9’luk kısmını 

yazılıma yapılmakta olduğu düşük gelir düzeyi grubundaki ülkelere göre bile düşük 

seviyede kalmaktadır.  

TürkTürkTürkTürkiye’deki düşük BT kullanımının sebeplerini kullanıcıya göre 3 alt başlıkta incelemek iye’deki düşük BT kullanımının sebeplerini kullanıcıya göre 3 alt başlıkta incelemek iye’deki düşük BT kullanımının sebeplerini kullanıcıya göre 3 alt başlıkta incelemek iye’deki düşük BT kullanımının sebeplerini kullanıcıya göre 3 alt başlıkta incelemek 

mümkündür: bireysel kullanım, kurumsal kullanım ve kamu kullanımı. mümkündür: bireysel kullanım, kurumsal kullanım ve kamu kullanımı. mümkündür: bireysel kullanım, kurumsal kullanım ve kamu kullanımı. mümkündür: bireysel kullanım, kurumsal kullanım ve kamu kullanımı.     

Bireysel kullanımın geride kalmasının en önemli nedenlerinden biri düşük donanım Bireysel kullanımın geride kalmasının en önemli nedenlerinden biri düşük donanım Bireysel kullanımın geride kalmasının en önemli nedenlerinden biri düşük donanım Bireysel kullanımın geride kalmasının en önemli nedenlerinden biri düşük donanım 

penetrasyonudur.penetrasyonudur.penetrasyonudur.penetrasyonudur. Gelişmiş ülkelerde %66,  gelişmekte olan ülkelerde ise  %19 civarında 

olduğu tahmin edilen akıllı telefon penetrasyonun Türkiye’de %16 civarındadır. 

Ülkedeki bilgisayar, akıllı telefon ve tablet penetrasyonları her ne kadar son yıllarda artsa 

da, Türkiye’nin kişi başına geliri bakımından aynı gelir grubundaki ülkelerden daha 

geride cihaz penetrasyon oranlarına sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun önemli 

sebeplerinden biri olarak, donanım üzerindeki vergilerin fiyatlar üzerine yaptığı ~%33’lük 

maliyet artışını göstermek mümkündür. Türk vergi sistemine göre düşük gelirli ülkelerde 

yenilikçi cihazların yayılmasını hızlandıran ucuz ve kitle odaklı cihazların üzerinde bile 

minimum 100 TL özel tüketim vergisi olmasının cihaz alım gücünü sınırladığı tahmin 

edilmektedir.  

Donanım penetrasyonunun düşüklüğü, yazılım talebini ve dolayısıyla arzını da Donanım penetrasyonunun düşüklüğü, yazılım talebini ve dolayısıyla arzını da Donanım penetrasyonunun düşüklüğü, yazılım talebini ve dolayısıyla arzını da Donanım penetrasyonunun düşüklüğü, yazılım talebini ve dolayısıyla arzını da 

sınırlamaktadır ve donanım sahibi bireylerin de yazılım harcamalarının çok düşük sınırlamaktadır ve donanım sahibi bireylerin de yazılım harcamalarının çok düşük sınırlamaktadır ve donanım sahibi bireylerin de yazılım harcamalarının çok düşük sınırlamaktadır ve donanım sahibi bireylerin de yazılım harcamalarının çok düşük 

seviyelerde kaldığı görülmektedir. seviyelerde kaldığı görülmektedir. seviyelerde kaldığı görülmektedir. seviyelerde kaldığı görülmektedir. Buna etki eden faktörlerden bir tanesi korsan yazılım 

kullanım oranının yüksek olması ve yazılım kullanımının yazılım harcamalarına 

yansımamasıdır. Türkiye’de ve diğer gelişmekte olan ülkelerde görece yüksek olan kayıt 

dışı yazılım oranları halkın, yazılımların yasal kullanımları hakkındaki bilinçsizliği, fikri 

mülkiyet hakları konusundaki mevzuat yetersizliği veya mevcut mevzuatın etkin 

uygulanamaması ile açıklanabilmektedir. Türkiye'deki kayıt dışı yazılım oranı 62% ile 

dünya ortalaması olan 42%'nin oldukça üzerindedir.    

Türkiye’deki kurumsal BT harcamaları çoğu sTürkiye’deki kurumsal BT harcamaları çoğu sTürkiye’deki kurumsal BT harcamaları çoğu sTürkiye’deki kurumsal BT harcamaları çoğu sektörde orta gelirli ülkelerin altındadır, ektörde orta gelirli ülkelerin altındadır, ektörde orta gelirli ülkelerin altındadır, ektörde orta gelirli ülkelerin altındadır, 

bunun yapısal ve davranışsal olmak üzere iki temel sebebi vardır.bunun yapısal ve davranışsal olmak üzere iki temel sebebi vardır.bunun yapısal ve davranışsal olmak üzere iki temel sebebi vardır.bunun yapısal ve davranışsal olmak üzere iki temel sebebi vardır. Türkiye’nin diğer 

gelişmekte olan ülkelere göre daha yoğun mikro ve KOBİ ağırlıklı şirket yapısı 

harcamaların düşük kalmasının yapısal sebebidir. Yüksek iç kaynak kullanımı, düşük BT 

farkındalığı, uzun yıllar süren değişken piyasa ortamının kısa dönemli bir yönetim 

anlayışını yerleştirmiş olması ise davranışsal sebepler arasında görülmektedir.  
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Bankacılık ve finans sektörü harcamaları orta seviyeli ülkeler seviyesinde seyrederken, 

imalat, toptan ve perakende ticaret, ulaşım gibi sektörlerde Türkiye’nin BT 

harcamalarının sektör katma değerine oranı orta gelirli ülkeler grubunun ortalamalarına 

göre oldukça düşük kalmaktadır. Perakende sektöründe orta gelir grubundaki ülkelere 

göre %69 daha az BT harcaması yapılmasının temel sebebi mikro ve küçük işletme 

ağırlıklı sektörün organize olmaması olarak görülmektedir. Orta gelirli ülkelere göre %71 

daha az BT harcaması yaptığı görülen imalat sektörü özelinde bir diğer faktör de Türkiye 

imalat sektörünün tarım ağırlıklı olmasıdır. İmalat sektöründe tarım ağırlığı arttıkça 

çoğunlukla BT harcamasının azaldığı görülmektedir. 

Kamu BT harcamalarının kamunun toplam büyüklüğüne oranına bakıldığında orta gelir Kamu BT harcamalarının kamunun toplam büyüklüğüne oranına bakıldığında orta gelir Kamu BT harcamalarının kamunun toplam büyüklüğüne oranına bakıldığında orta gelir Kamu BT harcamalarının kamunun toplam büyüklüğüne oranına bakıldığında orta gelir 

grubu ülkegrubu ülkegrubu ülkegrubu ülkelerinden daha düşük bir oranla karşılaşılmaktadırlerinden daha düşük bir oranla karşılaşılmaktadırlerinden daha düşük bir oranla karşılaşılmaktadırlerinden daha düşük bir oranla karşılaşılmaktadır.    Kamu    kuruluşları, 2011 

yılında 1,1 milyar dolar BT harcamasıyla bankacılık ve finans sektörünün ardından 

ülkedeki 3. büyük BT kullanıcısıdır.  Kamu BT harcamalarının kamu gelirleri içindeki 

oranı Türkiye’de %1,9 iken bu oran Meksika’da %4,2, Polonya’da %3,7, Macaristan’da 

%3,4, Arjantin’de %3,1’dir. 

Türkiye’deki BT sektörü arzına baktığımızda ise donanım ve yazılım sektörlerinin tüm Türkiye’deki BT sektörü arzına baktığımızda ise donanım ve yazılım sektörlerinin tüm Türkiye’deki BT sektörü arzına baktığımızda ise donanım ve yazılım sektörlerinin tüm Türkiye’deki BT sektörü arzına baktığımızda ise donanım ve yazılım sektörlerinin tüm 

dünyayla benzer şekilde konsolide ve ithalat odaklı bir yapıya sahip olduğudünyayla benzer şekilde konsolide ve ithalat odaklı bir yapıya sahip olduğudünyayla benzer şekilde konsolide ve ithalat odaklı bir yapıya sahip olduğudünyayla benzer şekilde konsolide ve ithalat odaklı bir yapıya sahip olduğu    

görülmektedir. Arz tarafında Türkiye, diğer birçok ülkeye paralel olarak, donanımda ithal görülmektedir. Arz tarafında Türkiye, diğer birçok ülkeye paralel olarak, donanımda ithal görülmektedir. Arz tarafında Türkiye, diğer birçok ülkeye paralel olarak, donanımda ithal görülmektedir. Arz tarafında Türkiye, diğer birçok ülkeye paralel olarak, donanımda ithal 

ürün kullanımı sebebiyle cari açık yaratmaktadır.ürün kullanımı sebebiyle cari açık yaratmaktadır.ürün kullanımı sebebiyle cari açık yaratmaktadır.ürün kullanımı sebebiyle cari açık yaratmaktadır. 

Küresel pazarda ve Türkiye’de donanım sektörü birkaç çok uluslu büyük oyuncunun 

yüksek pazar payına sahip olduğu ve ölçek ekonomisine dayanan bir sektör olarak 

görülmektedir. Pazarın geneline bakıldığında dünya donanım pazarının %65-75’inin 5-10 

küresel şirketin kontrolü altındadır.  ABD, Çin, Tayvan, Japonya, Kore ve 2-3 ülke 

dışındaki tüm ülkeler BT donanımlarını ithal etmektedir. Türkiye donanım pazarının da bu 

duruma paralel olarak ~%80’i ithal ürünlerden oluşmakta ve geri kalan yerli ürünlerin de 

sadece montaj işlemi Türkiye’de yapıldığı için GSYH’ye katkıları düşük kalmaktadır. 

Dünyadaki BT donanım üretim rakamlarına bakıldığında üretimin önemli bir kısmının 

(%70) Uzakdoğu ülkelerinde konsolide olduğu görülmektedir. Türkiye’ye benzer ülke 

grubundaki Doğu Avrupa ülkeleri toplam üretimin sadece %3-5’ini yapmaktadır. Yüksek 

nüfus ve merkezi coğrafi konumuna rağmen Türkiye %0,2 seviyesinde pazar payına 

sahiptir ve üretimde alması gereken payı alamamaktadır. 
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Donanım değer zincirine bakıldığında ilk sıradaki oyuncular hariç zincirin tümünde karlılık Donanım değer zincirine bakıldığında ilk sıradaki oyuncular hariç zincirin tümünde karlılık Donanım değer zincirine bakıldığında ilk sıradaki oyuncular hariç zincirin tümünde karlılık Donanım değer zincirine bakıldığında ilk sıradaki oyuncular hariç zincirin tümünde karlılık 

problemi yaşanmakta olduğu görülmektedirproblemi yaşanmakta olduğu görülmektedirproblemi yaşanmakta olduğu görülmektedirproblemi yaşanmakta olduğu görülmektedir. Patent korumasına sahip teknolojilerin, ilk 

yatırım avantajlarının ve ölçek ekonomisinin karlılık sağlamak için olmazsa olmaz 

faktörler olduğu düşünülürse Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkelerin rekabet 

açısından zayıf bir noktada kalmaları kaçınılmaz olmaktadır. 

Yazılım pazarının düYazılım pazarının düYazılım pazarının düYazılım pazarının dünyadaki durumu incelendiğinde; ölçek ekonomisinin karlılık üzerinde nyadaki durumu incelendiğinde; ölçek ekonomisinin karlılık üzerinde nyadaki durumu incelendiğinde; ölçek ekonomisinin karlılık üzerinde nyadaki durumu incelendiğinde; ölçek ekonomisinin karlılık üzerinde 

çok belirleyici bir rol oynadığı, ürün haline getirilmemiş ya da herhangi bir farklılık çok belirleyici bir rol oynadığı, ürün haline getirilmemiş ya da herhangi bir farklılık çok belirleyici bir rol oynadığı, ürün haline getirilmemiş ya da herhangi bir farklılık çok belirleyici bir rol oynadığı, ürün haline getirilmemiş ya da herhangi bir farklılık 

sunmayan yazılımların kar etmesinin çok zor olduğu görülmektedirsunmayan yazılımların kar etmesinin çok zor olduğu görülmektedirsunmayan yazılımların kar etmesinin çok zor olduğu görülmektedirsunmayan yazılımların kar etmesinin çok zor olduğu görülmektedir. Büyük firmalar 

dünya yazılım pazarının %34’üne, Türkiye yazılım pazarının ise %48’ine hâkimdir.   

Pazarın alt kırılımlarında birçok sektörde de küresel oyuncular baskındır. Yerel 

oyuncular; yerel yönetmelikler veya iş yapış şekilleri nedeniyle farklılaşan (örneğin 

muhasebe yazılımları) sektöre özel yazılım gerektiren ve ya müşteriye yakınlığın önemli 

olduğu iş süreçleri gibi sınırlı alanlarda rol alabilmektedir. Bu alanlar toplamının toplam 

yazılım pazarının 39%’una denk geldiği tahmin edilmektedir. 

Doğası itibariyle insan kaynağı odaklı olDoğası itibariyle insan kaynağı odaklı olDoğası itibariyle insan kaynağı odaklı olDoğası itibariyle insan kaynağı odaklı olan BT hizmetleri sektörü yerelleşme ihtiyacından an BT hizmetleri sektörü yerelleşme ihtiyacından an BT hizmetleri sektörü yerelleşme ihtiyacından an BT hizmetleri sektörü yerelleşme ihtiyacından 

dolayı küresel olarak ve Türkiye’de de yerel oyuncuların gelişimine ve yerel istihdama dolayı küresel olarak ve Türkiye’de de yerel oyuncuların gelişimine ve yerel istihdama dolayı küresel olarak ve Türkiye’de de yerel oyuncuların gelişimine ve yerel istihdama dolayı küresel olarak ve Türkiye’de de yerel oyuncuların gelişimine ve yerel istihdama 

açık bir sektördür.açık bir sektördür.açık bir sektördür.açık bir sektördür.    

Dünyada BT hizmetleri donanım ve yazılım sektörlerinin aksine daha parçalı ve yerel bir 

karakter göstermektedir. İlk 15 oyuncu pazarın sadece %33’üne sahiptir. Alt sektörlere 

bakıldığında danışmanlık alt sektörü hariç diğer her alt sektörde ilk beş oyuncunun pazar 

paylarının toplamı %20 ila 30 arasında değişmektedir. Danışmanlıkta ise ilk beş şirketin 

dünyadaki pazar paylarının toplamı %83 olarak görülmektedir. 

Küresel öğrenimlerKüresel öğrenimlerKüresel öğrenimlerKüresel öğrenimler    

Başarılı BT stratejileri ve uygulamalarıyla dünyada öne çıkmış ülke örnekleri Başarılı BT stratejileri ve uygulamalarıyla dünyada öne çıkmış ülke örnekleri Başarılı BT stratejileri ve uygulamalarıyla dünyada öne çıkmış ülke örnekleri Başarılı BT stratejileri ve uygulamalarıyla dünyada öne çıkmış ülke örnekleri 

incelendiğinde ülkelerin 2 temel strateji etrafında toplandığını söylemek mümkündür: incelendiğinde ülkelerin 2 temel strateji etrafında toplandığını söylemek mümkündür: incelendiğinde ülkelerin 2 temel strateji etrafında toplandığını söylemek mümkündür: incelendiğinde ülkelerin 2 temel strateji etrafında toplandığını söylemek mümkündür: 

Rekabetçi ürün,Rekabetçi ürün,Rekabetçi ürün,Rekabetçi ürün,    teknoloji ve hizmet yaratan ülkeler ve coğrafi konum bazlı avantajlarını teknoloji ve hizmet yaratan ülkeler ve coğrafi konum bazlı avantajlarını teknoloji ve hizmet yaratan ülkeler ve coğrafi konum bazlı avantajlarını teknoloji ve hizmet yaratan ülkeler ve coğrafi konum bazlı avantajlarını 

kullanan ülkeler. kullanan ülkeler. kullanan ülkeler. kullanan ülkeler.     

Rekabetçi ürün ve hizmet yaratarak öne çıkan ülkeler arasında ABD, İsrail ve Hindistan, 

coğrafi konum bazlı avantajlarından faydalanan ülkelere baktığımızda ise Brezilya, 

Polonya ön plana çıkmaktadır. 
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Rekabetçi ürün, teknoloji ve hizmetler üretebilmek için odaklanılacak konular gelecek Rekabetçi ürün, teknoloji ve hizmetler üretebilmek için odaklanılacak konular gelecek Rekabetçi ürün, teknoloji ve hizmetler üretebilmek için odaklanılacak konular gelecek Rekabetçi ürün, teknoloji ve hizmetler üretebilmek için odaklanılacak konular gelecek 

dönemdeki küresel eğilimler ve rekabet gücü değerlendirilerek, coğrafi konum bazlı dönemdeki küresel eğilimler ve rekabet gücü değerlendirilerek, coğrafi konum bazlı dönemdeki küresel eğilimler ve rekabet gücü değerlendirilerek, coğrafi konum bazlı dönemdeki küresel eğilimler ve rekabet gücü değerlendirilerek, coğrafi konum bazlı 

avantajlar için ise bölgesel üretim üssü olabilmeavantajlar için ise bölgesel üretim üssü olabilmeavantajlar için ise bölgesel üretim üssü olabilmeavantajlar için ise bölgesel üretim üssü olabilmeyi sağlayacak stratejiler seçilerek yi sağlayacak stratejiler seçilerek yi sağlayacak stratejiler seçilerek yi sağlayacak stratejiler seçilerek 

hareket edilmektedir.hareket edilmektedir.hareket edilmektedir.hareket edilmektedir. Rekabetçi ürün ve hizmetler üretebilmek için sektörde inovasyona 

yönelik çalışmaların yapılması gerekirken, coğrafi konum bazlı avantajlar için yerel 

talepten faydalanılmalı ya da ihracata yönelik yapılar oluşturulması gerekmektedir.  

Her iki stratejinin de uygulanabilmesi için büyük yatırım çekilmesi ve kümelenmeler 

oluşturulması gerekmektedir. Büyük yatırım çekebilmek için ise insan kaynağı, vergi, 

altyapı ve mevzuat düzenlemeleri öne çıkmaktadır. İki farklı strateji için de BT 

sektöründeki başarı faktörü ekosistem (devlet, çokuluslu şirketler, yerel şirketler, 

üniversiteler ve girişimciler) yaratabilecek ve eşgüdümü sağlayacak orta uzun dönemli 

planlama ve uygulamalar olarak görülmektedir. 

B.B.B.B. Temalar,Temalar,Temalar,Temalar,    Strateji/Gelişim Alanları ve UygulamalarStrateji/Gelişim Alanları ve UygulamalarStrateji/Gelişim Alanları ve UygulamalarStrateji/Gelişim Alanları ve Uygulamalar    

a.a.a.a. Genel BakışGenel BakışGenel BakışGenel Bakış    

Eksen kapsamında oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve uygulamalar aşağıda Eksen kapsamında oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve uygulamalar aşağıda Eksen kapsamında oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve uygulamalar aşağıda Eksen kapsamında oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve uygulamalar aşağıda 

gösterilmektedir:gösterilmektedir:gösterilmektedir:gösterilmektedir:    

Tema 1.1 Büyük firmaların yatırımlarıyla sektörde hızlı yetkinlik yayılımı sağlanmasıTema 1.1 Büyük firmaların yatırımlarıyla sektörde hızlı yetkinlik yayılımı sağlanmasıTema 1.1 Büyük firmaların yatırımlarıyla sektörde hızlı yetkinlik yayılımı sağlanmasıTema 1.1 Büyük firmaların yatırımlarıyla sektörde hızlı yetkinlik yayılımı sağlanması    

Strateji/geStrateji/geStrateji/geStrateji/gelişim alanı 1.1.1 Potansiyel teşkil eden yazılım alanları etrafında lişim alanı 1.1.1 Potansiyel teşkil eden yazılım alanları etrafında lişim alanı 1.1.1 Potansiyel teşkil eden yazılım alanları etrafında lişim alanı 1.1.1 Potansiyel teşkil eden yazılım alanları etrafında 

kümelenme oluşturulmasıkümelenme oluşturulmasıkümelenme oluşturulmasıkümelenme oluşturulması    

1.1.1.1 Kümelenme modeli oluşturulması 

1.1.1.2 Sağlık sektöründe e-sağlık/m-sağlık uygulamalarının geliştirilmesi 

ve yaygınlaştırılması 

1.1.1.3 Savunma sektörü yazılımları geliştirilmesi ve ihracata yönelik 

ticarileştirilmesi 

1.1.1.4 Oyun ve mobil uygulamalarda yetkinlik geliştirilmesi ve ihracata 

yönelik desteklenmesi 
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Strateji/gelişim alanı 1.1.2 Strateji/gelişim alanı 1.1.2 Strateji/gelişim alanı 1.1.2 Strateji/gelişim alanı 1.1.2 Strateji/gelişim alanı 1.1.2 Strateji/gelişim alanı 1.1.2 Strateji/gelişim alanı 1.1.2 Strateji/gelişim alanı 1.1.2     

BT hizmeti BT hizmeti BT hizmeti BT hizmeti sağlayacaksağlayacaksağlayacaksağlayacak    güçlü yapılar olugüçlü yapılar olugüçlü yapılar olugüçlü yapılar oluşturulmasışturulmasışturulmasışturulması    

1.1.2.1 Çok uluslu BT hizmetleri şirketlerinin Türkiye'de büyük işgücü 

istihdam ederek BT hizmetlerinde bölgesel merkez olunması 

Tema 1.2 Toplumda bilgi teknolojileri kullanımının ve farkındalığın artırılmasıTema 1.2 Toplumda bilgi teknolojileri kullanımının ve farkındalığın artırılmasıTema 1.2 Toplumda bilgi teknolojileri kullanımının ve farkındalığın artırılmasıTema 1.2 Toplumda bilgi teknolojileri kullanımının ve farkındalığın artırılması    

Strateji/gelişim alanı 1.2.1 EğitimdStrateji/gelişim alanı 1.2.1 EğitimdStrateji/gelişim alanı 1.2.1 EğitimdStrateji/gelişim alanı 1.2.1 Eğitimde BİT kullanımının BİT sektörüne etkisie BİT kullanımının BİT sektörüne etkisie BİT kullanımının BİT sektörüne etkisie BİT kullanımının BİT sektörüne etkisi    

1.2.1.1 Eğitim içerik ve uygulamaları ekosistemi oluşturulması 

1.2.1.2 Altyapı yazılımlarının tedarik edilmesi 

1.2.1.3 Donanımın tedarik edilmesi 

Strateji/gelişim alanı 1.2.2 KOBİ'lerde BT kullanım farkındalığı ve buStrateji/gelişim alanı 1.2.2 KOBİ'lerde BT kullanım farkındalığı ve buStrateji/gelişim alanı 1.2.2 KOBİ'lerde BT kullanım farkındalığı ve buStrateji/gelişim alanı 1.2.2 KOBİ'lerde BT kullanım farkındalığı ve bulut bilişim lut bilişim lut bilişim lut bilişim 

kullanım seferberliği için ulusal bilgilendirme programı oluşturulmasıkullanım seferberliği için ulusal bilgilendirme programı oluşturulmasıkullanım seferberliği için ulusal bilgilendirme programı oluşturulmasıkullanım seferberliği için ulusal bilgilendirme programı oluşturulması    

1.2.2.1 KOBİ'lerde BT kullanım farkındalığı ve bulut bilişim kullanım 

seferberliği için ulusal bilgilendirme programı oluşturulması 

Strateji/gelişim alanı 1.2.3 Açık kaynak Strateji/gelişim alanı 1.2.3 Açık kaynak Strateji/gelişim alanı 1.2.3 Açık kaynak Strateji/gelişim alanı 1.2.3 Açık kaynak kodlu yazılım hizmetlerini besleyecek kodlu yazılım hizmetlerini besleyecek kodlu yazılım hizmetlerini besleyecek kodlu yazılım hizmetlerini besleyecek 

ekosistemin geliştirilmesiekosistemin geliştirilmesiekosistemin geliştirilmesiekosistemin geliştirilmesi    

1.2.3.1 Açık kaynak kodlu yazılım hizmetlerini besleyecek ekosistemin 

geliştirilmesi 

Strateji/gelişim alanı 1.2.4 Sektörel verilerin toplanmasına yönelik veri tabanı Strateji/gelişim alanı 1.2.4 Sektörel verilerin toplanmasına yönelik veri tabanı Strateji/gelişim alanı 1.2.4 Sektörel verilerin toplanmasına yönelik veri tabanı Strateji/gelişim alanı 1.2.4 Sektörel verilerin toplanmasına yönelik veri tabanı 

oluşturulmasıoluşturulmasıoluşturulmasıoluşturulması    

1.2.4.1 Sektörel verilerin toplanmasına yönelik veri tabanı oluşturulması 

Tema 1.3 BT’nin ihracat ve üretim katma değerini artıracak şekilde Tema 1.3 BT’nin ihracat ve üretim katma değerini artıracak şekilde Tema 1.3 BT’nin ihracat ve üretim katma değerini artıracak şekilde Tema 1.3 BT’nin ihracat ve üretim katma değerini artıracak şekilde 

konumlandırılmasıkonumlandırılmasıkonumlandırılmasıkonumlandırılması    

Strateji/gelişim alanı 1.3.1 İhracatta katma değeri artırmaya yönelik BİT destekli Strateji/gelişim alanı 1.3.1 İhracatta katma değeri artırmaya yönelik BİT destekli Strateji/gelişim alanı 1.3.1 İhracatta katma değeri artırmaya yönelik BİT destekli Strateji/gelişim alanı 1.3.1 İhracatta katma değeri artırmaya yönelik BİT destekli 

ArArArAr----Ge projeleriGe projeleriGe projeleriGe projeleri    

1.3.1.1 İhracatta katma değeri artırmaya yönelik BİT destekli Ar-Ge 

projeleri 
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Tema 1.4 Bölgesel fırsat alanlarının değerlendirilmesiTema 1.4 Bölgesel fırsat alanlarının değerlendirilmesiTema 1.4 Bölgesel fırsat alanlarının değerlendirilmesiTema 1.4 Bölgesel fırsat alanlarının değerlendirilmesi    

Strateji/gelişim alanı 1.4.1 BölgeselStrateji/gelişim alanı 1.4.1 BölgeselStrateji/gelişim alanı 1.4.1 BölgeselStrateji/gelişim alanı 1.4.1 Bölgesel    veri merkezi olunmasıveri merkezi olunmasıveri merkezi olunmasıveri merkezi olunması    

1.4.1.1 Bölgesel veri merkezi olunması 

b.b.b.b. Temalar ve Stratejiler/Gelişim AlTemalar ve Stratejiler/Gelişim AlTemalar ve Stratejiler/Gelişim AlTemalar ve Stratejiler/Gelişim Alanlarıanlarıanlarıanları    

Türkiye’deki mevcut durum ve küresel örnekler göz önüne alınarak oluşturulan Türkiye’deki mevcut durum ve küresel örnekler göz önüne alınarak oluşturulan Türkiye’deki mevcut durum ve küresel örnekler göz önüne alınarak oluşturulan Türkiye’deki mevcut durum ve küresel örnekler göz önüne alınarak oluşturulan 

Türkiye’de BT sektörünün gelişimine dair senaryolar için 4 ana tema belirlenmiştir:Türkiye’de BT sektörünün gelişimine dair senaryolar için 4 ana tema belirlenmiştir:Türkiye’de BT sektörünün gelişimine dair senaryolar için 4 ana tema belirlenmiştir:Türkiye’de BT sektörünün gelişimine dair senaryolar için 4 ana tema belirlenmiştir:    

Büyük firmaların yatırımlarıyla sektörde hızlı yetkinlik yayılımı sağlanması Büyük firmaların yatırımlarıyla sektörde hızlı yetkinlik yayılımı sağlanması Büyük firmaların yatırımlarıyla sektörde hızlı yetkinlik yayılımı sağlanması Büyük firmaların yatırımlarıyla sektörde hızlı yetkinlik yayılımı sağlanması     BT BT BT BT 

sektörüsektörüsektörüsektöründe inovasyona yönelik çalışmalar yapılması, Bilgi Teknolojileri kullanımının nde inovasyona yönelik çalışmalar yapılması, Bilgi Teknolojileri kullanımının nde inovasyona yönelik çalışmalar yapılması, Bilgi Teknolojileri kullanımının nde inovasyona yönelik çalışmalar yapılması, Bilgi Teknolojileri kullanımının 

ve farkındalığın artırılması, BT sektöründe ihracata yönelik yapıların oluşturulması ve ve farkındalığın artırılması, BT sektöründe ihracata yönelik yapıların oluşturulması ve ve farkındalığın artırılması, BT sektöründe ihracata yönelik yapıların oluşturulması ve ve farkındalığın artırılması, BT sektöründe ihracata yönelik yapıların oluşturulması ve 

BT sektöründe destekleyici yapıların mevcut durumunun düzeltilmesi.BT sektöründe destekleyici yapıların mevcut durumunun düzeltilmesi.BT sektöründe destekleyici yapıların mevcut durumunun düzeltilmesi.BT sektöründe destekleyici yapıların mevcut durumunun düzeltilmesi.    

BT sektöründe inovasyona yönelik çalışmalar potansiyel teşkil eden yazılım alanları 

etrafında kümelenme oluşturulması ve ihracata yönelik BT destekli katma değeri 

artıracak Ar-Ge projelerine destek verilmesidir. Sektörde kullanım ve farkındalığı 

arttırmaya yönelik çalışmalar ise eğitimde BİT kullanımı ve KOBİ’lerde BT farkındalığı 

ve bulut bilişim kullanım seferberliği ve ulusal bilgilendirme programı 

oluşturulmasıdır. İhracat yönelik yapılar ise bölgesel veri merkezi olunması ve 

gelişmiş sektörler çevresinde BT hizmeti yapacak yapılar oluşturulması ile 

hedeflenmektedir. Sektörü destekleyen yapılarda mevcut durumun düzeltilmesi için 

ise teknoparklar, mevcut teşvik yapısı ve sektör verileri incelenmiştir. 

Tema 1.1: Büyük firmaların yatırımlarıyla sektörde hızlı yetkinlik yayılımı Tema 1.1: Büyük firmaların yatırımlarıyla sektörde hızlı yetkinlik yayılımı Tema 1.1: Büyük firmaların yatırımlarıyla sektörde hızlı yetkinlik yayılımı Tema 1.1: Büyük firmaların yatırımlarıyla sektörde hızlı yetkinlik yayılımı sağlanmasısağlanmasısağlanmasısağlanması    

1.1.1 Potansiyel teşkil eden yazılım alanları etrafında kümelenme 1.1.1 Potansiyel teşkil eden yazılım alanları etrafında kümelenme 1.1.1 Potansiyel teşkil eden yazılım alanları etrafında kümelenme 1.1.1 Potansiyel teşkil eden yazılım alanları etrafında kümelenme     

Potansiyel iç talep, eğilimler ve ülkedeki yazılım yetkinlikleri göz önüne alınarak 

eğitim, sağlık, savunma ve mobil uygulama/oyun alanları potansiyel teşkil eden 

alanlar olarak öne çıkmaktadır. Bu alanlarda, büyük şirketler, bu alanlarda 

yetkinlik sahibi üniversiteler ve sektör kuruluşlarının katılımıyla kümelenmelerin 

oluşturulması hedeflenmelidir. 
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1.1.2 BT hizmeti sağlayacak1.1.2 BT hizmeti sağlayacak1.1.2 BT hizmeti sağlayacak1.1.2 BT hizmeti sağlayacak    güçlü şirketler oluşturulması güçlü şirketler oluşturulması güçlü şirketler oluşturulması güçlü şirketler oluşturulması     

Uluslararası alanda hizmet veren yabancı firmaların ülkeye çekilmesi veya iç 

talepten güç alan ihracat vizyonuna sahip yerel firmaların oluşturulması 

hedeflenmektedir. İç talebin büyütülmesi amacıyla özel sektörde dış kaynak 

kullanımını iç kaynak kullanımı ile rekabet edecek seviyeye getirecek 

düzenlemeler ve kamuda yetkinlik geliştirici uzun vadeli iş ortağı statüsü 

yaratılması gerekmektedir.    

Tema 1.2: Toplumda bilgi teknolojileri kullanımının ve farkındalığın artırılmasıTema 1.2: Toplumda bilgi teknolojileri kullanımının ve farkındalığın artırılmasıTema 1.2: Toplumda bilgi teknolojileri kullanımının ve farkındalığın artırılmasıTema 1.2: Toplumda bilgi teknolojileri kullanımının ve farkındalığın artırılması    

1.2.1 Eğitimde BİT kullanımının BİT sektörüne etkisi1.2.1 Eğitimde BİT kullanımının BİT sektörüne etkisi1.2.1 Eğitimde BİT kullanımının BİT sektörüne etkisi1.2.1 Eğitimde BİT kullanımının BİT sektörüne etkisi    

Fatih Projesi kapsamında devletin senelik 750 milyon TL tablet ve farklı donanım 

yatırımları yapması öngörülmektedir. İçerik/uygulama ekosisteminin kümelenme 

ve devlet teşvikleriyle oluşturulması, projede bu ekosistemi besleyecek 

platformların kullanılması ve donanımda yerli üretim seçeneğinin fayda/maliyet 

analizi ile değerlendirilmesi öne çıkan alanlardır.     

1.2.2 KOBİ sektöründe BT farkındalığı yaratılması ve bulut bilişim kullanım 1.2.2 KOBİ sektöründe BT farkındalığı yaratılması ve bulut bilişim kullanım 1.2.2 KOBİ sektöründe BT farkındalığı yaratılması ve bulut bilişim kullanım 1.2.2 KOBİ sektöründe BT farkındalığı yaratılması ve bulut bilişim kullanım 

seferberliği ve ulusal bilgilendirme programı oluşturulması seferberliği ve ulusal bilgilendirme programı oluşturulması seferberliği ve ulusal bilgilendirme programı oluşturulması seferberliği ve ulusal bilgilendirme programı oluşturulması     

KOBİ’lerde BT ve özellikle bulut bilişim teknolojilerinin kullanımını artırmaya 

yönelik kullanım seferberliği ve bilgilendirme programı oluşturulması ve bu 

program dâhilinde KOBİ’leri bilgilendiren kurumların oluşturulması 

amaçlanmaktadır. Doğan talebi karşılamak için KOBİ’lere özel hizmet ve yazılım 

sağlayan üreticilere teşvikler sağlanması ve KOBİ’lerin yazılım ve hizmet 

alımlarının teşvik edilmesi öne çıkan alanlardır. 

1.2.3 Açık kaynak kodlu yazılım hizmetlerini besleyecek ekosistemin geliştirilmesi1.2.3 Açık kaynak kodlu yazılım hizmetlerini besleyecek ekosistemin geliştirilmesi1.2.3 Açık kaynak kodlu yazılım hizmetlerini besleyecek ekosistemin geliştirilmesi1.2.3 Açık kaynak kodlu yazılım hizmetlerini besleyecek ekosistemin geliştirilmesi    

Açık kaynak kodlu yazılım hizmetleri ile alakalı kullanım ve farkındalığın artırılması 

amaçlanmaktadır. Kullanımı artırmaya yönelik olarak devlet (kamu, belediye vb.) 

birimlerinde açık kaynak kodlu yazılım kullanılmasının uygun olduğu yerlerin 

belirlenmesi önerilmektedir. Aynı zamanda, AKKY’ye yönelik tanıtım ve 

pazarlama aktivitelerinin sektörde koordineli olarak yapılabilmesi için Açık Kaynak 

Kodu Yetkinlik Merkezleri açma seçeneklerinin değerlendirilmesi önerilmektedir. 
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1.2.4 Sektörel verilerin toplanmasına yönelik veri1.2.4 Sektörel verilerin toplanmasına yönelik veri1.2.4 Sektörel verilerin toplanmasına yönelik veri1.2.4 Sektörel verilerin toplanmasına yönelik veri    tabanı oluşturulması  tabanı oluşturulması  tabanı oluşturulması  tabanı oluşturulması   

Devlet, sektör kuruluşları ve sektör oyuncularına karar vermede yön gösterecek 

doğru ve kapsamlı veritabanının oluşturulması, veri toplama ve analiz 

mekanizmasının oluşturulması hedeflenmelidir. 

Tema 1.3 BT’nin ihracat ve üretim katTema 1.3 BT’nin ihracat ve üretim katTema 1.3 BT’nin ihracat ve üretim katTema 1.3 BT’nin ihracat ve üretim katma değerini artıracak şekilde ma değerini artıracak şekilde ma değerini artıracak şekilde ma değerini artıracak şekilde 

konumlandırılmasıkonumlandırılmasıkonumlandırılmasıkonumlandırılması    

1.3.1 İhracata yönelik BİT destekli Ar1.3.1 İhracata yönelik BİT destekli Ar1.3.1 İhracata yönelik BİT destekli Ar1.3.1 İhracata yönelik BİT destekli Ar----Ge projelerine destek verilmesi Ge projelerine destek verilmesi Ge projelerine destek verilmesi Ge projelerine destek verilmesi     

İhraç edilen ürünlerdeki katma değeri artırmaya yönelik BİT alanında Ar-Ge 

projeleri ve firmaların süreç boyunca desteklenmesi ana alanlar olarak öne 

çıkmaktadır. 

Tema 1.4:  Bölgesel fırsat alanlarının değerlendirilmesiTema 1.4:  Bölgesel fırsat alanlarının değerlendirilmesiTema 1.4:  Bölgesel fırsat alanlarının değerlendirilmesiTema 1.4:  Bölgesel fırsat alanlarının değerlendirilmesi    

1.4.1 Bölgesel veri merkezi olunması 1.4.1 Bölgesel veri merkezi olunması 1.4.1 Bölgesel veri merkezi olunması 1.4.1 Bölgesel veri merkezi olunması     

Maliyetlerin rekabetçi seviyeye getirilmesi ve gerekli regülasyonların 

çıkarılmasıyla yerli ve yabancı sermaye tarafından veri merkezleri kurulması ve 

veri merkezleri etrafında hizmet sağlayan (hosting, managed services vb.) 

firmaların oluşturulması hedeflenmektedir.        
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c.c.c.c. UygulamaUygulamaUygulamaUygulama    DetaylarıDetaylarıDetaylarıDetayları    

Tema 1.1: Büyük firmaların yatırımlarıyla sektörde hızlı yetkinlik yayılımı Tema 1.1: Büyük firmaların yatırımlarıyla sektörde hızlı yetkinlik yayılımı Tema 1.1: Büyük firmaların yatırımlarıyla sektörde hızlı yetkinlik yayılımı Tema 1.1: Büyük firmaların yatırımlarıyla sektörde hızlı yetkinlik yayılımı 

sağlanmasısağlanmasısağlanmasısağlanması    

StratStratStratStrateji/Gelişim Alanı 1.1.1: Potansiyel teşkil eden yazılım alanları etrafında kümelenme eji/Gelişim Alanı 1.1.1: Potansiyel teşkil eden yazılım alanları etrafında kümelenme eji/Gelişim Alanı 1.1.1: Potansiyel teşkil eden yazılım alanları etrafında kümelenme eji/Gelişim Alanı 1.1.1: Potansiyel teşkil eden yazılım alanları etrafında kümelenme 

oluşturulmasıoluşturulmasıoluşturulmasıoluşturulması    

Şekil 1 Kümelenme modeli 

 

Rapor dahilinde küresel örnekler ve ülkedeki hızlı teknoloji geliştirme ihtiyacı göz önüne 

alınarak tasarlanan kümelenme modeli çıpa şirket çevresinde girişimci şirketler, 

akademi, girişim sermayesi, kuluçka merkezleri ve sektör kuruluşlarından oluşmaktadır. 

(Şekil 1) 
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Çıpa şirketÇıpa şirketÇıpa şirketÇıpa şirket sektörde var olan büyük yerli şirket veya yabancı şirketlerden veya bunların 

konsorsiyumundan oluşabilmektedir. Yerel sektörler küme içerisinde tek başlarına önder 

olabileceği gibi, yerli veya yabancı şirketlerle beraber de bu sorumluluğu 

üstlenebilmektedir. Ülkede mevcut durumda satış odaklı bulunan şirketlerin üretim ve Ar-

Ge odaklı olarak ülkede yatırım yapması ve yeni şirketlerin üretim ve geliştirme odaklı 

ülkeye çekilmesi dâhilinde yabancı şirketler çıpa şirket olarak kümelere dahil 

edilmektedir. 

Çıpa şirketlerin ve özellikle çok uluslu firmaların kümelenme modelinin merkezine 

konulmasının sebebi teknoloji gelişimini hızlandıracak ve yetkinliğini sektördeki küçük 

yerel firmalara aktarabilecek, pazara ve yetkinliğe sahip firmalar olmalarıdır. Çok uluslu 

firmaların çekilmesiyle, yerel şirketlerin ihracata yönelik satış kanallarını sıfırdan 

oluşturmak yerine firmaların var olan pazarlarını kullanmak mümkündür. Aynı zamanda, 

çıpa şirketlerinin küme modelinin merkezine konmasıyla, küçük firmalara offset 

anlaşmaları dışında da talep yaratılarak, oluşturulan teknooluşturulan teknooluşturulan teknooluşturulan teknoloji transferi ile sektörde büyük loji transferi ile sektörde büyük loji transferi ile sektörde büyük loji transferi ile sektörde büyük 

oyuncuların yaratılması hedeflenmektedir.oyuncuların yaratılması hedeflenmektedir.oyuncuların yaratılması hedeflenmektedir.oyuncuların yaratılması hedeflenmektedir.    

Çok uluslu firmalarınÇok uluslu firmalarınÇok uluslu firmalarınÇok uluslu firmaların ülkeye çekilebilmesinde sağlanacak mali teşvikler ve iş ortamını 

kolaylaştıran düzenlemeler büyük önem taşımaktadır. Ülkede mevcut durumda satış 

odaklı olarak bulunan çok uluslu firmaların üretim odaklı yatırımlar yapması için ek 

teşvikler sağlanması gerekli görülmektedir. Aynı zamanda, çok uluslu firmalarla 

kurulacak ilişkilerde yapılacak üst düzey görüşmeler de büyük yer tutmaktadır. Çıpa 

şirketler ve Ar-Ge merkezleri lokasyon bağımsız kümelenme modeli dâhilinde Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri içerisinde bulunmak zorunda değildir.  

Örneğin, İsrail ülkedeki teknoloji transferini hızlandırmak amacıyla Intel’e1980’li yıllardan 

itibaren ülkede yaptığı üretim ve Ar-Ge çalışmaları için mali teşvikler sağlamaktadır. İsrail 

hükümeti yerli sektöre teknoloji transferini hızlandırmak ve talep yaratmak amacıyla 

Intel’e yerli sektörden alım yapma zorunluluğu da getirmiştir. Cisco yapılan üst düzey 

görüşmeler ve sağlanan mali teşvikler sayesinde Rusya’da kurulan Skolkovo 

kümelenmesi içinde yerini almıştır. Aynı zamanda, Cisco Genel Müdürü diğer çok uluslu 

teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile beraber kümelenmedeki inovasyonu 

yöneten Skolkovo Vakfı bünyesinde yer almaktadır. Brezilya da ülkesindeki teknoloji 

transferini ve katma değeri artırmak için Foxconn’u çekmeye yönelik mali teşvikler 

sağlamaktadır. Foxconn’un ülkede kurduğu üretim üsleri ülkede oluşan teknoloji 

transferini hızlandırırken, ciddi ölçüde istihdam da sağlamaktadır. (Şekil 1)  
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Küme içerisinde çıpa şirketlere hizmet edecek firmaların belirlenmesinde ise yeni 

şirketler yaratılabileceği gibi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde var olan şirketleri de 

teşviklerle küme içinde sektöre yönelik çalışmalar yapmaya yönlendirmek mümkündür.  

Yeni oluşacak yerel firmalarıYeni oluşacak yerel firmalarıYeni oluşacak yerel firmalarıYeni oluşacak yerel firmaları desteklerken verilecek mali teşvik ve hizmetlerin kapsamı, 

büyük önem taşımaktadır. Girişimci firmalar desteklenirken mali teşvikler dışında eğitim 

ve danışmanlık vb. hizmetleri sağlayan kuluçkakuluçkakuluçkakuluçka    merkezlerininmerkezlerininmerkezlerininmerkezlerinin de kümeler bünyesinde 

oluşturulması önem kazanmaktadır. Kümelerdeki girişimci firmalara gereken fonlamayı 

sağlamak amacıyla, ileri teknoloji alanlarındaki girişimci şirketleri desteklemeye yönelik 

bir girişim sermayegirişim sermayegirişim sermayegirişim sermayesi si si si oluşturulması da büyük önem taşımaktadır. 

Girişim sermayesi teknoloji alanında Ar-Ge çalışmalarının son teknoloji ürünlerine 

çevrilmesi için önemlidir. Bu amaçla, İsrail hükümeti 1990’lı yıllarda 100 milyon dolar 

yatırarak Yozma Girişim Sermayesi Programı’nı başlatmıştır ve günümüzde Dünya 

Ekonomik Forumu Rekabetçilik Endeksi’nde girişim sermayesi en yoğun ülkeler 

arasında yer almaktadır. (Şekil 1) 

Mevcut durumda Teknoloji Geliştirme Bölge’lerinde olan girişimci şirketleri Teknoloji Geliştirme Bölge’lerinde olan girişimci şirketleri Teknoloji Geliştirme Bölge’lerinde olan girişimci şirketleri Teknoloji Geliştirme Bölge’lerinde olan girişimci şirketleri 

yönlendirmekte ise lokasyon bağımsız olarak proje bazlı verilen teşvikler büyük önem 

taşımaktadır. 

ÜniversitelerÜniversitelerÜniversitelerÜniversiteler ve özel sektör arasında oluşturulan Ar-Ge projeleri, yenilikçi ürün ve 

hizmetler oluşturabilmek için büyük önem taşımaktadır. Kümelenme bünyesinde olan 

üniversite veya üniversitelerin teşvik ve proje verilecek firmaları belirleme şansları 

bulunmaktadır. Üniversitelerle beraber özel sektörün yürüttüğü Ar-Ge projelerinde 

desteklerin lokasyon bağımsız olarak verilmesi, iş yapma kolaylığı açısından da büyük 

önem taşımaktadır. Üniversitelerin proje yapacakları firmalar için Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi içerisinde yer alma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, üniversiteler proje 

yaptıkları şirketlerle bağları oluştukça, şirketleri kendi geliştirme bölgelerine çekmek 

isteyeceklerdir. Doğal olarak gelişmesi beklenen bu süreç sonrası, Teknoloji Geliştirme 

Bölge’lerinin zaman içerisinde sektörel olarak özelleşeceği düşünülmektedir.  

Küresel örnekler incelendiğinde, kümelenmelerin teknoloji ve ticari alanlarda güçlü 

üniversiteler etrafında oluştuğu görülmektedir. ABD’de Silikon Vadisi girişimcilik ve 

teknoloji alanlarında kuvvetli Stanford ve Berkeley’e yakın olarak kurulmuştur. 

Hindistan’da kümelenme bölgesi olarak Bangalore’un seçilmesinin sebebi ülkenin bilim 

ve teknoloji alanındaki en iyi üniversitelerinden olan Hindistan Bilim Enstitüsü’nün 
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(Indian Institute of Science) burada yer almasıdır. Rusya’daki Skolkovo kümelenmesinde 

ise MIT(Massachusets Institute of Technology) ve birçok özel şirketin de desteğini 

alarak Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (Skolkovo Institute of Science and 

Technology) adında araştırma odaklı bir üniversite kurulmuştur. (Şekil 1) 

KamuKamuKamuKamu tarafından kümelenme dahilinde oluşturulması gereken politikaları dört ana başlık 

altında incelemek mümkündür: mali, inovasyon, insan kaynakları ve yatırım ortamı. [2] 

Mali politikalarMali politikalarMali politikalarMali politikalar altında kümelenmeye bağlı yerel firmalara uzun dönemli vergi indirimleri 

ve nakdi yardımlar sağlanmalıdır. [2] 

İnovasyonuİnovasyonuİnovasyonuİnovasyonu geliştirmeye yönelik olarak, potansiyel teşkil eden alanlarda yapılan Ar-Ge 

çalışmaları fonlanmalı, geliştirilecek ürün ve hizmetlerin korunmasına yönelik fikri 

mülkiyet hakları geliştirilmeli, ileri teknoloji alanında girişimci firmaların oluşması için 

kuluçka merkezleri desteklenmeli, Ar-Ge’yi destekleyici danışmanlık vb. hizmetlere 

destekler sağlanmalı ve özel sektör ile üniversiteler arasında projelerin gelişimi teşvik 

edilmelidir. [2] 

Sektörde ve kümelerde nitelikli insan kaynağınınitelikli insan kaynağınınitelikli insan kaynağınınitelikli insan kaynağını oluşturabilmek amacıyla üniversite ve 

diğer ilgili eğitim kurumlarındaki müfredat BİT gereksinimlerine göre güncellenmeli, 

nitelikli yabancı insan kaynağını ülkeye çekmeye yönelik vize ve izin politikaları 

geliştirilmeli ve sektörde istihdamı artırmaya yönelik destekler oluşturulmalıdır. [2] 

Kümeler içerisinde yatırım ortamınıyatırım ortamınıyatırım ortamınıyatırım ortamını geliştirmek için doğrudan yabancı yatırımcıları ve 

büyük yerel yatırımları kümelerin içerisine çıpa şirket olarak çekebilmek için özel 

teşvikler belirlenmeli, sınır ötesi hizmet ve ürün ticareti kolaylaştırılmalı, devlet destekli 

risk sermaye fonları oluşturulmalı ve risk ve girişimci sermayesi yatırımcılarını 

destekleyecek teşvikler oluşturulmalıdır. [2] 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

1.1.1.1 Kümelenme modeli oluşturulması1.1.1.1 Kümelenme modeli oluşturulması1.1.1.1 Kümelenme modeli oluşturulması1.1.1.1 Kümelenme modeli oluşturulması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

• Mevcut durumdaki yetkinlik/kümelenme, iç talep büyüklüğü, ihracat potansiyeli, 

gelecek dönemdeki büyüme potansiyeli ve pazarın yapısı itibariyle ölçek ekonomisi 

gerektirip gerektirmemesi göz önüne alınarak belirlenen potansiyel teşkil eden 

alanlarda gelişim için “kümelenme” sağlanması 

o Potansiyel teşkil eden alanlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

� Sağlık: Sektörde yapılan BT reformları sebebiyle artan BT talebi ve 

gelecekte büyüme vaat eden teletıp, m-sağlık gibi yeni alanlarda gelişmişlik 

sağlanarak ihracat potansiyeli bulunmaktadır. 

� Savunma: Savunma yazılımlarında mevcut kümelenme ve yetkinlik, ihracat 

büyüklüğü ve ticarileştirmenin getirebileceği ek ihracat potansiyeli 

bulunmaktadır. 

� Mobil uygulama/oyun: Gelecek dönem için tahmin edilen hızlı büyüme, 

büyük iç pazar ve ölçek ekonomisine bağlı olmayan yapısı sebebiyle 

potansiyel teşkil etmektedir. 

• Kümelenme, çıpa şirketler ve onların yarattığı/yönlendirdiği talep etrafında oluşan 

girişimlerden (otomotivde yan sanayi oluşumuna benzer) oluşmaktadır. Bu 

ekosistemin gelişmesi ve etkileşimi için üniversiteler, girişim sermayesi fonları ve 

sektör kuruluşları oluşumun içinde rol almaktadır. Aynı zamanda kümelenmelerde 

şirketlerin sektör dışından ihtiyaçları da (fikri mülkiyet danışmanlığı, iş danışmanlığı ve 

muhasebe) karşılanmaktadır. 

o Teknoloji kümelenmelerinin gelişiminde önemli unsurlar aşağıda belirtilmiştir: 

� Devletlerin önderlik ettiği büyük yatırım planlarının oluşturulması 

� Yerel veya çok uluslu çıpa şirketlerin çekilmesi için gerekli üst düzey 

görüşmelerin yapılması 

� Büyük araştırma üniversitelerinin seçilmiş alanlarda odaklanmalarının 

sağlanması  

� Üniversiteler içindeki araştırma laboratuvarları sayesinde kümelerin 
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içerisinde geliştirilecek projelere nitelikli insan kaynağı sağlanması 

� Kümelerin içerisinde girişimci şirketlerin gelişmesi için kuluçka merkezleri 

ve girişim sermayesi oluşturulması 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kümelenme modeli içerisindeki rolüTeknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kümelenme modeli içerisindeki rolüTeknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kümelenme modeli içerisindeki rolüTeknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kümelenme modeli içerisindeki rolü    

Mevcut durumda, TGB’lerde verilen teşvikler bölge içinde yapılan faaliyetleri 

desteklemektedir ama kümelenme modeli içerisinde TGB’lerden farklı olarak fiziksel 

bir kümelenme gerekmemektedir. Ar-Ge faaliyetlerinde ve girişimci şirketlerde, yerli 

pazara ve ihracata yönelik bağları ve mobiliteyi güçlendirmek adına kümelerde 

tanımlanan teşviklerin lokasyon bağımsız olması büyük önem taşımaktadır. Küme 

içerisinde çıpa şirketlere hizmet edecek firmaların belirlenmesinde ise yeni şirketler 

yaratılabileceği gibi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde var olan şirketleri de 

teşviklerle küme içinde sektöre yönelik çalışmalar yapmaya yönlendirmek 

mümkündür. Özellikle, kümelerdeki projelerde yer alma kıstaslarını sağlayan ancak 

küme içerisindeki üniversitelerin TGB’lerine dahil olmayan teknoloji firmalarının da 

desteklerden faydalanması öngörülmektedir. 

Üniversitelerin proje yapacakları firmalar için Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde 

yer alma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, üniversiteler proje yaptıkları şirketlerle 

bağları güçlendikçe Teknoloji Geliştirme Bölge’lerinin zaman içerisinde sektörel 

olarak özelleşeceği düşünülmektedir. Ancak bu sürecin doğal olarak gelişmesi 

beklenmektedir. Aynı zamanda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kümelenmeye müsaade edecek şekilde gelişiminin 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

• Kümelenme modeli bünyesinde teşviklere yönelik gelişim ihtiKümelenme modeli bünyesinde teşviklere yönelik gelişim ihtiKümelenme modeli bünyesinde teşviklere yönelik gelişim ihtiKümelenme modeli bünyesinde teşviklere yönelik gelişim ihtiyaçlarıyaçlarıyaçlarıyaçları    

o TÜBİTAK- TEYDEB 

� Kümelerde girişimci şirketlerin finansal zorluklarla karşılaşmaması için 

başvuruların değerlendirme sürecinin basitleştirilmesinin ve 

hızlandırılmasının faydalı olduğu düşünülmektedir. [2] 

� Potansiyel teşkil eden alanların hibe desteği alınmasının önceliklendirilmesi 
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gerektiği düşünülmektedir. [2] 

� TEYDEB özelinde verilen desteklerin AB 7. Çerçeve Programları ile 

uyumlu olarak dolaylı proje masraflarını da karşılamasının faydalı olacağı 

düşünülmektedir. [2] 

� Benzer konulara odaklanan TTGV ve TEYDEB teşvik süreçlerinin 

başvuran firmalara kolaylık sağlaması açısından paralel hale getirilmesi 

faydalı olacaktır. [2] 

� Ar-Ge desteği verilecek projelerin ticari kazanç ve ihracat potansiyeli 

değerlendirilirken, akademik çalışmaların dahil olduğu uzun süren proje 

geliştirmeleri göz önüne alınarak uzun vadeli iş potansiyelinin de dikkate 

alınması önemlidir. [2] 

o SAN-TEZ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 

� Özel sektör akademi işbirliğini destekleyen bu hibe kapsamında kümelerde 

potansiyel teşkil eden alanlarda yapılan projelerin önceliklendirmesi 

gerektiği düşünülmektedir. [2] 

o Teknogirişim (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 

� Teknoloji alanında girişim sermayesi sağlayan destek için kümelerde 

potansiyel teşkil eden alanlarda çalışan girişimci firmalar çok uygun 

görülmektedir. Bu destek dahilinde kümelerdeki firmaların 

önceliklendirilmesi ya da bu desteğin kümeler dahilinde tekrardan gözden 

geçirilmesi faydalı görülmektedir. [2] Kümeler dahilinde tanımlanacak 

Teknogirişim desteğinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı altında ilgili 

bakanlıklarla (Sağlık Bakanlığı, Savunma Bakanlığı vb.) oluşturulan 

koordinasyonlar dahilinde verilmesi uygun görülmektedir.  

o KOSGEB 

� KOBİ’lere sağlanan destekler içerisinde kümelerdeki KOBİ’lere öncelik 

sağlanması ve sağlanan teşviklerin bu konuda yeniden değerlendirilmesi 

önemlidir. [2] KOBİ’lerde yüksek katma değerli ve yenilikçi ürün ve 

hizmetlerin geliştirilmesinin önem kazanması için KOSGEB desteklerinin 

potansiyel teşkil eden alanlar dahilinde değerlendirilmesi faydalı 

görülmektedir. 
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o TTGV 

� Girişim sermayesi ile ilgili TTGV destekleri dahilinde kümelerdeki girişimci 

firmalar önceliklendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. [2] 

o 5746 sayılı destek ve teşvikler 

� Bu destek ile Ar-Ge merkezlerine tanınan koşulların, kümelerin içerisinde 

ileri teknoloji ürün ve hizmet geliştiren firmalar için de uygulanması faydalı 

görülmektedir. Aynı zamanda, doğrudan Ar-Ge projesi olmayan ancak 

kümelerde Ar-Ge ve inovasyonu destekleyen projelerin de desteklenmesi 

yenilikçi teknoloji firmalarının oluşturulmasında büyük önem taşımaktadır. 

[2] 

o Avrupa Birliği destek ve teşvikleri 

� AB Çerçeve Programları, EUREKA ve EUROSTARS destekleriyle ilgili 

kümelerdeki firmaların bilgilendirilmesi ve firmalara kabul önceliği 

sağlanması faydalı görülmektedir. [2] Küresel eğilimler ile uyumlu yenilikçi 

alanlara yönelimde verilecek bu öncelik, teknoloji transferinin oluşması için 

de önem arz etmektedir.  

o Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı 

� Bilim İnsanını Destekleme Dairesi Başkanlığı tarafından verilen yurt 

dışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışan bilim 

insanlarının araştırmalara katılmak, eğitimler vermek ve teknoloji transferini 

hızlandırmak amacıyla Türkiye’ye getirilmesi için teşvikler vermesi 

öngörülmüştür. [2] Kümeler dahilinde akademi veya özel sektör 

önderliğinde yapılacak Ar-Ge çalışmalarına gelecek yabancı uzmanların bu 

teşvik kapsamında değerlendirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

o 4691 sayılı TGB teşvik ve destekler: 

� Araştırma, Ar-Ge ve yazılımcı personeli dışında kuluçka merkezleri ve risk 

sermayesi kuruluşları içerisinde yer alan personelin de kümelerdeki 

teknolojiyi desteklediği göz önüne alınarak personele yönelik desteklerden 

faydalanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

� Bunlardan farklı olarak, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
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Kanunu’nda bazı gelişim alanları bulunduğu görülmektedir:  

� Üretime yönelik teşvikler tanımlanması: 

Bölgelerde üretilen teknolojilerin üretimine dair teşvik önerisi 

bulunmamaktadır. Kümelerde Ar-Ge projelerini tamamlamış firmalara 

prototip üretebilmeleri ve üretim faaliyetlerinde bulunmaları için teşvikler 

tanımlamalıdır. [2] 

� Kuluçka merkezi desteklerinin geliştirilmesi 

2010 yılında TGB’lerde kurulması zorunlu hale getirilen kuluçka merkezleri 

ve teknoloji transferi kurulmasıyla ilgili ödenek ve desteklerin geliştirilmesi 

faydalı görülmektedir. [2] 

� Yatırım ortamını oluşturmaya yönelik teşviklerin geliştirilmesi 

Girişim sermayesi kuruluşları, iş melekleri vb. yabancı yatırımcıları 

çekmeye yönelik bir teşvik TGB’ler içerisinde tanımlanmamıştır. Bu 

bağlamda, kümelerde faaliyet gösteren çıpa şirketlere vergi indirimleri 

sağlanması, ileri teknoloji firmalar için kamu destekli girişim sermayesi 

oluşturulması ve iş melekleri, risk sermayesi kuruluşlarından çıkan 

firmalara vergi indirimleri sağlanması vb. seçeneklerin değerlendirilmesi 

önem taşımaktadır. [2] 

� Lokasyon bağımsız teşvikler oluşturulması: 

Mevcut durumda, TGB’lerde verilen teşvikler bölge içinde yapılan 

faaliyetleri desteklemektedir. [2] Ar-Ge faaliyetlerinde ve girişimci 

şirketlerde, yerli pazara ve ihracata yönelik bağları ve mobiliteyi 

güçlendirmek adına kümelerde tanımlanan teşviklerin lokasyon bağımsız 

olması büyük önem taşımaktadır. 

• Potansiyel teşkil eden yazılım alanlarına yönelik çıpa şirket stratejileriPotansiyel teşkil eden yazılım alanlarına yönelik çıpa şirket stratejileriPotansiyel teşkil eden yazılım alanlarına yönelik çıpa şirket stratejileriPotansiyel teşkil eden yazılım alanlarına yönelik çıpa şirket stratejileri    

Savunma sektöründe geliştirilmesi planlanan gömülü yazılımlar ve güvenlik 

yazılımları vb. ticari yazılımlar için çıpa şirketin yerel bir veya birden fazla, önemli Ar-

Ge yapan şirket olması düşünülmektedir. Var olan gelişmiş savunma yazılımları 

sektörü ve güvenlik endişeleri nedeniyle bu alanda çıpa şirketin yerel olması mantıklı 

görülmektedir. 
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Sağlık yazılımları alanında ise m-sağlık ve e-sağlık konularında uzmanlaşmış çok 

uluslu bir firmanın ülkeye çekilmesi ve bu alanda Ar-Ge yapan yerel şirket veya 

şirketlerle konsorsiyum oluşturulması faydalı görülmektedir.  Küresel pazarda önemli 

pazar payına sahip olan çok uluslu bir şirketin üretim ve Ar-Ge faaliyetlerinin ülkeye 

çekilmesi yetkinlik transferi ve ihracat olanakları açısından önem taşımaktadır. 

Oyun alanında ise üniversitelerde İsveç vb. ülkelere kıyasla uzmanlaşma şansı 

tanıyan bölümler bulunmamaktadır. Aynı zamanda, dünyada bu konuda lider 

durumda olan 3-4 firma olduğu görülmektedir. Bu anlamda, çok uluslu bir firmanın 

etrafında kümelenme oluşturulması yetkinlik transferi oluşması ve ihracat odaklı 

stratejiler açısından önem taşımaktadır. 

Mobil uygulamalar alanında ise şirketlerin küçük ölçekli olduğu göz önüne alındığında 

çok uluslu bir firmanın ülkeye çekilmesi şart koşulmamaktadır. Bu alanda belirli bir 

yetkinliğe ulaşmış firmalar etrafında yeni girişimci şirketlerin oluşmasını desteklemek 

ve belirli bir ölçeğe ulaşmış şirketleri de ihracat odaklı olarak yönlendirmek önemli 

görülmektedir.   

• Doğrudan yabancı yatırımcıyı çekmeye yönelik ihtiyaçlarDoğrudan yabancı yatırımcıyı çekmeye yönelik ihtiyaçlarDoğrudan yabancı yatırımcıyı çekmeye yönelik ihtiyaçlarDoğrudan yabancı yatırımcıyı çekmeye yönelik ihtiyaçlar    

Doğrudan yabancı yatırımcıları kümeler dahilinde cezbedebilmek için mali teşviklerin 

verilmesi, iş yapmada kolaylık sağlanması, fikri mülkiyet haklarının iyileştirilmesi ve 

kapsamlı bir yatırım programı oluşturulması gerekmektedir. Doğrudan yabancı 

yatırımcıyı çekmeye yönelik reform programı oluşturulurken özel sektörün de 

ihtiyaçlarının doğru yansıtılması açısından kamu ve özel sektör işbirliği önem 

taşımaktadır. [2] 

İş yapmada kolaylık sağlanması hususunda şirket kuruluş ve kapanışında gereksiz 

ve uzun bürokratik süreçler öne çıkmaktadır. Mali teşvikler konusunda ise yabancı 

yatırımcıların sayıca fazla ve karmaşık teşvik düzenlemelerinde yetkili bir kurum ile 

yönlendirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda, üst düzey 

görüşmeleri de barındıran kapsamlı bir yatırım promosyonu stratejisinin geliştirilmesi 

de önemli görülmektedir. Yabancı uzmanlara yönelik çalışma izinlerinin 

düzenlenmesi ve fikri mülkiyet haklarının iyileştirilmesinin de yabancı yatırımcıların 

ülkeye gelmesini olumlu etkilemesi beklenmektedir. [2] 
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• Kümelenme örnekleri:Kümelenme örnekleri:Kümelenme örnekleri:Kümelenme örnekleri:    

• Rusya kümelenmesi: 

Rusya Skolkovo İnovasyon Merkezi, BİT ve diğer teknoloji ile ilgili alanlarına (enerji, 

biyomedikal, uzay ve nükleer) odaklanmak üzere kurulmuştur. Cisco, IBM ve SAP 

gibi çıpa şirketlerin bölgede Ar-Ge merkezi açma girişimleri bulunmaktadır. Aynı 

zamanda MIT ile oluşturulan ortaklık ve kurulan yeni bir işletme okulu ile eğitim 

alanında adımlar atılmıştır. İnsan kaynağında artacak talep göz önüne alınarak 

yabancı yazılımcı ve teknisyenler için iş vizesinden feragat edilmiştir. Mevcut ve yeni 

kurulacak şirketler için girişim sermayesi oluşturulmuş ve vergi konusunda kolaylıklar 

sağlanmıştır. Devlet aynı zamanda yatırımcıları çekmek amacıyla dünya 

standartlarında altyapı ve erişim sağlama garantisi vermiştir. 

• Hindistan kümelenmesi: 

Kümelenme uzun dönemli bir politika olarak sektörün gelişmesi amacıyla teşvik 

edilmiş ve ülkenin bilim ve teknoloji alanında en iyi üniversitelerinden biri olan 

Hindistan Bilim Enstitüsünün (Indian Institute of Science) etrafında Bangalore 

merkezi kurulmuştur. 1980’lerde Texas Instruments ve General Electric gibi büyük 

şirketlerin bölgeye gelmesiyle özelleşmiş yazılımlara olan talep artmış ve teknoloji 

transferi gerçekleşmiştir. Ayrıca yazılım ihracatını kolaylaştırmak için bölgede yazılım 

teknolojileri parkları kurulmuş ve vergi alanında kolaylıklar sağlanmıştır. Bölgede 

sağlanan altyapı ve erişim ağları, azaltılmış bürokrasi ve bazıları devlet destekli olan 

girişim sermayeleri sayesinde yerel şirketlerin kurulumu desteklenmiştir.  

 

3. İlg3. İlg3. İlg3. İlgili Kuruluşlarili Kuruluşlarili Kuruluşlarili Kuruluşlar    

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ( Sorumlu) 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü 

• Kalkınma Bakanlığı 

• KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı) 
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• TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 

• TTGV ( Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) 

• Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 

• Üniversiteler 

• ISPAT (Investment Support and Promotion Agency) 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • İleri teknoloji ürün, hizmet ve teknolojilerin üretiminde artış 

ve ihracat potansiyeli 

• Kümelenme modeli farklı potansiyel teşkil eden alanları 

kapsadığı için etkileri sayısallaştırmak zordur 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık 

(kamu) 

Potansiyel teşkil eden alanlar ve bu 

alanlardaki öncelikler dikkate alınarak 

kümelenme stratejik planının 

oluşturulması 

1-2 milyon TL2  

Vergi-teşvik- Çıpa şirketlerin çekilmesi: Çıpa şirketler 250-500 milyon TL3 

 

 

 

2 Danışmanlık maliyetleri göz önüne alınarak hesaplanmıştır. 
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destek (kamu) ve çok uluslu şirketlerin çekilmesi için 

verilecek destekler  

Vergi-teşvik-

destek (kamu) 

Girişim sermayesinin oluşturulması: 

Kümelenme içerisinde ekosistemin 

oluşturulması ve desteklenmesi için 

girişim sermayesi yapılarının kurulması 

50-100 milyon TL 

 

Vergi-teşvik-

destek (kamu) 

Potansiyel teşkil eden alanlarda Ar-Ge 

yatırımları yapılması: 

Çok uluslu teknoloji şirketlerinin Ar-Ge 

harcaması/ciro oranlarının %6-15 

aralığında olduğu görülmektedir. [3] 

Sağlık, savunma ve mobil/uygulama 

oyun alanlarındaki ihracat artışı ve 

artan yerel pazarı bu sektörlerin cirosu 

olarak alınmış ve küresel oyuncuların 

Ar-Ge/ciro oranları kullanılarak tahmini 

Ar-Ge harcamaları hesaplanmıştır. 

210-530 milyon TL4 

Toplam  511-1.132 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu öneri ile ilgili ön gereksinim bulunmamaktadır. 

 

                                                                                                                                                  

 

 

3 Firma başına 50-100 milyon TL üzerinden 5 firmaya destek verilmesi hedeflenmektedir. 
4 Yazılım/internet sektöründe Microsoft’un Ar-Ge harcamasını cirosuna oranı %14, bilgisayar/elektronik 
alanındaki Samsung’un %5,9, Bilgisayar/elektronik alanındaki Intel’in %15,1 ve bilgisayar/elektronik 
alanındaki IBM’in %6’dır. 
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7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• 1.1.1.2 Sağlık sektöründe e-sağlık/m-sağlık uygulamalarının geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması 

• 1.1.1.3 Savunma sektörü yazılımları geliştirilmesi ve ihracata yönelik ticarileştirilmesi 

• 1.1.1.4 Oyun ve mobil uygulamalarda yetkinlik geliştirilmesi ve ihracata yönelik 

desteklenmesi 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• 1.2.1.1 Fatih Projesi kapsamında eğitim içerik ve uygulamaları ekosistemi 

oluşturulması (Bu projenin başarısı için önemli olmakla beraber zorunlu bir öncül 

değildir.) 

• 3.1.2.7 Türkiye’yi BİT iç talebi ve kümelenmeler etrafında destekleyecek yazılım ve 

BT hizmetleri odaklı küresel insan kaynağının ülkeye çekilmesi 

• 7.1.1.1 Melek yatırımcılığın yaygınlaşmasının desteklenmesi 

• 7.1.1.2 Erken aşama girişimlerini hedefleyen fonların fonu kurulmasının 

değerlendirilmesi 

• 7.1.1.3 Kuluçka merkezleri ve hızlandırıcıların stratejik kümelenmelere entegrasyonu 

• 7.1.1.4 Girişimci destekleri ve programlarının etkinliğinin ölçülmesi ve geliştirilmesi 

• 7.1.3.1 Şirket kurma/kapama/tasfiye gibi alanlarda daha pratik uygulamalara 

geçilmesinin değerlendirilmesi 

• 7.1.3.2 Çalışanlara hisse senedi opsiyonu ve hak ediş konusundaki yasal 

uygulamaların BİT girişimlerinin gereksinimlerini destekler yönde gözden geçirilmesi 

 

9. Üst S9. Üst S9. Üst S9. Üst Seviye Uygulama Adımlarıeviye Uygulama Adımlarıeviye Uygulama Adımlarıeviye Uygulama Adımları    

• Kümeler için kamu, akademi ve özel sektör işbirliğiyle yönetim yapısı oluşturulması 

[2] 
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• Çıpa şirket rolünü üstlenecek şirketlerle ISPAT önderliğinde üst düzey görüşmelere 

başlanması  

• Çıpa şirketler için değer önerisinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ISPAT’in 

önderlik ettiği ve özel sektörden de temsilcilerin bulunduğu bir kurul ile belirlenmesi 

Skolkovo kümelenmesinde Cisco, IBM ve SAP gibi çıpa şirketlerin bölgede Ar-Ge 

merkezi açma girişimleri bulunmaktadır. Hindistan Bangalore kümelenmesinde ise 

1980’lerde Texas Instruments ve General Electric gibi büyük şirketlerin bölgeye 

gelmesiyle özelleşmiş yazılımlara olan talep artmış ve teknoloji transferi 

gerçekleşmiştir. 

• Potansiyel teşkil eden alanlarda yetkin akademi kurumlarının/üniversitelerin 

belirlenmesi ve belirlenen üniversiteler etrafında kümelenme oluşumu başlatılması 

ABD’de Silikon Vadisi girişimcilik ve teknoloji alanlarında kuvvetli Stanford ve 

Berkeley’e yakın olarak kurulmuştur. Hindistan’da kümelenme bölgesi olarak 

Bangalore’un seçilmesinin sebebi ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki en iyi 

üniversitelerinden olan Indian Institute of Science’ın burada yer almasıdır. Rusya’daki 

Skolkovo kümelenmesinde ise MIT ve birçok özel şirketin de desteğini alarak 

Skolkovo Institute of Science and Technology adında araştırma odaklı bir üniversite 

kurulmuştur. 

• Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı önderliğinde girişim sermayesinin oluşturulması 

Girişim sermayesi teknoloji alanında Ar-Ge çalışmalarının son teknoloji ürünlerine 

çevrilmesi için önemlidir. Bu amaçla, İsrail hükümeti 1990’lı yıllarda 100 milyon dolar 

yatırarak Yozma Girişim Sermayesi Programı’nı başlatmıştır. Aynı zamanda, 

Bangalore ve Skolkovo kümelenmelerinde mevcut ve yeni kurulacak şirketler için 

girişim sermayesi oluşturulmuş ve vergi konusunda kolaylıklar sağlanmıştır. 

• Kuluçka/ivmelendirme merkezlerinin kurulması ile ilgili stratejinin belirlenmesi 

• Kümelere dâhil olacak firmalar için seçim kıstaslarının belirlenmesi:  

Kriter örnekleri: Belirlenen alanda yetkinlik, yenilikçi ve/veya ticarileştirilebilen bir 

teknoloji fikrine sahip olunması, Ar-Ge projesine sahip olması, proje fonlarına 

başvurmuş ya da almış olması, melek yatırımcılara ya da risk sermayesi kuruluşlarına 
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başvurmuş ya da destek almış olması vb. [2] 

• Küme içerisinde potansiyel teşkil eden alanlardaki firmalara teşvikler sağlanması 

Potansiyel teşkil eden alanlarda verilecek teşviklerin Bilim Teknik ve Sanayi 

Bakanlığı altında Sağlık Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak 

sağlanması önem taşımaktadır. Mevcut durumda, ihracata yönelik yazılım 

geliştirilmesine yönelik teşvik bulunmakla beraber, verilecek teşviklerin odaklı, 

koordineli olması ve sürdürülebilirliğinin başarı kıstaslarına dayanması bu sistemi 

mevcut durumdan ayrıştırmaktadır. 

• Kümelenmenin izleme ve değerlendirilmesinin süreç ve ölçütlerinin belirlenmesi 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Çıpa/ yabancı şirketlerin çekilememesi 

• Kümelenme oluşamaması 

• Yeni oluşumun sektör tarafından içselleştirilememesi 

• İnovasyonun ticarileşememesi 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

2-3 sene: 

• Yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesi ve ülkede yatırımlarını yapması: 1-3 sene 

• Kümelenmenin ve kuluçka merkezleri, girişim sermayesi gibi destekleyici öğelerin 

çekilmesi veya oluşturulması: 1-3 sene 
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1.1.1.2 Sağlık sektöründe e1.1.1.2 Sağlık sektöründe e1.1.1.2 Sağlık sektöründe e1.1.1.2 Sağlık sektöründe e----sağlık/msağlık/msağlık/msağlık/m----sağlık uygulamalarının geliştirilmesi ve sağlık uygulamalarının geliştirilmesi ve sağlık uygulamalarının geliştirilmesi ve sağlık uygulamalarının geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılmasıyaygınlaştırılmasıyaygınlaştırılmasıyaygınlaştırılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Türkiye’nin sağlık hizmetlerinin BİT ile erişiminin ve verimliliğinin artırılması 

• BİT’in sağlık hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği için kullanılması ve sağlık yazılım 

sektörünün gelişmesi 

• Sağlık bilgisi paylaşım (hastaneler arası, hastane-hasta) platformları oluşturulması 

• Sağlık verilerinin toplanması ve analiziyle ilgili platformun oluşturulması 

• Teletıp stratejisi oluşturulması, hedeflerin ve önceliklerin ve iş modelinin belirlenmesi 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

• Teletıp hizmetleri ile kritik hastalıklarda maliyet azaltılmasıTeletıp hizmetleri ile kritik hastalıklarda maliyet azaltılmasıTeletıp hizmetleri ile kritik hastalıklarda maliyet azaltılmasıTeletıp hizmetleri ile kritik hastalıklarda maliyet azaltılması    

Türkiye’de 10 milyondan fazla hipertansiyon ve diyabet hastası ve 5 milyondan fazla 

65 yaş üstü nüfus ve nüfusun yaklaşık %2-3’ünün fiziksel engelli olduğu 

düşünüldüğünde bu kesimler için çözümler sunan bilgi ve iletişim teknolojileri 

destekli teletıp hizmetlerinin, bu kesimlerim yaşam kalitesini artırma ve sağlık 

harcamalarını azaltılma potansiyeli yüksektir. 

Uzaktan tanı, sağlık denetimi, uzaktan doktor erişimi, uzaktan bakım gibi yurtdışında 

yaygın kullanım örnekleri görülen daha yenilikçi alanlar Türkiye’de halen pilot veya 

yeni uygulama aşamasındadır.  

Avrupa Birliği örneği incelendiğinde birlik ülkelerinin pek çoğunda teletıp 

uygulamaları üzerinde pilot çalışmalar yürütüldüğü görülmektedir. Yürütülen bu 

çalışmalar ağırlıklı olarak aşağıdaki alanlara odaklanmıştır. 

o Kronik hastalıklı bireyleri uzaktan takibi 

o Sağlık hizmetlerine nüfus yoğunluğunun düşük olduğu uzak bölgelerden erişim 

o Sağlık ve sosyal hizmet sunan kurumlar arasında hasta bilgisinin paylaşımı ve 
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sunulan hizmetlerin eşgüdümünün sağlanması 

o Yüksek sağlık maliyeti taşıyan vakalarda uzaktan sağlık hizmetlerinin sunulması  

• Sağlık sektörünSağlık sektörünSağlık sektörünSağlık sektöründe büyük veri kullanılması ile maliyet azaltılması ve hasta bakımı de büyük veri kullanılması ile maliyet azaltılması ve hasta bakımı de büyük veri kullanılması ile maliyet azaltılması ve hasta bakımı de büyük veri kullanılması ile maliyet azaltılması ve hasta bakımı 

kalitesinin artmasıkalitesinin artmasıkalitesinin artmasıkalitesinin artması    

Türkiye’de mevcut durumda sağlık sektörü verileri analiz ve çıkarımlar yapmak için 

kullanılmamakta ancak bu konuda büyük bir potansiyel bulunduğu düşünülmektedir. 

Büyük veri sayesinde sağlık sektöründe gereksiz veya vaktinde yapılamayan 

tedavilerin önüne geçilerek ve tedavilerde tekrarlanan hatalar azaltılarak verimliliği 

artırmak mümkündür. Bu sayede hasta memnuniyetinin ve bakım kalitesinin artması 

beklenmektedir. Örneğin, ABD’deki sağlık hizmetlerinde büyük veri kullanımı ile 300 

milyon dolarlık ek değer yaratılması beklenmektedir. Yaratılacak katma değerin 

2/3’ünün maliyet tasarruflarından geldiği düşünülürse ulusal sağlık hizmetleri 

maliyetlerinin %8 oranında azalması beklenmektedir.  

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Sağlık Bakanlığı (Sorumlu) 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

• Sosyal Güvenlik Kurumu 

• Kalkınma Bakanlığı 

• KOSGEB 

• TÜBİTAK 

• TTGV 

• Üniversiteler 

• Teknoparklar 
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4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Yazılım odaklarının belirlenmesi ve sektörün bunların Yazılım odaklarının belirlenmesi ve sektörün bunların Yazılım odaklarının belirlenmesi ve sektörün bunların Yazılım odaklarının belirlenmesi ve sektörün bunların 

etrafında gelişimi ile bölgesel sağlık uygulamaları etrafında gelişimi ile bölgesel sağlık uygulamaları etrafında gelişimi ile bölgesel sağlık uygulamaları etrafında gelişimi ile bölgesel sağlık uygulamaları 

ihracatının artmasıihracatının artmasıihracatının artmasıihracatının artması    

Türkiye’nin 2023 yılında Ortadoğu, Kuzey Afrika ve 

Doğu Avrupa sağlık yazılım ve hizmetleri pazarının 

%2,5’ini hedeflemesiyle artan bir ihracat eğilimi ile 10 

sene içerisinde 750 milyon TL’lik bir ihracat yapması 

beklenmektedir. [4] 

FaydaFaydaFaydaFayda    10 senelik 750 milyon TL fayda beklenmektedir. 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    418,2 milyon TL 

 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

BT yatırımı (kamu) E-sağlık/m-sağlık 

uygulamalarının geliştirilmesi ve 

bakımı: mevcut e-sağlık/m-sağlık 

uygulamalarının geliştirilmesi ve 

bakımının yapılması 

Senelik 18 milyon TL 

BT yatırımı (kamu) Kronik hastalığı olanlara öncelikli 

teletıp hizmetleri projesi: ülkede 

bulunduğu tahmin edilen 2-3 

milyon adet kritik derecede 

450 milyon TL 
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kronik hasta için âdeti 180 TL 

(100 dolar)’dan teletıp cihazları 

satın alınması5 [5] Bu cihazların 

5 yılda bir yenilenmesi 

öngörülmektedir. 

Vergi-teşvik-destek 

(kamu) 

Sağlık uygulamaları şirketleri için 

girişim sermayesi oluşturulması: 

e-sağlık/m-sağlık ve teletıp 

aletlerinin uygulamaları 

konusunda yetkinlik kazanacak 

yeni şirketler için girişim 

sermayesi kurulması6 

30 milyon TL 

Toplam   10 senelik 1,11 milyar TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 1.1.1.1 Kümelenme modeli oluşturulması (e-sağlık/m-sağlık uygulamaları alanında) 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulama ile ilgili takip edecek öneri bulunmamaktadır. 

 

 

 

 
5 Eksen 6 Mevcut Durum Raporu’nda varolan kronik hasta sayilarından yola çıkılarak McKinsey analizi ile 

kritik kronik hasta sayısı tahminleri oluşturulmuştur. Cihaz maliyetleri ise çok degisken, ornek olarak 
diyabet hastaları icin seker olçümü veya hipertansiyon hastalari icin tansiyon olçümü cihazları 100-300 
dolar aralığında olurken, kalp ritim bozukluğu çeken hastaların kullandığı veri aktarim özellikleri olan 
cihazlar onbin dolarlar seviyesinde olabilmektedir. Teletıp aletlerinin yerel üretim potansiyeli ve kronik 
hastaların dağılımı göz önüne alınarak teletıp cihazları birim maliyeti 100 dolar olarak alınmıştır. 

6 Konu ile ilgili girişim sermayesi uzmanları ile yapılan görüşmelerine dayanmaktadır. 
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8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• 3.1.3.4 E-Sağlık alanında ön-lisans, lisans ve lisansüstü seviyede işgücü geliştirme 

programlarının hayata geçirilmesi 

• 5.1.2.2 Kişisel verilerin kullanımı konusundaki farkındalık ve yetkinliği artırma 

• 6.3.1.1 Elektronik sağlık kayıtlarının oluşturulmasının ve paylaşımının sağlanması 

• 6.3.2.1 Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri hizmetleri stratejisinin oluşturulması 

• 6.3.2.2 E-sağlık alanında standardizasyon ve akreditasyon mekanizmasının 

belirlenmesi 

• 6.3.3.1 Sağlık verilerinin araştırmacılara açılması 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Sağlık sektörü etrafında sağlık yazılımlarını destekleyecek kümelenme stratejisinin 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yardımıyla oluşturulması 

(Gelişme alanı/ strateji 1.4.1) 

• E-sağlık/m-sağlık uygulamaları ile ilgili gerekli regülasyonların Sağlık Bakanlığı 

tarafından oluşturulması: 

o Özel ve eğitim hastanelerinin veri paylaşımının teşvik edilmesine yönelik 

regülasyonların oluşturulması 

o Dijital ortama taşınacak sağlık bilgileri ile ilgili kişisel bilgilerin korunmasına 

yönelik güvenlik mevzuatlarının oluşturulması 

o Kamu verilerinin anonim olarak paylaşılması 

• Teletıp cihazlarının yerel üretimi ile ilgili fayda/maliyet değerlendirmelerinin Sağlık 

Bakanlığı tarafından yapılması ve çıkan sonuca göre cihazların ithalatı ve ya yerel 

üretim kararının verilmesi 

• E-sağlık/m-sağlık uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlayacak altyapı yatırımlarının 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, SGK tarafından 
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koordineli olarak yapılması 

o Yenilikçi genişbant altyapı yatırımlarının yapılması 

o Bulut bilişim ve büyük veri platform mimarisinin oluşturulması 

• E-sağlık/m-sağlık uygulamalarının gelişimi için nitelikli insan kaynağının kamu, özel 

sektör, STK’lar ve üniversiteler yardımıyla oluşturulması 

o Yerel sağlık uygulama/yazılımlarını geliştirecek nitelikli insan kaynağı 

o Teletıp cihazlarının kullanımı ve eğitimi ile ilgili nitelikli insan kaynağı  

o Büyük veri analizleri için gerekli insan kaynağı 

 

10. Uygulama önündeki10. Uygulama önündeki10. Uygulama önündeki10. Uygulama önündeki    risk ve engellerrisk ve engellerrisk ve engellerrisk ve engeller    

• Kullanımın yaygınlaşmaması 

• Kişisel verilerin gizliliği önündeki engeller 

    

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

2-3 sene: 

• Veri paylaşımı ve kişisel verilerin güvenliğine yönelik regülasyonların oluşturulması: 6 

ay-1 sene 

• Genişbant, bulut ve büyük veri platformu altyapılarının oluşturulması: 6 ay- 1 sene 

• E-sağlık/m-sağlık ve büyük veri uygulamalarına yönelik insan kaynağının 

geliştirilmesi ve sektörde firmaların oluşması: 1 sene (Sektörde e-sağlık/m-sağlık 

uygulamalarını geliştirecek ve kullanacak nitelikli insan kaynağı yaratılması gelişme 

alanı boyunca devam edecek bir süreç olarak görülmekte, uygulamaların yaratılması 

ve teletıp vb. cihazların kullanımı konusunda ilk eğitimlerin, sertifikasyon 

programlarının tamamlanması için 1 yıl gerektiği düşünülmektedir.) 
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1.1.1.3 Savunma sektörü yazılımları geliştirilmesi ve ihracata yönelik 1.1.1.3 Savunma sektörü yazılımları geliştirilmesi ve ihracata yönelik 1.1.1.3 Savunma sektörü yazılımları geliştirilmesi ve ihracata yönelik 1.1.1.3 Savunma sektörü yazılımları geliştirilmesi ve ihracata yönelik 

ticarileştirilmesiticarileştirilmesiticarileştirilmesiticarileştirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

• Savunma sanayi ve teknoloji fikir önderi kişilerin/firmaların beraber çalışması ile 

ticarileştirilebilecek alanların (gömülü yazılımlar, güvenlik yazılımları vb.) belirlenmesi 

• Savunma yazılımlarında var olan yerel birikimin ticarileştirilmesi ve ihracatının 

desteklenmesi 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

• Ticarileştirme perspektiflerinde odaklılık eksikliğiTicarileştirme perspektiflerinde odaklılık eksikliğiTicarileştirme perspektiflerinde odaklılık eksikliğiTicarileştirme perspektiflerinde odaklılık eksikliği    

Türkiye yetkinliği olan alanlarda odaklı ticarileştirme çalışmalarıyla ihracat 

potansiyelini artırmayı hedeflemektedir. 

Türkiye’deki savunma sanayi yazılım ve servis pazarı ~600 milyon TL olarak tahmin 

edilmekte [6] ve yaklaşık olarak %90’ının yerel ürünlerden oluştuğu 

düşünülmektedir7.  Günümüzde savunma yazılımları ve BT hizmetleri ihracatının 160 

milyon TL tutarında tahmin edilmektedir. [6] 

Türkiye’deki savunma yazılımları ihracatlarına baktığımızda gerçek zamanlı strateji ve 

operasyon yazılımları %30-35’ini, alan bilgisi olan kaynak yazılımları %10-15’ini, 

simülasyonlar %30-35’ini, gömülü yazılımları ise %20-25’ini oluşturduğu 

düşünülmektedir. 8 

 

 

 
7 Sektör kuruluşları ile yapılan görüşmelere dayanmaktadır. 

8 Sektör kuruluşları ile yapılan görüşmelere dayanmaktadır. 
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Güvenlik yazılımları strateji ve operasyon yazılımları içerisinde değerlendirilmektedir 

ve gerekli yatırımlar yapılırsa Türkiye’de güvenlik yazılımlarını üretecek yetkinlik 

olduğu düşünülmektedir. Dünyadaki güvenlik yazılımları pazarının geçmiş dönemdeki 

büyümesi düşünülerek 2023 yılında 45-50 milyar dolar arası olması tahmin 

edilmektedir.9 

Gömülü yazılımlar pazarının yapılan yatırımlarla gelişeceği ve ihracat oranlarının 

artacağı beklenmektedir. Günümüzde gömülü yazılım ihracatının 40 milyon TL 

olduğu tahmin edilmektedir. 10 

İsrail örneğine bakıldığında, savunma sanayindeki yüksek Ar-Ge ihtiyacı ve güvenliğe 

verilen önem sebebiyle ülkedeki yazılım sektörü, savunma sanayi odaklı olarak 

gelişmiştir. Daha sonradan savunma sanayi alanında geliştirilen teknik uzmanlık 

ticari bir platformlarda kullanılmaya başlanmıştır. Yerli yazılım pazarındaki Ar-Ge 

çalışmaları savunma sanayisi alanında yürütülürken, daha sonraları bu pazardaki 

bilgi birikimi kullanılarak güvenlik gibi benzer yazılım sektörlerine geçilmiştir. 

 

    3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Milli Savunma Bakanlığı ( Sorumlu) 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

• Kalkınma Bakanlığı 

• KOSGEB 

• TÜBİTAK 

• TTGV 

 

 

 
9 McKinsey analizi 

10 Sektör kuruluşları ile yapılan görüşmelere dayanmaktadır. 
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• Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 

• Teknoparklar 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Ticari yazılımların geliştirilmesi ve offset anlaşmaları Ticari yazılımların geliştirilmesi ve offset anlaşmaları Ticari yazılımların geliştirilmesi ve offset anlaşmaları Ticari yazılımların geliştirilmesi ve offset anlaşmaları 

sayesinde bölgesel ihracatın artmasısayesinde bölgesel ihracatın artmasısayesinde bölgesel ihracatın artmasısayesinde bölgesel ihracatın artması    

Özellikle geliştirilmesi planlanan güvenlik yazılımları ve 

gömülü yazılımlar göz önüne alındığında savunma 

sanayinde 2023 yılına kadar 1,37 milyar TL’lik ek ihracat 

beklenmektedir. [4] 

FaydaFaydaFaydaFayda    10 senelik 1,37 milyar TL fayda beklenmektedir. 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    763,1 milyon TL 

 

5. Tahmin5. Tahmin5. Tahmin5. Tahmini Maliyetii Maliyetii Maliyetii Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Vergi-teşvik-destek (kamu) Savunma yazılımlarını 

ticarileştiren projelere Ar-Ge 

destekleri: mevcut savunma 

yazılımları yetkinliği ile 

güvenlik yazılımları, gömülü 

yazılımlar vb. alanlarda Ar-Ge 

projelerinin desteklenmesi 

10 senelik 400 milyon TL 

[4] 

Vergi-teşvik-destek (kamu) Savunma sektöründe gömülü 

yazılım, güvenlik yazılımları vb. 

ticari alanlarda ihracata yönelik 

yazılım geliştirecek firmaların 

desteklenmesi için girişim 

sermayesi oluşturulması 

50 milyon TL [4] 
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Vergi-teşvik-destek (kamu) İhracat potansiyeli olan 

ülkelerde satış ofisleri 

kurulması: savunma 

yazılımlarının diğer ülkelerde 

tanıtımı yapılması ve 

pazarlanması için kurulacak 

ofisler 

3-5 milyon TL 

Toplam  10 senelik 455 milyon TL  

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 1.1.1.1 Kümelenme modeli oluşturulması (savunma yazılımları alanında) 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulama ile ilgili takip edecek öneri bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Savunma sanayi etrafında, ticari yazılımların (gömülü yazılımlar, güvenlik yazılımları 

vb.) geliştirilmesini sağlayacak kümelenme stratejisinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı önderliğinde oluşturulması 

• Ticari savunma yazılımları oluşturacak Ar-Ge projeleri için desteğin KOSGEB, 

TÜBİTAK, TTGV vb. kurumlar tarafından sağlanması 

• Savunma yazılımlarını ticarileştiren firmalar için girişim sermayesinin Başbakanlık 

Hazine Müsteşarlığı tarafından oluşturulması 
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• Savunma sanayine nitelikli ve küresel pazarda deneyimli insan kaynağı çekebilecek 

İK programlarının oluşturulması 

• Daha önce savunma yazılımları ihracatı yapılmış ve savunma/ticari yazılımları için 

ihracat potansiyeli olan, iyi ilişkilere sahip olduğumuz ülkelerde satış ofislerinin 

açılması 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Ticarileştirilmelerin başarısız olma ihtimali 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

2-3 sene: 

• Ticari savunma yazılımları geliştirilmesi için girişim sermayesi kurulması: 6 ay -1 sene 

• Savunma sanayine nitelikli ve küresel pazarda deneyimli insan kaynağı çekebilecek 

insan kaynağı programlarının oluşturulması: 2-3 sene 

• Ticari geliştirmenin yapılması: 2-3 sene 

• İhracat potansiyeli olan ülkelerde satış ofislerinin açılması: 1-2 sene 
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1.1.1.4 Oyun ve mobil uygulamalarda yetkinlik geliştirilmesi ve ihracata yönelik 1.1.1.4 Oyun ve mobil uygulamalarda yetkinlik geliştirilmesi ve ihracata yönelik 1.1.1.4 Oyun ve mobil uygulamalarda yetkinlik geliştirilmesi ve ihracata yönelik 1.1.1.4 Oyun ve mobil uygulamalarda yetkinlik geliştirilmesi ve ihracata yönelik 

desteklenmesidesteklenmesidesteklenmesidesteklenmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

• Türkiye’nin bölgesel oyun ve mobil uygulamalar lideri olması 

• Fatih Projesi ile tetiklenmesi beklenen mobil uygulamalar ve oyun talebini 

karşılayacak yerel firmaların desteklenmesi 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

• Artacak mobil cihaz penetrasyonuyla ortaya çıkacak mobil uygulama/oyun talebinin Artacak mobil cihaz penetrasyonuyla ortaya çıkacak mobil uygulama/oyun talebinin Artacak mobil cihaz penetrasyonuyla ortaya çıkacak mobil uygulama/oyun talebinin Artacak mobil cihaz penetrasyonuyla ortaya çıkacak mobil uygulama/oyun talebinin 

yerel üretimle karşılanmasıyerel üretimle karşılanmasıyerel üretimle karşılanmasıyerel üretimle karşılanması    

Türkiye’de artan mobil penetrasyonu ve sosyal medya kullanımı oyun sektörünün 

büyümesini hızlandırmaktadır. Artan mobil cihaz penetrasyonları, oyun için özel 

üretilen konsollardaki teknolojik gelişmeler, sosyal platformların yaygınlaşması son 

yıllarda oyun sektöründeki büyümeyi sürükleyen faktörlerin başında gelmektedir. En 

hızlı büyüyen pazarların çoklu oyunculu oyunlar, sosyal ve mobil oyunlar olması 

beklenmektedir. Artan genişbant penetrasyon ve hızı, sosyal platform ve mobil cihaz 

kullanıcı sayıları bu alanları hareketlendiren etmenler olarak öne çıkmaktadır. 

• Mobil uygulamalar sektörünün ölçek ekonomisi gerektirmeyen, yaratıcılığa dayalı Mobil uygulamalar sektörünün ölçek ekonomisi gerektirmeyen, yaratıcılığa dayalı Mobil uygulamalar sektörünün ölçek ekonomisi gerektirmeyen, yaratıcılığa dayalı Mobil uygulamalar sektörünün ölçek ekonomisi gerektirmeyen, yaratıcılığa dayalı 

yapısından faydalanılmasıyapısından faydalanılmasıyapısından faydalanılmasıyapısından faydalanılması    

Mobil uygulamalar ve oyun yazılım sektöründe ölçek ekonomisi gerektirmemekte ve 

genellikle yaratıcılık ve yetkinliğe dayanmaktadır. Bu bağlamda, sektörün 

desteklenerek yerel oyuncular çıkarması beklenmektedir. Bugüne kadar yüksek ciro 

yapmış, küresel olarak popüler olmuş uygulamalara bakıldığında her büyüklükte 

yazılım firmalarıyla karşılaşılmaktadır. Angry Birds, Instagram gibi uygulamalar birkaç 

kişiden oluşan çekirdek ekipler ile geliştirilmeye başlanmıştır. Mobil uygulamalar için 

geliştirme maliyetleri oldukça düşük olduğu gibi geliştirilen uygulamaların yüksek 

cirolara ulaşmasına da nadiren rastlanmaktadır.   
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• Türkiye oyun sektörüne yaTürkiye oyun sektörüne yaTürkiye oyun sektörüne yaTürkiye oyun sektörüne yabancı yatırım çekilmesibancı yatırım çekilmesibancı yatırım çekilmesibancı yatırım çekilmesi    

Türkiye’de 180 milyon TL olan mobil ve sosyal oyunlar pazarının yerel payı yaklaşık 

olarak %5’tir. Güney Koreli bir şirketin Türkiye’deki oyun pazarının önemli 

isimlerinden birinin %50 hissesini 15 milyon Dolara alması, Türkiye’deki oyun 

pazarının büyümesi ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmesi anlamında önemli bir 

göstergedir. Önümüzde 10 senede 3-4 şirkete daha ortaklık ya da satın almalar 

yoluyla yabancı firmanın pazara gireceği düşünülmektedir. 

• Oyun sektöründe kümelenmeden faOyun sektöründe kümelenmeden faOyun sektöründe kümelenmeden faOyun sektöründe kümelenmeden faydalanılmasıydalanılmasıydalanılmasıydalanılması    

Türkiye’de günümüzde mobil uygulama/oyun alanında bir kümelenme oluşumu 

bulunmamaktadır ancak ölçek ekonomisi gerektirmeyen bu alanda sektör ve 

akademinin birbirine destek vermesi için böyle bir oluşum potansiyel vaat etmektedir. 

Örneğin, İsveç’te oyun sektöründe iki bölgede kümelenme oluştuğu görülmektedir: 

Stockholm ve Malmö. Bu iki kümelenme birbirinden oldukça bağımsız hareket etse 

de kümelerin içinde büyük bir işbirliği olduğu bilinmektedir. Büyük oyun stüdyoları 

arasında ticari anlamda bir işbirliği bulunmasa da daha küçük stüdyolar arasında 

olduğu tahmin edilmektedir. Örneğin, oyun geliştiricilerin küresel toplantı ve 

atölyelere katılırken birbirleriyle çalıştığı görülmektedir. 

İsveç’te oyun sektörünü temsil eden İsveç Oyun Endüstrisi kurum, eğitim ve oyun 

sektörleri arasındaki ilişkiyi güçlendirerek bilgi paylaşımını ve işbirliğini 

desteklemektedir. Oyun geliştirecek şirketlere nitelikli insan kaynağını sağlayabilmek 

için kurum; üniversite, enstitü ve mesleki eğitim kurumlarının katılımına büyük önem 

vermekte ve onları sektördeki firmalarla buluşturan bir platform sağlamaktadır. 

Ülkede yazılım alanları dışında oyun alanına odaklanan enstitüler de bulunmaktadır. 

Bilgisayar oyunu alanında eğitim veren okulların müfredatları incelendiğinde grafik, 

programlama ve tasarım üzerine yoğunlaştığı görülmektedir.  

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı 
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• KOSGEB 

• TÜBİTAK 

• Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 

• Ekonomi Bakanlığı 

• Teknoparklar 

• Üniversiteler 

 

4. Tahm4. Tahm4. Tahm4. Tahmini Etki / Faydalarini Etki / Faydalarini Etki / Faydalarini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Bölgesel mobil uygulamalar ihracat potansiyeli:Bölgesel mobil uygulamalar ihracat potansiyeli:Bölgesel mobil uygulamalar ihracat potansiyeli:Bölgesel mobil uygulamalar ihracat potansiyeli:    

Ortadoğu mobil uygulamalar pazarının artan büyümesi 

göz önüne alındığında, 2023 yılında pazarın %5’ine 

ihracat yapılması hedeflenmektedir. Bu varsayımlar 

doğrultusunda 10 yılda 600 milyon TL ihracat 

beklenmektedir. [4] 

• İç pazarda azalan ithalat ve artan yerlilik oranı:İç pazarda azalan ithalat ve artan yerlilik oranı:İç pazarda azalan ithalat ve artan yerlilik oranı:İç pazarda azalan ithalat ve artan yerlilik oranı:    

Türkiye’de %95’inin ithal olduğu tahmin edilen 180 

milyon TL’lik mobil ve sosyal oyunlar pazarının 2023 

yılında %50’sinin yerli olması beklenmektedir. 10 senede 

ithalatın 440 milyon TL artması, pazardaki yerlilik 

oranının da aynı oranda arttığını göstermektedir. [4] 

FaydaFaydaFaydaFayda    10 senelik 1,04 milyar TL fayda beklenmektedir.10 senelik 1,04 milyar TL fayda beklenmektedir.10 senelik 1,04 milyar TL fayda beklenmektedir.10 senelik 1,04 milyar TL fayda beklenmektedir.    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    640,8 milyon TL 

 

5. Tahmin5. Tahmin5. Tahmin5. Tahmini Maliyetii Maliyetii Maliyetii Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Vergi-teşvik-destek Mobil uygulamalar/oyun sektörü 10 senelik 90 milyon TL 
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(kamu) firmalarının yeni oluşumu ve 

ihracata yönelik gelişimi için 

gerekli girişim sermayesi 

desteğinin oluşturulması 

[4] 

Toplam  10 senelik 90 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 1.1.1.1 Kümelenme modeli oluşturulması (mobil uygulamalar ve oyun alanında) 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulama ile ilgili takip edecek öneri bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygula8. İlişkili Uygula8. İlişkili Uygula8. İlişkili Uygulamalarmalarmalarmalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Yazılım, sinema, animasyon ve tasarım/sanat bölümleri kuvvetli üniversiteler 

etrafında özel sektörün de yer alacağı bir kümelenmenin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı önderliğinde oluşturulması (Gelişim alanı/strateji 1.4.1) 

(Okulların grafik, animasyon ve tasarım alanlarında nitelikli insan kaynağı 

yetiştirilmesi) 

• Mobil uygulama/oyun geliştirecek firmaların oluşması için Başbakanlık Hazine 

Müsteşarlığı ve KOSGEB vb. kamu kurumları önderliğinde girişim sermayesi 

oluşturulması 

• ISPAT önderliğinde yabancı sermayenin ülkeye çekilmesi için gerekli teşviklerin 

verilmesi sayesinde oyun yetkinlikleri olan uluslararası sosyal platformların 

Türkiye’de yatırım yapması 
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• Mobil uygulamalar/oyun sektörünün gelişmesiyle ihracat için firmalara gerekli 

teşviklerin Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve 

KOSGEB vb. kurumlar tarafından sağlanması 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

Bu uygulama önünde bir risk ya da engel bulunmamaktadır. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

2-3 sene: 

• Girişim sermayesi oluşturulması: 6 ay- 1 sene 

• Sektördeki firmalara ihracat teşvikleri sağlanması: 1 sene 

• Oyun sektöründe yabancı oyuncuların ve oyun yetkinlikleri olan uluslararası sosyal 

platformların Türkiye’de yatırım yapması: 1-2 sene 
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StratejStratejStratejStrateji/Gelişim Alanı 1.1.2: BT hizmeti sağlayacaki/Gelişim Alanı 1.1.2: BT hizmeti sağlayacaki/Gelişim Alanı 1.1.2: BT hizmeti sağlayacaki/Gelişim Alanı 1.1.2: BT hizmeti sağlayacak    güçlü yapılar oluşturulmasıgüçlü yapılar oluşturulmasıgüçlü yapılar oluşturulmasıgüçlü yapılar oluşturulması    

1.1.2.1 Çok uluslu BT hizmetleri şirketlerinin Türkiye'de büyük işgücü istihdam 1.1.2.1 Çok uluslu BT hizmetleri şirketlerinin Türkiye'de büyük işgücü istihdam 1.1.2.1 Çok uluslu BT hizmetleri şirketlerinin Türkiye'de büyük işgücü istihdam 1.1.2.1 Çok uluslu BT hizmetleri şirketlerinin Türkiye'de büyük işgücü istihdam 

ederek BT hizmetlerinde bederek BT hizmetlerinde bederek BT hizmetlerinde bederek BT hizmetlerinde bölgesel merkez olunmasıölgesel merkez olunmasıölgesel merkez olunmasıölgesel merkez olunması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

• BT hizmetleri sektöründe çok uluslu bir firma sayesinde yetkinlik transferi, geniş satış 

kanallarına erişim ve istihdam sağlanması  

o Çok uluslu BT hizmetleri şirketlerinin verilecek teşvikler ile ülkedeki merkezlerini 

bölgesel üs haline getirmelerinin desteklenmesi 

o Çok uluslu şirketlerin Türkiye’de büyük çapta işgücü istihdam ederek sektörde 

yetkinlik kazandırması 

o BT hizmetleri pazarının gelişmesiyle çok uluslu şirketler etrafında yerel firmaların 

oluşması 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

• BTBTBTBT    hizmet sağlayhizmet sağlayhizmet sağlayhizmet sağlayııııcıları şirketlerin BT ihtiyaçlarının tespiti ve uygun çözümler getirme cıları şirketlerin BT ihtiyaçlarının tespiti ve uygun çözümler getirme cıları şirketlerin BT ihtiyaçlarının tespiti ve uygun çözümler getirme cıları şirketlerin BT ihtiyaçlarının tespiti ve uygun çözümler getirme 

ve insan kaynağı yetiştirme konusunda önemli bir rol oynar.ve insan kaynağı yetiştirme konusunda önemli bir rol oynar.ve insan kaynağı yetiştirme konusunda önemli bir rol oynar.ve insan kaynağı yetiştirme konusunda önemli bir rol oynar.    

• Türkiye’deki BT hizmetleri pazarının gelişimini engelleyen faktörlerin ortadan Türkiye’deki BT hizmetleri pazarının gelişimini engelleyen faktörlerin ortadan Türkiye’deki BT hizmetleri pazarının gelişimini engelleyen faktörlerin ortadan Türkiye’deki BT hizmetleri pazarının gelişimini engelleyen faktörlerin ortadan 

kaldırılmasıkaldırılmasıkaldırılmasıkaldırılması    

Türkiye’nin yerel pazardaki yazılım hizmetleri birikimini hizmet ihracatına 

dönüştürememesinin üç temel sebebi vardır: yabancı dil sorunu, hizmetlerin iç 

pazarda iç kaynak kullanılarak karşılanması ile yerel pazarın daralması ve karlılığın 

çok düşük seviyede kalması, BT hizmetleri çalışan maliyetlerinin yüksek oluşu. Bu 

sebeplerle, Türkiye’nin BT hizmetleri pazarının gelişebilmesi ve ülkeye yabancı 

yatırım çekebilmesi için maliyetlerin rekabetçi seviyeye getirilmesi ve nitelikli insan 

kaynağı oluşturulması hedeflenmektedir. 

Uluslararası örnekler incelendiğinde,        Hindistan’ın bilişim sektörünün dış kaynak 

kullanımında öne çıkmasını sağlayan etmenler işgücüne ucuz erişim, yüksek İngilizce 

bilgisi ve kaliteli teknik eğitimdir. Ek olarak, Hindistan’daki artan kümelenme 
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aktivitesi, gelişen altyapı ve hükümet tarafından sağlanan ortam da ülkedeki yabancı 

sermayeyi artırmaktadır. İşgücü maliyetleri değerlendirildiğinde, Hindistan’da yazılım 

sektöründe çalışanların maaşları Batı’daki meslektaşlarına göre yaklaşık onda bir 

oranındadır.  

Polonya, Avrupa Birliği üyeliğinden bu yana istikrarlı bir ekonomik büyüme 

yakalarken, ciddi miktarda yabancı yatırım çekmiştir. Polonya’nın Avrupa’ya yönelik 

offshoring pazarında başarı kazanmasının en önde gelen sebebi iyi eğitimli ve 

Avrupa’daki ülkelere göre çok daha düşük maliyetli insan kaynağına sahip olmasıdır. 

Nüfusun %44’ü en az bir yabancı dil bilmektedir. Polonya bu avantajlarının yanı sıra 

dış yatırım çekmek için yatırımcılara birçok avantaj sunmaktadır.  

• BT hizmetleri sektöründe çok uluslu fBT hizmetleri sektöründe çok uluslu fBT hizmetleri sektöründe çok uluslu fBT hizmetleri sektöründe çok uluslu firma sayesinde yetkinlik transferi, geniş satış irma sayesinde yetkinlik transferi, geniş satış irma sayesinde yetkinlik transferi, geniş satış irma sayesinde yetkinlik transferi, geniş satış 

kanallarına erişim ve istihdam sağlanması kanallarına erişim ve istihdam sağlanması kanallarına erişim ve istihdam sağlanması kanallarına erişim ve istihdam sağlanması     

Mevcut durumda BT sektörü içinde küçük bir paya sahip BT hizmetleri sektöründe 

ihracata yönelik güçlü yapıların oluşturulması için sektördeki yetkinliğin artırılması ve 

bölgesel satış kanallarına hızlı erişim gerekmektedir. Çok uluslu bir BT hizmetleri 

firmasının Türkiye’yi bölgesel BT hizmetleri üssü olarak konumlandırması ve bu 

strateji altında yoğun istihdam yaratması sayesinde, sektördeki yetkinliğin artması 

beklenmektedir. Aynı zamanda, diğer ülkelerdeki varlığı veya iş ortakları nedeniyle 

çok uluslu BT hizmetleri firması sayesinde ihracat kanallarının da daha hızlı şekilde 

oluşturulması beklenmektedir. Çok uluslu BT hizmetleri firmasını ülkeye çekmek 

mümkün olmakla birlikte, mevcut durumda ülkede varlığı olan ancak bölgesel üs 

olmak konusunda stratejilerini henüz oluşturmamış firmalara teşvik sağlamak da 

olası gözükmektedir. 

• BT hizmetlerine yönelik teşvikler sağlanmasıBT hizmetlerine yönelik teşvikler sağlanmasıBT hizmetlerine yönelik teşvikler sağlanmasıBT hizmetlerine yönelik teşvikler sağlanması    

Bilgi Teknolojileri sektöründe yazılım ve üretime yönelik Ar-Ge odaklı teşvikler 

bulunmakta ancak, BT hizmetleri sektörünün gelişmesine yönelik bir teşvik yapısı 

bulunmamaktadır. Sektörde girişimci şirketlerin gelişmesi ve ihracata yönelik ürünler 

sunabilmesi açısından, BT hizmetleri alanında verilecek teşvikler büyük önem 

taşımaktadır. Aynı zamanda, sektörde yetkinliği artırmaya yönelik çok uluslu bir BT 

hizmetleri firmasını çekebilmek için de gerekli teşviklerin oluşturulması 

gerekmektedir. 
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• Kamuda düşük seviyedeki BT hizmetlerinin geliştirilmesiKamuda düşük seviyedeki BT hizmetlerinin geliştirilmesiKamuda düşük seviyedeki BT hizmetlerinin geliştirilmesiKamuda düşük seviyedeki BT hizmetlerinin geliştirilmesi    

Projelerde iç kaynak ve dış kaynak kullanımına karar verme sürecinde, ilgili mevzuat 

yöneticileri kamu ihale mevzuatından muaf kurumlarla çalışmaya teşvik 

edebilmektedir. Muaf kurumlarla yapılan projelerle ilgili kamu ihale mevzuatına ilişkin 

bir kural mevcut değildir. Bu yüzden bu projelerin sözleşmeleri kamu ihale 

mevzuatına uygun ihalelere göre muayene ve kabul şartları gibi alanlarda daha zayıf 

olabileceği düşünülmektedir. 

Kamu ihale sürecinin düşük fiyatı hedef alan ve hizmet alımını desteklemeyen yapısı 

kamunun BT hizmet sektörüyle uzun süreli ortaklık bazlı ilişkiler kurmasını 

engellemektedir. Bu kapsamdaki geliştirmeler İhtiyaç Tespiti ve Öneriler Raporu’nda 

Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik Ekseni altında detaylı olarak 

incelenmektedir. [7] 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sorumlu) 

• ISPAT ( Sorumlu) 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü  

• Kalkınma Bakanlığı 

• Ekonomi Bakanlığı 

• KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı) 

• TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Artan bölgesel BT hizmetleri ihracatı potansiyeliArtan bölgesel BT hizmetleri ihracatı potansiyeliArtan bölgesel BT hizmetleri ihracatı potansiyeliArtan bölgesel BT hizmetleri ihracatı potansiyeli    

Geleneksek dış kaynak kullanım hizmetleri Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika pazarında 2014 yılından itibaren pazarın 



 

61 

 

Türkiye dışında geri kalanının %10’una ihracat 

yapabileceğimiz ön görüldüğünde 10 senede 810 milyon 

TL ihracat beklentisi oluşmaktadır.  

FaydaFaydaFaydaFayda    10 senelik 810 milyon TL fayda beklenmektedir. 

Net BugNet BugNet BugNet Bugünkü Değerünkü Değerünkü Değerünkü Değer    491,1 milyon TL 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Vergi-teşvik-destek 

(kamu) 

Yabancı yatırımcıların ülkede Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika’ya yönelik bölgesel BT 

hizmetleri merkezi kurması için mali 

teşvikler sağlanması: 

Çok uluslu BT hizmetleri firmaları 

incelendiğinde gelirlerinin yaklaşık olarak 

%50’sinin çalışan maaşlarına ayrıldığı 

görülmektedir. Devletin çok uluslu 

firmaları çekebilmek için maaşlardan vergi 

kısıntısı yapmadığı varsayılmaktadır. 

160-200 milyon 

TL11 

Toplam  100-250 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama ile ilgili ön gereksinim bulunmamaktadır. 

 

 

 
11 10 senelik ihracat potansiyeli olan 810 milyon TL, BT hizmetleri firmasının cirosu olarak düşünülmektedir. Şirket 

cirosunun %50’sinin maaşlara ayrıldığı, maaşların da %40-50’sinin vergilerden oluştuğu varsayılmaktadır. Bu 
bağlamda devletin 160-200 milyon TL civarında vergi teşviki sağlaması beklenmektedir. 
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7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulama ile ilgili takip edecek öneri bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• 3.1.2.6 BİT eğitiminde İngilizce yetkinliğinin kazandırılması 

• 3.2.1.1 Hizmet sektöründe BİT destekli uzaktan çalışmaya dayalı istihdamın 

yaygınlaştırılması 

 

9. Üst seviye uygulama adımları9. Üst seviye uygulama adımları9. Üst seviye uygulama adımları9. Üst seviye uygulama adımları    

• Gelişmiş ve BT kullanımında sofistike sektörlerdeki şirketlerle dış kaynaklı hizmet 

alım koşullarının iç kaynak kullanımı ile eşit seviyeye getirilmesi: BT hizmetlerinde dış 

kaynak kullanımını çekici kılacak düzenlemelerin yapılması 

• BT hizmetleri sektöründe çok uluslu şirketlerin ISPAT, Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 

desteklenmesi: 

o Bölgesel BT hizmetleri üssü olunmasının teşvik edilmesi 

o Ülkede Ar-Ge merkezi kurmalarının teşvik edilmesi 

o Akademik ortaklıklarla sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirmelerinin 

desteklenmesi 

o İstihdam sağlamaya yönelik teşvikler verilmesi 

• Kamu İhale Kanunu’nun BT hizmetleri alımı ile alakalı olarak yabancı ortaklarla uzun 

vadeli ilişkileri mümkün hale getirecek şekilde geliştirilmesi 

• Uluslararası düzeyde BT hizmetleri verebilecek ve yabancı dile sahip nitelikli insan 

kaynağının kamu, özel sektör, STK’lar ve üniversitelerin yardımıyla oluşturulması  

• Kamu alımlarında koordineli bir şekilde uzun vadeli ortaklık vizyonuyla BT hizmet 
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alımlarının şekillendirilmesi için mevzuat değişikliklerin yapılması 

• Çok uluslu şirketler etrafında gelişen yerel BT hizmetleri firmalarını ihracata 

yönlendirecek yapıların belirlenmesi: ihracata yönelik devlet politikalarının 

oluşturulması ve ihracat teşviklerinin Ekonomi Bakanlığı ve KOSGEB önderliğinde 

sağlanması 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engelle10. Uygulama önündeki risk ve engelle10. Uygulama önündeki risk ve engelle10. Uygulama önündeki risk ve engellerrrr    

• Yabancı yatırımcıların ülkeye çekilememesi 

• Yabancı dil bilen geniş nitelikli insan kaynağının oluşturulamaması 

• Çok uluslu BT hizmetleri firmalarının kamuda pazar payı alamayış nedeniyle ülke 

pazarına girmemesi. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

3-5 sene: 

• Yabancı yatırımcıların ülkeye çekilerek bölgesel stratejiler oluşturması: 1-2 sene 

• Dış kaynak kullanımını çekici kılacak düzenlenmelerin yapılması: 1 sene 

• Sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi: 3-4 sene 

• İhracat odaklı BT hizmetleri stratejilerinin desteklenmesi: 1-5 sene (ihracat 

teşviklerinin belirlenmesi kısa ancak teşviklerin verilmesi uzun bir süreçtir.) 

 



 

64 

 

Tema 1.2: Toplumda bilgi teknolojileri kullanımının ve farkındalığın artırılmasıTema 1.2: Toplumda bilgi teknolojileri kullanımının ve farkındalığın artırılmasıTema 1.2: Toplumda bilgi teknolojileri kullanımının ve farkındalığın artırılmasıTema 1.2: Toplumda bilgi teknolojileri kullanımının ve farkındalığın artırılması    

Strateji/Gelişim Alanı 1.2.1: Eğitimde BİT kullanımının BİTStrateji/Gelişim Alanı 1.2.1: Eğitimde BİT kullanımının BİTStrateji/Gelişim Alanı 1.2.1: Eğitimde BİT kullanımının BİTStrateji/Gelişim Alanı 1.2.1: Eğitimde BİT kullanımının BİT    sektörüne etkisisektörüne etkisisektörüne etkisisektörüne etkisi    

Şekil 2 Eğitimde BİT kullanımı iş modeli 

 

Eğitimde BİT kullanımının BİT sektöründe sürdürülebilir etkiler oluşturabilmesi için 

projede bir iş modelinin oluşturulup benimsenmesi büyük önem taşımaktadır. Küresel 

örnekler ve ülkedeki mevcut yapı incelendiğinde eğitimde BİT kullanımında iş modeli 5 

ana başlıktan oluşmaktadır: proje yönetimi, yerel-küresel ortaklıklar, içeriklerin ve 

uygulamaların sunulacağı platform, içerik yaratma süreci ve teknolojik destek. (Şekil 2) 

Proje yönetimiProje yönetimiProje yönetimiProje yönetimi için tam zamanlı bir Program Yönetim Ofisi oluşturmak proje dahilindeki 

ortakların koordinasyonu ve iletişimi için büyük önem taşımaktadır. Program Yönetim 

Ofisi özel sektörden kamuya bilgi transferinin gerçekleşmesi ve proje yönetiminde kamu-
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özel sektör ortaklıkları (yerel veya küresel) oluşturulması açısından da büyük önem 

taşımaktadır. Oluşturulan yönetim kurulunda projeyi kapsayan tüm sektörlerden 

katılımcılar olması önemlidir. Programın değerlendirme şablonları,  projenin en başından 

danışmanlar yardımıyla oluşturulmalı ve proje süresince gereken zamanlarda 

uygulanmalıdır. (Şekil 2)Ürdün’deki Eğitim Girişimi Projesi anlatılan şekilde kamu ve özel 

sektörü işbirliğiyle bir Proje Yönetim Ofisi kurarak başarılara imza atmıştır. [8] 

Yerel BİT sektörünü geliştirmek için küresel firmalarla ortaklıklariçin küresel firmalarla ortaklıklariçin küresel firmalarla ortaklıklariçin küresel firmalarla ortaklıklar kurulması, yerel sektöre 

bilgi transferi olması ve ihracat fırsatları yaratılması açısından büyük önem taşımaktadır. 

(Şekil 2) Örneğin, Ürdün Eğitim Girişimi’nde yerel e-içerik üreticisi Rubicon, Cisco 

Learning Institute ile birlikte çalışarak Matematik e-müfredatını oluşturmuştur. Menhaj, 

diğer bir yerel içerik firması ise Microsoft ile birlikte çalışarak BİT e-müfredatı 

oluşturmuştur. [8] 

Ürdün’de Eğitim Bakanlığı eğitimde BİT kullanımına izin verecek şekilde müfredatı revize 

etmekle yükümlüdür ve bu konuda gerekli kaynak ve yetkinlikleri araştırmaktadır. 

Yabancı ortaklıklar ise eğitimde BİT kullanımı ile ilgili ciddi personel ve bütçe yatırımı 

yapmaktadır. Yabancı ortakların bu konudaki motivasyonları bu proje sayesinde küresel 

eğitim sisteminde kullanılabilir ve inovatif e-içerik geliştirmektir. Yerel sektör oyuncuları 

ise küresel ortaklardan gelen kaynak akışı sayesinde yetkinlik ve ihracat potansiyeline 

sahip e-içerik geliştirmektedir. [8] 

Eğitim platformlarıEğitim platformlarıEğitim platformlarıEğitim platformları içerik paylaşımına ve uzak öğrenime olanak tanıyacak şekilde 

geliştirilmelidir. Aynı zamanda, eğitim platformu dijital eğitim içeriğinin üretim, dağıtım ve 

kullanımını artırmayı ve öğrencilere sunulan dijital içeriklerde çeşitlilik sağlamayı 

amaçlamalıdır. (Şekil 2) 

Oluşturulacak eğitim platformunun içerik ekosistemini oluşturması ancak bir tüketim 

modelinin benimsenmesiyle mümkündür. Tüketim modeli ile kast edilen, tüm içerik 

sağlayıcılarının içeriklerini ücretsiz olarak yüklediği ve öğrenci, öğretmen ve velilerin 

istedikleri uygulamaları bedeli karşılığında satın alabildikleri bir platformdur. Ülkede 
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oluşturulacak eğitim platformunda öğrenci ve öğretmenlere her dönem başında 

kullanabilecekleri bir bütçe tanımlanması ve bu bütçenin üzerinde kalan alımların para ile 

yapılması öngörülmektedir.12 

Küresel örneklere bakıldığında, eğitimde BİT kullanımına olanak tanıyan e-öğrenim 

platformlarının çoğu yerel olarak geliştirilmiştir. Eğitim platformlarının yerel olarak 

geliştirilmesinin sebepleri platformun istenen özelliklere sahip olması, platformun 

kullanımının kolay ve güvenilir olması, farklı uygulamalar ile uyumlu çalışabilmesi ve 

içerik geliştirmeye uygun ve ayarlamalara açık olması olarak görülmektedir. 

Uygulama ve içerik ile ilgili proje desteklerinde “panel sistemiproje desteklerinde “panel sistemiproje desteklerinde “panel sistemiproje desteklerinde “panel sistemi” kullanılması (ör. Tübitak 

Çağrı Programı) sayesinde şartlara uygun firmalar desteklenerek içerik/uygulama 

ekosistemi oluşturulması hedeflenmektedir. [9] Bu panel sistemi sayesinde, sağlayıcılar 

ihracata yönelik ürün geliştirebilecek mali desteği ve yetkinliği kazanmaktadır. Aynı 

zamanda, proje ekiplerinin akademisyenler ve özel sektör ortaklığından oluşması, eğitim 

içeriği geliştirilmesinde sektörler arası bilgi transferi için de önem kazanmaktadır. (Şekil 

2) Fransa çeşitli içerik, uygulama ve yazılım alanlarında desteklediği projeler ile eğitim 

içerik ve uygulamaları ekosistemi yaratmayı amaçlamaktadır. [10] 

Portekiz’de okullarda akıllı tahta, bilgisayar, video yansıtıcılar vb. BT ekipmanlarının 

kullanımını desteklemek için ortaokul ve liseler için bir teknoloji destek merkeziteknoloji destek merkeziteknoloji destek merkeziteknoloji destek merkezi 

oluşturulmasına karar verilmiştir. Birçok okul BİT altyapısının bakım ve güncellemelerini 

yapacak teknik desteğe sahip değil ve bu da eğitim sisteminin modernleştirilmesinde 

ana bir engel olarak öne çıkmaktadır. Bu proje sayesinde, Eğitim Bakanlığı altında tüm 

okullardan sorumlu bir teknik destek tek bir merkezde toplanarak verimliliğin artırılması 

ve tüm okullara eşit kalitede destek sağlanması hedeflenmektedir. (Şekil 2) 

 

 

 
12 Eğitimde BİT kullanımında sektör ve kamu görüşmelerine dayanmaktadır. 
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Şekil 3 Eğitim platformu tüketim modeli 

 

Eğitimde BİT kullanımı çerçevesinde eğitim platformunun içerik ekosistemi oluşumunu 

destekleyecek şekilde geliştirilmesi eğitimde BİT kullanımının BİT sektörüne olan 

faydaları açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkede eğitim platformunda 

benimsenmesi gereken “tüketim modeli” 4 ana başlıkta incelenmektedir: içerik, yatırım, 

bütçe ve tüketim. (Şekil 3) 

Tüketim modelinin benimsendiği eğitim platformu en genel tanımıyla tüm içerik 

sağlayıcılarının içeriklerini ücretsiz olarak yüklediği ve öğrenci ve velilerin istedikleri 

uygulamaları bedeli karşılığında satın alabildiği bir platformdur.  

Sektördeki yerel ve küresel tüm içerik sağlayıcılarına tanınacak platformda yer alma 

hakkı ile platformda yer alacak içerik ve uygulama çeşitliliğindeiçerik ve uygulama çeşitliliğindeiçerik ve uygulama çeşitliliğindeiçerik ve uygulama çeşitliliğinde artış görülecektir. Bu 

sayede, öğrenci, öğretmen ve tableti kullanan diğer aile bireyleri istek ve seviyelerine 
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uygun uygulamalara ulaşım şansı bulunacaktır. Aynı zamanda, öğrenci ve öğretmenler 

için belirli başlıklar altında farklı sağlayıcıların içerikleri arasında seçim şansı 

bulunmasının, sektörde rekabet yaratarak, inovasyonu tetiklemesi beklenmektedir. 

Tüketim modelinde, içerik sağlayıcıların eğitim platformunda içeriklerini ücretsiz olarak 

sağlaması devlete olan içerik/uygulama yatırım maliyetiniyatırım maliyetiniyatırım maliyetiniyatırım maliyetini kaldırmaktadır. İçerik 

sağlayıcıları bu modelde, içeriklerini ücretsiz olarak sağlayabilmektedir, çünkü tüketime 

izin verilmesi nedeniyle platform üzerinden geniş bir kitleye erişim sağlayarak gelir elde 

edebilmektedirler. Devlet, tüketim modeli sayesinde içerik satın almaya ayıracağı 

kaynağı, yenilikçi ve ihracata yönelik projelerin desteklenmesine ayırabilmektedir. 

Özetle, tüketim modeli sayesinde öğrenci ve öğretmenlere sağlanan içeriklerdeÖzetle, tüketim modeli sayesinde öğrenci ve öğretmenlere sağlanan içeriklerdeÖzetle, tüketim modeli sayesinde öğrenci ve öğretmenlere sağlanan içeriklerdeÖzetle, tüketim modeli sayesinde öğrenci ve öğretmenlere sağlanan içeriklerde    çeşitlilik çeşitlilik çeşitlilik çeşitlilik 

sağlanmakta, içerik sağlayıcılarının gelişimi için gerekli talep oluşturulmakta ve devlet sağlanmakta, içerik sağlayıcılarının gelişimi için gerekli talep oluşturulmakta ve devlet sağlanmakta, içerik sağlayıcılarının gelişimi için gerekli talep oluşturulmakta ve devlet sağlanmakta, içerik sağlayıcılarının gelişimi için gerekli talep oluşturulmakta ve devlet 

tatatatarafından verilen proje destekrafından verilen proje destekrafından verilen proje destekrafından verilen proje destekleri ile içerik/uygulama ekosisteminin oluşumu leri ile içerik/uygulama ekosisteminin oluşumu leri ile içerik/uygulama ekosisteminin oluşumu leri ile içerik/uygulama ekosisteminin oluşumu 

desteklenmektedir.desteklenmektedir.desteklenmektedir.desteklenmektedir. 

Eğitim platformunda öğrenci ve öğretmenlere her dönemin başında harcaması için bir 

bütçebütçebütçebütçe tanımlanması düşünülmektedir. Tanımlanacak bu bütçe yine özel sektör ile yapılan 

anlaşma dâhilinde olup devletin bir yatırım yapmasını gerektirmemektedir. Bütçe alımı 

zorunlu dersleri kapsayacak şekilde verildiği takdirde eğitimde eşitlik ilkesi bozulmamış 

olmakta ve aynı zamanda öğrencilerde bütçe yönetim bilinci oluşması sağlanmaktadır. 

Dönem başında ayrılan bütçenin üzerine çıkan öğrenci ve öğretmenlerin platform 

üzerindeki alımlarını paralı olarak yapması planlanmaktadır. Platformda    tüketimetüketimetüketimetüketime izin 

verilmesi sayesinde, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik uygulamalar geliştirilmesi için 

sağlayıcılara gerekli olan talep oluşturulmaktadır. Oluşan bu tüketim potansiyeli, 

sağlayıcıların içerikleri platform üzerinde ücretsiz olarak paylaşmasında en önemli faktör 

olarak görülmektedir. 
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Şekil 4 İçerik/uygulama proje yönetimi 

 

Eğitim içerik ve uygulamaları yetkinliği ve ekosistemi oluşturulmasında 3 önemli konu 

bulunmaktadır: yenilikçi projelerin seçimi, akademi-özel sektör işbirliği ve içerik çeşitliliği 

oluşturulması. (Şekil 4) 

Uygulama ve içerik ile ilgili projelerin seçimindeprojelerin seçimindeprojelerin seçimindeprojelerin seçiminde “panel sistemi” kullanılması: (ör. Tübitak 

Çağrı Programı) [9] 

• Proje içerik ve şartları açıklanır (Proje şartlarından biri özel sektör ve üniversite 

ortaklığıdır.) 

• Şartlara uygun firmalar oluşturmayı planladıkları programa dair bir sunum teslim 

ederler. 

• Akademisyenlerden oluşan bir heyet, sunulan dokümanı inceler.  

Eğitim içerik/uygulamalarına yönelik proje yönetimi

KAYNAK: takım analizi

▪ Projelerin seçiminde panel sistemi 
kullanılması:

– Proje içerik ve şartlarının 
açıklanması

– Şartlara uygun firmaların 
programa dair bir sunum teslim 
etmesi

– Dökümanın heyet tarafından 
incelenmesi

– Beğenilen proje önerilerinin 
heyete sunulması

– Beğenilen projelerden detaylı 
dökümantasyon istenmesi (ilk 
teşvik)

– Beğenilen projelerden tasarım 
istenmesi (ikinci teşvik)

– Beğenilen tasarımlardan ürün 
talep edilmesi (son teşvik)

A. Proje seçimi
B. Akademi –

özel sektör işbirliği
C. İçerik çeşitliliği

▪ Proje şartlarından en önemlisi 
projelerin üniversite ve özel sektör 
beraberliği ile hazırlanması

– Üniversiteye yetkinlik transferi 
olması

– Üniversitelerde BİT kullanımının 
artırılması

– Oluşturulan projelerin akademik 
bir bakış açısına sahip olması

▪ Eğitim platformunda içerik 
çeşitliliğine önem verilmesi ve bunu 
sağlamaya yönelik projelerin 
desteklenmesi:

– Öğretmenlerin gelişimine ve 
ders yönetimine yönelik 
uygulamalar

– Tematik oyunlar, interaktif 
sınavlar 

– Öğrencilerin seviyelerine uygun 
içerikleri öneren ve öğrencileri 
değerlendiren uygulamalar 

– Video/podcast ders anlatımları

– Derslerde içeriği destekleyici 
uygulamalar (hesap makinesi, 
Instagram, doküman tarama 
vb.)
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• İlk adım sonrası uygun görülen firmalar çağrılarak proje önerisi 

akademisyenlerden oluşan bir heyete anlattırılır. 

• Sunum sonrası beğenilen projeler için detaylı proje dokümanları istenir. (İlk teşvik 

bu aşamada verilir.) 

• Belgeler incelendikten sonra beğenilen projelerden tasarım istenir. (İkinci teşvik 

burada verilir.) 

• Tasarımları beğenilen projeler için ürünler istenir. (Son teşvik burada sağlanır.) 

Bu panel sistemi sayesinde, sağlayıcılar ihracata yönelik ürün geliştirebilecek mali 

desteği ve yetkinliği kazanmaktadır. Aynı zamanda, proje ekiplerinin akademi ve özel 

sektör ortaklığından oluşması, eğitim içeriği geliştirilmesinde sektörler arası bilgi transferi 

için de önem kazanmaktadır. 

Yazılım/ uygulamalar için proje başına verilen destek 50.000-1.000.000 arasında 

değişmektedir. Bu teşvik sistemlerinde senelik bütçeler açıklanır ve projelere değerlerine 

göre bütçe üzerinden farklı teşvikler sağlanabilir. 

Proje ekiplerinin akademisyenler ve özel sektör ortaklığındanakademisyenler ve özel sektör ortaklığındanakademisyenler ve özel sektör ortaklığındanakademisyenler ve özel sektör ortaklığından oluşması, üniversitelere 

bilgi transferi olması ve oluşturulan içeriklerin akademik bakış açısına sahip olması 

açısından önem taşımaktadır. Khan Academy gibi eğitim içerik ve uygulamaları 

konusunda dünyaca ünlü küresel örneklere bakıldığında içerik ve uygulamaların 

içerisinde yazılımcı, akademisyen ve tasarımcılardan oluşan bir kadro ile oluşturulduğu 

görülmektedir. [11] 

Eğitim platformunda sunulacak dijital içeriklerin inovatif ve çeşitli olmasıdijital içeriklerin inovatif ve çeşitli olmasıdijital içeriklerin inovatif ve çeşitli olmasıdijital içeriklerin inovatif ve çeşitli olması eğitimde BİT 

kullanımının sektör ve öğrenciler üzerinde faydalı olması için büyük önem taşımaktadır. 

Destek verilecek eğitim içerikleri sesli kitap, animasyon, podcast ders notları vb. olurken, 

uygulamaları da platform, güvenlik yazılımları, sınıf yönetimi, cihaz yönetimi, doküman 

tarama, ses tanıma, aletler (örneğin hesap makinesi) ve uygulama/içerik geliştirme 

uygulamaları (örneğin Instagram gibi) olarak çeşitlendirmek mümkündür. 

Fransa’da BİT destekli yeni ve inovatif uygulama, hizmet ve yazılımların oluşturulması 

için devlet tarafından seçilen yenilikçi projeler desteklenmektedir. 2011 yılında teknolojik 

eğitim platformları ve cihazlarının geliştirilmesine yönelik 55 aday arasından 10 proje 

seçilerek toplamda 16,5 milyon avro yatırım yapılmıştır. Proje dâhilinde verilen destekler 
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0,45-1,36 milyon avro (1,1-3,4 milyon TL) arasında değişmektedir. Aynı zamanda, 

sosyal medya ve inovatif yollar kullanılarak günlük eğitim hayatının bir parçası olabilecek 

içerik ve uygulamalar üretilmesi için de 2011-2012 yılları arasında seçilen 17 projeye 

toplamda 46 milyon avro destek verilmiştir. İçerik geliştirilmesi için projelere verilen 

destekler 0,2-2,2 milyon avro (0,5-5,5 milyon TL) arasında değişmektedir. Destek verilen 

projeler: oyunların kullanımı üzerine kurulu yenilikçi e-öğretim platformları, interaktif 

çoklu medya desteği sayesinde işbirlikçi çalışmayı kolaylaştıracak arayüzler, 

görsel/işitsel problemi ya da özel dil sorunları olan kişiler için içerikler, matematik ve 

fransızca derslerinde öğrenim yollarına ilişkin farklılaştırılmış eğitim içerikleri vb. [10] 
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1.2.1.1 Eğitim içerik ve uygulamaları ekosistemi oluşturulması1.2.1.1 Eğitim içerik ve uygulamaları ekosistemi oluşturulması1.2.1.1 Eğitim içerik ve uygulamaları ekosistemi oluşturulması1.2.1.1 Eğitim içerik ve uygulamaları ekosistemi oluşturulması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Dünya eğitim yazılım ve içerik pazarında aktif üretici ülke konumuna gelmenin 

hedeflendiği bu gelişim alanının ana adımları aşağıdaki gibidir 

• Eğitim içeriğinin dijital dünyaya taşımasını sağlayacak içerik ekosistemi oluşturulması 

• Eğitim içerik ve uygulamalarının tüketicilere açık bir platform ve iş modeliyle 

sunularak çeşitlilik, gelişmişlik ve derinliğinin artması 

• Eğitim ve içerik yazılımları alanında uluslararası çapta yetkinliklere sahip çok sayıda 

(10+) firma oluşması 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

• Bireysel cihaz penetrasyonu artışıyla dijital ekosistemin desteklenmesiBireysel cihaz penetrasyonu artışıyla dijital ekosistemin desteklenmesiBireysel cihaz penetrasyonu artışıyla dijital ekosistemin desteklenmesiBireysel cihaz penetrasyonu artışıyla dijital ekosistemin desteklenmesi    

Dijital eğitim içerik ve uygulama talebinin yaratılması ve gelişmesi ancak cihaz 

penetrasyonunun artması ile mümkündür. Türkiye’de de mevcut durumda tablet 

kullanımıyla beraber eğitim içerik/uygulamaları alanında artan bir talep 

beklenmektedir. Portekiz’de, eğitimde BİT kullanımı kapsamında öğrencilere 

taşınabilir bilgisayar dağıtılması penetrasyonunun artması ile ülkedeki içerik ve 

uygulamalar geliştirilmiş ve ülkenin küresel eğitim teknolojisi pazarında yer alması 

sağlanmıştır. 

• Eğitim içerik ve uygulama ekosisteminin gelişimini hızlandıracak, rekabetçi ve Eğitim içerik ve uygulama ekosisteminin gelişimini hızlandıracak, rekabetçi ve Eğitim içerik ve uygulama ekosisteminin gelişimini hızlandıracak, rekabetçi ve Eğitim içerik ve uygulama ekosisteminin gelişimini hızlandıracak, rekabetçi ve 

katılımcı altyapıların oluşturulmasıkatılımcı altyapıların oluşturulmasıkatılımcı altyapıların oluşturulmasıkatılımcı altyapıların oluşturulması    

Eğitim içerik ve uygulamalarının tüketicilere sunulacağı platformun, seçme hakkını 

tüketicilere verecek ve tüm sağlayıcılara açık olarak çeşitli uygulamaları içerecek 

şekilde yapılandırılması hedeflenmektedir. Uygulamaların kalite ve niteliğinin artması 

ve gelişiminin hızlanması için akademi ve özel sektörün işbirliğinin, yaratım sürecinde 

farklı grupların (eğitmen, tasarımcı, programcı vb.) bir araya gelmesinin ve kullanıcı 

geri bildirimini destekleyen bir proje alım sistematiğini sağlanması gerekmektedir.  

Küresel örnekler incelendiğinde (Youtube EDU, Khan Academy vb.) eğitim 

içeriklerinin paylaşıldığı platformların çeşitli sağlayıcılardan oluşan bir ekosistemi 
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desteklediği görülmektedir. Bu platformlarda paylaşılan eğitim uygulamalarının 

yaratıcı ekipleri incelendiğinde eğitmen, tasarımcı ve programcı gibi farklı dalları 

içeren takımların olduğu görülmektedir.    

• Yapılan çalışmaların ihracat odaklı şirketler ve ihraç edilebilir ürünler oluşturması Yapılan çalışmaların ihracat odaklı şirketler ve ihraç edilebilir ürünler oluşturması Yapılan çalışmaların ihracat odaklı şirketler ve ihraç edilebilir ürünler oluşturması Yapılan çalışmaların ihracat odaklı şirketler ve ihraç edilebilir ürünler oluşturması     

Eğitim içerik ve uygulama ekosisteminin başarı kıstaslarından birisi ihraç edilebilirlik 

olmalı, ürün gelişimi ve süreçler buna göre oluşturulmalıdır. 

Eğitimde BİT kullanımı ile ilgili gelecek planları olduğu bilinen Ortadoğu (Katar, 

Birleşik Arap Emirlikleri vb.) ülkeleri ihracat pazarı potansiyeli oluşturmaktadır.  

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Milli Eğitim Bakanlığı (Sorumlu) 

• Ekonomi Bakanlığı 

• TÜBİTAK 

• KOSGEB 

• Teknopark 

• Üniversiteler ve özel sektör birlikleri 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Benzer stratejileri takip edecek ülkelere ihracat hedefi 

Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa eğitim uygulama ve 

hizmetleri pazarının %10’u hedeflenerek 10 senede 480 milyon 

TL ihracat potansiyeli [4] 

• İç pazarda talep artışı 

Türkiye’deki tüketici dijital kitap ve uygulamalarının sektöre 

oranının %9-10 seviyesine gelmesi göz önüne alınarak 10 

sene içinde 150 milyon TL ek tüketim potansiyeli [4] 
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FaydaFaydaFaydaFayda    10 senelik toplamda 630 milyon TL fayda beklenmektedir. 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    351,5 milyon TL 

 

5. Tahmini maliyeti5. Tahmini maliyeti5. Tahmini maliyeti5. Tahmini maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

BT yatırımı (kamu) Platform üzerinden 

“tüketim modeli13” ile 

sunulan içeriklerin 

geliştirilmesine yönelik 

proje Ar-Ge destekleri 

Senelik 50 milyon TL14 

Vergi-teşvik-destek (kamu) Eğitim 

içerik/uygulamaları 

ihracatını artırıcı 

destekler: İhraç edilen 

yazılım ve içeriklere 

teşvik ve destek 

sağlanması 

10 senelik 36-40 milyon 

TL [4] 

Toplam  10 senelik 540 milyon TL 

 

6. Öncül uygulamalar6. Öncül uygulamalar6. Öncül uygulamalar6. Öncül uygulamalar    

1.1.1.1 Kümelenme modeli oluşturulması 

 

 

 
13 Zorunlu derslerle ilgili içeriğin ücretsiz olarak sağlandığı, öğrencilerin/velilerin ek içerik taleplerini ücretli olarak 

karşıladığı model 

14 Sektör ve kamu kuruluşları ile yapılan görüşmelere dayanmaktadır. 
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Eğitim, programlama ve tasarım bölümleri güçlü olan üniversiteler ve eğitim 

yazılımları alanında odaklanmış firmalar etrafında kümelenme (Projenin başarısı için 

önemlidir, paralelde veya öncül olarak yapılmalıdır.) 

o Eğitime odaklanacak üniversitelerin belirlenmesi (gerekli müfredat değişikliği ve 

eğitmen takviyesinin yapılması ) 

o Eğitim alanında önemli şirketlerin çekilmesi (örneğin oyun, içerik vb.) 

• 1.2.1.2 İçerik ekosisteminin gelişimine uygun altyapı yazılımı oluşturulması (Eğitim 

platformları, içeriğin oluşturulması için değil sunumu için zorunlu bir öncüldür.) 

 

7. Ardıl uyg7. Ardıl uyg7. Ardıl uyg7. Ardıl uygulamalarulamalarulamalarulamalar    

Bu gelişim alanı için takip edecek uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• 1.2.1.3 Donanımın tedarik edilmesi 

• 8.2.1.2 İhale sürecinin BT uyumlu hale getirilmesi 

• 4.2.1.1 Çocuklara günlük hayatlarında ve eğitimlerinde faydalanabilecekleri BİT 

yetkinliklerini örgün eğitimde kazandıracak bir temel eğitim içeriğinin oluşturulması ve 

uygulamaya alınması 

• 4.2.2.1 Eğitim uygulamalarında BİT kullanımıyla öğrencilerin nitelikli dijital içerik 

üretimine teşviki 

• 4.2.3.2 Açık öğretim ve devlet üniversitelerinde eğitim içerik kalitesinin ve maliyet 

etkinliğinin BİT vasıtasıyla artırılması 

• 4.3.3.1 Velilere yönelik içerik ve uygulamalarla çocuk sahibi yetişkinlerin internet 

kullanımına yönlendirilmesi 
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9. Üst seviye uygulama adımları9. Üst seviye uygulama adımları9. Üst seviye uygulama adımları9. Üst seviye uygulama adımları    

• Kapsamlı ve çok paydaşlı uygulamanın gerektirdiği yönetişim yapısının kamu ve özel 

sektörden katılımcılarla oluşturulması (kapsayıcı karar alma mekanizması, geniş 

paydaş katılımı, şeffaflık ve sürekli iletişim) Ürdün’deki Eğitim Girişimi Projesi’nde 

kamu ve özel sektörü işbirliğiyle tam zamanlı bir Proje Yönetim Ofisi kurularak 

başarılara imza atılmıştır 

• Zaman planın gerçekçi şekilde oluşturulup uygulama ve içerik üreticileri ve diğer 

paydaşlarla paylaşılması 

• Eğitim modeli ile ilgili alınan kararların ve yurtdışı örneklerin de dâhil olduğu 

dayanaklarının kamuoyu bilgilendirilmesinin yapılacağı platformların Milli Eğitim 

Bakanlığı önderliğinde (konferans, web sitesi, atölye çalışmaları vb.) oluşturulması 

• Eğitim, programlama ve tasarım bölümlerinin güçlü olduğu üniversiteler ve eğitim 

yazılımları alanında odaklanmış firmalar etrafında kümelenme faaliyetlerinin 

başlaması 

• Eğitim uygulama/içeriklerinin platform üzerinden paylaşımı için ekosistem oluşumunu 

destekleyen tüketim modelinin tanımlanması 

• Eğitim içerik/ uygulamalarının paylaşımını sağlayacak eğitim platformunun 

oluşturulması (seçme hakkını tüketicilere verecek ve tüm sağlayıcılara açık)  

• Eğitim içerik ve uygulamaları geliştirmeye yönelik yenilikçi projelere Milli Eğitim 

Bakanlığı sorumluluğu altında KOSGEB, TÜBİTAK vb. kurumları da dahil ederek 

destek verilmesi: 

Desteklenecek projelerin panel sistemi15 ile seçilmesi ile sağlayıcıların ihracata 

yönelik ürün geliştirebilecek mali desteği ve yetkinliği kazandığı düşünülmektedir. 

Aynı zamanda, proje ekiplerinin akademi ve özel sektör ortaklığından oluşması, 

 

 

 
15 Panel sistemi Eğitim içerik/uygulamalarına yönelik proje yönetimi altında detaylı olarak incelenmiştir. 
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eğitim içeriği geliştirilmesinde sektörler arası bilgi transferi için de önem 

kazanmaktadır 

Fransa’da BİT destekli yeni ve inovatif uygulama, hizmet ve yazılımların 

oluşturulması için devlet tarafından seçilen yenilikçi projeler desteklenmektedir. 

Destek verilen projeler oyunların kullanımı üzerine kurulu yenilikçi e-öğretim 

platformlarından interaktif çoklu medya desteği ile çalışan uygulamalara kadar geniş 

bir yelpazeye sahiptir. 

• İhracat odaklı eğitim uygulamaları üreten firmaların oluşumunun desteklenmesi: 

o İhracat bedeli üzerinden vergi teşviklerinin Ekonomi Bakanlığı sağlanması  

o Sektördeki çok uluslu firmalarla ortaklıklar kurularak yetkinlik transferi 

sağlanması: 

Ürdün Eğitim Girişimi’nde yerel sektör oyuncuları küresel ortaklardan gelen 

bütçe ve istihdam akışı sayesinde yetkinlik ve ihracat potansiyeline sahip e-

içerik geliştirmektedir. 

o Devletin Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vb. 

kurumlarının eğitimde BİT kullanımında benzer stratejileri izleyen ülkelerle ilişki 

kurmada yol gösterici rolü üstlenmesi 

o Sektördeki uluslararası organizasyonlara kamu, üniversiteler ve özel sektör 

birlikleri tarafından ev sahipliği yapılması veya yerel firmaların uluslararası fuar, 

seminer vb. organizasyonlara katılımının desteklenmesi 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Projenin geniş kapsamı ve birçok paydaşı ilgilendirmesi nedeniyle süreçte 

yaşanabilecek gecikmeler ve projenin durması 

• Sadece yerel kullanım için tasarlanan uygulamaların ihracat potansiyelini 

gerçekleştirememesi 

• Ekosistemin oluşturulamaması 
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11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

(1-3 yıl) 

• Yönetişim yapısının ve uygulama/içerik geliştirme önceliklerinin belirlenmesi: 3-6 ay 

• İçerik/uygulamaların paylaşılması için gerekli olan platform geliştirilmesi: 1 yıl 

• Eğitim uygulama /içerikleri ekosisteminin oluşturulması ve içeriklerinin geliştirilmesi: 

1-3 yıl 
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1.2.1.2 Altyapı yazılımlarının tedarik edilmesi1.2.1.2 Altyapı yazılımlarının tedarik edilmesi1.2.1.2 Altyapı yazılımlarının tedarik edilmesi1.2.1.2 Altyapı yazılımlarının tedarik edilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Altyapı yazılımlarının16 uygulamanın başarısını ve çoklu paydaş yapısının getirdiği 

karmaşıklığı destekleyecek şekilde tedarik edilmesi hedeflenmektedir. Altyapı mimari 

alanlarının (domain), mevcut küresel yazılımların özelleştirilmesi veya yerel ya da 

yabancı firmalarla yeni yazılımlar geliştirilmesi kararı, ölçek, yetkinlik ve tecrübe avantajı, 

bakım ve destek hizmetleri ve uluslararası uyumluluk konuları göz önüne alınarak 

verilmelidir. 

 

2. Açıklama2. Açıklama2. Açıklama2. Açıklama    

• Eğitim içerik ve uygulama ekosisteminin gelişimini hızlandıracak, rekabetçi ve Eğitim içerik ve uygulama ekosisteminin gelişimini hızlandıracak, rekabetçi ve Eğitim içerik ve uygulama ekosisteminin gelişimini hızlandıracak, rekabetçi ve Eğitim içerik ve uygulama ekosisteminin gelişimini hızlandıracak, rekabetçi ve 

katılımcı altyapıların oluşturulmasıkatılımcı altyapıların oluşturulmasıkatılımcı altyapıların oluşturulmasıkatılımcı altyapıların oluşturulması    

Tüketim modelinin17 benimsendiği eğitim platformu en genel tanımıyla tüm içerik 

sağlayıcılarının içeriklerini ücretsiz olarak yüklediği ve öğrenci ve velilerin istedikleri 

uygulamaları bedeli karşılığında satın alabildiği bir platformdur. Sektördeki yerel ve 

küresel tüm içerik sağlayıcılarına tanınacak platformda yer alma hakkı ile platformda 

yer alacak içerik ve uygulama çeşitliliğinde artış görülmesi beklenmektedir. Öğrenci 

ve öğretmenler için belirli başlıklar altında farklı içerikler arasında seçim şansı 

bulunmasının, sektörde rekabet yaratarak, inovasyonu tetiklemesi beklenmektedir. 

Uygulamaların niteliğinin artırılması ve gelişiminin hızlanması için akademi ve özel 

sektörün işbirliğini, yaratım sürecinde farklı grupları (eğitmen, tasarımcı, programcı 

vb.) bir araya gelmesini ve kullanıcı geri bildirimini destekleyen bir proje alım 

sistematiği oluşturulması gerekmektedir. Küresel örnekler incelendiğinde (Youtube 

EDU, Khan Academy vb.) eğitim içeriklerinin paylaşıldığı platformların çeşitli 

 

 

 
16 Sınıf yönetimi, kimlik yönetimi, içerik sunum platformu, ders içeriği belirleme programları vb. 

17 Detaylı olarak tüketim modeli altında açıklanmıştır. 
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sağlayıcılardan oluşan bir ekosistemi desteklediği görülmektedir. Bu platformlarda 

paylaşılan eğitim uygulamalarının yaratıcı ekipleri incelendiğinde eğitmen, tasarımcı 

ve programcı gibi farklı branşları içeren takımların olduğu görülmektedir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Milli Eğitim Bakanlığı (Sorumlu) 

• TÜBİTAK 

• KOSGEB 

• Teknopark 

• Üniversiteler ve özel sektör birlikleri 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Ürün oluşturma ve markalaşmasıyla benzer stratejilere sahip Ürün oluşturma ve markalaşmasıyla benzer stratejilere sahip Ürün oluşturma ve markalaşmasıyla benzer stratejilere sahip Ürün oluşturma ve markalaşmasıyla benzer stratejilere sahip 

ülkelere ihracat potansiyeliülkelere ihracat potansiyeliülkelere ihracat potansiyeliülkelere ihracat potansiyeli    

Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa eğitim yazılımları 

pazarının %2,5’u hedeflendiğinde 10 senede 100-110 

milyon TL ihracat potansiyeli 

FaydaFaydaFaydaFayda    10 senelik faydanın 100-110 milyon TL olması beklenmektedir. 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    70,6 milyon TL 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    
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BT yatırımı (kamu) Altyapı yazılımlarının mevcut 

küresel yazılımların özelleştirilmesi 

veya yeni yazılımların geliştirilmesi 

ile yaratılması: Altyapı mimari 

alanlarının (domain), mevcut 

küresel yazılımların özelleştirilmesi 

veya yerel ya da yabancı firmalarla 

yeni yazılımlar geliştirilmesi kararı 

ölçek, yetkinlik ve tecrübe avantajı, 

bakım ve destek hizmetleri ve 

uluslararası uyumluluk konuları göz 

önüne alınarak verilmelidir. 

Senelik 50 milyon TL18  

Toplam  10 senelik 500 milyon TL 

  

6. Öncül uygulamalar6. Öncül uygulamalar6. Öncül uygulamalar6. Öncül uygulamalar    

Bu öneri ile ilgili ön gereksinim bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl uygulamalar7. Ardıl uygulamalar7. Ardıl uygulamalar7. Ardıl uygulamalar    

• 1.2.1.1 Fatih Projesi kapsamında eğitim içerik ve uygulamaları ekosistemi 

oluşturulması  (Eğitim platformu, içeriğin oluşturulması için değil sunumu için zorunlu 

bir öncüldür.) 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

 

 

 
18 Sektör ve kamu kuruluşları ile yapılan görüşmelere dayanmaktadır. 
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• 1.2.1.3 Donanımın tedarik edilmesi 

• 8.2.1.2 İhale sürecinin BT uyumlu hale getirilmesi 

• 4.2.3.1 Yaygın eğitimde BİT’e dayalı uzaktan eğitimin oluşturulması ve 

yaygınlaştırılması 

 

 

9. Üst seviye uygulama adımları9. Üst seviye uygulama adımları9. Üst seviye uygulama adımları9. Üst seviye uygulama adımları    

• Kapsamlı ve çok paydaşlı uygulamanın gerektirdiği yönetişim yapısının kamu ve özel 

sektörden katılımcılarla oluşturulması (kapsayıcı karar alma mekanizması, geniş 

paydaş katılımı, şeffaflık ve sürekli iletişim) Ürdün’deki Eğitim Girişimi Projesi’nde 

kamu ve özel sektörü işbirliğiyle tam zamanlı bir Proje Yönetim Ofisi kurularak 

başarılara imza atılmıştır 

• Zaman planın gerçekçi şekilde oluşturulup uygulama ve içerik üreticileri ve diğer 

paydaşlarla paylaşılması 

• Eğitim modeli ile ilgili alınan kararların ve yurtdışı örneklerin de dâhil olduğu 

dayanaklarının kamuoyu bilgilendirilmesinin yapılacağı platformların Milli Eğitim 

Bakanlığı önderliğinde (konferans, web sitesi, atölye çalışmaları vb.) oluşturulması 

• Uygulamanın altyapı mimarisinin ortaya çıkartılması ve uygulama riskini minimize 

edecek şekilde mevcut küresel yazılımların özelleştirilmesi veya yerel ya da yabancı 

firmalarla yeni yazılımlar geliştirilmesi 

• Yetkinlik sahibi yazılım firmalarının ihraç potansiyeli olan ürünler geliştirmesine 

destek olacak şekilde uygulama ortaklarının seçilmesi 

Altyapı yazılımlarının oluşturulması için uygulama ortaklarının seçiminde 3 olasılık 

bulunmaktadır: iç kaynak kullanımı ile üretilmesi, yerel ve/veya yabancı firmaların 
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konsorsiyumu ile geliştirilmesi ve çok uluslu firmaların var olan yazılımlarının 

kullanılması. Çok uluslu firmaların var olan yazılımlarının kullanılması önceden 

denenmiş çözümler olmaları nedeniyle projenin sürdürülebilirliği açısından güven 

vermektedir. Ancak, yabancı hazır yazılımların özelleştirmelere izin vermemesi 

sebebiyle tercih edilmedikleri görülmektedir.19 İç kaynak kullanımı ile üretilen 

yazılımlarda ise sektördeki rekabetçilik ve yetkinlikten faydalanılmadığı gibi 

ekosistem oluşturabilecek bir talep yaratılması da engellenmektedir. Aynı zamanda, 

iç kaynak kullanımı ile oluşturulan yazılımlar sadece mevcut ihtiyaçlara yönelik 

çalışacağı için ihracata yönelik, yenilikçi ürünler oluşturulması ihtimali de düşük 

görülmektedir. Yerel ve/veya yabancı firmaların konsorsiyumu ile geliştirilecek 

yazılımlarda ise yabancı oyunculardan yerel sektöre yetkinlik transferi sağlanması, 

sektörde bir talep oluşturularak ekosistem yaratılması ve yazılım tedarikinde 

sektördeki rekabetçilikten faydalanılarak daha kaliteli çözümler elde edilmesi 

beklenmektedir.  

• Eğitim içerik/ uygulamalarının paylaşımını sağlayacak eğitim platformunun (seçme 

hakkını tüketicilere verecek ve tüm sağlayıcılara açık)  ve eğitimde BİT altyapısının 

oluşturulması 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Projenin geniş kapsamı ve birçok paydaşı ilgilendirmesi nedeniyle süreçte 

yaşanabilecek gecikmeler ve projenin durması 

• Altyapı yazılımlarının çökmesi veya arızalanması sonucu eğitim sistemini kesintiye 

uğraması 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

 

 

 
19 Sektör ve kamu kuruluşları ile yapılan görüşmelere dayanmaktadır. 
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2-3 yıl: 

• İçerik/uygulamaların paylaşılması için gerekli olan platformun için iç kaynak 

geliştirmelerinin tamamlanması: 1 yıl 

• Yerel altyapı yazılımları firmalarının geliştirilmesi ve ekosistem oluşması: 1-3 yıl 
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1.2.1.3 Donanımın tedarik edilmesi1.2.1.3 Donanımın tedarik edilmesi1.2.1.3 Donanımın tedarik edilmesi1.2.1.3 Donanımın tedarik edilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Cihaz tedarikinde maksimum ekonomik değer yaratılması 

• Cihaz tedarikinde yöntemin maliyet/fayda analizi belirlenmesi 

Maliyet/fayda analizinin sonuçlarına göre cihaz tedarikinde yerel üretim/montaj ve ya 

ithalat yönteminin benimsenmesi 

• Alım veya imalat/montaj kararı maliyet/fayda analizi ile değerlendirilirken tedarikçi 

firmanın sağlayabileceği ek istihdam olanaklarının değerlendirilmesi (örneğin bakım-

onarım, Ar-Ge) 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

• Donanım tedarikinde izlenen mevcut yaklaşımDonanım tedarikinde izlenen mevcut yaklaşımDonanım tedarikinde izlenen mevcut yaklaşımDonanım tedarikinde izlenen mevcut yaklaşım    

Genel anlamda, donanım tedariki ile alakalı bilgiye ulaşma sorunu bulunmakla 

birlikte devletin bu süreçte fiyat bazlı değil katma değeri ve yetkinliği artırmaya 

yönelik bir süreç izlediği görülmektedir. 

Donanım tedarikinde yabancı yatırımcıların çekilmesinde amaç sadece montaj ve 

toplama endüstrisi yaratmak değil aynı zamanda Ar-Ge, üretim faaliyetleri açısından 

da potansiyeli değerlendirebilmektir. Yerli tablet üretimde yapılacak Ar-Ge 

çalışmalarında elde edilen tecrübenin diğer alanlara da aktarılmasıyla üretim 

maliyetlerinin düşürülmesi planlanmaktadır. 

“Görüldüğü gibi ihale sadece en ucuz fiyatlandırma modeli üzerine değil, bu 

üretimin sağlam temeller üzerine kurulması için somut çözümlerin 

fiyatlandırma öncesinde masanın üstüne getirilmesine dayanmaktadır. 

Bununla da yetinmeyip, istekli firmaların Türkiye’de ArGe ve Üretim 

merkezlerindeki mevcut durumları ile yatırım planlarını anlatmaları 

beklenecektir. Her istekli firmanın kendi vizyonlarını anlatmaları için fırsatlar 

verilecektir. Bu görüşmelerin amacı; hem isteklilerin yeterliliklerini 

destekleyecek vizyonlarını kendi ifadeleriyle anlatmaları hem de asgari yatırım 
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alanlarının ve ArGe Merkezlerinin kıstaslarının oluşturulmasıdır. Fatih Projesi 

Yönetimi bu hususta ihale sonrası kazanan istekli/isteklilerin ArGe 

Merkezlerinin kendilerini sürekli yenilemeleri ve her sene yerli katkı oranının 

da artarak üretim hattına olan yansımasının gelişmesi için yıllık performans 

ölçütlerinin TÜBİTAK başta olmak üzere gerekli kurumlara bildirerek bunların 

yeterliliğini anlatmaya devam etmesiyle takip edeceklerdir.” [12] 

• Küresel donanım sektörü yapısının ölçek ekonomisi sebKüresel donanım sektörü yapısının ölçek ekonomisi sebKüresel donanım sektörü yapısının ölçek ekonomisi sebKüresel donanım sektörü yapısının ölçek ekonomisi sebebiyle rekabetçi ebiyle rekabetçi ebiyle rekabetçi ebiyle rekabetçi yerelyerelyerelyerel    üretimi üretimi üretimi üretimi 

desteklememesidesteklememesidesteklememesidesteklememesi    

Küresel pazarda ve Türkiye’de donanım sektörü birkaç çok uluslu büyük oyuncunun 

yüksek pazar payına sahip olduğu ve ölçek ekonomisine dayanan bir sektör olmakla 

beraber eğitimde BİT kullanımı yarattığı yüksek donanım talebi üretim amaçlı olarak 

yabancı yatırımcıları çekmek için kullanılması hedeflenmektedir. 

Dünyadaki BT donanım üretim rakamlarına bakıldığında üretimin önemli bir kısmının 

(%70) Uzakdoğu ülkelerinde konsolide olduğu görülmektedir. Türkiye’ye benzer ülke 

grubundaki Doğu Avrupa ülkeleri toplam üretimin %3-5’ini yapmaktadır. Yüksek 

nüfus ve merkezi coğrafi konumuna rağmen Türkiye %0,2 seviyesinde pazar payına 

sahiptir ve üretimde alması gereken payı alamamaktadır. Türkiye, gelecekte eğitim 

sektöründen kaynaklanacak iç talep ve merkezi coğrafi konumunun getirdiği ihracat 

potansiyeliyle üretim payını artırma şansına sahiptir. 

• Üretimde katma değer ve yerel bilgi birikimi artışının sağlanmasıÜretimde katma değer ve yerel bilgi birikimi artışının sağlanmasıÜretimde katma değer ve yerel bilgi birikimi artışının sağlanmasıÜretimde katma değer ve yerel bilgi birikimi artışının sağlanması    

Donanımda yaratılacak iç talep ve sağlanacak Ar-Ge destekleriyle ülkeye çekilecek 

üretimin katma değerinin artırılması hedeflenmektedir.  

Dünyadaki donanım üretiminin büyük bir çoğunluğu maliyet avantajı nedeniyle Çin’de 

ve diğer Uzakdoğu ülkelerinde yapılmasına karşın Brezilya, Endonezya vb. ülkeler 

yabancı yatırımcıları ülkelerinde bir üretim/montaj fabrikası kurması için mali 

teşviklerle destekleyerek bilgi transferini ve istihdam oluşmasını sağlamıştır. 

Yatırımların montajdan üretime geçmesiyle üretimdeki katma değer de artmaktadır. 

Brezilya’da çok uluslu firmayı çekmeye yönelik daha büyük bir talep oluşturmak 

amacıyla fabrikada tablet, akıllı telefon ve diğer elektronik aletlerin montajlarının 

yapılmasına karar verilmiştir. Ülkeye yapılan 500 milyon dolarlık yatırımın yaklaşık 

10.000 yeni istihdam yaratması beklenmektedir. [13] 
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• Üretim yatırımlarının bölgesel ihracat vizyonuyla yapılmasıÜretim yatırımlarının bölgesel ihracat vizyonuyla yapılmasıÜretim yatırımlarının bölgesel ihracat vizyonuyla yapılmasıÜretim yatırımlarının bölgesel ihracat vizyonuyla yapılması    

Yabancı yatırımcılarının ülkeye yapacağı üretim yatırımlarının iş planlarında bölgesel 

pazarı destekleyecek ihracat vizyonunun olması hedeflenmelidir. 

• ÜrÜrÜrÜretimin katma değerini artıracak yan yapıların oluşturulması (Aretimin katma değerini artıracak yan yapıların oluşturulması (Aretimin katma değerini artıracak yan yapıların oluşturulması (Aretimin katma değerini artıracak yan yapıların oluşturulması (Ar----Ge, bakımGe, bakımGe, bakımGe, bakım----onarım onarım onarım onarım 

merkezi vb.)merkezi vb.)merkezi vb.)merkezi vb.)    

Ülkeye yapılacak yatırımların Ar-Ge merkezi içermesi ve bölgesel pazarların bakım-

onarım merkez üssü olması hedeflenmelidir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da artan talep 

nedeniyle bakım ve onarım merkezi olunması açısından Türkiye’nin ciddi bir lojistik 

avantajı bulunmaktadır. Ortadoğu’da gelecek dönemde artması planlanan tablet 

kullanımı ve eğitimde BİT kullanımı Türkiye için büyük bir fırsat oluşturmaktadır.  

 

3. İlg3. İlg3. İlg3. İlgili Kuruluşlarili Kuruluşlarili Kuruluşlarili Kuruluşlar    

• Milli Eğitim Bakanlığı (Sorumlu) 

• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

• TÜBİTAK 

• ISPAT 

• Teknopark 

• Üniversiteler ve özel sektör birlikleri 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Yerel tablet üretimi ile gerçekleşen tablet ihracatıYerel tablet üretimi ile gerçekleşen tablet ihracatıYerel tablet üretimi ile gerçekleşen tablet ihracatıYerel tablet üretimi ile gerçekleşen tablet ihracatı    

Türkiye’de üretilmeye başlanacak tabletlerin eğitimde benzer 

BİT kullanım stratejileri olan ülkelere pazarlanması ile 

Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa eğitim donanımları 

pazarının %5’ini hedeflediğimizde 10 senede 500-600 milyon 

TL donanım ihracatı potansiyeli 

• Doğrudan yDoğrudan yDoğrudan yDoğrudan yabancı yatırımda artışabancı yatırımda artışabancı yatırımda artışabancı yatırımda artış    
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Proje kapsamında tablet üretimi için ülkeye gelmesi 

planlanan yabancı yatırımcının ilk 2 senede üretim tesisini 

kurması için 200 milyon TL yatırım yapması ve geri kalan 

yıllarda bakım ve geliştirme masraflarını karşılaması  

• Doğrudan Doğrudan Doğrudan Doğrudan yabancı yatırımın çekilmesiyle oluşan bilgi birikimi yabancı yatırımın çekilmesiyle oluşan bilgi birikimi yabancı yatırımın çekilmesiyle oluşan bilgi birikimi yabancı yatırımın çekilmesiyle oluşan bilgi birikimi 

ve istihdamve istihdamve istihdamve istihdam    

Kurulacak tesisin üretim kapasitesine bağlı olmakla birlikte 

kurulacak her tesiste yaklaşık 1.000 kişilik istihdam olanağı 

oluşması [14] 

FaydaFaydaFaydaFayda    10 senelik fayda 1 milyar TL olmaktadır. Bu fayda içerisinde 

istihdam ve yetkinlik artışı dahil edilmemektedir.    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    634,5 milyon TL 

 

5. Tahmini maliyeti5. Tahmini maliyeti5. Tahmini maliyeti5. Tahmini maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

BT yatırımı (kamu) Cihaz20 yatırımı: tablet başına 300 

TL üzerinden senelik 750 milyon 

TL tablet yatırımı 

10 senelik 7,5 milyar TL 

BT yatırımı (kamu) 620.000 sınıfa donanım yatırımı: 

Kamera ve çok fonksiyonlu yazıcı 

toplam birim maliyeti 2.500 TL, 

akıllı tahta birim maliyeti ise 4.000 

TL olarak alınmıştır. Akıllı 

tahtaların 10 yılda bir, yazıcı ve 

10 senelik 5,6 milyar TL 

 

 

 
20 Cihaz olarak tablet alınmıştır. 
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kameranın ise 5 yılda bir 

yenilenmesi öngörülmektedir. 

Vergi-teşvik-destek 

(kamu) 

Yabancı yatırımı çekme amaçlı 

destekler: fayda/maliyet analizine 

göre 10 senede verilmesi gereken 

teşvik maksimum yerel tablet 

üretiminden elde edilecek ek 

katma değer kadar olmalıdır.21  

10 senede 800-850 

milyon TL 

Toplam   10 senelik 13,9 milyar TL  

 

6. Öncül uygulamalar6. Öncül uygulamalar6. Öncül uygulamalar6. Öncül uygulamalar    

Bu öneri ile ilgili ön gereksinim bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl uygulamalar7. Ardıl uygulamalar7. Ardıl uygulamalar7. Ardıl uygulamalar    

• 1.2.1.1 Fatih Projesi kapsamında eğitim içerik ve uygulamaları ekosistemi 

oluşturulması (Öğrencilere dağıtılacak tabletler içerik talebin oluşması için önemlidir.) 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• 8.2.1.2 İhale sürecinin BT uyumlu hale getirilmesi 

• 4.2.2.1 Eğitim uygulamalarında BİT kullanımıyla öğrencilerin nitelikli dijital içerik 

üretimine teşviki 

 

 

 

 

 
21 Katma değer günümüzde %9 sayılmakta ve %20’ye çıktığı varsayılarak hesaplanmıştır. 
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9. Üst seviye uygulama adımları9. Üst seviye uygulama adımları9. Üst seviye uygulama adımları9. Üst seviye uygulama adımları    

• Detaylı maliyet/fayda analizin oluşturulması için küresel üreticilerden ve uzmanlardan 

görüş alınması (Küresel üreticilerin fayda analizi yapılırken Ar-Ge ve bakım-onarım 

merkezi gibi destekleyici birimlerin oluşturulması ve istihdam etkisi de göz önüne 

alınmalıdır.) 

• Yabancı yatırımcı çekmek için ISPAT, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli 

Eğitim Bakanlığı önderliğinde ülkelerarası üst düzey görüşmeler yapılması ve gerekli 

desteğin sağlanması 

Ülkedeki imalat/montaj kararının verilmesi ile oluşacak katma değer artışı ve yetkinlik 

transferi sektör için önem taşımaktadır. Brezilya da ülkesindeki teknoloji transferini ve 

katma değeri artırmak için Foxconn’u çekmeye yönelik mali teşvikler sağlamaktadır. 

Foxconn’un ülkede kurduğu üretim üsleri ülkede oluşan teknoloji transferini 

hızlandırırken, ciddi ölçüde istihdam da sağlamaktadır. 

• İmalat/montaj kararının maliyet/fayda analizi temel alınarak değerlendirilmesi 

o Projenin faydası maliyetlerinden ağır basıyorsa ülkede bir imalat/montaj merkezi 

kurulması 

o Projenin maliyetleri daha fazla ise Ar-Ge ve bakım-onarım merkezi oluşturulması 

seçeneklerinin değerlendirilmesi 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

Projenin geniş kapsamı ve birçok paydaşı ilgilendirmesi nedeniyle süreçte 

yaşanabilecek gecikmeler 

 

11. Tahmini tamamlanma süresi11. Tahmini tamamlanma süresi11. Tahmini tamamlanma süresi11. Tahmini tamamlanma süresi  (3-4 yıl) 

• İmalat/montaj fabrikasının ülkede kurulmasının ve gerekli kapasiteye ulaşması: 2-3 yıl 

• Ar-Ge merkezi/ bakım-onarım merkezi kurulması: 1 yıl 

• Diğer ülkelerle ihracat ilişkilerinin kurulması: 1-2 yıl 
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Strateji/Gelişim Alanı 1.2.2: KOBİ’lerde BT ve bulut bilişim penetrasyonu artırılmasıStrateji/Gelişim Alanı 1.2.2: KOBİ’lerde BT ve bulut bilişim penetrasyonu artırılmasıStrateji/Gelişim Alanı 1.2.2: KOBİ’lerde BT ve bulut bilişim penetrasyonu artırılmasıStrateji/Gelişim Alanı 1.2.2: KOBİ’lerde BT ve bulut bilişim penetrasyonu artırılması    

1.2.2.1 KOBİ’lerde BT kullanım farkındalığı ve bulut bilişim kullanım seferberliği 1.2.2.1 KOBİ’lerde BT kullanım farkındalığı ve bulut bilişim kullanım seferberliği 1.2.2.1 KOBİ’lerde BT kullanım farkındalığı ve bulut bilişim kullanım seferberliği 1.2.2.1 KOBİ’lerde BT kullanım farkındalığı ve bulut bilişim kullanım seferberliği 

için ulusiçin ulusiçin ulusiçin ulusal bilgilendirme programı oluşturulmasıal bilgilendirme programı oluşturulmasıal bilgilendirme programı oluşturulmasıal bilgilendirme programı oluşturulması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

• KOBİ’lerde yazılım, BT hizmetleri ve özellikle bulut bilişim hizmetleri kullanımının 

devlet, ticaret odaları ve özel sektörü de içeren ulusal bilgilendirme ve kullanım 

seferberliği programı ile teşvik edilmesi 

• KOBİ yazılım üreticileri ve hizmet sağlayıcılarının (sistem entegratörleri vb.) 

gelişiminin desteklenmesi ile KOBİ iş yazılım şirketleri ve bulut sağlayıcı şirketlerinin 

gelişmesi  

• Türkiye’deki KOBİ’lerde artan BİT kullanımı ile iş üretkenliğini artış göstermesi 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

• BT maliyetlerinin bulut bilişim hizmetleri sayesinde KOBİ’ler ve mikro şirketler için BT maliyetlerinin bulut bilişim hizmetleri sayesinde KOBİ’ler ve mikro şirketler için BT maliyetlerinin bulut bilişim hizmetleri sayesinde KOBİ’ler ve mikro şirketler için BT maliyetlerinin bulut bilişim hizmetleri sayesinde KOBİ’ler ve mikro şirketler için 

satın alınabilecek seviyeye getirilmesisatın alınabilecek seviyeye getirilmesisatın alınabilecek seviyeye getirilmesisatın alınabilecek seviyeye getirilmesi    

Türkiye’nin KOBİ ve mikro şirket ağırlıklı ekonomik yapısı nedeniyle BT kullanımı 

düşük kalmaktadır. Bulut bilişim hizmetlerinden faydalanılarak BT yatırım 

maliyetlerinin %24’e kadar düşürülerek KOBİ’lerde BT kullanım penetrasyonunun 

artırılması hedeflenmektedir. 

SingapurSingapurSingapurSingapur hükümeti BT çözümlerini uygulayacak KOBİ’lere yönelik teşvik programları 

oluşturmuştur. Bu programlar kapsamında BİT çözümlerini ilk defa uygulayan 

KOBİ’lerin maliyetlerinin büyük oranda karşılanması ve ilgili maliyetleri üzerinden 

vergi muafiyetine sahip olması hedeflenmiştir. 

MalezyaMalezyaMalezyaMalezya hükümeti bulut bilişim hizmetlerinin KOBİ’lerde yaygınlaşmasının büyük 

önem taşıdığını ifade etmektedir. SME Corporation Malaysia Microsoft’la KOBİ’lerde 

bulut bilişim hizmetlerinin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla bir ortaklık kurarak 

maliyetleri düşürmüştür. 
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• KOBİ’lerde BT kullanımı artırılmasına yönelik daKOBİ’lerde BT kullanımı artırılmasına yönelik daKOBİ’lerde BT kullanımı artırılmasına yönelik daKOBİ’lerde BT kullanımı artırılmasına yönelik davranışsal engellerin kaldırılmasıvranışsal engellerin kaldırılmasıvranışsal engellerin kaldırılmasıvranışsal engellerin kaldırılması    

Yüksek iç kaynak kullanımı, düşük BT farkındalığı, uzun yıllar süren değişken piyasa 

ortamının kısa dönemli bir yönetim anlayışını yerleştirmiş olması ise davranışsal 

sebepler arasında görülmektedir ve bu engellere yönelik aksiyon alınması 

hedeflenmektedir. 

ABD’deABD’deABD’deABD’de devlet firmaların bulut bilişim hizmetlerinin kişisel bilgi güvenliğine ve 

güvenilirliğine olan güvenini artırmak için 2 önemli tedbir almıştır: Federal Risk ve 

Yetkilendirme Yönetim Programı (FedRAMP) bulut bilişim hizmet sağlayıcılarının 

gerekli güvenlik önlemlerini alıp almadığı onaylı bağımsız şirketler tarafından kontrol 

edilmekte ve incelemeyi geçen sağlayıcılar federal sözleşmeler ile onaylanmaktadır. 

Bu sayede özel sektör FedRAMP tarafından onaylanmış bulut bilişim hizmetlerini 

kullanırken daha güvenli hissetmektedir. Federal Bulut Bilişim Stratejisi altında ise 

bulut bilişim teknolojisinin özel ve kamu sektörlerinde başarılı yaygınlaşması için 

standartları oluşturmayı hedeflemektedir. Ulusal Standart ve Teknoloji Enstitüsü 

standartları oluşturmada sorumlu kuruluş olarak, özel sektörün bulut bilişim 

hizmetlerine olan güvenini artırmayı hedeflemektedir. 

Güney Kore’deGüney Kore’deGüney Kore’deGüney Kore’de Kore KOBİ’ler için Teknoloji ve İnformasyon Tanıtım Ajansı (TIPA), 

KOBİ’lerde bulut bilişim teknolojilerine dayanan ticari inovasyon destek platformu 

oluşturmayı planlamaktadır. Bu platformun KOBİ’ler için sektöre özel çözümler 

sunması, KOBİ’lerin genel müdürlerine ve üst düzey yöneticilerine BT çözümleri 

konusunda farkındalık yaratmaya yönelik eğitimler vermesi ve BT uzmanlarından 

oluşan bir organizasyon kurarak KOBİ’leri ziyaret ederek onlara BT danışmanlığı 

hizmetleri sunması planlanmaktadır. 

Güney Kore Bulut Bilişim Canlandırma Programı kapsamında ise, bulut bilişim 

teknolojilerinin gelişmesi için uygun rekabetçi ortamın oluşturulması 

hedeflenmektedir. Uygun ortamı oluşturan etmenler gelişen teknolojilere göre revize 

edilen bir hukuk sistemi, güvenlik önlemlerinin alınması, standartlaşmanın 

yaygınlaşması ve sektörde işbirliği ve koordinasyonu sağlayan bir yapının 

bulunmasıdır. Bulut bilişim hizmetlerine göre hukuk sisteminin geliştirilmesi ve 

güvenlik, kimlik tanıma sistemlerinin belirlenip güçlendirilmesi ve bulut bilişim 
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teknolojilerinde uyumu artırmak için standartlaşmanın desteklenmesi komitenin ana 

hedefleri arasındadır. 

Tayvan’daTayvan’daTayvan’daTayvan’da ülkedeki bulut bilişim hizmetlerinin gelişimini, yaygınlaşmasını ve 

koordinasyonunu sağlayacak bir yönetim kurulu ve yerel şirketlere özellikle KOBİ’lere 

erişimi artırmak için Bulut Bilişim Tanıtım Ofisi oluşturulmuştur. Aynı zamanda. 

Tayvan’da Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü, Bilgi Sektörü Enstitüsü ve yerel 

firmalardan oluşan bir sivil toplum kuruluşu olarak Tayvan Bulut Bilişim Kurulu 

oluşturulmuştur. Bu kurul altındaki Düzenleme ve Standardizasyon Komitesi’ne 

uluslararası düzenlemeler ve politikalar ile yerel pazara yol göstermesi (bilgi 

güvenliği veri merkezi verimliliği vb.), bulut teknolojileri endüstrisi için spesifikasyon 

ve standartların geliştirmesi ve küresel organizasyonlarla iletişimin kolaylaştırılması 

gibi görevler tanımlanmıştır.  

Malezya’daMalezya’daMalezya’daMalezya’da KOBİ’lere kalkınma programı hazırlayan ve onları bilgilendiren merkezi 

bir koordinasyon kurumu olarak SME Corporation Malaysia (Malezya KOBİ 

Kuruluşu) kurulmuştur. 

• Bulut bilişim hizmetleri sağlayan firmalaBulut bilişim hizmetleri sağlayan firmalaBulut bilişim hizmetleri sağlayan firmalaBulut bilişim hizmetleri sağlayan firmaların desteklenmesirın desteklenmesirın desteklenmesirın desteklenmesi    

KOBİ’lere yönelik bulut bilişim ve yazılım çözümleri yabancı firmaların pazara 

girmesinin daha zor olması nedeniyle yerel firmalar için fırsat oluşturmaktadır. 

Örneğin, İngiltere bulut bilişim hizmetleri sağlayan küçük firmaları, özellikle SaaS 

yazılımları geliştirenleri, desteklemek amacıyla bir sermaye teşvik programı 

kurmuştur. Bu program kapsamında küçük şirketlere verilen destekler 250 bin ile 5 

milyon sterlin arasında değişmektedir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü 

(Sorumlu) 

• TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı 

• Ekonomi Bakanlığı 
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• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

• KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı) 

• TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 

• TTGV ( Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • KOBİ’lerde artan BİT farkındalığı ve bulut bilişim ile düşen KOBİ’lerde artan BİT farkındalığı ve bulut bilişim ile düşen KOBİ’lerde artan BİT farkındalığı ve bulut bilişim ile düşen KOBİ’lerde artan BİT farkındalığı ve bulut bilişim ile düşen 

BT maliyetleri sayesinde artan BT kullanım peneBT maliyetleri sayesinde artan BT kullanım peneBT maliyetleri sayesinde artan BT kullanım peneBT maliyetleri sayesinde artan BT kullanım penetrasyonu trasyonu trasyonu trasyonu 

ve bu sayede bulut bilişim iç pazarı büyümesi ve tüketim ve bu sayede bulut bilişim iç pazarı büyümesi ve tüketim ve bu sayede bulut bilişim iç pazarı büyümesi ve tüketim ve bu sayede bulut bilişim iç pazarı büyümesi ve tüketim 

artışı:artışı:artışı:artışı:    

Pazarın 10 sene içerisinde beklenenden %20 daha büyük 

olacağı varsayıldığında bulut bilişim hizmetleri iç 

pazarında 350-400 milyon TL ek tüketim beklenmektedir    

• KOBİ’lerde BT kullanımKOBİ’lerde BT kullanımKOBİ’lerde BT kullanımKOBİ’lerde BT kullanımı sayesinde artan iş verimliliğiı sayesinde artan iş verimliliğiı sayesinde artan iş verimliliğiı sayesinde artan iş verimliliği    

• KOBİ işlemlerinin kayda geçirilmesi kaynaklı devlet gelir KOBİ işlemlerinin kayda geçirilmesi kaynaklı devlet gelir KOBİ işlemlerinin kayda geçirilmesi kaynaklı devlet gelir KOBİ işlemlerinin kayda geçirilmesi kaynaklı devlet gelir 

artışıartışıartışıartışı 

FaydaFaydaFaydaFayda    10 senelik toplam 360 milyon TL fayda beklenmektedir. (Kayıt içi 

ekonomi kaynaklı devlet gelir artışları dahil edilmemiştir.) 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    1,19 milyar TL 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

BT yatırımı (kamu)  Kamu bulutu oluşturulmasına yönelik 

altyapı ve uygulama yatırımları 

yapılması 

400-450 milyon TL 
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Vergi-teşvik-destek 

(kamu) 

Özel sektörün desteklenmesi: 

• Bulut bilişim hizmetleri 

sağlayıcılarının pilot proje22 vb. 

teşvik programları ile desteklenmesi 

• KOBİ’lere bulut bilişim ve BT 

hizmetleri/iş süreçleri yazılımları 

penetrasyonunu artırmaya yönelik 

teşvikler verilmesi 

150-250 milyon TL 

Eğitim-farkındalık 

(kamu) 

• Bulut bilişim hizmetlerinin pazarda 

özellikle KOBİ’lere tanıtımının 

yapılması 

• Uluslararası işbirliğine yönelik 

sektörel seminerler konferanslar 

düzenlenmesi 

25-50 milyon TL 

Vergi-teşvik-destek 

(kamu) 

Bulut bilişim teknolojilerinde inovatif 

çözümler için akademi ve özel sektör 

işbirliğini teşvik eden temel teknoloji 

Ar-Ge destekleri sağlanması 

100-200 milyon TL 

Eğitim-farkındalık 

(kamu) 

Bulut bilişim hizmetlerinin 

yaygınlaşması için gerekli koşulların 

oluşturulması: 

• Hizmet güvenirliği için bilgi 

güvenliğine dair gerekli 

5-10 milyon TL 

 

 

 
22 Bulut bilişim hizmetlerini geliştirmeye yönelik Güney Kore’de oluşturulan bulut bilişim pilot projeleri ekte detaylı 

olarak verilmektedir. 
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regülasyonların oluşturulması 

• Küresel ve iç pazardaki hizmet 

uyumluluğu için standardizasyonun  

teşvik edilmesi 

Toplam 23  
900 milyon TL (5 sene) 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu öneri ile ilgili ön gereksinim bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl U7. Ardıl U7. Ardıl U7. Ardıl Uygulamalarygulamalarygulamalarygulamalar    

Bu öneri ile ilgili takip edecek uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• 1.4.1.1 Bölgesel veri merkezi olunması (Veri hizmetleri talebinin oluşmasında 

KOBİ’lerde BİT penetrasyonunun ve özellikle bulut bilişim hizmetleri kullanımının 

artırılması önem taşımaktadır. 

• 2.1.1.2 Belirlenen hedefler doğrultusunda yeni nesil erişim şebekesi altyapısının 

yaygınlaştırılması için en uygun stratejik yaklaşım yönteminin belirlenerek 

uygulamaya geçirilmesi   

• 8.2.1.2 İhale sürecinin BT uyumlu hale getirilmesi 

• 5.1.2.1 Anayasa’nın öngördüğü hukuki çerçevenin hayata geçmesi ve Veri Koruma 

Otoritesinin oluşturulması 

 

 

 
23 Güney Kore Bulut Bilişim Canlandırma Programı maliyetlerinin detayları Ek-2’dedir. 
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• 5.1.2.2 Kişisel verilerin kullanımı konusundaki farkındalık ve yetkinliği artırma 

• 5.1.4.2 Kolluk kuvvetlerinin ve adli görevlilerin bilişim suçları konusunda birikimlerinin 

arttırılması 

• 7.2.3.2 Şirketlerin altyapı eksikliklerinin giderilmesi için bilinçlendirme ve destek 

sağlanmasının değerlendirilmesi 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• KOBİ BT Bilgilendirme ve Koordinasyon yapısının Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı önderliğinde oluşturulması: 

BT Bilgilendirme ve Koordinasyon yapısı içerisinde oluşturulacak Bulut Bilişim Tanıtım 

Ofisi’nin24 sorumlulukları genel olarak 3 ana başlık altında toplanmaktadır: sektörel 

destekler, tanıtım ve işbirliği ve standardizasyon ve hukuki düzenlemeler. 

o Sektörel Destek: 

� KOBİ’lerde bulut bilişim ve BT penetrasyonunun yaygınlaşmasına yönelik 

devlet eliyle vergi teşvik ve yatırım destekleri sağlanması 

� Yerel firmaların kamu projelerine katılımının desteklenmesi 

� Yabancı veya yerel yatırımcılarla yapılan ortaklıklar sayesinde uygun 

fiyatlarla bulut bilişim hizmetlerinin KOBİ’lere sağlanması ve satış 

kanallarının oluşturulması 

� Yerel bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları ve uygulama geliştiricilerinin 

sektördeki arzı geliştirmek amacıyla desteklenmesi 

 

 

 

24 Tayvan’da kurulan Bulut Bilişim Endüstrisi Tanıtım Ofisi ve Tayvan Bulut Bilişim Kurulu ile ilgili detaylı bilgi Ek-

1’dedir. 
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� Oluşturulacak Bulut Bilişim Açık Laboratuvar Platformu ile tedarikçilerin ve 

müşterilerin test projelere olanak sağlayarak buluşturulması25 

o İşbirliği ve Tanıtım: 

� Bulut bilişim hizmetlerinin KOBİ’lerde yaygınlaştırılmasına yönelik tanıtım 

etkinliklerinin düzenlenmesi ve STK’larla işbirliği sağlanması 

� Uluslararası işbirliklerinin sağlanması ve yurtdışındaki gelişmelerin yerel 

sektöre taşınması için konferans ve seminerler düzenlenmesi 

� Uluslararası BT sektörü organizasyonlarına ev sahipliği yapılması 

o Standardizasyon ve hukuki düzenlemeler: 

� Bulut teknolojileri endüstrisi için spesifikasyon ve standartların geliştirilmesi 

ile hizmetlerin KOBİ’ler ve büyük firmalar gözünde daha güvenilir hale 

getirilmesi 

� Uluslararası düzenlemeler ve politikalar ile yerel pazara yol gösterilmesi 

(örneğin Bilgi güvenliği, veri merkezi verimliliği vb.) 

� Bulut teknolojileri ile alakalı patentlerin eğitimi ile sektöre yol gösterilmesi ve 

patent geliştirilmesinin desteklenmesi 

• Sektördeki mevcut hizmet sağlayıcıları desteklemek ve yeni yatırımcıları 

cezbedebilmek ve ihracata yönelik programların oluşturulması 

o İhracat teşviki yapılarının Ekonomi Bakanlığı ve Ulaşım, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı önderliğinde tanımlanması 

o Sektördeki küçük ve orta büyüklükteki yazılım ve hizmet sağlayıcılarının gelişimi 

için yatırım ve destek fonlarının TOBB, KOSGEB vb. kurumların önderliğinde 

oluşturulması  

Örneğin, İngiltere bulut bilişim hizmetleri sağlayan küçük firmaları, özellikle 

 

 

 
25 Tayvan ve Güney Kore Bulut Bilişim Açık Laboratuvarı ile ilgili detaylı bilgiler Ek-1 ve Ek-2’dedir. 
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SaaS yazılımları geliştirenleri, desteklemek amacıyla bir sermaye teşvik 

programı kurmuştur. 

o Bulut bilişim hizmetleri sağlayıcılarının pilot proje26 vb. teşvik programları ile 

desteklenmesi 

• KOBİ’lerde BT ve özellikle bulut bilişim hizmetleri kullanımının yaygınlaştırılması için 

teşviklerin KOSGEB tarafından sağlanması: 

o BT yatırım maliyetlerini düşürücü destekler sağlanması  

MalezyaMalezyaMalezyaMalezya hükümeti bulut bilişim hizmetlerinin KOBİ’lerde yaygınlaşmasının 

büyük önem taşıdığını ifade etmektedir. SME Corporation Malaysia 

Microsoft’la KOBİ’lerde bulut bilişim hizmetlerinin yaygınlaşmasını sağlamak 

amacıyla bir ortaklık kurarak maliyetleri düşürmüştür. 

o Yazılım ve BT hizmetleri harcamalarında vergiyle ilgili destek verilmesi 

o Girişim aşamasındaki şirketlere oluşturulan BT kullanımı artırıcı destek fonlarının 

sağlanması  

SingapurSingapurSingapurSingapur hükümeti BT çözümlerini uygulayacak KOBİ’lere yönelik teşvik 

programları oluşturmuştur. Bu programlar kapsamında BİT çözümlerini ilk defa 

uygulayan KOBİ’lerin maliyetlerinin büyük oranda karşılanması ve ilgili 

maliyetleri üzerinden vergi muafiyetine sahip olması hedeflenmiştir 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• KOBİ’lerde bulut bilişim kullanımı önündeki güven engelinin aşılamaması 

• Bulut bilişim hizmet sağlayıcılarının KOBİ’lere uygun ürün ve hizmetleri 

yaygınlaştıramaması 

 

 

 
26 Bulut bilişim hizmetlerini geliştirmeye yönelik Güney Kore’de oluşturulan bulut bilişim pilot projeleri ekte detaylı 

olarak verilmektedir. 
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11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Ulusal bilgilendirme ve kullanım seferberliği programı 4-5 senelik bir program olarak 

tasarlanmıştır ve takip eden dönemlerde değişik önerilerle devamlılığının sağlanması 

öngörülmektedir. 
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Strateji/Gelişim Alanı 1.2.3: Açık kaStrateji/Gelişim Alanı 1.2.3: Açık kaStrateji/Gelişim Alanı 1.2.3: Açık kaStrateji/Gelişim Alanı 1.2.3: Açık kaynak kodlu yazılım hizmetlerini besleyecek ynak kodlu yazılım hizmetlerini besleyecek ynak kodlu yazılım hizmetlerini besleyecek ynak kodlu yazılım hizmetlerini besleyecek 

ekosistemin geliştirilmesiekosistemin geliştirilmesiekosistemin geliştirilmesiekosistemin geliştirilmesi    

1.2.3.1 Açık kaynak kodlu yazılım hizmetlerini besleyecek ekosistemin 1.2.3.1 Açık kaynak kodlu yazılım hizmetlerini besleyecek ekosistemin 1.2.3.1 Açık kaynak kodlu yazılım hizmetlerini besleyecek ekosistemin 1.2.3.1 Açık kaynak kodlu yazılım hizmetlerini besleyecek ekosistemin 

geliştirilmesigeliştirilmesigeliştirilmesigeliştirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

• Devlet (kamu, belediye vb.) birimlerinde açık kaynak kodlu yazılım kullanılmasının 

uygun olduğu yerlerin belirlenmesi  

o Birlikte çalışabilirlik, BT çalışan maliyetleri vb. sonuçları göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

• AKK (Açık kaynak kodlu) yetkinlik merkezi açma opsiyonlarının değerlendirilmesi 

o Açık kaynak kodlu yazılıumların benimsenmesine yönelik tanıtım ve pazarlama 

aktivitelerinin yapılması (ör. Açık kod sağlayarak yarışmalar düzenlenmesi vb.) 

o Sektörde açık kaynak kodlu yazılım geliştirilmesinde çalışan paydaşların 

koordinasyonunun sağlanması 

• Gerekli yetkinliklerin belirlenerek insan kaynağı oluşturulması 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

• Azalan yazılım ve donanım masrafları, artan operasyonel masraflarAzalan yazılım ve donanım masrafları, artan operasyonel masraflarAzalan yazılım ve donanım masrafları, artan operasyonel masraflarAzalan yazılım ve donanım masrafları, artan operasyonel masraflar    

Toplam sahip olma maliyetlerini açık kaynak kodlu yazılımlar ve standart yazılımlar 

arasında karşılaştırdığımızda açık kaynak kodlu yazılıma geçmenin kullanım ve bakım 

maliyetlerini artırdığını, donanım maliyetlerini belirli bir ölçüde düşürdüğünü ve 

yazılım maliyetlerinden ise ciddi bir tasarruf sağladığını görmekteyiz. AKK’nin 

uygulanması ve yönetimi özel yetkinlik gerektirmektedir, dolayısıyla hizmet masrafları 

teknik uzmanlık ihtiyacı nedeniye artış gösterebilmektedir. [15] 
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• Diğer kamu birimleriyle uyumlu çalışmaDiğer kamu birimleriyle uyumlu çalışmaDiğer kamu birimleriyle uyumlu çalışmaDiğer kamu birimleriyle uyumlu çalışma    

Açık kaynak kodlu yazılımların bazıları tüm ticari ve ücretsiz yazılımlarla çalışma 

özelliğine sahipken bazılarının bu konuda sınırlı bir esnekliği bulunmaktadır. [15] Bu 

sebeple, açık kaynak kodlu yazılım kullanan kamu birimlerinin, kullanmayan diğer kamu 

birimleriyle uyum halde çalışması önemli bir konu haline gelmektedir. Örneğin, 

Müsteşarlar Atölye Toplantısı’nda değinildiği üzere kurum içinde kullandıkları PARDUS 

sayesinde maliyet avantajı sağlayan ve kendi ihtiyaçlarını karşılayan Milli Savunma 

Bakanlığı, diğer kurumlar ile birlikte çalışamadığını belirtmiştir. 

• Eğitim sisteminde açık kaynak kodu sEğitim sisteminde açık kaynak kodu sEğitim sisteminde açık kaynak kodu sEğitim sisteminde açık kaynak kodu sağlayarak öğrenmenin hızlandırılmasıağlayarak öğrenmenin hızlandırılmasıağlayarak öğrenmenin hızlandırılmasıağlayarak öğrenmenin hızlandırılması 

Açık kaynak kodlu yazılımların eğitim sisteminde kullanılmasının BİT uzmanlarının 

yetiştirilmesine belirgin katkıları olabilmektedir. Kişilerin birbirleriyle ortak çalışma 

ortamında bilgi ve tecrübe aktarımında bulunmasının ve farklı uzmanlık alanlarına sahip 

kişilerin birbirleriyle olan etkileşimlerinin öğrenme sürecini hızlandırdığı düşünülmektedir. 

Öğrencilerin interaktif bir ortamda eğitmen tarafından verilebilecek görevleri 

tamamlayabilmesi için açık kaynak kodlu yazılımın grup projelerine uygun yapısı da öne 

çıkmaktadır. Okullarda sağlanacak açık kaynak kodu yarışmalarının ciddi faydaları 

olacağı düşünülmektedir: [15] 

o Kişilerin internet üzerinden iletişim yetkinliklerini geliştirmesi 

o Takım proje yönetim yeteneklerinin gelişerek iş hayatına daha iyi hazırlanmaları 

o Kişilerin birlikte çalıştıkları kişilere geri bildirim, kod kontrolü ve durum raporu 

iletebilmeleri 

o Kişilerin okullarında kullanılan eğitim yazılımlarına ve genel olarak yazılım 
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dünyasına katkıda bulunması 

Günümüzde açık kaynak kodlu yazılımların BİT eğitiminde kullanımı giderek 

yaygınlaşmaktadır.27 Örneğin İngiltere’de artık BİT öğretmenleri verecekleri dersleri 

spesifik bir sağlayıcının programı yerine açık kaynak kodlu ortamda sunabilme şansına 

kavuşmuşlardır. Böylece spesifik bir programı kısa sürede öğrenen ve kullanımını 

ezberleyen kişiler yerine o programı geliştirebilen ve kendi ihtiyaçları doğrultusunda 

değiştirebilen, katkıda bulunabilen kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. [6] 

Açık kaynak kodlu yazılımların yüksek BİT öğretiminde kullanımına başarılı bir örnek ise, 

Finlandiya’daki The School of Business and Information Management at Oulu University 

of Applied Sciences (OUAS) olarak verilebilmektedir. Öğrenciler tarafından geliştirilen 

OpixProject proje yönetimi yazılımı sayesinde öğrenciler sınıf içi eğitim ve özel sektörde 

karşılaşılan problemler arasında bağ kurabilmekte ve öğrenciler bu görevler ve 

problemler üzerinde birlikte çalışabilmektedir. Bu sistem, aynı zamanda eğitmenlerin 

doğru seviyede karmaşıklık içeren ödevler ve projeler verebilmesinin önünü açtığı 

belirtilmektedir. [6] 

• Yetkinlik merkezlerinin AKK’yi koordine edici ve tanıtıcı yapısıYetkinlik merkezlerinin AKK’yi koordine edici ve tanıtıcı yapısıYetkinlik merkezlerinin AKK’yi koordine edici ve tanıtıcı yapısıYetkinlik merkezlerinin AKK’yi koordine edici ve tanıtıcı yapısı 

Açık kaynak kodlu yazılımlardan elde edilecek değeri en yüksek düzeye çıkarabilmek 

için, çeşitlik ülkelerde yetkinlik merkezleri kurulduğu görülmektedir. Yetkinlik merkezleri 

mevcut yazılımların yaygınlığını artırmakta, yeni çözümlerin bulunup çoğaltılmasını 

sağlamakta ve aynı zamanda, bu sektörde örgütlenme oluşmasına ortam 

hazırlamaktadır. Yetkinlik merkezlerinin temel amacı, dağınık durumdaki sektörü 

düzenleyerek ortak bir gelişim sürecinin oluşmasını sağlamaktır. [6] 

Açık kaynak kodlu yetkinlik merkezlerinde verilen hizmetler içerisinde eğitimle ilgili 

hizmetler de yer almaktadır. Örneğin, Finlandiya, İtalya ve Hindistan’da kurulan yetkinlik 

merkezlerinde geliştiricilerin eğitimi sağlanırken; Hindistan’daki NRCFOSS aynı 

 

 

 
27 Açık kaynak kodu kullanılan projelerin mesleki BİT eğitiminde teşvik edilmesi İhtiyaç Tespiti ve Öneriler 

Raporu’nda Eksen 3 altında detaylı olarak incelenmektedir. 
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zamanda üyeleri eğitme ve onlara AKK yetkinlikleri kazandırma konusunda girişimlerde 

bulunmaktadır. Finlandiya’da kurulmuş olan Finish Center for Open Source Solutions 

(COSS – Fin Açık Kaynak Kodlu Çözümler Merkezi)  AKK kullanımının öğrencilere 

yönelik eğitim ve etkinlikler ile desteklenmesini sağlamaktadır.  İtalya’da üç üniversite ve 

bir şirket tarafından işletilen “Centro di Competenza Italiano per l’Open Source (İtalyan 

Açık Kaynak Mükemmeliyet Merkezi)” ise okullarda ve üniversitelerde AKK projelerinin 

avantajlarının tanıtılmasına yönelik faaliyet göstermektedir. [6] 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sorumlu) 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü  

• Milli Eğitim Bakanlığı  

• Yükseköğretim Kurulu  

• TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 

• Üniversiteler 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtEtEtEtkikikiki    • Açık kaynak kodlu yazılımlar hakkında artan farkındalık 

• Okullarda kullanılan açık kaynak kodlu eğitim modeli ile 

yazılım geliştirmede yetkinlik artışı 

• BT yatırımlarında azalan toplam sahip olma maliyetleri 

FaydaFaydaFaydaFayda    - 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Mali5. Tahmini Mali5. Tahmini Mali5. Tahmini Maliyetiyetiyetiyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    
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Eğitim-farkındalık 

(kamu) 

 Yetkinlik merkezlerinin kurulum ve 

işletim masrafları 

Senelik 0,5-1,5 milyon 

TL28 

Eğitim-farkındalık 

(kamu) 

Açık kaynak kodlu yazılımların ve 

projelerin müfredata dâhil edilmesi: 

Bu amaçla STK’lar, özel sektör 

temsilcileri, Milli Eğitim Bakanlığı 

yetkilileri, üniversite ve meslek 

liselerinin bilişim alanındaki 

eğitmenler, Kalkınma Bakanlığı Bilgi 

Toplumu Dairesi uzmanları ve 

okullardaki bilgisayar ve yazılımla 

ilgili kulüp temsilcilerinin katılımıyla 

bir atölye çalışması düzenlenmesi 

hedeflenebilir. Bu konuda 

gerçekleşecek maliyet; ön çalışma 

yürütecek kurumun personelinin 

zaman maliyeti ve atölye çalışması 

maliyetleridir. [6] 

Atölye başına 15-30.000 

TL 

Eğitim-farkındalık 

(kamu) 

Devlet içerisinde AKK yazılım 

kullanılmasının uygun olduğu 

yerlerin belirlenmesi: 

Bu konuda gerçekleşecek maliyet; 

ön çalışma yürütecek kurumun 

personelinin zaman maliyeti ve 

Atölye başına 15-30.000 

TL 

 

 

 
28 Küresel yetkinlik merkezleri (Finlandiya , Norveç) incelendiğinde devletin AKK yetkinlik merkzlerine başta 150.000 

avro (375.000 TL) finansman sağladığı, mevcut yıllık bütçelerinin ise 500.000 avro (1,25 milyon TL) değerinde 
olduğu görülmektedir.  Uluslararası AKK yetkinlik merkezleri ile ilgili detaylı bilgi Ek-4’tedir. 
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atölye çalışması maliyetleridir. 

Toplam  
Senelik 2-4,5 milyon TL29 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu öneri ile ilgili ön gereksinim bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu öneri ile ilgili takip edecek uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• 3.1.2.5 Açık kaynak kodu kullanılan projelerin mesleki BİT eğitiminde teşvik edilmesi 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Açık kaynak kodlu yazılımın küresel uygulamaları ve alınan sonuçların anlaşılması 

için kamu düzeyinde diğer ülkelerin eğitim bakanlıkları veya ilgili kuruluşlarıyla fikir 

alış-verişi 

• Devlet içinde açık kaynak kodlu yazılım kullanılmasının uygun olduğu yerlerin 

belirlenmesi için kamudan ve özel sektörden farklı paydaşların katılımıyla atölye 

çalışmalarının gerçekleştirilmesi 

• AKK yetkinlik merkezi açma opsiyonlarının kamu, özel sektör, STK’lar ve 

üniversitelerin yardımıyla değerlendirilmesi 

 

 

 
29 Senelik toplamda 10 adet atölye yapıldığı varsayımı yapılmıştır. ( Her iki maliyet kalemi için de 5’şer atölye) 
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Küresel örnekler incelendiğinde, AKK yetkinlik merkezlerinin kamu, özel sektör, 

STK’lar, üniversiteler ve araştırma kurumları ile işbirliği içinde projeler ürettiği 

görülmektedir. Başlangıç aşamasında, devlet finansmanı ile desteklenen AKK 

yetkinlik merkezlerinin uzun vadede üyelik aidatları ve hizmet gelirleri ile kendini 

finanse edebildiği görülmektedir. [15] 

Örneğin, Finlandiya, İtalya ve Hindistan’da kurulan yetkinlik merkezlerinde 

geliştiricilerin eğitimi sağlanırken; Hindistan üyeleri eğitme ve onlara AKK yetkinlikleri 

kazandırma konusunda da girişimlerde bulunmaktadır. Finlandiya’daki merkez AKK 

kullanımının öğrencilere yönelik eğitim ve etkinlikler ile desteklenmesini 

sağlamaktadır.  İtalya’da üç üniversite ve bir şirket tarafından işletilen AKK merkezi 

ise okullarda ve üniversitelerde AKK projelerinin avantajlarının tanıtılmasına yönelik 

faaliyet göstermektedir.  

• Açık kaynak kodlu projelerin okullarda yaygınlaştırılma yollarının tartışılması için farklı 

paydaşların katılımıyla atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi  

o Açık kaynak kodlu projelerin ve öğrencilerin olası yetkinlik merkezlerinin bir 

parçası olabilmesi için üniversitelerde tanıtımlar yapılması ve bilgilendirici 

toplantıların düzenlenmesi 

o Olası yetkinlik merkezlerinin üniversiteler ile işbirliği yapmasının sağlanması ve 

aynı zamanda eğitmenlerin proje üretiminde aktif rol almasının sağlanması 

o Olası yetkinlik merkezlerinin üniversitelerde açık kaynak kodlu yazılım ile ilgili 

eğitimler vermesinin sağlanması 

o Merkezi bir açık kod proje yarışmasının uygulanabilirliğinin ve proje detaylarının 

tartışılması 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Açık kaynak kodlu yazılım kullanımının kamuda uyumluluk konusunda sorunlara yol 

açması 

• Açık kaynak kodlu yazılım hakkındaki düşük yetkinlik nedeniyle kullanım sırasında 

artan operasyonel masraflar 
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11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Projenin gerçekleşmesi önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır ve belirlenen ön 

çalışmalar da göz önünde bulundurulduğunda 1111----2 yıl2 yıl2 yıl2 yıl içerisinde tamamlanması 

beklenmektedir. 
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Strateji/ Gelişim Alanı 1.2.4: Sektörel verilerin toplanmasına yönelik veri tabanı Strateji/ Gelişim Alanı 1.2.4: Sektörel verilerin toplanmasına yönelik veri tabanı Strateji/ Gelişim Alanı 1.2.4: Sektörel verilerin toplanmasına yönelik veri tabanı Strateji/ Gelişim Alanı 1.2.4: Sektörel verilerin toplanmasına yönelik veri tabanı 

oluşturulmasıoluşturulmasıoluşturulmasıoluşturulması    

1.2.4.1 Sektörel verilerin toplanmasına yönelik veri tabanı oluşturulması1.2.4.1 Sektörel verilerin toplanmasına yönelik veri tabanı oluşturulması1.2.4.1 Sektörel verilerin toplanmasına yönelik veri tabanı oluşturulması1.2.4.1 Sektörel verilerin toplanmasına yönelik veri tabanı oluşturulması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Devlet, sektör kuruluşları ve sektör oyuncularına karar vermede yön gösterecek doğru 

ve kapsamlı veri tabanının oluşturulması, veri toplama ve analiz mekanizmasının 

oluşturulması hedeflenmelidir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

• Farklı metodolojilerle hesaplanan verilerin standartlaştırılmFarklı metodolojilerle hesaplanan verilerin standartlaştırılmFarklı metodolojilerle hesaplanan verilerin standartlaştırılmFarklı metodolojilerle hesaplanan verilerin standartlaştırılmasıasıasıası    

Mevcut durumda sektörün tamamına ait veriler resmi bir kaynak tarafından 

toplanmamaktadır. Pazar büyüklükleri, ihracat, ithalat, yerli firmaların ciroları gibi 

değerler çeşitli kurumlar tarafından ölçülmekte veya tahmin edilmektedir. Ancak bu 

ölçüm ve tahminlerde kullanılan metot ve tanımlardaki farklılıklar sektörün genel resminin 

tutarlı olarak çizilmesine engel olmaktadır.  

• Sektör verilerinin toplanması sorumluluğunun tek elde toplanmasıSektör verilerinin toplanması sorumluluğunun tek elde toplanmasıSektör verilerinin toplanması sorumluluğunun tek elde toplanmasıSektör verilerinin toplanması sorumluluğunun tek elde toplanması    

Çeşitli özel araştırma şirketleri yaptıkları anketlere dayanan pazar tahminlerinde 

bulunmaktadır. Bu tahminler sektör firmalarına gönderilen anketler ve talep tarafında 

yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulmaktadır. Örneklem sayısındaki kısıtlamalar ve 

tanımlardaki farklılıklar yüzünden bu tahminler arasında farklılıklar mevcuttur. Sektör 

temsilcisi sivil toplum kuruluşları da henüz tam olgunluğa ve kapsama erişmemiş olsa da 

pazar ve sektöre yönelik veri toplama ve paylaşma çalışmalarına başlamışlardır. Yazılım 

sanayicileri derneği kendi üyelerinin faaliyet gösterdiği alanları bir veri tabanında 

toplamıştır ancak bu çalışma sektör hacmine yönelik değildir. Sektör ve pazar hacmine 

en kapsamlı çalışma TÜBISAD 2012 yılında başlatmıştır. 

Sektör verilerinin toplanması sorumluluğun tek elde tutulması ile amaçlanan farklı 

paydaşlarla yapılan çalışmaların koordineli olarak yürütülebilmesidir. Verilerin doğruluğu 

açısından BT sektöründeki oyuncuları barındıran farklı kurumlarla temasa geçmek 

önemli olmakla beraber, verilerin anketlerle toplanması ve uluslararası organizasyonlar 
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ve kamu kurumları ile desteklenmesi sorumluluğunun tek bir kurum altında olması işlerin 

koordineli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için gereklilik olarak görülmektedir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• TÜİK (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı (Sorumlu) 

• Ekonomi Bakanlığı 

• TÜBİSAD  

• YASAD 

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

• Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçılar Birlikleri 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Yayımlanacak verilerin kamu, sektör kuruluşları ve sektör 

oyuncularına kararlarında yol gösterici olması 

• Potansiyel teşkil eden alanların belirlenmesi 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    
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Eğitim-farkındalık (özel 

sektör) 

Koordinasyon / ön çalışma: veri 

tabanının işlevi ve kapsamı üzerinde 

paydaşlarla yapılacak olan 

toplantılardır.30 

10 – 20 bin TL 

BT yatırımı (kamu) Veri tabanını içinde barındıran portalın 

tasarımı, oluşturulması ve kullanıma 

hazır hale getirilmesini kapsamaktadır. 

Açık kaynak kodlu yazılım kullanılarak 

maliyetin daha düşük olacağı 

varsayılmıştır.  

100 – 150 bin TL 

Toplam  110-170 bin TL 

 

6.Öncül Uygulamalar6.Öncül Uygulamalar6.Öncül Uygulamalar6.Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama ile ilgili ön gereksinim bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• Veri tabanında yer alan veri bütününden istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar 

çıkarılabilmesi için veri analizi ve yorumlama aşamaları oldukça kritiktir. Bu 

bakımdan, veritabanının işlevsellik kazanmasını takiben, veri yorumlama, verilerden 

stratejik anlamlar çıkarma ve bunların üst düzey kurumlarla iletişimi amacıyla ilgili 

projeler gerçekleşmesi gerekmektedir.  

• BT stratejilerinin veritabanındaki çıktılara göre güncellenmesi 

 

 

 

 
30 Toplamda 4 atölye çalışması yapılacağı ve her çalışmaya 30 kişinin katılacağı varsayılmaktadır. 
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8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Veritabanı içeriğinin ve kapsamının belirlenmesi için kamu, STK’lar ve özel sektörden 

ilgili kuruluşların katılımıyla ön çalışma yapılması 

• Nihai veritabanı tasarımının “hayata geçirilebilirlik” ve “kullanıcı odaklılık” kriterleri göz 

önünde bulundurularak belirlenmesi ve veritabanının kurulması 

• Hazırlanan ön çalışmanın ilgili kamu kuruluşları, özel sektör ve eğitim kurumlarından 

katılımcılarla birlikte yapılacak atölye çalışmasında paylaşılması ve geri bildirim 

alınması  

• Veri tabanının sektördeki en geniş üye ağına sahip STK veya STK’lar yardımıyla 

oluşturulması 

Küresel örneklere bakıldığında sektöre dair verilerin bir kısmı İstatistik Ofisi’nden ve 

diğer kamu kurumlarından gelirken, bir kısmının da üyelere gönderilen online anketler 

ile kurum veya kurumlar tarafından toplandığı görülmektedir. Yayınlanan anketlerde 

BT firmalarına sorulan ana sorular gelen siparişler, satış rakamları, satış beklentileri, 

insan kaynağı gelişimi ve iş süreçlerindeki ana bariyerler olmaktadır. 

STK’lar dâhilinde yanlış bilginin kontrolü büyük katılımcı ağı sayesinde de 

yapılabilmektedir. Katılımcı sayısı arttıkça, yanlış bir verinin genel sonucu etkileme 

olasılığı da düşmektedir. Aynı zamanda, organizasyon içindeki yüksek katılımcı ağı 

sektör için varsayım oluşturulmasına da imkan tanımaktadır. Bu bağlamda BT 

sektörüne dair verilerin doğruluğunu artırabilmenin en önemli yolu, maksimum 

düzeyde paydaşa ulaşabilen bir proje ekibi oluşturulmasıdır. Aynı zamanda, 
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sektörden toplanan verileri uluslararası organizasyonlar ve pazar araştırma firmaları 

ile de teyit etmek önem taşımaktadır.31 

• Veritabanındaki bilgilerin stratejik olarak anlam ifade edebilmesi için veri yorumlama 

ve bu verilerin stratejik karar verici kurumlarla iletişimini gerçekleştirecek proje 

ekibinin STK’lar tarafından oluşturulması 

• Veritabanındaki bilgilerle BT sektörü stratejilerinde gerekli güncellemelerin yapılması 

 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Uygulama önündeki en büyük risk, yeterli katılımın sağlanamamasıdır. Bu anlamda 

katılımcılığın artırılmasına yönelik adımlar atılması ve katılımın sağlanamadığı 

noktalarda gerekli yaptırımların uygulanması gereklidir. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

1-2 sene 

• Proje ön hazırlık süreci ve veritabanının kurulumu: 6 ay 

• Sektörden verilerin toplanması: 6 ay – 1 sene 

• Proje değerlendirme ve takibinin yapılması:1-2 sene 

 

 

 

 
31 BT sektör verileri toplanması ile ilgili küresel örnekler Ek-3’tedir. 
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Tema 1.3 BT’nin ihracat ve üretim katma dTema 1.3 BT’nin ihracat ve üretim katma dTema 1.3 BT’nin ihracat ve üretim katma dTema 1.3 BT’nin ihracat ve üretim katma değerini artıracak şekilde eğerini artıracak şekilde eğerini artıracak şekilde eğerini artıracak şekilde 

konumlandırılmasıkonumlandırılmasıkonumlandırılmasıkonumlandırılması    

Strateji/ Gelişim Alanı 1.3.1: İhracatta katma değeri artırmaya yönelik BİT destekli ArStrateji/ Gelişim Alanı 1.3.1: İhracatta katma değeri artırmaya yönelik BİT destekli ArStrateji/ Gelişim Alanı 1.3.1: İhracatta katma değeri artırmaya yönelik BİT destekli ArStrateji/ Gelişim Alanı 1.3.1: İhracatta katma değeri artırmaya yönelik BİT destekli Ar----Ge Ge Ge Ge 

projeleriprojeleriprojeleriprojeleri    

1.1.3.1 İhracata yönelik BT destekli katma değeri artıracak Ar1.1.3.1 İhracata yönelik BT destekli katma değeri artıracak Ar1.1.3.1 İhracata yönelik BT destekli katma değeri artıracak Ar1.1.3.1 İhracata yönelik BT destekli katma değeri artıracak Ar----Ge projelerine Ge projelerine Ge projelerine Ge projelerine 

destek verilmesidestek verilmesidestek verilmesidestek verilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

• Türk şirketlerinin BİT destekli çözümler/hizmetlere yatırım yaparak ihracat katma 

değerini artırması için destek programı oluşturulması 

• Uluslararası hizmet veren veya ihracat yapan şirketlerin ürün/hizmetlerinin BT 

destekli katma değeri artıracak Ar-Ge projelerine destek verilmesi 

• Ar-Ge projelerinin fonlanarak katma değerin yükseltilmesi dışında destekleyici 

programlar oluşturularak firmaların ihracat potansiyelinin artırılması (Eğitim desteği, 

istihbarat desteği ve strateji, operasyon ve organizasyon danışmanlığı desteği) 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

• Türkiye’nin ihraç ürünleri portföyünün katma değeri yüksek ve yenilikçi ürünlerle Türkiye’nin ihraç ürünleri portföyünün katma değeri yüksek ve yenilikçi ürünlerle Türkiye’nin ihraç ürünleri portföyünün katma değeri yüksek ve yenilikçi ürünlerle Türkiye’nin ihraç ürünleri portföyünün katma değeri yüksek ve yenilikçi ürünlerle 

desteklenmesidesteklenmesidesteklenmesidesteklenmesi    

Türkiye’nin temel ihracat kalemlerini taklit edilmesi kolay, işgücü yoğun ve sermaye 

yoğun ürünler oluşturmaktadır. Türkiye’nin yüksek ihracat rakamlarına sahip 

sektörlerde bile katma değer oranı diğer ülkelerin çok gerisindedir. Katma değerin 

yükseltilmesi Ar-Ge, inovasyon, eğitim ve insan kaynağı ve BT kullanımının artırılması 

ile mümkün olacaktır. 

• BT destekli ArBT destekli ArBT destekli ArBT destekli Ar----Ge’ye verilecek destGe’ye verilecek destGe’ye verilecek destGe’ye verilecek desteklerle diğer sektörlerdeki BT kullanımının ve eklerle diğer sektörlerdeki BT kullanımının ve eklerle diğer sektörlerdeki BT kullanımının ve eklerle diğer sektörlerdeki BT kullanımının ve 

ihracatta katma değerin artırılmasıihracatta katma değerin artırılmasıihracatta katma değerin artırılmasıihracatta katma değerin artırılması    

BT sektörü, özellikle de yazılım sektörü, Ar-Ge ve yenilikçilik tabanlı girişimciliğin çok 

yoğun yaşandığı ve KOBİ’lerin ağırlıklı bir sektör olduğu için bu teşviklerden ciddi bir 
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pay almaktadır. İhracata yönelik teşvik ve destek mevzuatında yazılım sektörü 

seçilen 5 sektörden biridir.  Ancak, program sayısı çokluğu ve verdikleri teşviklerin 

miktarları planlama ve uygulamadaki aksaklıklardan ötürü sektörün gelişimine 

gerektiği ölçüde yansımamıştır. [16] 

İhracata yönelik yazılım sektörüne verilen teşvikler bulunmakla beraber, diğer 

sektörlerde BT kullanımı ile katma değeri artırmaya yönelik bir destek 

bulunmamaktadır. Aynı zamanda, tasarlanan destek programı çerçevesinde Ar-Ge 

desteği dışında, firmanın önemli bir ihracat hacmi yakalaması için destekleyici 

pazarlama, danışmanlık vb. yardımlar da sunulmaktadır. 

Bu bağlamda, tasarlanan ihracatta katma değeri artırmaya yönelik BİT destekli Ar-Ge 

projesi, KOBİ’lere yoğun olarak verilen Ar-Ge teşviklerini ve Turquality programı 

kapsamında daha büyük firmalara sağlanan ihracata yönelik destekleri 

birleştirmektedir. Böylece, düşük BT penetrasyonu bulunan KOBİ’lerde BT 

kullanımının artırılması ve yüksek katma değerli ürün ve hizmet üretimi/ihracatı 

sağlanması hedeflenmektedir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ekonomi Bakanlığı (Sorumlu) 

• Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçılar Birlikleri 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

• Kalkınma Bakanlığı 

 

4. Tahmini Etki / Fay4. Tahmini Etki / Fay4. Tahmini Etki / Fay4. Tahmini Etki / Faydalardalardalardalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • İhracat ürünlerinde katma değer artışının birçok sektöre 

sağlayacağı faydalar bulunduğu için faydayı 

sayısallaştırmak zor olmaktadır. 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    
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5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (kamu) Proje ve firmaların belirlenmesine 

yönelik fizibilite maliyetleri: 

program kapsamında başvuruların 

kabul edilmesi için yapılan ön 

değerlendirme süreci 

masraflarının tamamının/bir 

kısmının devlet tarafından 

karşılanması 

3-10 milyon TL32 

Vergi-teşvik-destek (kamu) Program kapsamında verilen Ar-

Ge, patent, tasarım destekleri 

75-200 milyon TL33 

Vergi-teşvik-destek (kamu) Ar-Ge’yi destekleyici öğeler: 

program kapsamında verilen 

danışmanlık, pazarlama, fuar 

destekleri 

30-100 milyon TL34 

Toplam  100-300 milyon TL 

 

 

6.Öncül Uygulamalar6.Öncül Uygulamalar6.Öncül Uygulamalar6.Öncül Uygulamalar    

 

 

 
32 Firma başına 150-200 bin TL’den 20-50 firmaya yatırım yapılması 

33 15-20 firmaya 5-10 milyon TL kaynak ayrılması 

34 15-20 firmaya 2-5 milyon TL kaynak ayrılması 
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Bu uygulama ile ilgili ön gereksinim bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulama ile ilgili takip edecek öneri bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst9. Üst9. Üst9. Üst    Seviye Uygulama AdımlarıSeviye Uygulama AdımlarıSeviye Uygulama AdımlarıSeviye Uygulama Adımları    

• Program kapsamında seçilecek projelerin kıstaslarını belirlemesi ve proje seçim 

sürecinde yer alması için Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri ile özel sektör temsilcilerinden 

oluşan Çalışma Grubu’nun oluşturulması 

• Program kapsamında destek verilecek projelerin değerlendirilmesinde görev alacak 

danışmanlık firmasının/firmalarının belirlenmesi 

• Programa dahil edilecek markaların belirlenmesinde kullanılacak metodolojinin 

Çalışma Grubu tarafından belirlenmesi 

o Ön koşulu sağlayan firmaların ön değerlendirme sürecine alınması (firmaların 

BİT destekli Ar-Ge ile katma değerlerini artırması, ihracat potansiyeli 

olması/daha önce ihracat yapmış olması) 

o Ön değerlendirme sürecinde firmaların danışmanlık firmaları tarafından belirli 

kriterler üzerinden değerlendirilmesi  

• Kabul edilen projelere katma değeri artırmaya yönelik Ar-Ge desteğinin Ekonomi 

Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önderliğinde verilmesi 

• İhracat sürecinde danışmanlık, ağ (girişim sermayesi, satış kanalları vb.) desteği ve 

eğitimler sağlanması 
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• Başarı kriterleri ve izleme yapısının belirlenmesi 

• Destek verilen projelerin izleme, değerlendirme ve takip sürecinin uygulanması 

 

 

 

10. Uygulama önündek10. Uygulama önündek10. Uygulama önündek10. Uygulama önündeki risk ve engelleri risk ve engelleri risk ve engelleri risk ve engeller    

Teşvik edilen projelerin beklenen ihracat potansiyelini sağlayamaması 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

3-5 sene: 

• Proje çalışma grubunun oluşturulması ve çalışılması planlanan danışmanlık 

firmalarının seçilmesi: 6 ay- 1 sene 

• Proje iş modeli ve seçim metodolojisinin belirlenmesi:6 ay 

• Ar-Ge ve destekleyici hizmetlerin teşviklerinin sağlanması:1-5 sene 

• Proje değerlendirme ve takibinin yapılması:1-5 sene 
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Tema 1.4 Bölgesel fırsat alanlarının değerlendirilmesiTema 1.4 Bölgesel fırsat alanlarının değerlendirilmesiTema 1.4 Bölgesel fırsat alanlarının değerlendirilmesiTema 1.4 Bölgesel fırsat alanlarının değerlendirilmesi    

Strateji/Gelişim Alanı 1.4.1: BStrateji/Gelişim Alanı 1.4.1: BStrateji/Gelişim Alanı 1.4.1: BStrateji/Gelişim Alanı 1.4.1: Bölgesel veri merkezi olunmasıölgesel veri merkezi olunmasıölgesel veri merkezi olunmasıölgesel veri merkezi olunması    

1.4.1.1 Bölgesel veri merkezi olunması1.4.1.1 Bölgesel veri merkezi olunması1.4.1.1 Bölgesel veri merkezi olunması1.4.1.1 Bölgesel veri merkezi olunması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Senaryo sonucunda, 2023 yılında Türkiye’de faaliyet gösteren toplam 450-500 milyon 

TL ciroya sahip ve gelirinin önemli bir kısmını ihracattan kazanan veri hizmetleri sağlayıcı 

firmaların oluşması hedeflenmektedir. Ülkede kurulacak veri merkezlerinin 4 adet ana 

hedef kitlesi bulunmaktadır. 

• İç talebin iç kaynaklarla karşılanması 

• Uluslararası Türk şirketlerinin tüm verilerinin Türkiye’de tutulması 

• Çok uluslu şirketlerin yedekleme ve afet yönetimi gibi taleplerinin karşılaması 

• Sürekli veri akışı sağlayan çok uluslu internet şirketlerinin (video, sosyal medya, 

oyun, e-ticaret) Türkiye’de veri merkezi kurmasının sağlanması 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

• Yüksek hacimli veri merkezi yatırımları yapabilYüksek hacimli veri merkezi yatırımları yapabilYüksek hacimli veri merkezi yatırımları yapabilYüksek hacimli veri merkezi yatırımları yapabilecek yabancı veya yerli yatırımcıların ecek yabancı veya yerli yatırımcıların ecek yabancı veya yerli yatırımcıların ecek yabancı veya yerli yatırımcıların 

çekilmesiçekilmesiçekilmesiçekilmesi    

Türkiye’nin bölgesel veri merkezi olması senaryosunda toplamda 450-500 milyon 

TL35 ciroya sahip ihracat da yapan veri hizmetleri sağlayan firmaların yaratılması ya 

da geliştirilmesi hedeflenmektedir. Şirketlerin gelirlerinin %10’u kadar yatırım 

yapmasının kabul edildiği bir durumda özel sektördeki firmaların toplamda senelik 45 

 

 

 
35 Türkiye’deki veri barındırma ve dış kaynak kullanım hizmetleri pazarının (outsourcing, hosting) 2023 yılında 

yaklaşık olarak 450 milyon TL’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
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milyon TL veri merkezi yatırımı yapması tahmin edilmiştir. 

Türkiye’den Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa’ya yapılacak veri hizmetleri 

ihracatının 2023 yılı itibariyle 600-650 milyon TL’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 36 

Ülkede yapılacak uluslararası veri merkezleri yatırımlarının ihracat rakamlarının 

%10’unu aşmayacak şekilde yapılacağı göz önüne alındığında yıllık 65 milyon TL 

yabancı kaynaklı veri merkezi yatırımı beklenmektedir. 

Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’nın ardından veri hizmetlerinin yaygınlaştığı ve veri 

merkezi yatırımlarının yapıldığı bölge Asya’dır. Bulut bilişim ve veri hizmetlerindeki 

başarısıyla yabancı yatırımcıların ilgisini çeken ve Asya’nın bulut merkezi olmayı 

hedefleyen Singapur ve Tayvan örnekleri incelendiğinde veri merkezi kuran çok 

uluslu firmaların yatırımların 60-150 milyon TL arasında değiştiği görülmektedir.37 

[17] [18] [19] [20] [21] Asya’da çok uluslu firmaların yaptığı veri merkezi yatırımları da 

Türkiye’de ihracat rakamları üzerinden tahmin edilen yabancı yatırımlarla paralellik 

göstermektedir.  

• Veri merkezi ve veri merkezi hizmetleri için yerel üretimi destekleyecek talebin Veri merkezi ve veri merkezi hizmetleri için yerel üretimi destekleyecek talebin Veri merkezi ve veri merkezi hizmetleri için yerel üretimi destekleyecek talebin Veri merkezi ve veri merkezi hizmetleri için yerel üretimi destekleyecek talebin 

oluşmasıoluşmasıoluşmasıoluşması    

Türkiye’de mevcut durumdaki veri hizmetleri iç talebi KOBİ’lerin bilinçlendirilmesi, 

KOBİ kullanımının artması ve kamu talebi ile artma potansiyeli göstermektedir. Bu 

anlamda, KOBİ’lerde BT kullanım farkındalığı ve bulut bilişim kullanım seferberliği için 

ulusal bilgilendirme programı oluşturulması büyük önem taşımaktadır.  Uluslararası 

internet şirketlerinin artması beklenen veri hizmetleri ihtiyacının da talebi 

destekleyeceği düşünülmektedir. 

Örnek olarak, Hindistan’daki veri merkezi kapasitesi ve talebinin devlet ve yerel 

hizmet sağlayıcılarının artan talebi ve artan KOBİ kullanımıyla önümüzdeki 5 sene 

içinde artması beklenmektedir. 

 

 

 
36 McKinsey analizi 

37 IBM Singapur’da 38 milyon dolar, Pacnet Singapur’da 90 milyon dolar, Google Tayvan’da 100 milyon dolar,  
Google Singapur’da 120 milyon dolar veri merkezi yatırımı açıklamıştır. 



 

121 

 

 

• Girdi Girdi Girdi Girdi maliyetleri ve insan kaynağının uluslararası rekabetçi seviyeye gelmesimaliyetleri ve insan kaynağının uluslararası rekabetçi seviyeye gelmesimaliyetleri ve insan kaynağının uluslararası rekabetçi seviyeye gelmesimaliyetleri ve insan kaynağının uluslararası rekabetçi seviyeye gelmesi    

Türkiye’de mevcut durumda veri merkezlerinin en önemli maliyet kalemlerinden olan 

enerji ve genişbant maliyetleri rakip ülkelere göre yüksek kalmaktadır. Örneğin, 

Türkiye enerji maliyetleri 13,7 cent/kWh iken, Polonya’da 12,5 cent/kWh ve 

Bulgaristan’da ise 8,4 cent/kWh’dir. [22] Bu anlamda, çok uluslu firmaların veri 

merkezi kurması için ülkeye çekilmesinde enerji maliyetlerinde verilecek destekler 

büyük önem taşımaktadır. 

• Bölgesel ve yerel veri merkezi stratejilerinin oluşturulmasıBölgesel ve yerel veri merkezi stratejilerinin oluşturulmasıBölgesel ve yerel veri merkezi stratejilerinin oluşturulmasıBölgesel ve yerel veri merkezi stratejilerinin oluşturulması    

Veri merkezlerinin kurulmasında yerel talebi karşılamak için güçlü ve yaygın erişim 

altyapısı ihtiyacı öne çıkarken, bölgesel stratejiler oluşturmak için ana erişim hatlarına 

yakınlık önem kazanmaktadır. Ana erişim hatlarına (omurga) yakınlık, maliyetleri 

azaltacağı için veri merkezlerinde bölgesel yatırımlardan ziyade hattın geçtiği büyük 

kentlerin çevrelerinde kümelenme oluşacağı düşünülmektedir. (Örneğin İstanbul, 

Ankara, İzmir vb.) 

Yerel talebi karşılamaya yönelik bulut bilişim vb. katma değerli hizmetlerin 

sağlanması açısından ise yenilikçi genişbant erişimi önemli bir unsur haline 

gelmektedir. Bu açıdan, ülke içerisinde veri hizmetleri penetrasyonunu artırmaya 

yönelik yenilikçi genişbant altyapı yatırımları yapılmasının erişim hızı ve kalitesini 

artırmada etkili olması beklenmektedir. Yenilikçi genişbant yatırımları İhtiyaç Tespiti 

ve Öneriler Raporu’nda detaylı olarak Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet 

Eksen’inde incelenmektedir. [6] 

• Gerekli mevzuat geliştirmeleri ve standartların oluşmasıGerekli mevzuat geliştirmeleri ve standartların oluşmasıGerekli mevzuat geliştirmeleri ve standartların oluşmasıGerekli mevzuat geliştirmeleri ve standartların oluşması    

Dış kaynak kullanımı hizmetlerinde öne çıkmak isteyen Türkiye için AB’nin 

Uluslararası Veri Koruma Yönergesi kapsamında veri koruma kıstasına (güvenli ülke 

statüsü) ve uluslararası standartlara uyum hedeflenmektedir. 

Örneğin, dış kaynak kullanımının stratejik olarak önemli olduğu Hindistan’da 

uluslararası şirketlerin iş ortağı statüsündeki firmalar bu standartlara uyum sağlarken, 

geri kalan şirketler, küresel standartları hedef alarak gerekli belgelendirme 

programlarına katılmışlardır. 
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3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü 

(Sorumlu) 

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

• Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 

• EPDK 

• Hazine Müsteşarlığı 

• Maliye Bakanlığı 

• BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) 

• Türk Standartları Enstitüsü 

• ISPAT (Investment Support and Promotion Agency) 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    
• Bölge ülkelere barındırma ve veri hizmetleri iç talep Bölge ülkelere barındırma ve veri hizmetleri iç talep Bölge ülkelere barındırma ve veri hizmetleri iç talep Bölge ülkelere barındırma ve veri hizmetleri iç talep 

karşılama ve ihracat artışıkarşılama ve ihracat artışıkarşılama ve ihracat artışıkarşılama ve ihracat artışı    

Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa veri hizmetleri 

pazarından %10 pay alması ve 10 senede 3-3,5 milyar TL 

ihracat yapması beklenmektedir. 

• Veri merkezi kurulması amaçlı doğrudan yabancı yatırım Veri merkezi kurulması amaçlı doğrudan yabancı yatırım Veri merkezi kurulması amaçlı doğrudan yabancı yatırım Veri merkezi kurulması amaçlı doğrudan yabancı yatırım 

gelmesigelmesigelmesigelmesi    

Yabancı yatırımcıların ülkede veri merkezlerini kurması için 

senelik 65 milyon TL yatırım yapması beklenmektedir 

• Özel sektörün veri merkezi yatırımı yapmasıÖzel sektörün veri merkezi yatırımı yapmasıÖzel sektörün veri merkezi yatırımı yapmasıÖzel sektörün veri merkezi yatırımı yapması    

Veri hizmetleri pazarının gelişmesiyle özel sektörün senelik 

45 milyon TL veri merkezi yatırımı yapması beklenmektedir 
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• Verilerin maliyet avantajlı şekilde tutulmasVerilerin maliyet avantajlı şekilde tutulmasVerilerin maliyet avantajlı şekilde tutulmasVerilerin maliyet avantajlı şekilde tutulmasından dolayı ından dolayı ından dolayı ından dolayı 

ülkede bulut, barındırma (hosting) ve yönetim hizmetleri ülkede bulut, barındırma (hosting) ve yönetim hizmetleri ülkede bulut, barındırma (hosting) ve yönetim hizmetleri ülkede bulut, barındırma (hosting) ve yönetim hizmetleri 

(managed services) vb. gelişmesi(managed services) vb. gelişmesi(managed services) vb. gelişmesi(managed services) vb. gelişmesi    

Veri merkezi hizmetlerinin yapılan veri merkezi yatırımlarına 

ve gelişen bulut bilişim iç pazarına paralel olarak %20 daha 

büyük olacağı varsayıldığında 10 yılda veri merkezi 

hizmetlerinin pazarının 476 milyon TL daha büyük olması 

beklenmektedir. 

FaydaFaydaFaydaFayda    10 senelik toplam faydanın yaklaşık 5 milyar TL olması 

beklenmektedir.  

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    2,9 milyar TL 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    TahTahTahTahmini Maliyetmini Maliyetmini Maliyetmini Maliyet    

Altyapı yatırımı (özel sektör) Yenilikçi genişbant altyapı 

yatırımlarının yapılması: Hızlı 

internet erişimi için gerekli 

fiber altyapı yatırımları 

yapılması (%90 erişim) 

10 senelik 3,5-4 milyar TL 

[4] 

Vergi-teşvik-destek (kamu) Elektrik maliyetlerinin 

rekabetçi bir seviyeye 

çekilmesi [22]: Elektrik 

Senelik 1-2 milyon TL38 

 

 

 

38 Türkiye’deki enerji fiyatlarının Doğu Avrupa fiyatlarına düşürülerek toplamda 10 veri merkezine teşvik 

verilmesi Türkiye’de enerji fiyatları 13,7 cent/kWh, Bulgaristan ise 8,4 cent/kWh. (Veri merkezi senelik 

enerji kullanımı = 100-200kW x 8760 hrs/yr = 876,000 kWh) 
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maliyetlerinde teşvik 

sağlanması 

Toplam  Senelik 360-410 milyon 

TL 

 

6. Öncül uygulamalar6. Öncül uygulamalar6. Öncül uygulamalar6. Öncül uygulamalar    

Bu öneri ile ilgili ön gereksinim bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu öneri ile ilgili takip edecek uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• 1.2.2.1 KOBİ’lerde BT kullanım farkındalığı ve bulut bilişim kullanım seferberliği için 

ulusal bilgilendirme programı oluşturulması (Veri hizmetleri talebinin oluşmasında 

KOBİ’lerde BİT penetrasyonunun ve özellikle bulut bilişim hizmetleri kullanımının 

artırılması önem taşımaktadır.) 

• 3.1.2.6 BİT eğitiminde İngilizce yetkinliğinin kazandırılması 

• 3.2.1.1 Hizmet sektöründe BİT destekli uzaktan çalışmaya dayalı istihdamın 

yaygınlaştırılması 

• 2.1.1.2 Belirlenen hedefler doğrultusunda yeni nesil erişim şebekesi altyapısının 

yaygınlaştırılması için en uygun stratejik yaklaşım yönteminin belirlenerek 

uygulamaya geçirilmesi   

• 5.1.2.1 Anayasa’nın öngördüğü hukuki çerçevenin hayata geçmesi ve Veri Koruma 

Otoritesinin oluşturulması 

• 5.1.2.2 Kişisel verilerin kullanımı konusundaki farkındalık ve yetkinliği artırma 

• 5.1.4.2 Kolluk kuvvetlerinin ve adli görevlilerin bilişim suçları konusunda birikimlerinin 
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arttırılması 

 

9. Üst seviye uygulama adımları9. Üst seviye uygulama adımları9. Üst seviye uygulama adımları9. Üst seviye uygulama adımları    

• Veri merkezi alanında verilecek desteklerle alakalı detaylı maliyet/fayda analizinin 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,  Enerji 

ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı önderliğinde yapılması 

• Maliyetlerin dünyada rekabetçi seviyeye çekilmesi amaçlı desteklerinin Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, EPDK ve Maliye Bakanlığı 

tarafından tanımlanması (örneğin enerji) 

• Gerekli altyapı yatırımlarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

önderliğinde yapılması 

o Bölgesel veri merkezi olabilmek için gerekli enerji altyapısının oluşturulması: 

Sürdürülebilir, kesintiye uğramayan sağlam enerji altyapısı ve ulusal standartlara 

uyum için gerekli düzenlemeler  

o Gelişmiş genişbant omurgası (backbone) ve altyapısı: yüksek erişim hızları 

• Ülkedeki sorumlu kurumlar ve özel sektörden temsilcilerin bir araya gelerek 

koordineli bir şekilde uluslararası veri merkezi hizmetleri regülasyonlarını incelemesi 

ve AB’nin Uluslararası Veri Koruma Yönergesi kapsamında veri koruma kıstasına 

BTK önderliğinde (güvenli ülke statüsü) uyum sağlanması 

• Veri hizmetleri alanında gerekli standartların TSE önderliğinde belirlenmesi ve 

firmaların bu standartlar konusunda bilgilendirilmesi ve desteklenmesi 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Projenin geniş kapsamı ve birçok paydaşı ilgilendirmesi nedeniyle süreçte 

yaşanabilecek gecikmeler 

• AB’yle uyum regülasyonların hayata geçirilememesi 

• Yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesinde sorun yaşanması 
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11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

3-5 sene: 

• Veri merkezi kurulması amaçlı doğrudan yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesi: 2-3 

sene 

• Yerli veri hizmetleri sağlayıcı firmaların oluşması: 1-3 sene 

• Veri merkezi regülasyonları ve standartlarının oluşturulması:1 sene 
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C.C.C.C. Toplam MaliyetlerToplam MaliyetlerToplam MaliyetlerToplam Maliyetler39    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    KamuKamuKamuKamu    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

Özel sektörÖzel sektörÖzel sektörÖzel sektör    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

ToplamToplamToplamToplam    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

Vergi/destek/teşvik 1.875 - 2.435   1.875 - 2.435 

Danışmanlık 4 -12  4-12 

Eğitim/farkındalık 50 -105 ~0 50 – 105 

BT yatırımı 15.181  15.181 

Diğer  3.500 - 4.000 3.500 - 4.000 

ToplamToplamToplamToplam    17.11017.11017.11017.110----17.73317.73317.73317.733    3.5003.5003.5003.500----    4.0004.0004.0004.000    20.610 20.610 20.610 20.610 ----21.73321.73321.73321.733    

 

 

 
39 Maliyetler 10 senelik olarak verilmektedir. 
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D.D.D.D. ÖnceliklendirmeÖnceliklendirmeÖnceliklendirmeÖnceliklendirme    

Uygulama AdıUygulama AdıUygulama AdıUygulama Adı    Öncelik (1 en yüksek, Öncelik (1 en yüksek, Öncelik (1 en yüksek, Öncelik (1 en yüksek, 

3 en düşük)3 en düşük)3 en düşük)3 en düşük)    

Fayda/EtkiFayda/EtkiFayda/EtkiFayda/Etki    MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet40404040    

1.1.1.1 Kümelenme modeli 

oluşturulması 

1 Yüksek Orta 

1.1.1.2 Sağlık sektöründe e-sağlık/m-

sağlık uygulamalarının geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması 

1 Orta Orta 

1.1.1.3 Savunma sektörü yazılımları 

geliştirilmesi ve ihracata yönelik 

ticarileştirilmesi 

1 Yüksek Orta 

1.1.1.4 Oyun ve mobil uygulamalarda 

yetkinlik geliştirilmesi ve ihracata 

yönelik desteklenmesi 

1 Yüksek Düşük 

1.1.2.1 Çok uluslu BT hizmetleri 

şirketlerinin Türkiye'de büyük işgücü 

istihdam ederek BT hizmetlerinde 

bölgesel merkez olunması 

1 Yüksek Orta 

1.2.1.1 Eğitim içerik ve uygulamaları 

ekosistemi oluşturulması 

1 Yüksek Düşük 

1.2.1.2 Altyapı yazılımlarının tedarik 1 Orta Düşük 

 

 

 
40 10 senelik düşük maliyet 500 milyon TL’ye kadar, orta maliyet 1,5 milyar TL’ye kadar ve yüksek maliyet daha 

yukarısı olarak tanımlanmıştır. 
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edilmesi 

1.2.1.3 Donanımın tedarik edilmesi 1 Orta Yüksek 

1.2.2.1 KOBİ'lerde BT kullanım 

farkındalığı ve bulut bilişim kullanım 

seferberliği için ulusal bilgilendirme 

programı oluşturulması 

1 Yüksek Orta 

1.2.3.1 Açık kaynak kodlu yazılım 

hizmetlerini besleyecek ekosistemin 

geliştirilmesi 

3 Düşük Düşük 

1.3.1.1 İhracatta katma değeri 

artırmaya yönelik BİT destekli Ar-Ge 

projeleri 

1 Yüksek Orta 

1.4.1.1 Bölgesel veri merkezi olunması 1 Yüksek  Yüksek 

1.5.1.1 Sektörel verilerin toplanmasına 

yönelik veri tabanı oluşturulması 

2 Düşük Düşük 
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E.E.E.E. ZamanlamaZamanlamaZamanlamaZamanlama    

Uygulama  

Uygulama sonrasında devam eden aktivite  

Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama 

AdıAdıAdıAdı    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyyarıyyarıyyarıyılılılıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1.1.1.1               

1.1.1.2               

1.1.1.3               

1.1.1.4               

1.1.2.1               

1.2.1.1               

1.2.1.2               

1.2.1.3               
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Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama 

AdıAdıAdıAdı    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyyarıyyarıyyarıyılılılıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1.2.2.1               

1.2.3.1               

1.3.1.1               

1.4.1.1               

1.5.1.1               
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EKEKEKEK----1 Bulut Bilişim Endüstrisi Tanıtım Ofisi ve Tayvan Bulut Bilişim Kurulu1 Bulut Bilişim Endüstrisi Tanıtım Ofisi ve Tayvan Bulut Bilişim Kurulu1 Bulut Bilişim Endüstrisi Tanıtım Ofisi ve Tayvan Bulut Bilişim Kurulu1 Bulut Bilişim Endüstrisi Tanıtım Ofisi ve Tayvan Bulut Bilişim Kurulu    

Nisan 2010’da yayınlanan Bulut Bilişim Endüstrisi Gelişim Programı dâhilindeki projeleri 

koordine etmek ve sektörde iş idaresi gibi hareket etmesi için Executive Yuan41 altında 

Bulut Bilişim Endüstrisi Tanıtım Ofisi kuruldu.  

Bulut Bilişim Endüstrisi Tanıtım Ofisi genel olarak firmaların bulut bilişim teknolojilerini 

geliştirilmesini destekleyen bir platform olarak çalışmaktadır. Sorumlulukları 3 ana 

başlıkta toplanabilir: 

• Bulut Bilişim Açık Laboratuvar platformunun oluşturulması 

• Uygulamaların tanıtımı ( talep tarafı) ve sektörel gelişim ( arz/teknik taraf) 

• Talep tarafında tanıtım için ücretsiz örnekler sağlanırken, arz tarafından firmalara 

ürünlerini laboratuvarın internet sitesinde ücretsiz yayınlama hakkı tanınmaktadır. 

• Yerel firmaların kamu projelerine katılımının desteklenmesi 

Ofisin kurulduğu günden bu yana yaptıkları: 

2010.09 İlk toplantı 

2010.11 Yeni politik öğenin tanıtımı: özel bulut bilişim menfaat grupları 

2010.12 “Düşük karbonlu bulut teknolojileri”, “eğitim bulutu”, “denetim bulutu” ve “sağlık 

bulutu” gibi kavramların uygulanmasını tanıttı 

2011.01 Kamu bulut platform standartlarını ve tanıtım zamanlamasını oluşturdu 

2011.05 İkinci toplantı 

2011.11 Bulut Bilişim İnovasyonları Uygulamaları Açılış Töreni’ne ev sahipliği 

 

 

 
41 Executive Yuan Çin’in Tayvan’la olan büyük işlerine bakan idari görev organıdır. 
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Bulut Bilişim İnovasyonları Uygulamaları Tayvan Bulut Bilişim Kurulu tarafından 

düzenlenen bir organizasyondur ve sektörde yenilikçi bulut bilişim çözümleri oluşturan 

ya da bulut hizmetlerini yaygınlaştırmak için çalışmalar sürdüren firmaları ödüllendirmek 

için düzenlenmektedir. Aynı zamanda, organizasyon sırasında bulut bilişim 

teknolojilerinde iyi uygulama örnekleri katılımcılar arasında paylaşılmaktadır. 

2012.04 “Besin bulutu” açıklandı 

Besin bulutu sayesinde tüketiciler internet sitesine besin ve firma adını girerek, 

hammaddelerine ve besinin test raporuna ulaşabilmektedir. Besin sertifikasyonlarının 

kontrolü sayesinde gıda güvenliği oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

2012.09 Kamu uygulamaları ve sektördeki arz ve talep arasında ilişkiyi kurması 

planlanan Bulut Bilişim Açık Laboratuvarının tanıtımı yapıldı. 

Açık Bulut Bilişim Laboratuvarı’nın değer önerisi: 

Talebi oluşturan taraf için bir hizmet sürecinin tümünün tek bir müessese tarafından 

üstlenildiği bir platform olarak çalışmaktadır. Müşterilerin ihtiyacı olan donanım 

büyüklüğünü öğrenmesi ve çözüm önerileri alması için bu platformu kullanması 

önerilmektedir. 

Tedarikçiler için ise ticaret ve vaka ortamı sunulmaktadır. Aynı zamanda bu platform 

üzerinden oluşturmaları gereken kapasite hakkında da fikir almaktadırlar. 

Müşteriler Açık Bulut Bilişim Laboratuvarı üzerinden online başvurular yapabilmekte ve 

tedarikçiler en geç 1 ay içerisinde test projeler ile müşterilere dönmektedir. 
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Şekil 5 Tayvan Açık Bulut Bilişim Laboratuvarı 

 

Bulut Bilişim Endüstrisi Gelişim Programı dâhilinde önümüzdeki 5 sene içerisinde 814 

milyon dolar bütçe ayrılmıştır. ( Ar-Ge harcamaları: 310 milyon dolar, altyapı geliştirme 

ve uygulamaları: 359 milyon dolar, diğer 145 milyon dolar) 

Tayvan Bulut Bilişim KuruluTayvan Bulut Bilişim KuruluTayvan Bulut Bilişim KuruluTayvan Bulut Bilişim Kurulu    

Tayvan Bulut Bilişim Kurulu, Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü, Bilgi Sektörü 

Enstitüsü ve yerel firmalardan oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Açık bulut bilişim 

laboratuvarında sektörün arz tarafını temsil etmek için oluşturulmuş bir kurum gibi 

çalışmaktadır. Açık bulut bilişim laboratuvarını daha fazla firmaya tanıtmak ve teşvik 

etmek için çalışmaları bulunmaktadır. Kurul güncel bulut bilişim haber ve teknolojilerini 

takip etmekte ve birbirlerinden öğrenerek daha hızlı gelişim imkanı bulmaktadır. Kurul 
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aynı zamanda, üyelerini ulusal ve uluslararası seminerlere katılması için teşvik 

etmektedir. 

Ekonomik İlişkiler Bakanlığı altındaki Endüstriyel Teknoloji Departmanı, Endüstriyel 

Teknoloji Araştırma Enstitüsü, Bilgi Sektörü Enstitüsü, Chunghwa Telekom, Tayvan 

Elektrik ve Elektronik Üreticiler Örgütü (TEEMA), Bilgi Hizmetleri Sektörü Örgütü (CISA) 

birleşerek Tayvan’da Bulut Bilişim Birliği’ni kurmuştur. Bu birliğin amacı sektördeki yerel 

üreticilerin bulut bilişim teknolojilerini geliştirmelerini desteklemektedir.  Kurul kendi 

içinde amaçlarına göre 6 ayrı komiteye ayrılmaktadır: bulut bilişim sistemleri komitesi, 

bulut bilişim hizmetleri komitesi, düzenlemeler ve standardizasyon komitesi,  işbirliği ve 

tanıtım komitesi, teknoloji uzmanlığı komitesi, uluslararası ilişkiler komitesi. 

1. Bulut Bilişim Sistemleri Komitesi görev ve amaçları: 

• Bulut bilişim sistemi ortak platformu için teknik niteliklerin geliştirilmesi 

• Bilgi teknolojileri ve enerji teknolojileri arasında entegrasyon 

• Bulut platformu için gerekli donanım ve yazılım geliştirilmesine yönelik deneyim 
paylaşımı 

• Enerji tasarruf eden veri merkezlerinin desteklenmesi 

2. Bulut Bilişim Hizmetleri Komitesi görev ve amaçları: 

• Bulut bilişim hizmetlerinin tanıtımının yapılması 

• Bir öncü olması amacıyla kamu girişimlerinin desteklenmesi 

• Yerel içerik sağlayıcılarının uygulama geliştiricilerin desteklenmesi 

3. Düzenleme ve Standardizasyon Komitesi görev ve amaçları: 

• Bulut teknolojileri ile alakalı patentlerin eğitimi ve geliştirilmesi 

• Uluslararası düzenlemeler ve politikalar ile yerel pazara yol gösterilmesi (bilgi 
güvenliği veri merkezi verimliliği vb.) 

• Bulut teknolojileri endüstrisi için spesifikasyon ve standartların geliştirilmesi, 
küresel organizasyonlarla iletişimi kolaylaştırmak 

4. İşbirliği ve Tanıtım Komitesi görev ve amaçları: 

• Tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi ve STK'lar vb. işbirliği sağlanması 

• Uluslararası işbirliklerin sağlanmasını, standart ve sertifikasyonların 
desteklenmesi 

• Konferans ve seminerler düzenlemek 
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5. Teknoloji Uzmanlığı Komitesi görev ve amaçları: 

• Küresel eğilimleri analiz ederek hükümeti politikalar konusunda yönlendirmek 

• Akademi-sektör işbirliğini güçlendirmek  

• Yurtdışındaki gelişmeleri yerel sektöre taşımak 

6. Uluslararası İlişkiler Komitesi görev ve amaçları: 

• Uluslararası sektör organizasyonlarına ev sahipliği yapmak 

• Bulut eğilimlerini ve gerekli regülasyonları belirlemek 
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EKEKEKEK----2 Güney Kore Bulut Bilişim Canlandırma Programı2 Güney Kore Bulut Bilişim Canlandırma Programı2 Güney Kore Bulut Bilişim Canlandırma Programı2 Güney Kore Bulut Bilişim Canlandırma Programı    

Güney Kore İletişim Komisyonu Kore’de bulut bilişim teknolojisinin gelişmesi için 2010-

2014 yılları arasında harcanmak üzere 500 milyon ABD doları (615 milyar won) bütçe 

ayırdı. Bu proje bulut bilişim tabanlı BT sektörü altyapısını geliştirmeyi ve bu sayede 

kamu bulutu hizmetlerini oluşturmayı hedeflemektedir. Kamuda uygulanan bulut bilişim 

hizmetleri sayesinde ulusal BT kaynaklarının verimliliğini artırmak vurgulanmaktadır. 

Aynı zamanda, bulut bilişim hizmetleri pazarını canlandırarak, yaratılan yeni pazarlarda 

istihdam oluşturulması da istenmektedir. Oluşturulacak bulut bilişim hizmetlerinde 

standartlara uyum sağlayarak küresel anlamda rekabetçilik elde edebilmek de hedefler 

arasındadır. Tüm bu atılacak adımlar sayesinde 2014 yılında küresel bulut bilişim 

pazarının %10’una sahip olunması ve de BİT harcamalarında %50 tasarruf edilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

Bütçenin büyük bir kısmı, yaklaşık ~760 milyon TL (450 milyar won) kamudaki bulut 

bilişim altyapısını oluşturmak ve bulut bilişim hizmetlerini uygulamak için ayrılmıştır. 

Bunun 715 milyon TL’si (415 milyar won) ulusal BT harcamalarını yöneten National 

Computing and Information Agency (Ulusal Bilgi İşlem ve Enformasyon Dairesi) 

tarafından kamu bulut altyapısını oluşturmak için 2010-2012 yıllar arasında harcamak 

üzere ayrılmıştır. Kamu bulut bilişim platformlarının tanıtımı ve uygulanması için ise 45 

milyon TL 2011-2013 seneleri için ayrılmıştır. (Şekil 6) 

 

Bulut bilişim hizmetlerinin özel sektörde tanıtılması ve geliştirilmesi için ise yaklaşık 170 

milyon TL (101 milyar won) bütçe ayrılmıştır. Özel sektör farklı alanlarda bulut bilişim 

teknolojileri ile pilot programlar oluşturmaları için desteklenmiştir. (85 milyon TL) Pilot 

projelerin oluşturulduğu alanlar: IPTV,  bulut bilişim tabanlı yeşil internet erişim 

merkezleri (internet kafe), kablosuz internet aktivasyonu için mobil bulut teknolojisi, akıllı 

şebekeler, bulut bilişim destekli ulusal çevrimiçi oyun ağı, çevrimiçi eğitim, u-work (yer 

ve zaman bağımsız çalışma şekli). Seul’da kurulacak bulut bilişim test merkezi için 2010-

2014 yılları arasında 25-30 milyon TL bütçe oluşturulmuştur. Aynı zamanda, özel 

sektörde geliştirilen bulut bilişim teknolojilerini kamuya tanıtma ve uygulama çalışmaları 

için 2010-2013 yılları arasında yaklaşık 60 milyon TL ayrılmıştır. (Şekil 6) 

 



 

138 

 

Bulut bilişim sistemlerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları için 2009-2014 yılları 

arasında 98 milyon TL (58,2 milyar won) ayrılmıştır. (Şekil 6) 

Bulut bilişim teknolojilerinin gelişmesinde arzın oluşturulması, talebin yaratılması ve Ar-

Ge’nin desteklenmesi dışında diğer bir önemli konu da uygun rekabetçi ortamın 

oluşturulmasıdır. Uygun ortamı oluşturan etmenler gelişen teknolojilere göre revize 

edilen bir hukuk sistemi, güvenlik önlemlerinin alınması, standartlaşmanın yaygınlaşması 

ve sektörde işbirliği ve koordinasyonu sağlayan bir yapının bulunmasıdır. Bulut bilişim 

hizmetlerine göre hukuk sisteminin geliştirilmesi ve güvenlik, kimlik tanıma sistemlerinin 

belirlenip güçlendirilmesi için 4-5 milyon TL ayrılmıştır. Bulut bilişim teknolojilerinde 

uyumu artırmak için standartlaşmayı desteklemek amacıyla 5 milyon TL harcanması 

planlanmaktadır. Son olarak, kamu ve özel sektörde bulut bilişim teknolojilerinin 

yaygınlaşması için sorumlu kurumların işbirliğini düzenlemek ve operasyonları yürütmek 

amacıyla yaklaşık 0,5 milyon TL ayrılmıştır. (Şekil 6) 
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Şekil 6 Güney Kore Bulut Bilişim Canlandırma Programı 

 

 

KAYNAK: Korea Communications Comission, “Comprehensive Plan to Activate Cloud Computing”, Aralık 2009

Kategori

Kamu 
Sektörüne 
Giriş

Özel sektör 
bulut hizmeti 
için altyapı 
oluşturma

Aktivasyonlar 
için koşulların 
oluşturulması

AR-GE

Eylem planları

Ulusal Bilişim ve Bilgi Kurumu'nda bir devlet bulut altyapısının kurulması

Pilot Proje

Devlet bulut platformunun oluşturulması ve uygulanması

Bulut sistemi sağlayan IPTV servisine entegre platform

Bulut tabanlı yeşil bilgisayar odası (internet kafe)

Kablosuz ağ aktivasyonu için mobil bulut

Akıllı şebeke bağlantılı ulusal bulut

Küresel çevrimiçi oyun destekleyen bulut

Yeşil u-Çalışma uygulayan bulut

Çevrimiçi eğitim geliştiren bulut

Devlet destekli, render farm merkezi entegreli bulut

Bulut bilişim test ortamının kurulması ve çalıştırılması

Özel bulut servisinin kamusal kullanımının teşvik edilmesi

Bulut bilişim sisteminin kurulumu için temel teknoloji AR-GE'sinin teşviki

Bulut Bilişim Kore Enstitüsü organizasyonu ve faaliyeti

Bulut bilişimin uyumluluğu için standardizasyonun teşvik edilmesi

Bulut bilişim hizmetinin güvenirliği için güvenlik ve doğrulama sisteminin kurulması

Bulut bilişimin uygulanışını teşvik etmek için yasal sistemin geliştirilmesi

Departmanlar

Kamu Yönetimi ve Güvenliği 
Bakanlığı

Kamu Yönetimi ve Güvenliği 
Bakanlığı

Kore İletişim Kurulu

Bilgi Ekonomisi Bakanlığı

Kore İletişim Kurulu

Bilgi Ekonomisi Bakanlığı

Kore İletişim Kurulu

Kamu Yönetimi ve Güvenliği 
Bakanlığı

Kore İletişim Kurulu

Kore İletişim Kurulu

Kore İletişim Kurulu

Kamu Yönetimi ve Güvenliği 
Bakanlığı

Bilgi Ekonomisi Bakanlığı

Departmanlar arası işbirliği

Bilgi Ekonomisi Bakanlığı

Kore İletişim Kurulu

Kore İletişim Kurulu
Kamu Yönetimi ve Güvenliği 
Bakanlığı

Dönem

2010-2012

2011-2013

2010-2011

2010-2012

2011-2012

2011-2014

2012-2013

2010-2014

2013-2014

2013-2014

2010-2014

2010-2013

2009-2014

2010

2010-2014

2010-2014

2010-2014

Bütçe

415,8

33,0

51,4

16,0

34,4

58,2

0,3

2,9

2,7

Güney Kore Bulut Bilişim Canlandırma Programı
milyar Won
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Güney Kore Bulut Bilişim Canlandırma Programı

Kamu bulutu

2010-2014, milyar Won

33,0
51,4

34,4
58,2

614,7

415,8

ToplamOrgani-
zasyon, 
operasyon

0,3

Standart-
laşma

2,9

Kanuni 
sistem

2,7

Ar-Ge 
desteği

Tanıtım Deneme 
platformu

16,0

Pilot 
proje

Uygulama 
ve tanıtım

Altyapı

Özel sektörün 
desteklenmesi

Ar-Ge Uygun ortamın 
oluşturulması

KAYNAK: Korea Communications Comission, “Comprehensive Plan to Activate Cloud Computing”, Aralık 2009
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EKEKEKEK----3 BT sektörü verileri toplama mekanizmaları: BITKOM, EITO (Almanya)3 BT sektörü verileri toplama mekanizmaları: BITKOM, EITO (Almanya)3 BT sektörü verileri toplama mekanizmaları: BITKOM, EITO (Almanya)3 BT sektörü verileri toplama mekanizmaları: BITKOM, EITO (Almanya)    

Alman Federal İstatistik OfisiAlman Federal İstatistik OfisiAlman Federal İstatistik OfisiAlman Federal İstatistik Ofisi    

Satış gelirleri:Satış gelirleri:Satış gelirleri:Satış gelirleri:    

Eyaletlerdeki vergi birimlerinin firmalara yolladığı anketler veya firmaların vergi 

beyanatında sundukları rakamlardan oluşturulmaktadır. Raporlanan veriler eyaletlerdeki 

ve federal istatistik ofisleri tarafından doğrulanmaktadır. Akla uygun olmayan veriler 

tartışılır ve revize edilir, verilerde tahmini rakamlar kullanılmamaktadır. 

Özel kurumlar:Özel kurumlar:Özel kurumlar:Özel kurumlar:    

BITKOM (Federal Assocation for Information Technology, Telecommunications and BITKOM (Federal Assocation for Information Technology, Telecommunications and BITKOM (Federal Assocation for Information Technology, Telecommunications and BITKOM (Federal Assocation for Information Technology, Telecommunications and 

New Media in Germany)New Media in Germany)New Media in Germany)New Media in Germany)    

BITKOM 2000’in üzerindeki firmayı temsil etmektedir ve bunlardan 1.200’ü direk olarak 

üyeleridir. Neredeyse tüm küresel oyuncular ve 800’ün üzerinde KOBİ BITKOM’a 

bağlıdır. BITKOM üyelerinin yıllık geliri 140 milyar avrodur ve ileri teknoloji ürün ve 

hizmet ihracatı yıllık 50 milyar avro civarındadır. 

BITKOM sektöre dair verilerin ve delilleri içeren raporlar yayınlamaktadır. Bu verilerin bir 

kısmı Alman Federal İstatistik Ofisi ve diğer ulusal kurumlardan gelirken, bir kısmını da 

BITKOM online anketler ile kendisi toplamaktadır. BITKOM yayınladığı anketlerde BT 

firmalarına gelen siparişlerini, satış rakamlarını, satış beklentilerini, insan kaynağı 

gelişimini ve iş süreçlerindeki ana bariyerleri sormaktadır. BITKOM’un bu konudaki 

temel motivasyonu üyelerini genel olarak BT sektörü hakkında bilgilendirmek ve sektörü 

Almanya içerisinde desteklemektir. Bunun dışında, ankete katılan ve üye olmayan 

firmalar da halka açık olarak yayınlanan bilgilerden daha detaylı bilgilere ulaşma şansı 

elde etmektedir. 

BITKOM dahilinde yanlış bilginin kontrolü büyük katılımcı ağı sayesinde de 

yapılabilmektedir. Katılımcı sayısı arttıkça, yanlış bir verinin genel sonucu etkileme 

olasılığı da düşmektedir. Aynı zamanda, organizasyon içindeki yüksek katılımcı ağı 

sektör için varsayım oluşturulmasına da imkan tanımaktadır. 

BITKOM büyük BT firmalarından oluşan üyeleri nedeniyle sektör verilerinin toplanması 

için kamu desteğine ihtiyaç duymamaktadır.  
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EITO ( European Information Technology ObEITO ( European Information Technology ObEITO ( European Information Technology ObEITO ( European Information Technology Obsssservatory)ervatory)ervatory)ervatory)    

EITO, BITKOM’un bir iştirakidir ve 1993 yılından beri Avrupa ve küresel pazarlarla ilgili 

Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon ve tüketici elektroniği hakkında güncel ve kaliteli 

bilgiler sağlamaktadır. EITO ülkeler için araştırma enstitüleri ile işbirliği kurarak özel 

raporlar hazırlamaktadır. EITO Deutsche Telekom, KPMG, Telecom Italia, AB 

Komisyonu eve OECD tarafından desteklenmektedir.  

EITO veri toplama metodolojisi birincil araştırma aktivitesi olarak tedarikçilerle, son 

kullanıcılarla yapılan mülakatlara, dağıtım kanalları kayıtlarına ve ikinci araştırmalar 

olarak da şirket yayınlarına, düzenleme kurullarına, uluslararası organizasyonlara ve 

sektör kurumlarına dayanmaktadır. 

Firmalar EITO tarafından sağlanan verileri marketi anlamak ve stratejilerini buna göre 

adapte etmek için satın almaktadır. EITO verilerin toplanması için bir kamu teşvikine 

ihtiyaç duymamaktadır çünkü üyeleri aldıkları servis karşılığında üyelik ücretleri 

ödemektedir. Kurum aynı zamanda BT sektörünün lehine kanun ve düzenlemeler 

çıkması için politik süreçte rol almaya çalışmaktadır. 

EITO Türkiye BT sektörü hakkında da rapor sağlamaktadır. EITO ile yapılan telefon 

görüşmelerine göre: 

EITO Türkiye ile ilgili verileri pazar araştırma firması olan IDC’den almakta ve bu verileri 

kamu veya herhangi bir başka kurum ile incelememektedir.  IDC Türkiye ilgili verilerde 

geleceğe yönelik tahminleri kendi algoritmalarıyla ve ülkenin ekonomik gelişimini göz 

önüne alarak yapmaktadır. 
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EKEKEKEK----4 Uluslararası AKK (Açık Kaynak Kodu) yetkinlik merkezleri4 Uluslararası AKK (Açık Kaynak Kodu) yetkinlik merkezleri4 Uluslararası AKK (Açık Kaynak Kodu) yetkinlik merkezleri4 Uluslararası AKK (Açık Kaynak Kodu) yetkinlik merkezleri    

Şekil 7 Açık Kaynak Kodu Yetkinlik Merkezleri 
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Şekil 8 Uluslararası AKK yetkinlik merkezleri 1 

 

Uluslararası AKK1 yetkinlik merkezlerine genel bakış (1/2) 

Ad Finnish Center for Open Source Solutions 
(COSS)

Friprog Competence Center Centro di Competenza Italiano per l’Open 
Source

Başlangıç 
tarihi

2003 2008 -

Hizmet 
sunumları ▪ Sektöre özel bilginin sağlanması (örn., 

mobil ve gömülü sistemler)

▪ AKK kullanımının, öğrencilere yönelik 
eğitim ve etkinlikler ile desteklenmesi

▪ İşletme uygulamalarında uzmanlık 
sağlanması

▪ AKK konusunda hukuki görüş bildirilmesi

▪ Yazılım desteği için üye ağına erişim 
sağlanması

▪ Danışmanlık rolü: Kamu ofislerini, AKK‘ nin
avantajlarından haberdar etmek ve 
sorularını cevaplamak

▪ Mevcut kodun bulunması ve 
kullanılmasına yönelik, yayınlanması ve 
yayılması için online platform sağlanması 
Hedef: kamu sektöründe yazılım paylaşım 
kültürü oluşturulması

▪ Norveç'teki siyasi durumların değişimine 
etki etmek

▪ Ağ oluşturma ve pazarlama: AKK bilgisinin 
yayılması, uzman bir ağ geliştirilmesi ve 
bilgi alışverişi için çeşitli platformlar 
sunulması

▪ Harici avukatlarla hukuki konularda işbirliği 
yapılması

▪ Ürün seçimi: İlgili müşteri ihtiyaçlarına göre 
uygun AKK ürünlerinin tespit edilmesi

▪ Kalite yönetimi: AKK geliştirme sürecinin 
kalitesinin doğrulanması

▪ Proje danışmanlığı: çeşitli AKK
sistemlerinin kullanımının, taşınmasının ve 
uyarlanmasının desteklenmesi

▪ Küçük şirketlerdeki veya kamu 
idaresindeki geliştiriciler için eğitici 
faaliyetler düzenlenmesi

▪ Pazarlama: okullarda ve üniversitelerde 
AKK'nin avantajlarının tanıtılması

Finlandiya Norveç İtalya

Çalışan Beş çalışan Dört çalışan -

Odak 
noktası

AKK için pazarlama Kamu İdaresi için Yetkinlik Merkezi Bilimsel Yetkinlik Merkezi

1 Açık Kaynak Kodu
Kaynak: Basın bültenleri; Web taraması
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Şekil 9 Uluslararası AKK etkinlik merkezleri 2 

 

Uluslararası AKK1 yetkinlik merkezlerine genel bakış (2/2)

Organizas-
yon/finans-
man

▪ Başlangıç için devlet yılda 150.000 €
finansman sağlamaktadır

▪ Mevcut yıllık bütçe 500.000 € değerindedir

▪ İki yıllık devlet desteğinden sonra kendine 
organizasyon kendine yeter hale 
gelmektedir

▪ Üye ücretleri ve hizmet karşılığı alınan 
gelirler ana gelir kaynaklarıdır

▪ Tamamen devlet tarafından finanse 
edilmektedir (Devlet İdare ve Reform 
Bakanlığı): yıllık bütçe 500.000 €

▪ Devletin yönetmeliklerinden bağımsız 
içerik 

▪ Yetkinlik merkezi bütçesi ve resmi 
finansman ile ilgili karar iki yıl almıştır

▪ Üç üniversite ve bir şirket tarafından 
işletilmektedir

▪ Hizmetler ücretsizdir ve Ocak 2011'den 
sonra ücrete tabi olması beklenmektedir

▪ QualiPSo projesinin bir parçasıdır

Kısa 
değerlendir-
me

▪ Üye sayısı yılda %10 artmaktadır

▪ Finlandiya Teknoloji ve Yenilik Kurumu 
olan Tekes ve Maliye Bakanlığı ile başarılı 
bir şekilde yakın işbirliği geliştirmiştir.

▪ Maliye Bakanlığı ile birlikte kamu sektörü 
için AKK satın alma kataloğu 
geliştirmektedir

▪ Uygulama geliştirmeyi başarılı bir şekilde 
desteklemiştir: belediye alanı idare 
sisteminin geliştirilmesi için 2008'de 88.000 
€ yatırım yapmıştır Bugün, AKK sistemi 34 
belediye tarafından hiçbir yatırım 
yapılmadan kullanılmaktadır

▪ Norveç hükümeti vasıtası ile belge formatı 
verilerinin standardizasyonuna katkı 
sağlamıştır

▪ Hala, gelişimin başlangıç aşamalarındadır

Hedef 
gruplar

▪ Kamu ve özel (ağırlıklı olarak küçük ve 
orta ölçekli şirketler) müşteriler

▪ Projeler dahilindeki hizmet sunmaktadır 
(özellikle danışmanlık ve eğitim 
alanlarında)

▪ Nokia ve Tekes (Finnish Funding Agency 
for Technology and Innovation),gibi büyük 
oyuncular dahil olmak üzere, özel 
sektörden üyelerle (140'a yakın) yakın 
işbirliği

▪ Şimdilik, sadece kamu sektörüne hizmet 
sunulmakta, daha sonra özel sektöre de 
hizmet verilmesi planlanmaktadır

▪ Şirketler, kamu kuruluşları, üniversiteler ve 
araştırma grupları gibi çeşitli oyuncularla 
işbirliği

▪ Yerel kurumlara, merkezi yönetim 
makamlarına, okullara ve küçük ve orta 
ölçekli şirketlere odaklanmaktadır

Üyeler ▪ IBM, Nokia, Red Hat, Novell, Symbio, 
Alcatel-Lucent, MySQL, Nokia Siemens 
Networks, Tekes

▪ Bezirke Buskerud ve Troms, Buskerud
University College, Gemeinderat Drammen, 
ve ICT-Norway (BİT2 ticaret kuruluşu)

▪ Mühendislik, Sannio Üniversitesi, Insubrien 
Üniversitesi, Bozen Üniversitesi

Finlandiya Norveç İtalya

1 Açık Kaynak Kodu  2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Kaynak Basın bültenleri; Web taraması
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2222 Genişbant Altyapısı ve Sektörel RekabetGenişbant Altyapısı ve Sektörel RekabetGenişbant Altyapısı ve Sektörel RekabetGenişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet    

A.A.A.A. Temel Bulgular ve Küresel ÖğrenimlerTemel Bulgular ve Küresel ÖğrenimlerTemel Bulgular ve Küresel ÖğrenimlerTemel Bulgular ve Küresel Öğrenimler    

Küresel anlamda ve Türkiye’de veri tüketimiKüresel anlamda ve Türkiye’de veri tüketimiKüresel anlamda ve Türkiye’de veri tüketimiKüresel anlamda ve Türkiye’de veri tüketimi, video içeriğine olan taleple birlikte giderek , video içeriğine olan taleple birlikte giderek , video içeriğine olan taleple birlikte giderek , video içeriğine olan taleple birlikte giderek 

artmakta ve genişbant interneti bir gereklilik olarak ortaya çıkarmaktadır. artmakta ve genişbant interneti bir gereklilik olarak ortaya çıkarmaktadır. artmakta ve genişbant interneti bir gereklilik olarak ortaya çıkarmaktadır. artmakta ve genişbant interneti bir gereklilik olarak ortaya çıkarmaktadır. Buna paralel 

olarak internet hızları sürekli artış göstermekte ve internet kullanıcıları yüksek hızlı 

internet paketlerine geçiş yapmaktadır. 

• Küresel anlamda 2008 – 2016 yılları arasında mobil IP trafiğinin %104 gibi yıllık 

bileşik büyüme oranıyla büyümesi beklenirken, bu oran sabit trafik için % 33’tür.  

• Video, tüketiciler tarafından gerçekleştirilen internet trafiğinin yarısından fazlasını 

oluşturmaktadır. 2011 yılında videonun tüketici internet trafiği içindeki payı %51 

iken bu oranın 2016 yılına gelindiğinde %55’e çıkması beklenmektedir. 

• Türkiye’de sabit internet veri kullanımı son 2 yıl içerisinde yarıyıl başına ortalama 

% 20 büyümüş ve aylık veri kullanımı 2012 yılı 4. çeyreğinde 597 bin TByte 

olmuştur. Mobil tarafta ise, 2010 yılının 4. çeyreğinde ölçülen aylık veri kullanımı 2 

sene içerisinde yaklaşık beş katına çıkarak 21.590 TByte’a ulaştığı görülmektedir. 

Bu da yarıyıl başına yaklaşık %50’lik bir büyümeye denk gelmektedir. 

• Türkiye’de 2009 yılına göre ortalama internet hızı %135 artış göstermiş ve 2,7 

Mbps olarak ölçülmüştür. 

• 2009 yılının sonlarında, Türkiye’de kullanıcıların % 60’ından fazlası 1 Mbit/s ve altı 

paketleri tercih etmekteyken, 2012 yılının 4. çeyreğinde bu oranın yaklaşık %8’e 

düştüğü ve kullanıcıların yaklaşık %80’lik bir oranla 8 Mbit/s’ye kadar hıza sahip, 

%10’luk bir oranla ise 8 Mbit/s ve üzeri hızlara sahip aboneliklerde yoğunlaştıkları 

görülmektedir. 

Artan bant genişliği ihtiyacına paralel olarak yeni cihaArtan bant genişliği ihtiyacına paralel olarak yeni cihaArtan bant genişliği ihtiyacına paralel olarak yeni cihaArtan bant genişliği ihtiyacına paralel olarak yeni cihaz formları oluşmakta ve yeni nesil z formları oluşmakta ve yeni nesil z formları oluşmakta ve yeni nesil z formları oluşmakta ve yeni nesil 

erişim şebekelerine hızla yatırım yapılmaktadır. Bu teknolojilerin kullanım oranlarının erişim şebekelerine hızla yatırım yapılmaktadır. Bu teknolojilerin kullanım oranlarının erişim şebekelerine hızla yatırım yapılmaktadır. Bu teknolojilerin kullanım oranlarının erişim şebekelerine hızla yatırım yapılmaktadır. Bu teknolojilerin kullanım oranlarının 

küresel bağlamda ve Türkiye’de giderek arttığı görülmektedir. küresel bağlamda ve Türkiye’de giderek arttığı görülmektedir. küresel bağlamda ve Türkiye’de giderek arttığı görülmektedir. küresel bağlamda ve Türkiye’de giderek arttığı görülmektedir.     

• İnternet bağlantısı sağlayabilen akıllı cihaz sayısının 2012 yılında 3,3 milyardan 

2015’te 5,7 milyara çıkması beklenmektedir. Cihaz teknolojilerindeki ana eğilim 
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farklı formların yakınsamasıdır. Böylece birden fazla hizmet aynı cihaz üzerinden 

sunulabilecek ve yüksek veri kullanımı gerçekleşebilecektir. 

• Dünya çapında 100 milyon fiber internet abonesi bulunurken, artan LTE 

teknolojisi yatırımlarıyla birlikte halihazırda 60 milyondan fazla kişi hizmet alır 

duruma gelmiştir. Küresel anlamda Temmuz 2012 itibariyle LTE ticari ağlarının 

kullanıcılara aktif olarak hizmet ettiği 45, LTE’ye yatırım yapmış toplam 101 ülke 

bulunmaktadır.  

• OECD genelinde genişbant abonelerinin teknolojilere göre dağılımına bakılacak 

olursa, 2007 ve 2011 yılları arasında DSL internetin pay kaybederek %55,8’e 

gerilediği, kablo internet abonelerinin payının %30’a çıktığı ve fiber internet 

abonelerinin toplam içindeki payının %13,7’ye yükseldiği görülmektedir. Fiber 

internet abonelerinin sayısı %114 artış göstermiştir. 

• Türkiye’de hala yeterli erişimde olmasa da hanelere ulaşan fiber yatırımı 

yapılmaya başlanmıştır. Mobil tarafta 4G yatırımları henüz başlamamıştır. 2010 

yılında yaklaşık 400 bin ve 2011’de 740 bin olarak ölçülen fiber altyapısına sahip 

hane bulunmaktayken, 2012 yılı 2. çeyreğinde Türkiye’de yaklaşık 2,4 milyon eve 

fiber internet altyapısı götürülmüştür. Türkiye, fiber internetin yaygınlaştırılması 

için mevcut durumda büyük potansiyel taşımaktadır 

• Türkiye’de mevcut genişbant abonelerinin teknolojilere göre dağılımı 

incelendiğinde, xDSL’in toplam içindeki payının azalmakta olduğu görülmektedir. 

xDSL’in toplam sabit genişbant teknolojileri içindeki payı 2010 yılı 2. çeyreğinde, 

yaklaşık %96 iken 2012 yılı 4. çeyreğinde bu oranın %84’e kadar gerilemiştir. Aynı 

dönemde, fiber internet ve kablo internetin toplam içindeki payı giderek artmış, 

fiber internet mevcut durumda payını %8,1’e kablo internet ise payını %6,3’e 

çıkarmıştır. 

Gelişmiş ülkelerde internetin ekonomiye katkısı yüksek oranlarda gözlenirken, Türkiye Gelişmiş ülkelerde internetin ekonomiye katkısı yüksek oranlarda gözlenirken, Türkiye Gelişmiş ülkelerde internetin ekonomiye katkısı yüksek oranlarda gözlenirken, Türkiye Gelişmiş ülkelerde internetin ekonomiye katkısı yüksek oranlarda gözlenirken, Türkiye 

bu katkıyı henüz en üst seviyelerde elde edememektedir.bu katkıyı henüz en üst seviyelerde elde edememektedir.bu katkıyı henüz en üst seviyelerde elde edememektedir.bu katkıyı henüz en üst seviyelerde elde edememektedir.    

• Türkiye’de internetin GSYH’ye katkısı gelişmiş ülkelerde hesaplanan ortalama 

katkıdan (%3,4) ve hızla gelişmekte olan ülkelerde hesaplanan ortalama katkıdan 

(%2) daha düşüktür ve %0,9 olarak ölçülmüştür. 
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• İnternetin GSYH büyümesi üzerindeki katkısı 2005 ve 2010 yılları arasında, hızla 

gelişmekte olan ülkelerde ortalama % 2,8, gelişmiş ülkelerde ise ortalama %21 

olarak kaydedilmiştir. Bu oran Türkiye için sadece %1,5’tir. 

Türkiye’de sabit genişbant internette altyapı yaygınlığı sağlansa da, kullanım oranları Türkiye’de sabit genişbant internette altyapı yaygınlığı sağlansa da, kullanım oranları Türkiye’de sabit genişbant internette altyapı yaygınlığı sağlansa da, kullanım oranları Türkiye’de sabit genişbant internette altyapı yaygınlığı sağlansa da, kullanım oranları 

düşük kalmıştır.düşük kalmıştır.düşük kalmıştır.düşük kalmıştır.    

• Türkiye’de xDSL teknolojilerinde %98 altyapı yaygınlığı sağlanmıştır. Kablo 

internetin yaygınlığı 22 ili kapsarken, fiber internette altyapı yaygınlığı 2012 

itibariyle %12’dir. 

• Sabit genişbant internet kullanıcılarının artış hızı son yıllarda oldukça 

yavaşlamıştır. 2007 yılında 4,6 milyon olan sabit genişbant internet kullanıcılarının 

sayısı, 2010 yılında 7,1 milyona, 2012 yılı 4. çeyreğinde ise aradan geçen iki 

buçuk seneyi aşkın süreye rağmen ancak 7,9 milyona ulaşmıştır. 

• Türkiye sabit genişbant internette yaklaşık %36 penetrasyon oranıyla, gelişmiş ve 

gelişmekte olan birçok ülkeye göre alt sıralarda yer almaktadır. Örneğin, bu oran 

Fransa’da %77, Macaristan’da %46, Polonya’da ise %41 olarak kaydedilmiştir. 

Bu anlamda, Türkiye sabit genişbant internet kullanım oranları artış potansiyeline 

sahiptir. Ayrıca, bu karşılaştırmalar yapılırken, ülkemizdeki ortalama hanehalkı 

büyüklüğünün diğer ülkelere göre daha yüksek olduğunun unutulmaması 

gerekmektedir. 

Kullanım oranlarının düşük kalmasının başlıca sebepleri; finansal olarak karKullanım oranlarının düşük kalmasının başlıca sebepleri; finansal olarak karKullanım oranlarının düşük kalmasının başlıca sebepleri; finansal olarak karKullanım oranlarının düşük kalmasının başlıca sebepleri; finansal olarak karşılayamama, şılayamama, şılayamama, şılayamama, 

internetin bir gereklilik olarak görülmemesi, düşük cihaz sahiplik oranları ve güvenlik internetin bir gereklilik olarak görülmemesi, düşük cihaz sahiplik oranları ve güvenlik internetin bir gereklilik olarak görülmemesi, düşük cihaz sahiplik oranları ve güvenlik internetin bir gereklilik olarak görülmemesi, düşük cihaz sahiplik oranları ve güvenlik 

endişeleridir.endişeleridir.endişeleridir.endişeleridir.    

• Yapılan araştırmaya42 göre; kişilerin %35’i interneti ekonomik durumları müsait 

olmadığı için alamadığını söylemiş, %25’i ise internet bağlantısının aylık ücretini 

 

 

 
42 Türk Telekom tarafından Ipsos KMG şirketine yaptırılan Türkiye temsili (kent ve kır dahil) “Ev Telefonu Hat, 
İnternet ve Bilgisayar Sahipliği Araştırması” kapsamında, 2012 yılının ilk çeyreğinde 38 ilde 15.000’den fazla hane 
ile yüz yüze görüşülmüştür. Çalışmanın ana çıktılarından bir tanesi de internet bağlantısı sahipliğini engelleyen 
temel sebeplerdir. 
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pahalı bulduğunu açıklamıştır. Giriş paketi seviyesindeki internet abonelik 

fiyatlarına bakıldığı zaman Türkiye, OECD ortalamalarına göre daha uygun fiyatlı 

seçenekler sunabilmektedir. Mbit/s başına maliyetlerde ise ortalama bir internet 

paketine sahip olmak için kişinin bütçesinden ayırması gereken miktarın OECD 

ortalamalarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir.  

• Araştırmaya katılan kişilerin %37’si internete ihtiyaç duymadığını açıklamıştır. 

İnternete ihtiyaç duymamanın temel sebepleri arasında düşük eğitim seviyesi ve 

yüksek yaş grubuna mensup olmak gibi kriterler karşımıza çıkmaktadır. 

• Cihaz sahipliği tarafında ise araştırmaya katılan kişilerin %37’si evinde bilgisayar 

olmamasını internet sahipliğine engel olarak belirtirken, %9’u evinde bilgisayar 

kullanmayı bilen biri olmadığını açıklamıştır. Türkiye’de bilgisayar sahipliği oranı 

gelişmiş ülkelere göre çok geri durumdadır. Türkiye’de 2011 sonu itibariyle 

bilgisayar sahipliği oranı %46 olarak görülmektedir ve diğer ülkelere göre daha 

düşüktür.  

• İnternete sahip olmayan kişilerin %7’si interneti zararlı bir alışkanlık olarak 

görmektedir. Bu kişiler çocuklarının interneti kullanmalarından endişe 

duymaktadır. 

Türkiye’de kullanıcılara sunulan internet nitelik açısından gelişim potansiyTürkiye’de kullanıcılara sunulan internet nitelik açısından gelişim potansiyTürkiye’de kullanıcılara sunulan internet nitelik açısından gelişim potansiyTürkiye’de kullanıcılara sunulan internet nitelik açısından gelişim potansiyeline sahiptir. eline sahiptir. eline sahiptir. eline sahiptir.     

• Türkiye’de ilan edilen hızlar ve gerçekleşen hızlar arasında farklılıklar 

bulunmaktadır. Bu alanda, “İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan 

İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği” ile gerekli düzenlemeler yapılmış ve 

piyasa payı %4’ün üzerinde olan işletmecilere duyurulan hızın en az %75’i 

düzeyinde hızla tüketiciye hizmet sunma yükümlülüğü getirilmiştir. 

• İnternetin niteliğini yapısı gereği artıracak yeni nesil erişim şebekelerinin altyapı 

yaygınlığı henüz tam olarak sağlanamamıştır.  

• IPTV gibi katma değerli internet servisleri ve çoklu paket hizmetleri henüz gelişim 

sürecindedir. IPTV üyesi 2012 yılı 4. Çeyrek itibariyle yaklaşık 156 bindir. 

XDSL teknolojilerinde sektörel rekabet, Avrupa ülkelerinden farklı gelişmiştir. Fiber XDSL teknolojilerinde sektörel rekabet, Avrupa ülkelerinden farklı gelişmiştir. Fiber XDSL teknolojilerinde sektörel rekabet, Avrupa ülkelerinden farklı gelişmiştir. Fiber XDSL teknolojilerinde sektörel rekabet, Avrupa ülkelerinden farklı gelişmiştir. Fiber 

ininininternette ise uygulanan kısmi muafiyet altyapı yatırımlarını teşvik etmeyi ternette ise uygulanan kısmi muafiyet altyapı yatırımlarını teşvik etmeyi ternette ise uygulanan kısmi muafiyet altyapı yatırımlarını teşvik etmeyi ternette ise uygulanan kısmi muafiyet altyapı yatırımlarını teşvik etmeyi 

amaçlamaktadır, fakat rekabet üzerindeki etkisi henüz netlik kazanmamıştır.amaçlamaktadır, fakat rekabet üzerindeki etkisi henüz netlik kazanmamıştır.amaçlamaktadır, fakat rekabet üzerindeki etkisi henüz netlik kazanmamıştır.amaçlamaktadır, fakat rekabet üzerindeki etkisi henüz netlik kazanmamıştır.    
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• Etkin piyasa gücüne sahip Türk Telekom’un iştiraki olan TTNET’in piyasadaki 

pazar payı 2012 yılı itibariyle %77’dir ve bu oran diğer Avrupa ülkelerinde 

yerleşik işletmecilerin sahip oldukları pazar paylarına göre oldukça yüksektir. 

• Toptan sabit genişbant erişim pazarında, Türkiye’de Avrupa’daki pazarların 

aksine, yerel ağın paylaşıma açılması (YAPA) yöntemi çok az kullanılmaktadır ve 

veri akış erişimi (VAE) %96’lık oranla toptan genişbant erişim pazarı hizmetleri 

içerisinde en yaygınıdır.    

• Alternatif işletmecilerin hizmet çeşitliliğinin ve etkin rekabetin sağlanması 

yönünde talepleri bulunmaktadır.    

• Fiber internette kısmi muafiyet uygulanmasına karar verilmiştir. 5 yıl boyunca fiber 

internet (eve/binaya kadar fiber) toplam sabit genişbant pazarındaki payını %25’e 

çıkarana kadar, fiber internet pazar analizi sürecine dahil edilmeyecektir.    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 27 Aralık 2012 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayınladığı yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, geçiş hakları 

konusunda tarife belirleme, yetkilendirme konusunda koordinasyonu sağlama ve 

geçiş izni verme işlemlerinin denetimini kendisi yapacağını açıklamıştır. Bu 

yönetmeliğin uygulamalardaki etkisi henüz net olarak gözlemlenememiştir. 

Türkiye’de 3G hizmetlerinin sunulmaya başlamasıyla birlikte mobil internet kullanımı Türkiye’de 3G hizmetlerinin sunulmaya başlamasıyla birlikte mobil internet kullanımı Türkiye’de 3G hizmetlerinin sunulmaya başlamasıyla birlikte mobil internet kullanımı Türkiye’de 3G hizmetlerinin sunulmaya başlamasıyla birlikte mobil internet kullanımı 

giderek artsa da gelinen seviyede hala OECD ülkelerine göre geri durgiderek artsa da gelinen seviyede hala OECD ülkelerine göre geri durgiderek artsa da gelinen seviyede hala OECD ülkelerine göre geri durgiderek artsa da gelinen seviyede hala OECD ülkelerine göre geri durumda umda umda umda 

bulunmaktadır.bulunmaktadır.bulunmaktadır.bulunmaktadır.    

• Türkiye’de 3G nüfus kapsama oranı %88 olarak tahmin edilmektedir43. Bu oran 

gelişmiş ülkelere göre düşük kalırken, gelişmekte olan ülkelere göre üst 

sıralardadır. 

• BTK 2009 yılsonu verilerine göre 7,1 milyon 3G abonesi bulunmaktayken, 2012 

yılsonunda bu rakam 41,8 milyona çıkmıştır. Yakalanan bu ivmeyle birlikte 3G 

 

 

 
43 En çok baz istasyonuna sahip olan mobil işletmeci Turkcell tarafından kendi şebekesi için açıklanan değerdir.  
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abonelerinin mobil hatta sahip kişiler içerisindeki oranı 2012 yılsonunda %62 

olarak ölçülmüştür.    

• 2012 yılının 4. çeyreğinde cep telefonu üzerinden interneti aktif olarak kullanan 

10,3 milyon kişi varken, bilgisayar üzerinden mobil internet kullanıcı sayısı 1,9 

milyondur. 2011 yılsonu AB verilerine göre ülkelerdeki mobil internet nüfus 

kullanım oranları karşılaştırıldığında, Türkiye’nin son sıralarda yer aldığı 

görülmektedir.    

• Mobil internet kullanımının düşük kalmasının sebeplerinden bir tanesi de düşük 

akıllı telefon kullanım oranlarıdır. Türkiye’de 2012 yılında toplam nüfus içerisinde 

yaklaşık %10 olarak ölçülen bu oran, %14,5 olan gelişmekte olan ülkeler ve 

%56,3 olan gelişmiş ülkeler ortalamasından daha düşüktür. 

• Bilgisayardan mobil internetin kullanımının artmasının temel yolu ise tablet 

sahipliğinin artırılmasıdır. Tabletlerin fiyatı, kişi başına düşen GSYH’ye 

oranlandığında, Türkiye’de bir kişi, tablet sahibi olmak için gelirinin ortalama %6,5 

ile %6,8 arasında bir bölümünden feragat etmesi gerekmektedir44. Bu oran 

İspanya’da %1,2 ile %2,2 arasındayken, Polonya için %4,1 ile %4,5 arasında 

ölçülmüştür.    

Mobil genişbant internet nitelik bakımından gelişim sürecindedir. 3G hız sevMobil genişbant internet nitelik bakımından gelişim sürecindedir. 3G hız sevMobil genişbant internet nitelik bakımından gelişim sürecindedir. 3G hız sevMobil genişbant internet nitelik bakımından gelişim sürecindedir. 3G hız seviyeleri iyeleri iyeleri iyeleri 

gelişmiş ülkelerle eşdeğer seviyedeyken, katma değerli mobil içerik ise küresel gelişmiş ülkelerle eşdeğer seviyedeyken, katma değerli mobil içerik ise küresel gelişmiş ülkelerle eşdeğer seviyedeyken, katma değerli mobil içerik ise küresel gelişmiş ülkelerle eşdeğer seviyedeyken, katma değerli mobil içerik ise küresel 

eğilimlere paralel olarak operatörler tarafından yaygınlaştırılmaya başlanmıştır.eğilimlere paralel olarak operatörler tarafından yaygınlaştırılmaya başlanmıştır.eğilimlere paralel olarak operatörler tarafından yaygınlaştırılmaya başlanmıştır.eğilimlere paralel olarak operatörler tarafından yaygınlaştırılmaya başlanmıştır.    

• Türkiye’de mobil genişbant veri indirme hızı 2.591 Kbps olarak ölçülürken, 

gelişmiş ülkelerin ortalaması 2.798 Kbps’dir. Veri yükleme hızı, Türkiye’de 1.426 

Kbps iken; gelişmiş ülke ortalaması 1.299 Kbps’dir. 
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• Küresel mobil içerik pazarı 2011 – 2016 yılları arasında %14’lük YBBO ile 

büyüyerek 288 milyar dolara ulaşacaktır.  

• Türkiye’de operatörler sağlık, güvenlik, eğlence ve oyun alanlarında katma değerli 

hizmetler sunmaya başlamıştır. 

• Ülkemizdeki akıllı telefonların fiyatının görece yüksek olması, Türkiye’nin küresel 

pazarlardaki eğilimleri gecikmeli olarak takip etmesine neden olmaktadır. Ancak 

son dönemlerde Türkiye’nin de mobil içerik alanında harcamalarının artmaktadır. 

Ülkemizde Apple uygulama mağazasında iPhone için geliştirilen uygulamalara 

harcanan para 2011-2012 yılları arasında %54 artış göstermiş ve ülkemiz 30 

büyük ülke içerisinde en hızlı büyüyen dokuzuncu ülke olmuştur. 

• Ülkemizdeki dijital oyun pazarı da hızla büyümektedir. Ülkemizde, Türkiye Dijital 

Oyunlar Federasyonu’ndan (TÜDOF) alınan bilgilere göre 21,8 milyon oyuncu 

bulunmaktadır ve oyun pazarının 500 milyon dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. 

Türkiye’de mobil genişbant regülasyonu alanında önemli çalışmalar yapılmaktadır.Türkiye’de mobil genişbant regülasyonu alanında önemli çalışmalar yapılmaktadır.Türkiye’de mobil genişbant regülasyonu alanında önemli çalışmalar yapılmaktadır.Türkiye’de mobil genişbant regülasyonu alanında önemli çalışmalar yapılmaktadır.    

• Karasal televizyon yayıncılığında sayısal teknolojilerin kullanılmaya başlanması 

sonucunda 470-862 MHz bandında önemli bir bölümün boşalması gündeme 

gelmiştir. Boşalacak bu frekans bantlarından ilk etapta boşalacak 790-862 MHz 

bandının yayıncılık hizmetleri dışındaki hizmetlere tahsis edilmesi söz konusu 

olmuş ve sayısal pay olarak da adlandırılan 790-862 MHz frekans bandı BTK’ya 

devredilmiştir. 

• Elektronik haberleşme sektöründe kaynakların etkin kullanımının sağlanması için 

altyapının paylaşımı konusunda çalışmalar yapılmaktadır. BTK tarafından mevcut 

altyapılara erişimin ve kaynakların etkin kullanımının sağlanması, sürdürülebilir 

rekabet ortamının oluşturulması, yatırım ve hizmet maliyetlerinin asgari düzeye 

indirilmesi, çevrenin korunması, kamu sağlığı ve güvenliğin sağlanması 

amaçlarıyla “Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ”  ve “Hücresel Sistem Anten Tesislerinin Tasarımı, Kurulumu ve 

Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. 

Küresel anlamda telekomünikasyon sektörünün finansal performansının kötüye gidişi, Küresel anlamda telekomünikasyon sektörünün finansal performansının kötüye gidişi, Küresel anlamda telekomünikasyon sektörünün finansal performansının kötüye gidişi, Küresel anlamda telekomünikasyon sektörünün finansal performansının kötüye gidişi, 

yatırımların düşük getirisi ve OTT oyuncularının sektörden pay alması gelenekyatırımların düşük getirisi ve OTT oyuncularının sektörden pay alması gelenekyatırımların düşük getirisi ve OTT oyuncularının sektörden pay alması gelenekyatırımların düşük getirisi ve OTT oyuncularının sektörden pay alması geleneksel sel sel sel 
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oyuncular tarafından yapılacak büyük altyapı yatırımlarını zorlaştırmakta ve altyapı oyuncular tarafından yapılacak büyük altyapı yatırımlarını zorlaştırmakta ve altyapı oyuncular tarafından yapılacak büyük altyapı yatırımlarını zorlaştırmakta ve altyapı oyuncular tarafından yapılacak büyük altyapı yatırımlarını zorlaştırmakta ve altyapı 

yaygınlığının yavaş ilerlemesine sebep olabilmektedir.yaygınlığının yavaş ilerlemesine sebep olabilmektedir.yaygınlığının yavaş ilerlemesine sebep olabilmektedir.yaygınlığının yavaş ilerlemesine sebep olabilmektedir.    

• 1990 – 2002 yılları arasında küresel anlamda yaklaşık %10 YBBO ile büyüyen 

telekomünikasyon sektörü 2002 ve 2009 yılları arasında bu büyümeyi küçük bir 

azalmayla sürdürürken 2009’dan günümüze bu büyüme büyük ölçüde 

yavaşlamıştır. Bölgeler bazında bu büyümenin Avrupa’da - %0,6 ile daralmaya 

dönüşeceği, Amerika’da %1,4 ile büyük oranda azalacağı ve Asya’da %3,2’ye 

gerileyeceği düşünülmektedir. 

• Avrupa’daki telekomünikasyon piyasasının küçülme eğilimi şirket getirilerinde de 

gözlemlenebilmekte ve bu şirketlerin hisseleri %3 değer kaybetmektedir. ABD’de 

ise rekabetçi ortam ve talep yüksekliği bunu büyük ölçüde engellemektedir. 

• Avrupa’daki telekomünikasyon pazarının büyümemesi ve yatırım iştahındaki 

düşüş; kamu telekom yatırımlarının düşük kalmasına sebep olmuştur. Batı 

Avrupa’da kişi başına düşen telekom yatırımı 141 bin dolarken, ABD’de bu oran 

212 bin dolardır. 

• Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektöründeki toplam değer 

telekomünikasyondan BT hizmetleri ve internet oyuncularına doğru kaymaktadır. 

2005 – 2011 yılları arasında gelişmiş ülkelerdeki Telekom operatörlerinin pazar 

değerlerinden aldıkları pay %9 azalmıştır. 

• Kullanıcı eğilimlerindeki mobil veri kullanımındaki artış sektördeki oyuncuların 

karlılığına yansımamaktadır. Mobil veri gelir kalemleri içerisinde %13 YBBO ile 

2017 yılında 662 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Ancak, Batı Avrupa ve 

Kuzey Amerika’da mobil veri trafiği 53 katına çıkarken; veri gelirleri GB başına 

fiyatlardaki düşüşler sebebiyle sadece 2 katına çıkabilmiştir. 

• Avrupa telekomünikasyon piyasasında yapılan yatırımlar gelir olarak karşılığını 

bulamamaktadır. Hizmete geçmeden bir yıl önce yapılan 100 birimlik yatırımın 

38’ini ses, MMS ve SMS kullanımına yönelik yapan bir şirket, 62 birimlik yatırımı 

veri aktarımına yönelik yapmıştır. Buna karşın ilk yıl gelirlerinin sadece yüzde 

18’ini veri aktarımından sağlamıştır. 

• Hızla yükselişte olan OTT pazarının etkisiyle geleneksel Telekom operatörlerinin 

gelirlerinde azalmalar yaşanmaktadır. İnternet üzerinden verilen TV servisleri ve 
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Skype, Whatsapp gibi uygulamalar; TV, SMS ve sesli iletişim gelirlerinin 

azalmasına neden olmaktadır. 

Yapılacak yeni nesYapılacak yeni nesYapılacak yeni nesYapılacak yeni nesil yatırımların büyüklüğü ve operatörlerin bu büyüklükte yatırımları il yatırımların büyüklüğü ve operatörlerin bu büyüklükte yatırımları il yatırımların büyüklüğü ve operatörlerin bu büyüklükte yatırımları il yatırımların büyüklüğü ve operatörlerin bu büyüklükte yatırımları 

karşılayamaması; devletler ve düzenleyici kurumlar tarafından teşvikler oluşturulmasına karşılayamaması; devletler ve düzenleyici kurumlar tarafından teşvikler oluşturulmasına karşılayamaması; devletler ve düzenleyici kurumlar tarafından teşvikler oluşturulmasına karşılayamaması; devletler ve düzenleyici kurumlar tarafından teşvikler oluşturulmasına 

sebep olmuştur.sebep olmuştur.sebep olmuştur.sebep olmuştur.    

• Yeni nesil erişim şebekelerinin altyapılarının yaygınlaşması için yapılacak olan 

yatırımlar oldukça büyük bütçelidir ve özel sektör tarafından bu yatırımların 

tamamının karşılanması uzun yıllar almaktadır. Örneğin, mevcut sabit genişbant 

altyapısının AB-15 için güncellenmesi 200-250 Milyar avroluk bir yatırıma karşılık 

gelmektedir. Mobil tarafta ise bu rakam vatandaşların %95’ine LTE hizmeti 

sunabilmek için yaklaşık 50-70 Milyar EURO olacaktır. 

• Yüksek yatırım miktarlarının önünü açmak amacıyla AB, mevcut düzenlemelerde 

bazı değişikliklere gitmiştir. Bu değişiklikler arasında; yeni nesil şebeke fiyat 

denemeleri için esneklik, spektrum politikalarında kullanım etkinliğinin artırılması 

amacıyla kablosuz genişbant için 1200 Mhz‘nin sağlanması ve 700 Mhz bandının 

etkin tahsisi, haritalama ve izinler gibi inşaat maliyetlerinin düşürülmesi, tekrar 

eden yatırımların önlenmesi ve talebin tetiklenmesine yönelik çalışmalar 

bulunmaktadır. 

• AB’nin spektrum kullanılabilirliğini artırarak LTE yatırımlarının yolunu açtığı 

görülmektedir. AB’nin bu konudaki düzenleme takviminde AB’deki 400MHz-6GHz 

aralığındaki spektrum kullanımının listelenmesi ile mobil genişbant için uygun olan 

1200MHz spektrumun belirlenmesi bulunmaktadır. 2014 yılında bunu 1920-1980 

MHz ve 2110-2170 MHz bantlarının uyumlandırılmasıyla 2015’te 800MHz bantının 

dağıtımının tamamlanması izleyecektir. 

• Altyapı yatırımlarının teşviki için ayrıca devletlerin doğrudan veya kısmi destekleri 

de görülmektedir. Devletin doğrudan yatırımla altyapı sahibi olduğu Avustralya, 

Katar, Singapur ve Brezilya gibi ülkeler bulunmakta olduğu gibi; devletin ulusal 

veya bölgesel seviyede kısmi yatırım/finansman desteği verdiği Güney Kore, 

Malezya, Fransa, İsviçre ve Hollanda gibi ülkeler de bulunmaktadır.  

İnternet kullanıcılarının sayısının artırılması amacıyla küresel anlamda birçok talep artırıcı İnternet kullanıcılarının sayısının artırılması amacıyla küresel anlamda birçok talep artırıcı İnternet kullanıcılarının sayısının artırılması amacıyla küresel anlamda birçok talep artırıcı İnternet kullanıcılarının sayısının artırılması amacıyla küresel anlamda birçok talep artırıcı 

girişimde bulunulmgirişimde bulunulmgirişimde bulunulmgirişimde bulunulmaktadır. aktadır. aktadır. aktadır. Bu girişimler arasında en sık rastlananlar; temel internet 
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kullanımı ve BT yetkinliği kazandırıcı eğitim programları, PC ve internet bağlantısı sunan, 

eğitim programları da düzenleyen kar amacı gütmeyen iletişim merkezleri, uygun 

fonlama planlarıyla cihaz sahipliğinin artırılması, internet giriş paketlerinin sübvanse 

edilmesi, okullarda devlet destekli ücretsiz ve düşük maliyetli hizmet veren internet 

altyapısının oluşturulması, e-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması, internet 

fiyatlarında vergi avantajları sunulması, yaygın ve ücretsiz Wi-Fi ağı, yeni nesil erişim 

şebekelerine uyumlu bina sertifikasyonları ve güvenli internet çalışmalarıdır.    

B.B.B.B. Temalar, Strateji/Gelişim Alanları ve UygulamalarTemalar, Strateji/Gelişim Alanları ve UygulamalarTemalar, Strateji/Gelişim Alanları ve UygulamalarTemalar, Strateji/Gelişim Alanları ve Uygulamalar    

a.a.a.a. Genel BakışGenel BakışGenel BakışGenel Bakış    

Eksen kapsamında oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve uygulamalar aşağıda 

gösterilmektedir: 

Tema 2.1 Genişbant internetin sağlayacağı ekonomik ve sosyal faydaları en yüksek Tema 2.1 Genişbant internetin sağlayacağı ekonomik ve sosyal faydaları en yüksek Tema 2.1 Genişbant internetin sağlayacağı ekonomik ve sosyal faydaları en yüksek Tema 2.1 Genişbant internetin sağlayacağı ekonomik ve sosyal faydaları en yüksek 

düzeyde elde edebilmek amacıyla genişbant internet kullanım oranlarının ve yeni nesil düzeyde elde edebilmek amacıyla genişbant internet kullanım oranlarının ve yeni nesil düzeyde elde edebilmek amacıyla genişbant internet kullanım oranlarının ve yeni nesil düzeyde elde edebilmek amacıyla genişbant internet kullanım oranlarının ve yeni nesil 

erişim teknolojileri özelerişim teknolojileri özelerişim teknolojileri özelerişim teknolojileri özelinde altyapı yaygınlığının artırılmasıinde altyapı yaygınlığının artırılmasıinde altyapı yaygınlığının artırılmasıinde altyapı yaygınlığının artırılması    

Strateji/gelişim alanı 2.1.1 Ulusal genişbant hedefi ve bu hedefe ulaşırken Strateji/gelişim alanı 2.1.1 Ulusal genişbant hedefi ve bu hedefe ulaşırken Strateji/gelişim alanı 2.1.1 Ulusal genişbant hedefi ve bu hedefe ulaşırken Strateji/gelişim alanı 2.1.1 Ulusal genişbant hedefi ve bu hedefe ulaşırken 

izlenecek stratejik yaklaşım yöntemi belirlenerek ulusal genişbant planının izlenecek stratejik yaklaşım yöntemi belirlenerek ulusal genişbant planının izlenecek stratejik yaklaşım yöntemi belirlenerek ulusal genişbant planının izlenecek stratejik yaklaşım yöntemi belirlenerek ulusal genişbant planının 

oluşturulmasıoluşturulmasıoluşturulmasıoluşturulması    

2.1.1.1 Ulusal genişbant planı kapsamında altyapı yaygınlığı ve kullanım 

oranları hedeflerinin belirlenmesi 

2.1.1.2 Belirlenen hedefler doğrultusunda yeni nesil erişim şebekesi 

altyapısının yaygınlaştırılması için en uygun stratejik yaklaşım yönteminin 

belirlenerek uygulamaya geçirilmesi   

Strateji/gelişimStrateji/gelişimStrateji/gelişimStrateji/gelişim    alanı 2.1.2 Yatırımıalanı 2.1.2 Yatırımıalanı 2.1.2 Yatırımıalanı 2.1.2 Yatırımı    teşvik edecek ortamın oluşturularak yeni nesil teşvik edecek ortamın oluşturularak yeni nesil teşvik edecek ortamın oluşturularak yeni nesil teşvik edecek ortamın oluşturularak yeni nesil 

erişim teknolojilerin rekabeti gözetecek şekilde yaygınlaştırılmasıerişim teknolojilerin rekabeti gözetecek şekilde yaygınlaştırılmasıerişim teknolojilerin rekabeti gözetecek şekilde yaygınlaştırılmasıerişim teknolojilerin rekabeti gözetecek şekilde yaygınlaştırılması    

2.1.2.1 Mobil genişbant servislere yeterli spektrumun tahsis edilmesi 

2.1.2.2 4G mobil internet hizmetlerin yaygınlaştırılması yolunda vakit 

kaybetmemek adına; gerekli süreçlerin ihalenin yapılacağı tarihten önce 

tamamlanması 
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2.1.2.3 Gerçekleştirilecek 4G mobil altyapı yatırımlarına ait altyapı 

unsurlarının yurtiçinde üretilmesinin fizibilitesine dair ön değerlendirme 

çalışmasının yapılması 

2.1.2.4 Genişbant internet piyasasında öncül düzenleyici etki analizlerinin 

yapılması 

2.1.2.5 Kablo internet altyapısının uzun dönem stratejisinin belirlenmesi 

2.1.2.6 İnşa edilecek yapılara fiber kurulumu destekleyecek yapı 

standartlarının getirilmesi 

Strateji/gelişim alanı 2.1.3 Genişbant internete olan talebin artırılmasıStrateji/gelişim alanı 2.1.3 Genişbant internete olan talebin artırılmasıStrateji/gelişim alanı 2.1.3 Genişbant internete olan talebin artırılmasıStrateji/gelişim alanı 2.1.3 Genişbant internete olan talebin artırılması    

Genişbant internete kullanıcı tarafından olan talebin artırılmasına yönelik 

uygulamalar, Toplumsal Dönüşüm ekseni kapsamında incelenmiştir 

b.b.b.b. Temalar ve Stratejiler/GeliTemalar ve Stratejiler/GeliTemalar ve Stratejiler/GeliTemalar ve Stratejiler/Gelişim Alanlarışim Alanlarışim Alanlarışim Alanları    

Tema 2.1 Genişbant internetin sağlayacağı ekonomik ve sosyal faydaları en yüksek Tema 2.1 Genişbant internetin sağlayacağı ekonomik ve sosyal faydaları en yüksek Tema 2.1 Genişbant internetin sağlayacağı ekonomik ve sosyal faydaları en yüksek Tema 2.1 Genişbant internetin sağlayacağı ekonomik ve sosyal faydaları en yüksek 

düzeyde elde edebilmek amacıyla genişbant internet kullanım oranlarının ve yeni nesil düzeyde elde edebilmek amacıyla genişbant internet kullanım oranlarının ve yeni nesil düzeyde elde edebilmek amacıyla genişbant internet kullanım oranlarının ve yeni nesil düzeyde elde edebilmek amacıyla genişbant internet kullanım oranlarının ve yeni nesil 

erişim teknolojileri özelinde altyapı yaygınlığının artırılmasıerişim teknolojileri özelinde altyapı yaygınlığının artırılmasıerişim teknolojileri özelinde altyapı yaygınlığının artırılmasıerişim teknolojileri özelinde altyapı yaygınlığının artırılması    

Genişbant altyapısı ve sektörel rekabet eksenindeki temel hedef sabit ve mobil 

genişbant internette uygun rekabet ortamının tesisiyle birlikte yeni nesil teknolojilerin 

altyapı yaygınlığını sağlamak, verilen genişbant internet hizmetlerinin kalitesini 

yükselterek kullanıcıların en üst düzeyde fayda görmesini temin etmek ve internet 

kullanım oranlarını artırarak bilgi toplumuna geçiş sürecinde gerekli altyapıyı 

oluşturmaktır. Temelde 3 strateji/gelişim alanını kapsamaktadır. 

2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1 Ulusal genişbant hedefi ve bu hedefe ulUlusal genişbant hedefi ve bu hedefe ulUlusal genişbant hedefi ve bu hedefe ulUlusal genişbant hedefi ve bu hedefe ulaşırken izlenecek stratejik yaklaşım aşırken izlenecek stratejik yaklaşım aşırken izlenecek stratejik yaklaşım aşırken izlenecek stratejik yaklaşım 

yöntemi belirlenerek ulusal genişbant planının oluşturulmasıyöntemi belirlenerek ulusal genişbant planının oluşturulmasıyöntemi belirlenerek ulusal genişbant planının oluşturulmasıyöntemi belirlenerek ulusal genişbant planının oluşturulması: Bu gelişim alanı 

kapsamında ulusal genişbant stratejisi oluşturma çalışmalarına başlanması temel 

bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yeni nesil teknolojiler bazında 

altyapı hedefleri koymak ve kullanım oranlarında erişilmesi istenen noktayı 

belirlemek; yatırımların kapsamının belirlenmesi ve odaklı bir şekilde ilerlemesi 

için gereklidir. Belirlenecek hedefin gerçekleştirilmesi yolundaki ikinci gereksinim 
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ise bu hedefe hangi modelle gidileceğinin tespit edilmesi ve kamunun bu 

süreçteki rolünün tayin edilmesidir. 

2.1.2 Yatırımı teşvik edecek ortamın oluşturularak yeni nesil erişim teknolojilerin 2.1.2 Yatırımı teşvik edecek ortamın oluşturularak yeni nesil erişim teknolojilerin 2.1.2 Yatırımı teşvik edecek ortamın oluşturularak yeni nesil erişim teknolojilerin 2.1.2 Yatırımı teşvik edecek ortamın oluşturularak yeni nesil erişim teknolojilerin 

rekabeti gözetecek şekilde yaygınlaştırılması: rekabeti gözetecek şekilde yaygınlaştırılması: rekabeti gözetecek şekilde yaygınlaştırılması: rekabeti gözetecek şekilde yaygınlaştırılması: Ulusal genişbant planının 

çizilmesinin yanı sıra, yatırımların teşvik edilmesi ve atıl kalmaması için dikkat 

edilecek diğer hususlar arasında ise mobil tarafta mobil genişbant hizmetleri için 

etkin spektrum tahsisi, 4G’ye geçiş aşamasında vakit kaybını önlemek amacıyla 

teknik, hukuki ve mali süreçlerin önceden başlatılması ve geçiş sürecinde 

oluşacak şebeke unsurları talebinin bir kısmının iç kaynaklarla çözülmesini 

içermektedir. Sabit tarafta ise yatırımların daha kolay yapılabilmesi için yeni 

yapılacak binalardaki fiber düzenlemeleri ve kullanımın artırılması amacıyla kablo 

altyapısının stratejisinin belirlenmesi gelmektedir. İki alanda yapılacak 

düzenlemelerin etki analizlerinin önceden yapılması da bu strateji/gelişim alanı 

kapsamında incelenmektedir.    

2.1.2.1.2.1.2.1.3 Genişbant internete olan talebin artırılması: 3 Genişbant internete olan talebin artırılması: 3 Genişbant internete olan talebin artırılması: 3 Genişbant internete olan talebin artırılması: Altyapı hedefleri sağlandıktan 

sonra takip edilecek diğer husus internet sahipliği önündeki engellerin ortadan 

kaldırılarak, kullanım oranlarının artırılması olmalıdır. Bu konuda 

gerçekleştirilebilecek uygulamalar “Toplumsal Dönüşüm” ekseninde detaylı 

olarak işlenmiştir.     
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c.c.c.c. Uygulama DetaylarıUygulama DetaylarıUygulama DetaylarıUygulama Detayları    

Tema 2.1 Genişbant internetin sağlayacağı ekonomik ve sosyal faydaları en Tema 2.1 Genişbant internetin sağlayacağı ekonomik ve sosyal faydaları en Tema 2.1 Genişbant internetin sağlayacağı ekonomik ve sosyal faydaları en Tema 2.1 Genişbant internetin sağlayacağı ekonomik ve sosyal faydaları en 

yüksek düzeyde elde edebilmek amacıyla genişbant internet kullanım oranlarının yüksek düzeyde elde edebilmek amacıyla genişbant internet kullanım oranlarının yüksek düzeyde elde edebilmek amacıyla genişbant internet kullanım oranlarının yüksek düzeyde elde edebilmek amacıyla genişbant internet kullanım oranlarının 

ve yeni nesil erişve yeni nesil erişve yeni nesil erişve yeni nesil erişim teknolojileri özelinde altyapı yaygınlığının artırılmasıim teknolojileri özelinde altyapı yaygınlığının artırılmasıim teknolojileri özelinde altyapı yaygınlığının artırılmasıim teknolojileri özelinde altyapı yaygınlığının artırılması    

Strateji/gelişim alanı 2.1.1 Ulusal genişbant hedefi ve bu hedefe ulaşırken izlenecek Strateji/gelişim alanı 2.1.1 Ulusal genişbant hedefi ve bu hedefe ulaşırken izlenecek Strateji/gelişim alanı 2.1.1 Ulusal genişbant hedefi ve bu hedefe ulaşırken izlenecek Strateji/gelişim alanı 2.1.1 Ulusal genişbant hedefi ve bu hedefe ulaşırken izlenecek 

stratejik yaklaşım yöntemi belirlenerek ulusal genişbant planının oluşturulmasıstratejik yaklaşım yöntemi belirlenerek ulusal genişbant planının oluşturulmasıstratejik yaklaşım yöntemi belirlenerek ulusal genişbant planının oluşturulmasıstratejik yaklaşım yöntemi belirlenerek ulusal genişbant planının oluşturulması    

 

2.1.1.1 Ulusal genişbant planı2.1.1.1 Ulusal genişbant planı2.1.1.1 Ulusal genişbant planı2.1.1.1 Ulusal genişbant planı    kapsamında altyapı yaygınlığı ve kullanım oranları kapsamında altyapı yaygınlığı ve kullanım oranları kapsamında altyapı yaygınlığı ve kullanım oranları kapsamında altyapı yaygınlığı ve kullanım oranları 

hedeflerinin belirlenmesihedeflerinin belirlenmesihedeflerinin belirlenmesihedeflerinin belirlenmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Türkiye’de ilgili paydaşların katkısıyla ulusal genişbant planı oluşturularak yeni nesil 

genişbant teknolojiler kapsamında uzun vadeli altyapı yaygınlığı ve kullanım oranları 

hedeflerinin belirlenmesi 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Özellikle gelişmiş ülkelerde internetin ekonomiye katkısı yüksek oranlarda 

gözlemlenirken, Türkiye bu katkıyı henüz en üst seviyelerde elde edememektedir. 

• Türkiye’de internetin GSYH’ye katkısı gelişmiş ülkelerde hesaplanan ortalama 

katkıdan (%3,4) ve hızla gelişmekte olan ülkelerde hesaplanan ortalama katkıdan 

(%2) daha düşüktür ve %0,9 olarak ölçülmüştür. 

• İnternetin GSYH büyümesi üzerindeki katkısı 2005 ve 2010 yılları arasında, hızla 

gelişmekte olan ülkelerde ortalama % 2,8, gelişmiş ülkelerde ise ortalama %21 

olarak kaydedilmiştir. Bu oran Türkiye için sadece %1,5’tir. 

Türkiye’de internet altyapısı ve internet kullanımı açısından mevcut duruma bakıldığında 

özellikle sabit genişbantta xDSL ve mobil genişbantta 3G altyapı yaygınlığı sağlansa 

dahi, yeni nesil erişim şebekelerinin altyapı yaygınlığının sağlanması konusunda büyük 

potansiyel bulunmaktadır: 

• Türkiye’de xDSL teknolojilerinde %98 altyapı yaygınlığı sağlanmıştır. Kablo internetin 
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yaygınlığı 22 ili kapsarken, fiber internette altyapı yaygınlığı 2012 itibariyle %12’dir. 

• Türkiye’de 3G nüfus kapsama oranı %88’dir. Bu oran gelişmiş ülkelere göre düşük 

kalırken, gelişmekte olan ülkelere göre üst sıralardadır. 

• Türkiye’de hala yeterli erişimde olmasa da hanelere ulaşan fiber yatırımı yapılmaya 

başlanmıştır. Mobil tarafta ise 4G yatırımları henüz başlamamıştır ve test 

aşamasındadır. 2010 yılında yaklaşık 400 bin ve 2011’de 740 bin olarak ölçülen fiber 

altyapısına sahip hane bulunmaktayken, 2012 yılı 2. çeyreğinde Türkiye’de yaklaşık 

2,4 milyon eve fiber internet altyapısı götürülmüştür. Türkiye, fiber internetin 

yaygınlaştırılması için mevcut durumda büyük potansiyel taşımaktadır. 

Türkiye’de sabit ve mobil genişbant internet kullanım oranları gelişmiş ülkelere göre 

oldukça düşük kalmıştır. Buna ek olarak internet nitelik açısından gelişim potansiyeline 

sahiptir. 

• 2012 3. Çeyreğinde Türkiye sabit genişbant internette yaklaşık %36 penetrasyon 

oranıyla, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkeye göre alt sıralarda yer almaktadır. 

Örneğin, bu oran Fransa’da %77, Macaristan’da %46, Polonya’da ise %41 olarak 

kaydedilmiştir. 

• 2011 yılsonu AB verilerine göre ülkelerdeki mobil internet nüfus kullanım oranları 

karşılaştırıldığında, Türkiye’nin son sıralarda yer aldığı görülmektedir. 

• Türkiye’de ilan edilen hızlar ve gerçekleşen hızlar arasında farklılıklar bulunmaktadır. 

İnternetin niteliğini yapısı gereği artıracak yeni nesil erişim şebekelerinin altyapı 

yaygınlığı henüz tam olarak sağlanamamıştır. IP TV gibi katma değerli internet 

servisleri ve çoklu paket hizmetleri henüz gelişim sürecindedir.  

• Mobil genişbant internet de nitelik bakımından gelişim sürecindedir. 3G hız seviyeleri 

gelişmiş ülkelerle eşdeğer seviyedeyken, katma değerli mobil içerik ise küresel 

eğilimlere paralel olarak operatörler tarafından yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. 

Yeni nesil erişim şebekelerinin yaygınlaştırılmasında atılacak ilk büyük adım altyapı 

yaygınlığı konusunda ulusal seviyede hedef konulmasıdır. Belirlenecek hedefle birlikte, 

ülkelerin altyapı yaygınlığı konusunda ulaşmak istedikleri nokta belirlenmekte ve 

yapılacak olan çalışmaların kapsamı tayin edilmektedir. Küresel anlamda birçok gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkenin ulusal genişbant planları oluşturdukları ve bu planlarda 
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hedeflerini somutlaştırdıkları görülmektedir. Örnek olarak ABD, bu konudaki hedefini ana 

çerçevede en kapsamlı ve en hızlı kablosuz ağ ile mobil inovasyon konusunda dünya 

lideri olmak olarak tanımlamış ve 2020 yılına kadar hanelerin en az 100 milyonunda en 

az 100 Mbit/sn veri indirme ve 50 Mbit/sn yükleme hızı sağlayan uygun fiyatlı erişimi 

kendisine hedef olarak koymuştur. ABD’ye benzer olarak bir diğer somut hedefe sahip 

olan kurum ise AB’dir. AB’de belirlenen hedef yine 2020 yılına kadar kişilerin 30 Mbps 

veri indirme hızına ulaşması ve Avrupa’daki hanelerin en az %50’sinin 100Mbps ve üzeri 

internet bağlantısına sahip olmasının sağlanmasıdır. Diğer ülkelerde de değişik 

genişbant hedefleri görülebilmektedir. Bu hedeflerin bir özeti  Şekil 10’da belirtilmiştir. 

Türkiye’de ise değişik kurum ve kuruluşlar tarafından gündeme getirilen hedefler 

bulunsa da, ulusal anlamda kapsamlı bir genişbant planına ve koyulan hedefe rastlamak 

mümkün olmamaktadır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Eylül 

2009’da gerçekleştirilen 10. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda 2023 bilgi toplumu 

hedeflerinin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bu hedeflerin arasında 2023 

yılı itibariyle her haneye 1 Gbit/sn fiber erişimin sağlanması da bulunmaktadır. Bu hedef 

yeni nesil erişim şebekelerinin yaygınlaşması için konulmuş önemli bir hedef olmakla 

birlikte altyapı yaygınlığı konusunda ulusal anlamda mutabakata varılmış ve ulaşılabilirliği 

konusunda çalışmalar yapılmış bir hedefin oluşturulması altyapı yaygınlığının sağlanması 

yönünde atılacak en büyük adımlardan bir tanesi olacaktır. 
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Şekil 10 Ülkelerin genişbant hedefleri 

 

Altyapı yaygınlığı hedefiAltyapı yaygınlığı hedefiAltyapı yaygınlığı hedefiAltyapı yaygınlığı hedefi    

Türkiye için genişbant altyapı yaygınlığı hedefi belirlendikten sonra atılması gereken en 

önemli adım bu hedefin mali olarak ne anlama geldiğinin ve bu mali gerekliliklerin hangi 

bağlamda karşılanacağının netleştirilmesidir. 

Ülkeler yeni nesil altyapı hedeflerini oluştururken, farklı teknolojik altyapı yaygınlık 

seviyelerine göre değişen maliyetleri değerlendirmek zorundadır. Almanya örneği 

incelendiğinde fiber internet için gerekli yatırımın nüfus kapsama oranı yaklaşık %60 

seviyelerine ulaştığında 3 katına kadar çıktığı görülmektedir. Kablosuz yeni nesil 

genişbant teknolojisi olarak LTE ise özellikle düşük nüfus yoğunluğuna sahip yerlerde, 

nispeten daha uygun maliyetlerle kapsama sağlayabilmektedir. Yatırım miktarı/nüfus 

kapsama oranı eğrisinden Türkiye için yapılabilecek temel çıkarım; nüfus yoğunluğunun 
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az olduğu bölgelere gidildikçe artan maliyetlerle yatırımların finansal getiri olarak eksiye 

düşebileceği ve yaygın LTE altyapısının özellikle düşük nüfus yoğunluğuna sahip 

yerlerde fiber internet teknolojisine cazip bir alternatif olabileceğidir (Şekil 11). 

Şekil 11 Yeni nesil teknolojiler için kullanıcı yatırımları/nüfus kapsama oranı ilişkisi 

 

Belirlenecek olası bir genişbant altyapı yaygınlığı hedefinin mali etkilerini anlayabilmek 

amacıyla Türkiye’de fiber altyapı yaygınlığı sağlamanın yaklaşık maliyeti tahmin 

edilmeye çalışılmıştır. Maliyet hesaplama modeli oluşturulurken sektörde bugüne kadar 

yapılan yatırım, ulaşılan hanehalkı kapsama verileri ve uluslararası ülke örneklerinde 

görülen hanehalkı kapsama oranına bağlı maliyet eğrilerinden yararlanılmıştır. Buna 

göre, var olan altyapının kullanılmadığı, %90 altyapı yaygınlığının sağlandığı ve binaya 

kadar fiber topolojisinin uygulandığı olası bir senaryoda yaklaşık maliyet 28-31 Milyar TL 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Şekil 12’de toplam değere ulaşmada kullanılan 

uluslararası ülke örnekleri kullanılarak oluşturulmuş maliyet eğrisi ve yapılan temel 

Kaynak: Takım analizleri

Farklı teknolojilerin nüfus kapsama alanına göre maliyetleri
Kullanıcı yatırımları, €

1,500

1,000

500

Nüfus yoğunluğuna 
göre sıralanmış hane kapsama oranı

LTE

Türkiye için çıkarımlar

� Nüfus yoğunluğunun az olduğu 
bölgelere gidildikçe bir eve fiber 
altyapı ulaştırma maliyetleri 
artmakta ve yatırımların finansal 
getirisi eksiye düşmektedir.

� Yaygın LTE altyapısı, özellikle 
nüfus yoğunluğunun az olduğu 
kırsal alanlarda genişbant
erişimini sağlama görevi 
görebilmektedir.

VDSL

FTTH

%0 %100

ALMANYA 
ÖRNEĞİ

Ülkeler yeni nesil altyapı hedeflerini oluştururken, farklı teknolojilerin altyapı yaygınlık 
seviyelerine göre değişen maliyetlerini değerlendirmek zorundadır
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varsayımlar görülebilmektedir. 

Şekil 12 Fiber internet altyapı yaygınlığı maliyeti ve temel varsayımlar 

 

Hesaplanan toplam maliyet,  Türkiye’de yapılan diğer çalışmalar sonucu hesaplanan 

maliyetlerle benzerlik göstermektedir. Türkiye’de açıklanan yatırımların uluslararası 

maliyet eğrisiyle modellenmesi sonucu %90 kapsama için oluşan toplam maliyet 

yukarıda da belirtildiği gibi 28-31 Milyar TL arasındadır. Cisco IBSG çalışmalarındaki 

hanehalkı başına maliyetlerden hareketle ise toplamı 12 milyon hanehalkına ulaşan farklı 

bölge tiplerine göre altyapı götürme maliyetleri var olan yatırım düşüldükten sonra 

yaklaşık 16,1 Milyar TL olarak hesaplanmıştır. Bu maliyetlerin %90 kapsamaya 

ulaşabilmek için temel varsayımlarla genişletilmesi sonucu ise 29,7 Milyar TL’lik bir 

yatırım karşımıza çıkmaktadır. Birbirinden bağımsız oluşturulan iki hesaplama 

yönteminde de toplam maliyet yaklaşık olarak 30 Milyar TL’lik bir yatırıma işaret 

4X

3X

2X

1X

0

Kapsanan hanehalkı oranı
Maliyete göre sıralanmış yüzdelik dilimler

Hanehalkı başına
gerekli yatırım miktarı

9X

8X

7X

6X

5X

93%

92%

90

90%

858075706560555045403530252015105

28 - 31

Türkiye’de %90 binaya kadar fiber altyapı 
yaygınlığı için gerekli yatırım miktarı
Milyar TL

Temel varsayımlar

� Gerçekleşmiş fiber yatırımlarının hane başına 
maliyeti  uluslararası maliyet eğrisine 
oturtulmuştur.

� Mevcut altyapının kullanılmadığı varsayılmıştır

� Gerçekleşmiş fiber altyapısı yatırımları gerekli 
yatırım miktarından düşülmüştür.

� 19,5 milyon hanehalkı varsayılmıştır

Kaynak: Takım analizleri, ülkelerin ulusal genişbant çalışmaları

Türkiye’deki tahmini fiber döşeme maliyet  hesaplanması için kullanılan 
maliyet/hanehalkı kapsama eğrisi 

ULUSLARARASI  ÜLKE 
ÖRNEKLERİNDEN 
OLUŞTURULMUŞTUR
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etmektedir (Şekil 13). Burada unutulmaması gereken, bu maliyetin üst düzeyde 

hesaplanmış tahmini bir değer olduğudur. Birebir maliyetleri hesaplamak için mikro 

bölgeler bazında yapılacak detaylı bir fiber yatırım maliyeti araştırması gerekmektedir. 

Şekil 13 Farklı çalışmalara göre toplam fiber altyapı yaygınlığı maliyetleri 

 

Yukarıda belirtilen maliyetler, mevcut sabit genişbant altyapısının kullanılmadığı yatırım 

senaryosuna göre oluşturulmuştur. Mevcut altyapıda bulunan kanal ve gözlerin 

kullanılabilirlik oranlarına göre yapılacak olan kazı maliyetlerinde belirgin bir düşüş 

sağlanabilecektir. Uluslararası örnekler bazında, bahsedilen kazı maliyetlerinin toplam 

maliyetlerin yaklaşık %70’ine denk geldiği belirtilmektedir. Kazı maliyetlerinin toplam 

içindeki oranı, kazılması gereken metre uzunluğuna göre değişiklik gösterdiğinden 

yapılan maliyet analizinde %60-%80 bandında olduğu varsayılmıştır. Mevcut altyapının 

kullanıldığında gerekli artı yatırım maliyetlerinin, kanal ve göz kullanılabilirlik oranlarına 

Mevcut hanelerin %90’ına yeni nesil sabit internet erişimi sağlamanın yaklaşık maliyeti1

Binaya kadar fiber, Milyar TL

1 Üst düzeyde hesaplanmış tahmini değerlerdir. Birebir maliyetleri hesaplamak için mikro bölgeler bazında yapılacak detaylı bir fiber yatırım maliyeti araştırması 
gerekmektedir. 

Türkiye’de açıklanan 
yatırımların 
uluslararası maliyet 
eğrisiyle 
modellenmesi 
sonucu oluşan 
toplam maliyet

28 - 31

13,6

29,7

%90 kapsamaya 
ulaşmak için 
çalışma 
kapsamında 
yapılan 
varsayımlara 
bağlı artı maliyet

16,1

Cisco IBSG
araştırmaları 
kapsamında 12 
milyon 
hanehalkı için 
hesaplanan 

yaklaşık maliyet

Toplam maliyet

Birbirinden bağımsız 
oluşturulan iki 
hesaplama yönteminde 
de toplam maliyet 
yaklaşık olarak 30 
milyar TL’lik yatırıma 
işaret etmektedir

Kaynak: Takım analizleri, CISCO IBSG araştırmaları,  uzman görüşleri, sektördeki firmalarla yapılan görüşmeler, uluslararası genişbant planlama çalışmaları 

TAHMİNİ
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göre değişimi Şekil 14’te görülebilmektedir. Buradan çıkarılacak sonuç, mevcut 

altyapının kullanılmasıyla belirgin bir maliyet avantajı yakalandığıdır. 

Şekil 14 Mevcut altyapının kullanıldığı fiber yatırım senaryosu 

 

Sabit yeni nesil teknolojilerin yanı sıra, mobil tarafta belirlenecek hedefler için de LTE’ye 

geçiş için gerekli yatırım maliyetleri hesaplanmıştır. Burada hesaplanan yatırım 

maliyetleri, baz istasyonlarında, backhaul sistemde ve ana şebekede gerekli olan 

iyileştirme maliyetlerini içermektedir ve olası bir geçişin bugün gerçekleşmesi üzerine 

oluşturulmuştur. Bu hesaplamalar yapılırken Türkiye çapında yaygın kapsama hedef 

olarak gözetilmiş, operatörlerin yoğun veri tüketimi olan yerlerde yapacakları ilave 

kapasite yatırımları dâhil edilmemiştir. Öncelikli olarak, ortak ağ paylaşımı ile 

gerçekleşecek yatırımda 2x30 MHz tek bir frekans tahsisi ile bütün ülkeyi kapsayacak bir 

şebeke oluşturulduğu varsayılmıştır. Bu durumda oluşacak yatırım miktarı tahmini olarak 

Uluslararası örnekler bazında hane başına 
düşen fiber altyapı ulaştırma maliyetinin 
tahmini kırılımı

Kazı maliyetlerinin toplam içindeki oranı, 
kazılması gereken metre uzunluğa göre 
değişkenlik göstermektedir. 8,5 – 9,7

10,6 – 12,0

12,2 – 13,8

13,7 – 15,5

15,1 – 17,1

Mevcut 
altyapıdaki 
kanal ve 
gözlerin 
kullanılabilirlik 
oranı varsayımı
Yüzde

Mevcut altyapı kullanıldığında %90 altyapı yaygınlığı 
için gerekli toplam yatırım aralığı senaryoları1

Milyar TL

70

75

80

85

90

Mevcut altyapının kullanıldığı fiber yatırım senaryosu

1 Toplam yatırımın 28 ve 31 Milyar TL olduğu aralıklar üzerinden aynı temel varsayımlarla hesaplanmıştır
2 Ayrıştırıcı ünite, optik hat donanımı (OLT), optik ağ donanımı (ONT) ve kablo maliyetini içermektedir

Kaynak: Takım analizleri, uzman görüşleri, sektördeki firmalarla yapılan görüşmeler, uluslararası genişbant planlama çalışmaları 

TAHMİNİ

20-40

60-80
Kazı
maliyetleri

Diğer
maliyetler2
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3 Milyar TL’dir. Mevcut durumdaki 3 operatörün de ayrı ayrı yatırımlar gerçekleştirdiği ve 

operatörlerin var olan 2G ve 3G uyumlu baz istasyonları kullanılarak 800MHz bandından 

2x10 MHz frekans tahsisi ile farklı LTE ağları kurdukları varsayıldığında ise toplam 

yatırım maliyeti 5,9 Milyar TL olarak hesaplanmıştır (Şekil 15).  

Şekil 15 LTE tahmini yatırım maliyetleri 

 

Sabit ve mobil yeni nesil altyapı kurulumunun toplam maliyeti fiber internette mevcut 

altyapının kullanılmasına, LTE’de ise ortak altyapı ve ayrı yatırım modellerine göre 

oldukça değişebilmektedir. Şekil 16’da 4 farklı senaryoya göre toplam maliyetler ve 

geçmiş yıllardaki sektör yatırımları göz önünde bulundurularak beklenen tamamlanma 

süreleri gösterilmektedir. Örneğin, fiber internette mevcut altyapının kullanıldığı, LTE’de 

ise ayrı yatırım modelinin benimsendiği bir senaryoda toplam maliyet 17,4 milyar TL 

olacaktır ve sektördeki oyuncuların bu yatırımı tamamlama süresi ortalama 3,1 yıldır. 

5,9

3,0

3 operatörün ayrı yatırımlarıOrtak ağ paylaşımı

LTE’ye geçiş için gerekli yatırım maliyeti1

Milyar TL
Temel varsayımlar
� Yapılacak toplam yatırımın değeri 
bugünkü olası bir geçiş için 
oluşturulmuştur. Operatörlerin 2G ve 3G 
baz istasyonu sayıları Mayıs 2013 
tarihindeki veriler kullanılarak modele 
dahil edilmiştir.

� Ayrı yatırım düşünüldüğünde mobil 
operatörler var olan 2G ve 3G uyumlu 
baz istasyonlarını kullanarak 800MHz 
bandından 2 x 10 MHz frekans tahsisi ile 
farklı LTE ağları kuracaktır.

� Ortak ağ paylaşımında 2x30 MHz tek bir 
frekans tahsisi ile Türkiye çapında 
kapsama yaratacak baz istasyonu sayısı 
en büyük operatörün mevcut durumdaki 
baz istasyonu sayısından hareketle 
varsayılmıştır

� Sadece 2G uyumlu baz istasyonu 
bulunan hücre alanlarında yapılacak 
yatırım, 2G/3G uyumlu baz 
istasyonlarının bulunduğu alanlarda 
gerekli yatırımlara göre yaklaşık 1,5 kat 
daha fazladır

1 Baz istasyonlarında, backhaul sistemde ve ana şebekede gerekli olan iyileştirme maliyetlerini içermektedir. Bugün 2G istasyonlarının kapsama oranı 
değerlendirilerek, yapılan iyileştirmelerle LTE’de de aynı oranda kapsama olacağı varsayılmıştır.

Kaynak: Takım analizleri, uzman görüşleri, sektördeki firmalarla yapılan görüşmeler, uluslararası mobil genişbant planlama çalışmaları 

TAHMİNİ
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Tamamlama süresi hesaplanırken sektördeki oyuncuların 2011 ve 2012 yıllarında 

yaptıkları toplam yatırımın ortalaması alınarak sektörün tamamının yıllık yatırıma 

ayırabileceği fon miktarı hesaplanmış ve bu fonun tümünün sabit ve mobil yeni nesil 

yatırımda kullanıldığı varsayılmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bütün 

operatörlerin aynı anda yeni nesil altyapı yatırımına katılmayacağı ve operatörlerin yeni 

nesil altyapı dışında da yatırım kalemlerinin olacağıdır. Dolayısıyla son iki sene yatırım 

ortalamalarından hesaplanan bu fonun sadece bir bölümünün yeni nesil altyapı 

yatırımına ayrılması durumunda, bu yatırımın tamamlanma süresi uzayacaktır. 

Şekil 16 Sabit ve mobil yeni nesil altyapı kurulum maliyetleri 

 

Kullanım oranı hedefiKullanım oranı hedefiKullanım oranı hedefiKullanım oranı hedefi    

Genişbant internet altyapısının ülkemize ve kullanıcılara en yüksek seviyede fayda 

sağlamasının ve sağlam bir internet ekosisteminin oluşturulmasının temel yolu kullanım 

Ayrı yatırımlarOrtak altyapı 

Mevcut altyapının 
kullanılması2

Yeni kazılar yapılarak 
altyapı kurulması 

Fiber internet

LTE

1 Gerekli mobil ve sabit toplam yatırımın; Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ,Avea ve diğer operatörlerin son 2 yılda yaptığı ortalama yıllık yatırım değerine 
bölünmesiyle elde edilmiştir.  Yapılan yıllık toplam yatırım 5,7 Milyar TL olarak hesaplanmıştır. Bu yatırımın tamamının kullanıldığı senaryodur.

2 Mevcut altyapıdaki kullanıma uygun göz ve kanalların oranı %85 olarak varsayılmıştır. %90’lık altyapı yaygınlığı hedeflenmektedir. 

Yeni nesil mobil ve sabit yatırımın toplam maliyeti ve sektörün bugünkü yatırımlarına ayırdığı fonların 
tamamının kullanılması durumunda beklenen tamamlanma süresi1

3,1

Yıl

6,3

Kaynak: Takım analizleri, uzman görüşleri, sektördeki firmalarla yapılan görüşmeler, uluslararası mobil genişbant planlama çalışmaları , BTK

Milyar TL ; 

14,5 2,6

33,0 5,8

17,4

35,9
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oranlarının artırılmasıdır. Kullanım oranlarının artışını tetikleyen en önemli faktör 

kullanıcıların genişbant talebini artırmaktır. 

Mevcut durumda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2023 yılı 

hedefi olarak 30 milyon genişbant abone hedefi koyulmuştur. Bu hedef 2009’da 

belirlenmiştir ve son yıllarda özellikle mobil tarafta gerçekleşen abone sayısındaki büyük 

artışın katkısıyla Türkiye’nin hedeflenen yıldan daha önce bu hedefe ulaşabileceği 

görülmektedir. Bu doğrultuda hedeflenen kullanıcı sayısının tekrardan tespiti bir gereklilik 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanıcı sayısına yönelik olarak oluşturulacak hedefte 

önemli bir nokta bu hedefin ulaşılabilirlik konusunda gerçekçi olmasıdır. Bu sebeple 

raporun devamında genişbant internetin talebini etkileyen iki önemli faktör olan: finansal 

olarak satın alabilme gücü ve interneti bir gereklilik olarak görme üzerinde yapılan 

analizlere ve göstergelere yer verilecektir. 

Hanehalkı internet sahipliğini etkileyen en önemli faktörlerden biri hanehalkı satın alım 

gücünün aylık genişbant ücretini karşılayabilme seviyesidir. Diğer bir deyişle, 

ulaşılabilecek en üst sınır abone sayısının belirlenebilmesi için öncelikle kaç 

hanehalkının toplam bütçesi içerisinden genişbant internete gerekli meblağı ayırıp 

ayıramadığının tespit edilmesi gereklidir. Bu üst sınırın belirlenmesinde yapılan analizin 

izlediği yol aşağıdaki gibidir: 

• Farklı hanehalkı tiplerinin gelir dağılımları yıllara göre incelenmiş ve bu hanehalkı 

tiplerinin içindeki farklı seviyedeki gelir gruplarına göre haberleşme harcamalarına 

ortalama aylık gelirlerinin ne kadarını harcadıkları tespit edilmiştir. (örneğin iki 

yetişkinli ve bir bağımlı çocuğu olan, gelir dağılımına göre hanehalkı tipi içerisinde 

%10 ile %25’lik dilim içerisinde yer alan hanehalkı, gelirinin ortalama %3,4’ünü 

telekomünikasyona harcamaktadır). 

• Aylık telekomünikasyon harcamasının içerisinde bir sıralama yapıldığında 

hanehalkında ilk harcama yapılacak olan kalem mobil telefon harcamaları olarak 
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45 Ülkemizde BTK 2012 yılı verilerine göre; cep telefonunun toplam nüfusa penetrasyonu %89,5; 0-9 yaş grubu 

çıkarılmış nüfusa penetrasyonu ise % 107 olarak belirlenmiştir ve bu durum varsayımı desteklemektedir 

46 TTNET 1 Mbps 1GB aylık ADSL paket fiyatı giriş paketi olarak değerlendirilmiştir. Hesaplamalar yapılırken aylık 
internet paket fiyatına yalın internet erişim ücreti olan 15 TL de eklenmiştir. 

kabul edilmiştir45. Analizde göz önünde bulundurulan ön kabul, hanehalkının bu 

telekomünikasyon bütçesinden ilk olarak 15 yaş ve üstü kişilerin mobil telefon 

hizmetlerine olan ödemeleri gerçekleştirdiğidir.  Ekonomik olarak karşılanabilirlik 

analizi yapıldığından ötürü, bu giderin minimumda alabileceği değer olarak ön 

ödemeli mobil fatura ARPU’su kabul edilmiştir. 

• Hanehalkının aylık mobil faturalara ödediği para telekomünikasyona ayıracağı 

ortalama bütçeden çıkarıldığında geriye kalan toplam bütçenin genişbant abonelik 

ücretini karşılayıp karşılayamayacağı kontrol edilmiş ve ilgili hanehalkı tipine göre o 

grupta yer alan hanehalklarının karşılayabilenlerinin yüzdesi hesaplanmıştır.  

• Bu hesaplamalar 2011, 2015 ve 2020 seneleri için ayrı ayrı gerçekleştirilmiş ve her 

sene için farklı paket seviyelerinde kaç hanehalkının karşılayabildiğine ulaşılmıştır. 

Gelir büyümesi reel ekonomik büyümeye paralel olarak hesaplanmıştır. Burada 

unutulmaması gereken nokta, bu analizin sadece ekonomik olarak ulaşılabilirliği 

dikkate aldığıdır. İnternet sahipliğini etkileyen diğer eğitim ve yaş gibi diğer faktörler 

bu modele dahil edilmemiştir. 

2011 yılı verileri kullanarak incelenen analizde farklı internet paket fiyatlarına göre evden 

internet kullanımını finansal olarak karşılayabilecek hanehalkı sayısı Şekil 17’de 

gösterilmektedir. Buna göre, internet aylık paket fiyatı 16 TL olduğunda46 genişbant 

interneti finansal olarak karşılayabilen hanehalkı sayısı yaklaşık 10,9 milyondur ve bu 

sayı toplam hanehalkının %56’sına denk gelmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken 

nokta, bu sayıların finansal olarak sabit genişbant interneti karşılayabilecek maksimum 

hanehalkı sayısında denk geldiği ve kullanım oranlarını yansıtmadığıdır. 
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Şekil 17 Hanehalkı genişbantı finansal olarak karşılayabilme durumu, 2011 

 

 

2015 ve 2023 yılları için gelirler ekonomisinin büyümesiyle doğru orantılı olarak reel 

büyüme değerleriyle büyütüldüğünde elde edilen değerler Şekil 18’de gösterilmektedir. 

Buna göre 2015 yılı için giriş paketi kabul edilen aylık internet paket fiyatının reel olarak 

16 TL olduğunu varsaydığımızda bu maliyeti karşılayabilen hanehalkı sayısı 12,7 

milyondur ve bu toplam hanehalkı sayısının %60’ına denk gelmektedir. 2020 yılında ise 

aynı sayı 15,5 milyona ulaşacak ve hanehalklarının yaklaşık %67’si bu fiyat 

seviyesindeki bir internet paketini istedikleri takdirde finansal olarak karşılayabilecek 

durumda olacaktır. 

 

Genişbant internet alabilen hanehalkı sayısı
Milyon

Kaynak: World Bank, TTNET web sitesi, TÜİK, uzman görüşleri

Genişbant, aylık 
paket fiyatı1

TL

1 Aylık 15TL TTNET yalın internet erişim ücreti paket fiyatına ayrıca eklenerek karşılayabilen hanehalkı sayısına ulaşılmıştır. Hesaplamalarda kullanılan 
16TL  TTNET Engelli 1Mbps 1GB aylık paket fiyatı, 21.9TL TTNET 1 Mbps 1GB aylık ADSL Paketi fiyatı, 33TL TTNET NET 6 aylık ADSL Paketi 
fiyatına karşılık gelmektedir.

2 Toplam hanehalkı sayısı yaklaşık 19.7 milyon alınmıştır 

12.0

40

7.6

10 33

8.4

22

9.9

16

10.9

Karşılayabilen 
hanehalkı oranı2

Yüzde 
61 56 50 43 39
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Şekil 18 Hanehalkı genişbantı finansal olarak karşılayabilme durumu, 2015 ve 2020 

 

Genişbant internete olan hanehalkı talebinin boyutunu etkileyen diğer bir önemli faktör 

eğitim seviyesidir. Düşük eğitim seviyesine sahip bireylerin evlerinde internete sahip 

olma olasılıklarının da paralelde düştüğü gözlemlenmektedir. Bu sebeple, eğitim seviyesi 

hanehalkı genişbant interneti finansal olarak karşılayabilse dahi, kullanım oranları 

önünde kısıtlayıcı bir faktör olarak yer almaktadır. TNS tarafından gerçekleştirilen 

“Türkiye Profili 2011” çalışması bu durumu destekler niteliktedir. 2072 kişi üzerinde 

yapılan araştırma sonucunda, üniversite ve üstü mezunu kişilerin yaklaşık %68’i evinde 

internet bağlantısı bulunduğunu söylerken; bu oran lise mezunu kişiler için %49, 

ilkokul/ilköğretim/ortaokul mezunu için %29 ve hiçbir eğitim almamış kişilerde %10 

olmaktadır. 2008 yılında hiç eğitim almamış kişilerin sayısı 8,3 milyon iken, 2012’de bu 

sayı 6,6 milyona gerilemiştir. Üniversite ve üstü eğitim alan kişilerin sayısı ise 3,8 

milyondan 6,5 milyona yükselmiştir.  Bu durum internete ihtiyaç duyulması ve kullanım 

Kaynak: World Bank, TTNET web sitesi, TÜİK, uzman görüşleri

Genişbant, aylık 
paket fiyatı1

TL

40

9.0

33

9.9

22

11.7

16

12.7

10

13.8

Karşılayabilen hane 
halkı oranı2

Yüzde
66 60 56 47 43

Genişbant internet alabilen hanehalkı sayısı
Milyon, 2015 

Genişbant internet alabilen hanehalkı sayısı
Milyon, 2020

1 Aylık 15TL TTNET yalın internet erişim ücreti paket fiyatına eklenerek karşılayabilen hanehalkı sayılarına ulaşılmıştır. Hesaplamalarda kullanılan 
16TL  TTNET Engelli 1Mbps 1GB aylık paket fiyatı, 21.9TL TTNET 1 Mbps 1GB aylık ADSL Paketi fiyatı, 33TL TTNET NET 6 aylık ADSL Paketi 
fiyatıdır – Reel gelir büyümelerine göre hesaplanmış olup aylık genişbant paket fiyatları reel değerlerdir.

2 Toplam hanehalkı sayısı 2015 yılı için 21 milyon, 2020 yılı için 23.2 milyon varsayılmıştır.
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yetkinliklerinin var olması açısından olumlu bir gelişme olarak kabul edilse de 15 yaş 

üstü nüfusun hala önemli bir bölümünü internet sahipliği düşük olan orta ve ilköğretim ve 

altı eğitim grubu oluşturmaktadır (%66) (Şekil 19). 

Şekil 19 İnternet sahipliğini etkileyen faktörler: Eğitim 

 

İnternet sahipliğini etkileyen bir diğer önemli faktörün yaş olduğu kabul edilmektedir. Tek 

başına düşünüldüğünde yaşlı kişilerin internet sahibi olma olasılıkları gençlere göre daha 

düşüktür. TNS araştırmasında ortaya çıkan sonuçlara göre, 15-17 yaşları arasındaki 

kişilerin evlerinde internet bulunma oranı yaklaşık %51, 18-24 yaşlarındaki kişilerin 

%46,2 iken; 55 ve üstü yaşlar için bu oran %19’a kadar gerileyebilmektedir. 2011 yılı 

verilerine göre; 65 yaşın üstünde ve tek başına yaşayan 762 bin hanehalkı bulunurken; 

çocuğu olmayan ve yetişkinlerden en az birinin 65 yaşının üstünde olduğu 1 milyon 262 

bin hanehalkı bulunmaktadır. Bu da toplam hanehalkının yaklaşık %10’unu internet 

İnternet sahipliğini etkileyen faktörler: Eğitim

9,7

29,8

49,8

67,5

Üniversite 
ve üstü

Orta ve 
ilköğretim

Lise Hiç eğitim 
almamış

Bitirilen eğitim düzeyine göre genişbant internet sahiplik oranları1

Yüzde

Bitirilen eğitim düzeyine göre kişi sayısı (15+)
Milyon

8,3

26,5

9,9

3,8

6,6

29,7

12,1

6,5

Üniversite 
ve üstü

Lise Orta ve 
ilköğretim

Hiç eğitim 
almamış

2012

2008

1 TNS tarafından gerçekleştirilen Türkiye Profili 2011 araştırmasına göre, 2072 kişi ile görüşülerek hazırlanmıştır.

Kaynak:TNS Türkiye profili 2011 araştırması, TÜİK
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sahipliği ihtimali düşük olan hanehalkı tipinin oluşturduğunu göstermektedir (Şekil 20). 

Şekil 20 İnternet sahipliğini etkileyen faktörler: Yaş 

 

Ulusal genişbant planı oluşturulurken yukarıdaki analizler neticesinde dikkat edilmesi 

gereken hususlar aşağıdaki gibidir: 

- Altyapı yaygınlığı: Ülkelerin belirledikleri genişbant altyapı yaygınlığı hedefleri 

ve %90 fiber internet ve ülke çapında LTE yaygınlığı sağlamanın maliyetleri 

yapılan analizlerde belirtilmiştir. Türkiye’de koyulacak hedefin bu doğrultuda 

olması makul görünmektedir. Yapılacak toplam yatırım maliyeti 14,5 – 35,9 

milyon TL arasında değişebileceği hesaplanmıştır. 

- Kullanım oranı: Ekonomik olarak karşılanabilirlik incelendiğinde hesaplanan 

tavan yüzde değer hedeflenen kullanım oranı hedefiyle eşdeğer değildir ve 

İnternet sahipliğini etkileyen faktörler: Yaş

18,5

29,1

35,1
33,5

46,2

50,7

35-4425-3418-2415-17 45-54 55+

Yaş gruplarına göre genişbant internet sahiplik oranları1

Yüzde

Hanehalkı tipine göre toplam hanehalkı sayısı
Milyon, 2011

1 TNS tarafından gerçekleştirilen Türkiye Profili 2011 araştırmasına göre, 2072 kişi ile görüşülerek hazırlanmıştır.

Kaynak:TNS Türkiye profili 2011 araştırması, TÜİK

İki kişilik, en az bir 
yetişkin 65+, bağımlı 
çocuğu olmayan hanehalkı

2.1

1.3

0.8
Tek kişilik 65 + hanehalkı
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4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Ulusal genişbant hedeflerinin somutlaşması ile birlikte 

varılacak hedef yolunda çalışmaların takibi ve ölçümünün 

daha kolay yapılabilmesi 

• Farklı kurumların katkısıyla ortaya çıkan ve pazarın 

gelişimine yön verebilecek kapsamlı genişbant stratejilerinin 

sadece hedef koyulurken dikkat edilmesi gereken bir analizdir. Yapılan analiz 

sonucu 2020 yılında farklı fiyatlarla değişkenlik göstermekle birlikte %71’lik 

bir karşılayabilme oranı hesaplanmıştır. Diğer kesimlere yapılacak 

sübvansiyonlar ve bölgesel yaklaşımlar sonucu bu oranın daha yüksek 

belirlenmesi beklenmektedir.  

- Hız ve kalite: Devletin belirleyeceği hedefe ve internet servis sağlayıcılarının 

oluşturabileceği kapasiteye ve yatırım miktarlarına doğrudan bağlıdır. 

Bölümde belirtilen analizlerin detayları eksene ait ek kısmında bulunmaktadır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (sorumlu) 

• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  

• Kalkınma Bakanlığı 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

• Rekabet Kurumu 

• Mevcut durumda altyapı yatırımı yapan özel sektör kuruluşları  

• TÜRKSAT 

• İnternet Servis Sağlayıcıları 
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oluşturulması 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) Ulusal genişbant planının 

oluşturulması için fizibilite 

çalışmaları ve kullanıcı talebini 

ölçmeye yönelik çalışmaların 

gerçekleşmesine yönelik 

danışmanlık hizmet alımı 

1 – 2 Milyon TL 

Toplam  1 – 2 Milyon TL 

 

 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

2.1.1.2 Yeni nesil erişim şebekesi altyapısının yaygınlaştırılması için en uygun modelin 

belirlenerek uygulamaya geçirilmesi uygulamasıyla aynı danışmanlık hizmeti alıp 

kapsamında gerçekleşmesi mümkün olduğundan, proje planına bağlı olarak bazı 

uygulama adımlarının paralelde yürümesi mümkündür. 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama için gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

2.1.2 Yeni nesil erişim şebekesi altyapısının yaygınlaştırılması için en uygun modelin 

belirlenerek uygulamaya geçirilmesi ardıl bir uygulama olarak görülmektedir. 
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9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Paydaşların sürece ve uygulamaya katılımının sağlanması 

o Genişbant internet konusunda strateji belirleyici konumundaki Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın önderliğinde paydaşların belirlenmesi 

o Tüm paydaşlar ile etkin katılımı mümkün kılacak katılımcılık platformunun ve 

sürecinin (örneğin ulusal seviyede stratejik bir kurulun oluşturulması ve 

düzenli atölye çalışmalarının yapılması) belirlenmesi ve uygulanması 

o Altyapı yaygınlığı konusunda maliyet/etki analizleri için gerekli paydaşlardan 

maliyet, süreç ve coğrafi kırılımlar gibi bilgilerin temin edilmesi 

o Belirlenecek hedefe ve plana yönelik rol ve sorumlulukların atanması ve 

yönetişimin sağlanması 

• Danışmanlık hizmetinin alınması ve paydaşların görüşleri ve Türkiye’deki mevcut 

durum, kaynaklar, yetkinlikler ve geleceğe yönelik vizyon göz önünde bulundurularak 

ulusal genişbant hedefinin belirlenmesi ve ulusal genişbant planının oluşturulması 

yönünde önemli bir adım atılması 

10. Uygulama Önündeki Ris10. Uygulama Önündeki Ris10. Uygulama Önündeki Ris10. Uygulama Önündeki Risk ve Engellerk ve Engellerk ve Engellerk ve Engeller    

• Farklı paydaşların çıkarlarının ortak bir noktada birleştirilmesi sürecinde yaşanacak 

zorluklar 

11. Tahmini Tamamlama Süresi11. Tahmini Tamamlama Süresi11. Tahmini Tamamlama Süresi11. Tahmini Tamamlama Süresi    

Toplam tamamlanma süresinin 6-9 ay olacağı tahmin edilmektedir.  



 

177 

 

    

 

 

2.1.1.2 Belirlenen hedefler doğrultusunda 2.1.1.2 Belirlenen hedefler doğrultusunda 2.1.1.2 Belirlenen hedefler doğrultusunda 2.1.1.2 Belirlenen hedefler doğrultusunda yeni yeni yeni yeni nesil erişim şebekesi altyapısının nesil erişim şebekesi altyapısının nesil erişim şebekesi altyapısının nesil erişim şebekesi altyapısının 

yaygınlaştırılması için en uygun stratejik yaklaşım yönteminin belirlenerek uygulamaya yaygınlaştırılması için en uygun stratejik yaklaşım yönteminin belirlenerek uygulamaya yaygınlaştırılması için en uygun stratejik yaklaşım yönteminin belirlenerek uygulamaya yaygınlaştırılması için en uygun stratejik yaklaşım yönteminin belirlenerek uygulamaya 

geçirilmesi  geçirilmesi  geçirilmesi  geçirilmesi      

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Yeni nesil erişim şebekesi altyapısının yaygınlaştırılması için farklı model opsiyonlarının 

belirlenmesi, bu opsiyonların değerlendirme sürecinden geçirilerek Türkiye için en doğru 

modelin tayin edilmesi ve uygulama için gerekli adımların atılması 

    2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

2.1.1 adımında belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda hayata geçmesi öngörülen ardıl bir 

adımdır. 2.1.1’deki uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte, karşımıza çıkan temel 

ihtiyaç; belirlenen hedefler doğrultusunda gerekli modelin seçilmesidir. . . . 2.1.1’de belirtilen 

ihtiyaçlar bu uygulama adımının uygulanmasını gerekli kılmaktadır.  

Buna ek olarak, gerekli modelin seçilmesi aşamasında karşımıza çıkan ve mevcut 

durumda var olmayan muhtemel ihtiyaçlar arasında: 

• Farklı paydaşların koordinasyonunun sağlanması ve yapılacak toplantılarla farklı 

çıkar gruplarının ortak bir noktada buluşturulması 

• Yeni nesil şebekeler özelinde (fiber ve LTE) yatırım maliyetlerinin bölgeler 

bazında detaylı hesaplanması (uygulama adımı 2.1.1’de belirlendiği için iki 

uygulama adımı arasında çıktılardan yararlanmak mümkündür) 

• Farklı yatırım modellerinin tanımlanması ve Türkiye özelindeki koşullara göre 

etki/maliyet analizleri bulunmaktadır. 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (sorumlu) 
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4. Tahmini4. Tahmini4. Tahmini4. Tahmini    Etki / FaydalarEtki / FaydalarEtki / FaydalarEtki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Ülke için belirlenen hedefler doğrultusunda en etkin yatırım 

modelinin belirlenmesi Türkiye’nin genişbant alanında öne 

çıkmasını sağlayacaktır. 

• Ülkeye çekilecek doğrudan yabancı yatırımların artmasına 

yardımcı olacaktır. 

• İşletmeler için yeni iş kolları yaratılacak, verimlilik artışı 

gerçekleşecek ve şirketlerin büyümelerine katkı sağlanacaktır. 

• Kişilerin genişbant internet üzerinden önemli ölçüde tüketici 

rantı elde etmelerinin önü açılacaktır. 

• İnternetin eğitim, sağlık, çevre ve istihdam üzerindeki katkıları 

artacak ve sosyal gelişim sağlanması için gerekli internet 

altyapısı oluşacaktır. 

 

FaydaFaydaFaydaFayda    • Genişbant internetin GSYH’ye ve GSYH büyümesine katkısı 

artırılacaktır.   Örneğin,  yapılan makroekonomik analizler 

sonucunda; 11,5 milyon TL’lik genişbant yatırımının değişik 

üretkenlik etkilerine bağlı olarak 21-29 milyon TL, 23 milyon 

TL’lik bir yatırımın ise 29-46 milyon TL’lik GSYH katkısı 

yaratması beklenmektedir. 

    

Net Bugünkü Net Bugünkü Net Bugünkü Net Bugünkü 

DeğerDeğerDeğerDeğer    

----    

• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  

• Kalkınma Bakanlığı 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

• Rekabet Kurumu 
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5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Danışmanlık (Kamu) Ulusal genişbant planında doğru 

yatırım modelinin seçilebilmesi için 

gerçekleştirilecek her türlü 

çalışmayı (örneğin farklı 

paydaşların koordinasyonunun 

sağlanması, yatırım modellerinin 

detaylı planları, maliyet analizleri) 

içermektedir 

1 – 2 Milyon TL 

Toplam  1 – 2 Milyon TL 

 

 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

2.1.1.1 Ulusal genişbant planı kapsamında altyapı yaygınlığı ve kullanım oranları 

hedeflerinin belirlenmesi uygulamasıyla aynı danışmanlık hizmeti alıp kapsamında 

gerçekleşmesi mümkün olduğundan, proje planına bağlı olarak bazı uygulama 

adımlarının paralelde yürümesi mümkündür. 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• Ulusal genişbant planı kapsamında altyapı yaygınlığı ve kullanım oranları hedeflerinin 

belirlenmesi 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayı takip edebilecek ardıl uygulama, belirlenen kapsamda yatırımlara 

başlanması olarak nitelendirilebilmektedir. 
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9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Ulusal Genişbant Planının belirlenmesi için oluşturulan paydaş platformunun etkin 

model belirleme süreci için işlerliğinin devam etmesi, gerekirse yeniden 

yapılandırılması, bir yönetişim yapısının belirlenmesi ve rol ve sorumlulukların 

atanması 

• Farklı yatırım modelleri için etki/maliyet analizlerinin yapılması 

• Türkiye bağlamında uygulanabilecek en etkin yatırım modelinin belirlenmesi  

Yatırım ModelYatırım ModelYatırım ModelYatırım Modellerinin Değerlendirmesilerinin Değerlendirmesilerinin Değerlendirmesilerinin Değerlendirmesi    

Ülkemizde yeni nesil iletişim altyapısının oluşturulmasında doğru modelin tayin edilmesi 

sürecinde devletin olası rolüne bağlı olarak değerlendirilebilecek uluslararası örnekler 

bazında 4 temel model bulunmaktadır. Bu modellerin her biri, yeni nesil genişbant 

altyapı yaygınlığını artırmada birer stratejik opsiyon vazifesi görmektedir. Her opsiyonun 

değerlendirilmesi yapılırken farklı destekleyici görüşler ve aynı zamanda çekinceler göz 

önünde bulundurularak her modelin maliyeti ve yaratacağı etkiler ulusal hedefler 

çerçevesinde değerlendirilmelidir. Aynı zamanda doğru modelin tayin edilmesi için bu 

stratejik kararı verecek olan kurumun belirli dayanak noktaları olmak zorundadır. Bu 

dayanak noktalarının ülkedeki varlığı modelin uygulanabilme gerekçelerini temsil 

etmektedir. Diğer bir deyişle, modelin seçilebilmesi için paydaşların bazı temel noktalara 

inanması gereklidir. Örnek olarak, “devletin doğrudan yatırımla altyapının %100’üne 

sahip olduğu ulusal genişbant altyapısı şirketini kurması” modelini ele alalım. Modelin 

arkasındaki motivasyonlara; yatırımın tek elden ölçek ekonomisinin avantajlarını 

kullanarak yapılması, devletin belirleyeceği kalite ve teknoloji standartlarının tüm 

şebekede hakim olacak olması ve servis sağlayıcılarının altyapıyı eşit şartlarda 

kullanmasının sağlanması örnek olarak verilebilmektedir. Ancak, bu modelin kurulması 

yönünde devletlerin belirli çekincelerinin bulunması da gayet olasıdır. Öncelikle, böyle bir 

opsiyonun takip edilmesi devlet bütçesine milyarlarca dolarlık büyük bir yük 

getirmektedir. Diğer bir çekince ise devletin bu kararının özelleştirme çizgisinden bir 

sapma olarak algılanabilmesi riskidir. Devletin bu tür destekleyici görüşleri ve olası 

çekinceleri değerlendirirken ihtiyaç duyacağı bazı dayanaklar vardır. Bu tür bir modeli 

tercih edebilecek bir devletin yeni nesil altyapı yatırımlarının ülkenin rekabetçiliği, 
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ekonomik ve sosyal kalkınması için en temel öncelik olduğuna inanması gerekmektedir. 

Bunun yanı sıra, bütçeye gelecek ek yükün yönetilebilir olması ve devletin benimsediği 

bu doğrudan yatırım mekanizmasının özel sektöre karşı genel bir politika değişikliği 

olarak algılanabileceği bir ortamın var olmaması gereklidir. 

Ülkemizin genişbant yatırım modelini tespit etmekte kullanılabilecek 4 stratejik yaklaşım 

opsiyonu olan “doğrudan yatırımla altyapı sahipliği”, “ulusal seviyede yatırım/finansman 

desteği”, “bölgesel seviyede kısmi yatırım/finansman desteği” ve “sadece düzenleme 

desteği”  Şekil 21’de detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 

Mevcut durumda ülkemizde devlet yeni nesil altyapı yatırımlarına sadece düzenleme 

desteğiyle katkıda bulunmaktadır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) bu 

kapsamda yaptığı çalışmalar arasında fiber altyapı özelinde yatırımcılara 5 sene boyunca 

veya fiber internetin payı %25’e ulaşana kadar kısmi muafiyet uygulanması, pasif 

altyapının paylaşıma açılmasına yönelik süreçte yürütülen çalışmalar, LTE için spektrum 

kaynaklarının açılması ve daha hızlı şebeke kurulumu ve nüfusun yoğun olmadığı 

yerlerde mobil altyapı yatırımının optimize edilebilmesi yönünde girişimler bulunmaktadır. 

Bunun yanı sıra, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı da geçiş hakkı 

düzenlemeleriyle yeni nesil alt yapı yatırımlarına düzenleyici destek vermeyi 

hedeflemektedir. Ayrıca, BTK’nın 12.04.2013 tarihli ve 2013/DK-ETD/187 no’lu “Tesis 

Paylaşımı Yükümlülüğü ve Uygulaması” kararı kapsamında sabit elektronik haberleşme 

altyapısı kurmaya ve işletmeye yetkili işletmecilerin, 01.09.2013 tarihi itibarıyla geçerli 

olmak üzere ilgili haberleşme altyapı ve şebekesinde tesis paylaşımı (boru, kanal, göz, 

vb.) yükümlülüğüne tabi kılınmasına karar verilmiştir. Ülkemizde mevcut durumda takip 

edilen düzenleme esaslı bu model ileride diğer 3 yatırım modelinden birinin uygulanması 

önünde herhangi bir engel teşkil etmemektedir. 



 

182 

 

Şekil 21 Yeni nesil genişbant altyapı yaygınlığını sağlamada stratejik yaklaşım seçenekleri 

1 Mobildeki ticari dinamiklerin yeni nesil altyapı yatırımlarının büyük oranda piyasa oyuncuları tarafından gerçekleştirilmesine olanak tanıyacağı varsayılmıştır

Doğrudan yatırımla 
altyapı sahipliği

Ulusal seviyede 
yatırım/finansman 
desteği

Bölgesel seviyede 
kısmi yatırım/ 
finansman desteği

Sadece düzenleme 
desteği

Devletin olası rolü Tanım Destekleyici görüşler

▪ Devletin, doğrudan yatırımla 
%100’üne sahip olduğu ulusal 
geniş bant altyapı şirketi 
kurması

▪ Şirket servis sağlayıcılara uygun 
şartlarda toptan erişim hizmeti 
verecektir

▪ Devlet işin yapımını özel sektöre 
ihale edebilir

▪ Yatırımın tek elden ölçek 
ekonomisinin avantajlarını da 
kullanarak yapılmasına olanak 
sağlar

▪ Devletin belirleyeceği kalite ve 
teknoloji standartları tüm şebekede 
hakim olur

▪ Servis sağlayıcılara altyapı eşit 
şartlarda açılır

▪ Devletin altyapı yatırımcılarına 
ülke genelindeki yatırımın 
tamamı için belli bir miktarda 
maddi teşvik veya ucuz fonlama 
sağlaması

▪ Kısmi yatırımla (örneğin toplam 
yatırımın %20’si gibi) veya uygun 
şartlardaki finansman desteğiyle 
altyapı yatırımları teşvik 
edilmiş/operatörlerin finansman 
zorlukları çözülmüş olur

▪ Devletin bölgesel bazda 
(özellikle düşük nüfus 
yoğunluklu bölgelere odaklanan) 
fonlama desteği sağlaması

▪ Ayrıca, yerel 
hükümetlerin/belediyelerin aktif 
olarak yatırım desteği vermesi

▪ Özellikle yatırımın fizibilitesinin 
düşük olduğu bölgelerde de yeni 
nesil altyapının kurulmasını teşvik 
edecek ve bölgesel farklılıkların 
oluşmasına engel olacaktır

▪ Düzenleyici kurumun çeşitli 
yöntemlerle altyapı yatırımını 
desteklemesi

▪ Dünya örneklerinde bu desteğin 
spektrum politikalarıyla, 
altyapının ortak kullanımının 
teşvikiyle ve düzenleyici tatiliyle 
verilmeye çalışıldığı 
gözlenmektedir

▪ Rekabetçi piyasanın önündeki 
engellerin kaldırılmasıyla yatırım 
piyasa şartlarında kendiliğinden 
oluşacaktır

▪ Devlet bütçesine ek bir yük 
getirmeyecektir

Opsiyonun değerlendirilmesi

Olası çekinceler

▪ Bütçeye milyarlarca dolarlık büyük 
bir yük getirir

▪ Devletin özelleştirme çizgisinden 
bir sapma olarak algılanabilir

▪ Devlet için önemli bir mali yük 
veya finansman riski doğurabilir

▪ Ülke genelindeki bir yatırımı teşvik 
etmede yeterli olmayabilir

▪ Özellikle fiber altyapı için çok 
sayıda bölge bu kapsama girebilir 
ve destek miktarı yüksek seviyelere 
ulaşabilir

▪ Ülke genelinde altyapı 
yaygınlaşma hızı düşük olabilir

▪ Yeni nesil altyapı yatırımlarının 
büyüklüğü düşünüldüğünde piyasa 
oyuncularının destek almadan bu 
yatırımları gerçekleştirmesi uzun 
yıllar alabilir

Türkiye için en uygun opsiyonu 
seçerken neye inanmamız gerekir?

▪ Yeni nesil altyapı yatırımlarının 
ülkemizin rekabetçiliği, ekonomik ve 
sosyal kalkınması için en temel 
öncelik olduğuna

▪ Bütçeye gelecek ek yükün 
yönetilebilir olduğuna

▪ Devletin doğrudan yatırımının özel 
sektöre karşı genel bir politika 
değişikliği olarak algılanmayacağına

▪ Finansman yükümlülüklerinin 
yönetilebilir olduğuna

▪ Kısmi desteğin eşitlikçi bir 
yaklaşımla adil olarak 
sağlanabileceğine

▪ Kısmı desteğin ülke genelinde 
altyapı yaygınlığını istenilen 
seviyede sağlayacağına

▪ Bölgesel seviyedeki kısmi desteğin 
ülke genelinde altyapı yaygınlığının 
sağlanmasında arzu edilen teşviki 
sağlayacağına

▪ Özellikle desteğin belediyeler 
üzerinden sağlanması durumunda, 
uygulamada ortak standartların ve 
değerlendirme kriterlerinin 
sağlanacağına

▪ Rekabetçi piyasanın teşvik almadan 
büyük bir yatırım yükünü 
kaldırabileceğine

▪ Türkiye’de yapılmış, planlanan ve 
olası yapılabilecek yeni 
düzenlemelerin istenilen sonucu 
verip yeterli teşviki sağlayacağına

Sadece yeni nesil sabit altyapı 
için geçerli opsiyonlar1

Sabit ve mobil için aynı zamanda 
geçerli olabilecek opsiyonlar

Yeni nesil genişbant altyapı yaygınlığını artırmada stratejik yaklaşım opsiyonları

1

2

3

4
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10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller    

• Farklı paydaşların çıkarlarının ortak bir noktada birleştirilmesi sürecinde yaşanacak 

zorluklar 

11. Tahmini Tamamlama Süresi11. Tahmini Tamamlama Süresi11. Tahmini Tamamlama Süresi11. Tahmini Tamamlama Süresi    

Toplam tamamlanma süresinin 6-9 ay olacağı tahmin edilmektedir. 2.1.1.1 uygulama 

adımıyla paralel olarak ilerlemesi mümkündür. 
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Strateji/gelişim alanı 2.1.2 YatırımıStrateji/gelişim alanı 2.1.2 YatırımıStrateji/gelişim alanı 2.1.2 YatırımıStrateji/gelişim alanı 2.1.2 Yatırımı    teşvik edecek ortamın oluşturularak yeni nesil erişim teşvik edecek ortamın oluşturularak yeni nesil erişim teşvik edecek ortamın oluşturularak yeni nesil erişim teşvik edecek ortamın oluşturularak yeni nesil erişim 

teknolojilerin rekabeti gözetecek şekilde yaygınlaştırılmasıteknolojilerin rekabeti gözetecek şekilde yaygınlaştırılmasıteknolojilerin rekabeti gözetecek şekilde yaygınlaştırılmasıteknolojilerin rekabeti gözetecek şekilde yaygınlaştırılması    

 

2.1.2.1 2.1.2.1 2.1.2.1 2.1.2.1 Mobil genişbant servislere yeterli spektrumun tahsis edilmesiMobil genişbant servislere yeterli spektrumun tahsis edilmesiMobil genişbant servislere yeterli spektrumun tahsis edilmesiMobil genişbant servislere yeterli spektrumun tahsis edilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Mobil yeni nesil yatırımların en etkin şekilde gerçekleşebilmesi için mobil genişbant 

servislere yeterli spektrumun tahsis edilmesi ve tahsis edilen spektrumun operatörlere 

yeterli genişlikteki bloklar halinde verilmesi 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Olası bir LTE’ye geçiş senaryosunda mobil genişbant servislere yeterli genişlikte ve 

bloklar halinde spektrumun tahsis edilmesi altyapı yaygınlığının sağlanabilmesi 

açısından büyük önem taşımaktadır. 

Spektrum yönetimi kablosuz iletişim teknolojilerinin regülasyonu içinde kritik öneme 

sahiptir. Spektrum çok değerli ve limitli bir kaynak olduğu için etkin rekabeti sağlayacak, 

teknolojik yenilikleri destekleyecek şekilde ve tüketici tercihlerinin karşılanması 

hedeflenerek yönetilmelidir. Spektrum aralıklarının tekrar dağıtılarak yeni spektrum 

kaynaklarının açılmasını mobil teknolojilerin gelişimi ve teknoloji kullanımı zorunlu hale 

getirmiştir.  

Spektrum seçimi mobil kapsama alanı gereksinimlerinde ve mobil ağın etkinliğinde 

önemli etkiye sahiptir. Örneğin düşük frekans bantları yüksek kapsama alanı sağlarken 

özellikle kırsal ve şehir dışı alanlarda kullanımı mobil ağın etkin kullanımı için uygundur. 

Yüksek frekans bantları ise özellikle şehir merkezi gibi kalabalık alanlarda dar kapsama 

alanında etkin olmaktadır. 

Kablosuz ağların gün geçtikçe önem kazanması, teknolojik gelişmeler, yakınsama ve 

özellikle mobil genişbant hizmetlerinin hem akıllı telefonlarda hem de mobil uyumlu 

bilgisayarlarda kullanımının artması sonucunda oluşan bant genişliği talepleri yeni 

frekans spektrumuna olan talebi artırmaktadır.  

Karasal televizyon yayıncılığında sayısal teknolojilerin kullanılmaya başlanması 

sonucunda 470-862 MHz bandında önemli bir bölümün boşalması gündeme gelmiştir. 
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Türkiye’de analog yayınların sonlanacağı 2015 yılına kadar boşalacak bu frekans 

bantlarından ilk etapta boşalacak 790-862 MHz bandının yayıncılık hizmetleri dışındaki 

hizmetlere tahsis edilmesi söz konusu olmuş ve sayısal pay olarak da adlandırılan 790-

862 MHz frekans bandı BTK’ya devredilmiştir. Bu bandın yayıncılık hizmetleri dışında, 

ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda mobil haberleşme, acil durum haberleşmesi gibi uygun 

görülecek diğer hizmetlere tahsis edilmesine karar verilmiştir. 790-862 MHz frekans 

bandı düşük frekans aralığında olduğundan az yatırım gerektirmesi nedeniyle mobil 

genişbant kullanımının bu spektrum kaynağını kullanması durumda özellikle kırsal 

alanlarda artması beklenebilir. 

Ülkemizde mobil şebekelerin bant ihtiyacını karşılamak adına 2600 MHz bandının da 

istenildiği takdirde mobil kullanıma tahsis edilmesi mümkündür. 2500-2690 MHz aralığı 

zaten mobil sistemlerin yedek bandıdır ve ihtiyaç olduğunda çok kısa sürede 

lisanslanması mümkündür. Yine mobil şebekelerin özellikle 4G yatırımlarında 700 MHz 

frekans bandına da ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Özellikle 700 MHz kullanımı hem 

yatırımları ve operasyonel giderleri ciddi miktarda düşürmekte hem de yaygın kapsamayı 

sağlamaktadır. Örneğin, ABD 700 MHz frekans bandını mobil kullanıma büyük bir ihale 

ile tahsis etmiştir. ITU bu bandın mobil kullanıma açılması konusunu 2015 yılındaki 

toplantısında gündeme alacaktır. Türkiye için yakın gelecekte bu bandın mobil iletişimde 

kullanılması bir opsiyon olarak görülmemektedir.  

Dünyadaki birçok ülke 800Mhz bandının yayıncılık dışında kullanımı için adımlar atmış ya 

da atmaktadır. Fransa Ekim 2008’de bu frekans bandını mobil iletişim için ayırmış ve 

2009 sonunda kullanıma açmıştır. İsveç, Finlandiya, İsviçre ve ABD bu bandı yayıncılık 

dışı faaliyet alanlarının kullanımına açmıştır.  

Daha önceki bölümlerde incelediğimiz LTE teknolojisinin devreye alınabilmesi için 

taşıyıcı frekansları destekleyebilecek yeni frekans bantlarına ihtiyaç duyulacaktır. Analog 

yayıncılığın kalkmasıyla 800 MHz frekans bandının Avrupa’daki örneklerinde olduğu gibi 

2,600 MHz bandıyla birlikte tekrar düzenlenmesiyle oluşacak LTE ağlar gelecekte düşük 

maliyetli mobil ağlar yaratılması için etkin bir çözüm olabilecektir. Bu açıdan özellikle 800 

MHz frekans bandının mobil genişbant alanında kullanıma açılması kritik öneme sahiptir. 

Ayrıca bu kullanıma uygun olabilecek 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 

MHz ve 2600 MHz bantları da değerlendirilebilecektir. 

Uluslararası tecrübelerden yararlanarak, oluşturulacak yapıda LTE için gerekli olan 
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spektrumun yeterli genişlikteki bloklar halinde verilmesinin bazı temel avantajları olduğu 

belirlenmiştir. Bu avantajlardan en temel olanı fazla kullanıcı yoğunluğunun olduğu 

durumlarda LTE blok genişliği arttıkça kullanıcılara sağlanabilen internetin kapasitesinin 

daha yüksek olması ve sinyal kaybının daha az gerçekleşmesidir. Kapasitenin yanı sıra 

daha yüksek veri indirme hızlarının tecrübe edildiği de ölçülmüştür. Aynı zamanda, geniş 

spektrum blokları sayesinde baz istasyonlarında kullanılan elektronik ekipmanlarından 

da tasarruf edilmesi mümkündür. Spektrum genişliğinin neden olduğu artı ekipman 

maliyetleri çok azdır. Ayrıca, bu tip geniş spektrum blokları, parçalar halinde verilen 

spektruma göre altyapı paylaşımına daha elverişlidir ve artan talebin karşılanması söz 

konusu olduğunda daha az sermaye gideri gerektirerek kapasite artırımını sağlamak 

mümkün olabilmektedir. 

Yüksek yatırım miktarlarının önünü açmak amacıyla AB, mevcut düzenlemelerde bazı 

değişikliklere gitmiştir. Bu değişiklikler arasında; yeni nesil şebeke fiyat denemeleri için 

esneklik, spektrum politikalarında kullanım etkinliğinin artırılması amacıyla kablosuz 

genişbant için 1200 Mhz‘nin sağlanması ve 700 Mhz bandının etkin tahsisi, haritalama 

ve izinler gibi inşaat maliyetlerinin düşürülmesi, tekrar eden yatırımların önlenmesi ve 

talebin tetiklenmesine yönelik çalışmalar bulunmaktadır. 

AB’nin spektrum kullanılabilirliğini artırarak LTE yatırımlarının yolunu açtığı 

görülmektedir. AB’nin bu konudaki düzenleme takviminde AB’deki 400MHz-6GHz 

aralığındaki spektrum kullanımının listelenmesi ile mobil genişbant için uygun olan 

1200MHz spektrumun belirlenmesi bulunmaktadır. 2014 yılında bunu 1920-1980 MHz ve 

2110-2170 MHz bantlarının uyumlandırılmasıyla 2015’te 800MHz bantının dağıtımının 

tamamlanması izleyecektir. 

Spektrum tahsisinin hangi koşullarda ve hangi bantlarda devlet, özel sektör ve 

kullanıcılara maksimum fayda sağlayacağının belirlenerek uygulamaya geçirilmesi 

(örneğin analogdan dijitale geçişte boşalacak olan 800 MHz bandının mobil genişbant 

servislere tahsisinin değerlendirilmesi) bu açıdan bir ihtiyaç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (Sorumlu) 
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4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    
• Mobil genişbant yatırımlarının teşvik edilmesi ve mobil 

genişbant yeni nesil altyapı yaygınlığının sağlanması 

• Daha az yatırımla daha yüksek kapsama alanı sağlanması 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Ön değerlendirme 

çalışması (Kamu) 

Tahsis edilecek spektrumun 

kapsamının belirlenmesine 

dair BTK personeli tarafından 

gerçekleştirilecek olan 

değerlendirme çalışması 

maliyeti 

Herhangi bir artı maliyet 

teşkil etmemektedir 

 

 

 

• Rekabet Kurumu 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama için gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır. 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayı takip edecek bir ardıl uygulama bulunmamaktadır. 
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8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilişkili herhangi bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Üst Seviye Uygulama Adımları8. Üst Seviye Uygulama Adımları8. Üst Seviye Uygulama Adımları8. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Ön Çalışma: Tahsis edilecek spektrumun kapsamının belirlenmesine dair BTK 

Spektrum Daire Başkanlığı tarafından yapılacak değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi 

• Spektrum tahsisinin hangi koşullarda ve hangi bantlarda devlet, özel sektör ve 

kullanıcılara maksimum fayda sağlayacağının belirlenerek uygulamaya geçirilmesi 

(örneğin analogdan dijitale geçişte boşalacak olan 800 MHz bandının mobil 

genişbant servislere tahsisinin değerlendirilmesi) 

• Spektrum ihalesinin gerçekleştirilmesi 

10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller    

Bu uygulamaya ilişkin herhangi bir risk ya da engel tespit edilmemiştir. 

11. Tahmini Tamamlama Sü11. Tahmini Tamamlama Sü11. Tahmini Tamamlama Sü11. Tahmini Tamamlama Süresiresiresiresi    

BTK tarafından değerlendirme sürecinin 1-3 ay arasında bir sürede tamamlanabileceği 

düşünülmektedir. 



 

189 

 

 

2.1.2.2  4G2.1.2.2  4G2.1.2.2  4G2.1.2.2  4G    mobil internet hizmetlerin yaygınlaştırılması yolunda vakit kaybetmemek mobil internet hizmetlerin yaygınlaştırılması yolunda vakit kaybetmemek mobil internet hizmetlerin yaygınlaştırılması yolunda vakit kaybetmemek mobil internet hizmetlerin yaygınlaştırılması yolunda vakit kaybetmemek 

adına; gerekli süreçlerin ihalenin yapılacağı tarihten öncadına; gerekli süreçlerin ihalenin yapılacağı tarihten öncadına; gerekli süreçlerin ihalenin yapılacağı tarihten öncadına; gerekli süreçlerin ihalenin yapılacağı tarihten önce tamamlanmasıe tamamlanmasıe tamamlanmasıe tamamlanması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Yüksek hızlı mobil internet erişimi sağlayan LTE gibi teknolojilerin ülkemizde 

yaygınlaştırılmasına vakit kaybetmeden başlanması adına gerekli teknik, hukuki ve mali 

süreçlerin önceden tamamlanması  

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

4G mobil internet hizmeti ile ilgili spektrumdan sorumlu kurum tarafından yapılacak 

çalışmalar üst düzeyde aşağıda belirtilen adımları içermektedir: 

• İlk adım olarak dağıtılacak lisansların belirlenmesi sürecinde; lisans tanımlarının 

yapılması ve spektrum alokasyonu için detayda bant planının ortaya konması 

gerekmektedir. Böylece ihaleye girecek olan firmaların alabilecekleri spektrumun 

detayları belirlenmiş olmaktadır. 

• Teknik kuralların, hizmet kurallarının ve yapım aşamasında kapsamaya ilişkin 

kuralların belirlenmesi gerekmektedir. Buna ek olarak, bu adımda spektrum 

bölüştürmesine dair diğer düzenlemeler de ortaya çıkmaktadır. Bu adımda 

belirlenen kriterler ihaleye katılacak firmaların ödemek isteyecekleri miktarları 

etkileyecektir. 

• Diğer bir adım, ihaleye katılacak firmaların sahip olması gereken niteliklerin 

belirlenmesini kapsamaktadır. İhaleye katılacak firmaların sahip olması gereken 

finansal koşullar bu adımda belirlenmektedir. 

• İhale tasarımı adımında ise ihale süreçleri tanımlanmaktadır. Burada belirlenen en 



 

190 

 

 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    
• LTE teknolojisine geçiş sürecinin etkin hale gelmesi ve 

yaşanabilecek zaman kaybının engellenmesi 

 

 

 
47 Yusuf Korhan Selek, Erhan İlhan, Faruk Yayla “Esnek Spektrum Yönetimi: Spektrum İhaleleri ve Spektrum 

Ticareti”,BTK, Haziran 2010, Ankara. 

önemli süreçler ihale türünün ortaya konması ve en düşük teklif değerinin ortaya 

konması olabilmektedir. 

İhale tasarım sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibi 

belirtilmiştir47: 

• “Verimli sonuçlar elde edilebilmesini teminen katılımcılar için uygun teşvikler 

içermesi 

• Katılımcılar arasında eşit olamayan uygulamaların oluşacağına dair şüpheleri 

tamamen ortadan kaldırmak için adil ve olabildiğince şeffaf olması 

• Katılımcıların teklif stratejilerini sağlıklı bir şekilde oluşturabilmeleri için, 

olabildiğince anlaşılabilecek kadar kolay olması 

• İdare tarafından uygulanması açısından hızlı ve maliyet etkin olması ve 

mümkün olan en fazla katılımcıyı çekebilmesi 

• Manüpilasyon ve katılımcılar arasında gizli anlaşmaların olmasını 

engelleyecek önlemler içermesi” 

3333. İlgili Kuruluşlar. İlgili Kuruluşlar. İlgili Kuruluşlar. İlgili Kuruluşlar    

• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (Sorumlu) 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
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• İhale sürecinde doğabilecek olası problemlerin önüne 

geçilmesi 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (Kamu) Gerekli teknik, hukuki ve mali 

süreçlerin önceden 

tamamlanması 

Herhangi bir artı maliyet 

teşkil etmemektedir 

 

 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

2.1.2.1 Mobil genişbant servislere yeterli spektrumun tahsis edilmesi adımıyla doğrudan 

ilişkilidir. İhaleye çıkartılacak spektrum tanımlaması yapılırken bu uygulamadaki 

adımların gerçekleştirilmesi ön görülmektedir. 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama için gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır. 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayı takip edecek ardıl uygulama, ihalenin gerçekleşmesi olacaktır. 

8. Üst Seviye Uygulama Adımları8. Üst Seviye Uygulama Adımları8. Üst Seviye Uygulama Adımları8. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Mobil genişbant servislere tahsis edilecek spektrum kapsamının belirlenmesi 

• Teknik, hizmet ile alakalı ve kapsama ile ilgili gerekliliklerin ve düzenlemelerin 
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kapsamının ortaya konması 

• İhale yeterliliklerinin belirlenmesi 

• İhale türünün, kapsamının ve hukuki şartların belirlenmesi 

10. Uygu10. Uygu10. Uygu10. Uygulama Önündeki Risk ve Engellerlama Önündeki Risk ve Engellerlama Önündeki Risk ve Engellerlama Önündeki Risk ve Engeller    

Bu uygulamaya ilişkin herhangi bir risk ya da engel tespit edilmemiştir. 

11. Tahmini Tamamlama Süresi11. Tahmini Tamamlama Süresi11. Tahmini Tamamlama Süresi11. Tahmini Tamamlama Süresi    

BTK tarafından ihale hazırlık sürecinin 6 ay – 1 yıl arasında bir sürede tamamlanabileceği 

düşünülmektedir. 
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2.1.2.32.1.2.32.1.2.32.1.2.3 GGGGerçekleştirilecek 4G mobil altyapı yatırımlarına ait altyapı unsurlarının yurtiçinde erçekleştirilecek 4G mobil altyapı yatırımlarına ait altyapı unsurlarının yurtiçinde erçekleştirilecek 4G mobil altyapı yatırımlarına ait altyapı unsurlarının yurtiçinde erçekleştirilecek 4G mobil altyapı yatırımlarına ait altyapı unsurlarının yurtiçinde 

üretilmesinin fizibilitesine dair ön değerlendirme çalışmasının yapılmasıüretilmesinin fizibilitesine dair ön değerlendirme çalışmasının yapılmasıüretilmesinin fizibilitesine dair ön değerlendirme çalışmasının yapılmasıüretilmesinin fizibilitesine dair ön değerlendirme çalışmasının yapılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Ülke genelinde yapılacak 4G mobil teknoloji altyapı yatırımındaki şebeke ve altyapı 

unsurlarının yurtiçinde üretilmesine yönelik; fiyat, kalite, Ar-Ge kapasitesi, zamanlama ve 

bakım-onarım gibi kriterler dikkate alınarak yapılacak fizibilite çalışmalarını 

kapsamaktadır. 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

LTE’ye geçiş durumunda operatörler tarafından yoğun talep yaşanabilecek şebeke 

unsurları temel olarak radyo erişim ağında, backhaul ve ana şebekede; kablo, güç 

kaynakları, kulübe (hut), anten ve elektronik ekipmanlardan oluşmaktadır. 

Gerçekleştirilecek olan fizibilite çalışmasında incelenmesi gereken hususlar şebeke 

ekipmanı ve ekipman grupları bazında aşağıdaki gibidir: 

• Gerekli ekipmanların yurtiçinde üretim ve yurtdışından satın alma seçeneklerinin 

karşılaştırılması gerekir. Ağ ekipmanı sağlayan pazar konsolide olduğu; küresel 

oyuncuların ölçekten ve öğrenilen operasyonel verimlilikten ötürü maliyet avantajı 

sağlayabileceği ön görülmektedir. Bu bağlamda hangi ekipmanlarda yurtiçi üretimin 

rekabetçi olabileceğine dair analiz, üretim fabrikası kurma maliyetleri de düşünülerek 

yapılmalıdır. Ekipmanların kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılama ve performans 

anlamında karşılaştırılması gerekmektedir. 

• Zamanlama açısından gerekli sayıda ekipmanın zamanında teslim edilebileceğine 

dair sorun yaşanmayacağından emin olmak gerekmektedir. 

• Ekipmanlarda herhangi bir sorun yaşanabilmesi durumunda, ekipmanı üreten 

firmanın bakım – onarım sürecindeki kapasitesinin araştırılması gerekmektedir. 

• Genel değerlendirme aşamasında Telekom şirketlerinin satın alma, operasyon ve 

teknoloji birimlerden görüş alınmalıdır. 
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4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Operatörler tarafından yoğun talebin oluşacağı 4G şebeke 

unsurlarına olan talebin yurtiçinden karşılanabilme 

potansiyelinin ortaya çıkması 

• Cari açıktaki olası artışın önüne geçilmesi 

• İç pazarın büyümesi ve üreticilerin Ar-Ge çalışmalarına ağırlık 

vermesi 

FaydaFaydaFaydaFayda    Fizibilite sonrasında 3 – 6 Milyar TL’lik yatırımın ne 

kadarının yerel üretilebileceği tespit edilebilir.  

Fizibilite çalışmasından çıkan sonuçların değerlendirilebilmesi amacıyla, daha sonra bu 

yaklaşımın ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkılarının araştırılması gerekmektedir. Bu 

katkılar incelenirken ülkede gelecekte gelişebilecek teknolojilerin nüvesini oluşturmak 

gibi uzun vadeli faydalar da göz önüne alan orta ve uzun vadeli bir bakış açısı 

oluşturulmalıdır.    

İletişim sektörü hem çok yüksek yatırımların yapıldığı hem de diğer sektörlerin 

verimliliğinin ve kişilerin dijital hayatı benimsemesinin önemli bir aracısı olduğu için 

yatırım incelemesi yapılırken bu sektörde yapılacak yatırımların performansı, bakım ve 

servis hizmetlerinin sürekliliği ve aynı zamanda gelecek ve geçmişteki teknolojilerle 

ortak çalışabilmesinin kritik öneme sahip olduğu göz önüne alınmalıdır. 

Çıkacak sonuçlara göre, belirlenen şebeke unsurlarının yerel üretimini teşvik edecek 

yaklaşımların geliştirilip geliştirilmeyeceğine dair kararın verilmesi beklenmektedir. 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (sorumlu) 

• BTK 

• Operatörler 
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Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) Gerekli şebeke unsurlarının 

belirtilen hususlara göre yerel 

üretim ve yurtdışı üretim 

karşılaştırmasının yapılması 

ve fizibilite çalışmasının 

gerçekleşmesi amacıyla 

alınacak teknik danışmanlık 

maliyetlerini kapsamaktadır. 

500 Bin TL -  1 Milyon TL 

 

 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu uygulama için herhangi bir ilişkili uygulama bulunmamaktadır. 

 

6. Öncül Uyg6. Öncül Uyg6. Öncül Uyg6. Öncül Uygulamalarulamalarulamalarulamalar    

Bu uygulama için gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır. 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayı takip edecek ardıl uygulama fizibilite çalışması sonuçlarının operatörlerle 

paylaşılması olacaktır. 

8. Üst Seviye Uygulama Adımları8. Üst Seviye Uygulama Adımları8. Üst Seviye Uygulama Adımları8. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Yapılacak fizibilite çalışmasının kapsamının ve teknik danışmanlık alınacak kurumun 

belirlenmesi 



 

196 

 

 

 

• Fizibilite çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi ve yurtiçi üretim kapasitesinin farklı 

şebeke unsurları için tayin edilmesi 

• Sonuçların operatörlerle paylaşılması ve takibinin yapılması 

10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller    

Bu uygulamaya ilişkin herhangi bir risk ya da engel tespit edilmemiştir. 

11. Tahmini Tamamlama Süresi11. Tahmini Tamamlama Süresi11. Tahmini Tamamlama Süresi11. Tahmini Tamamlama Süresi    

Gerekli ön değerlendirme çalışmasının 6 ay – 1 yıl içerisinde tamamlanabileceği ön 

görülmektedir. 
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48 Müberra Güngör, Gökhan Evren “Kapsam, Uygulama, Deneyimler ve Öneriler: Mobil Aarabağlantı Ücretlerinin 

Düzenlenmesine İlişkin Ardıl DEA Çalışması”, Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı, BTK, Kasım 
2009, Ankara 

2.1.2.4 2.1.2.4 2.1.2.4 2.1.2.4 Genişbant internet piyasasında öncül düzenleyici etki analizlerinin yapılması Genişbant internet piyasasında öncül düzenleyici etki analizlerinin yapılması Genişbant internet piyasasında öncül düzenleyici etki analizlerinin yapılması Genişbant internet piyasasında öncül düzenleyici etki analizlerinin yapılması     

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Genişbant internet piyasasına ilişkin olarak hayata geçirilecek kapsamı tanımlanmış 

düzenlemelerin öncesinde, söz konusu düzenlemelerin orta ve uzun vadeli etkilerinin ön 

görülmesine yönelik yapılacak öncül etki analizlerinin yapılması anlamına gelmektedir.  

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Düzenleyici etki analizi  “mevcut ya da yeni bir düzenlemenin muhtemel fayda, maliyet 

ve etkilerini ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan sistematik bir politika aracı” olarak 

tanımlanabilmektedir. Düzenleyici etki analizinin kapsamına bakıldığında ise içermesi 

gereken unsurlar arasında “önerinin başlığı, düzenleme önerisinin amacı ve beklenen 

etkisi, politikanın değerlendirmesi, alternatiflerin belirlenmesi ve etkilerinin ortaya 

konması, kamuoyu danışma sürecinin sonuçları, uyum stratejileri ve izleme ve 

değerlendirme süreçleri” yer almaktadır48. 

OECD, düzenleyici etki analizini, gelişen ve değişen rekabet koşullarının olduğu 

günümüzde, kamu kurumları tarafından uygulanacak düzenlemelerin etkili ve ekonomik 

olarak verimli olduğunu anlamanın önemli bir yolu olarak tanımlamaktadır. OECD 

verilerine göre, 2012 yılı itibariyle yaklaşık 33 ülke düzenleyici etki analizini resmi olarak 

bir gereklilik haline getirmiştir. Türkiye'de ise düzenleyici etki analizleri; 17 Şubat 

2006’da yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile 

yasal olarak zorunlu hale getirilmiştir. Muhtemel etkisi 10 milyon TL’nin üzerinde olan 

bütün kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarında düzenleyici etki analizi 
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4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Belirlenen düzenleyici politikaların etki/maliyet yönünden 

önceden tespit edilmesi ve etkinliğinin anlaşılması 

• Kamuoyuna karşı şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin 

artırılması 

• Olası düzenlemelerin rekabet üzerindeki etkilerinin 

anlaşılması 

• Farklı düzenleyici yaklaşımların birbirleriyle 

karşılaştırılabilmesi 

FaydaFaydaFaydaFayda    - 

NetNetNetNet    Bugünkü DeğerBugünkü DeğerBugünkü DeğerBugünkü Değer    ----    

 

kullanılacaktır. Başbakanlık, etkisi 10 milyon TL ve daha düşük olan düzenlemeler için 

ise düzenleyici etki analizi hazırlanmasını isteme yetkisini elinde bulundurmaktadır. 

Öncül düzenleyici etki analizleri, sabit genişbant sektöründe yapılacak olan 

düzenlemelerin sektör üzerindeki etkilerini önceden anlamak açısından faydalı olacaktır. 

Kurulacak olan ekonomik model ile birlikte, oyuncu bazlı etkiden ziyade toplam sektörün 

düzenlemeden nasıl etkilenebileceğinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Böylece 

getirilecek olan düzenlemelerin sektörel büyüme, rekabet ve yenilikçilik üzerindeki 

etkileri önceden tespit edilecek ve gerekli düzenleme meşrulaştırılacaktır. 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (sorumlu) 

• BTK 

• Rekabet Kurumu 
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5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (Kamu) Yapılacak olan incelemelerin 

artı personel alımıyla 

gerçekleşeceği varsayılmıştır. 

Olası maliyet düzenleyici etki 

analizlerinin yapılma sayısına 

göre oldukça değişkenlik 

gösterecektir. 

300 – 500 Bin TL / yıllık 

2020’ye kadar toplam 

maliyet: 1,8 – 3 Milyon TL 

Toplam  1,8 - 3 Milyon TL 

 

 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu uygulama için herhangi bir ilişkili uygulama bulunmamaktadır. 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama için gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır. 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayı takip edecek herhangi bir ardıl uygulama bulunmamaktadır 

8. Üst Seviye Uygulama Adımları8. Üst Seviye Uygulama Adımları8. Üst Seviye Uygulama Adımları8. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Düzenleyici etki analizi sürecinde yer alacak kurumların ve rollerinin tespit edilmesi 

• Düzenleyici etki analizi yapılacak düzenlemelerin kapsamının belirlenmesi 

• Düzenleyici etki analizi önceliklerinin ortaya konulması 

• Düzenleyici etki analizi metodolojisinin değerlendirilmesi 
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• Uygulanacak düzenleyici etki analizlerinin detayları ile ilgili pazardaki oyuncuların ve 

kamunun bilgilendirilmesi 

• Gerekli işgücünün tahsis edilmesi 

10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller    

• Olası bir kapsam belirleme sonunda her düzenlemeye etki analizi yapılması, 

düzenlemenin gecikmesine sebep olacaktır. Bu yüzden sektördeki verimliliğin 

sağlanması amacıyla, uygulanacak analizlerin kapsamının iyi tanımlanması 

gerekmektedir. 

• Bakanlık açısından artı maliyet kalemidir. İşgücü ve danışmanlık maliyetleri 

çıkarılacak düzenlemenin kapsamına göre değişkenlik göstermektedir. 

• Düzenleyici etki analizi sürecinde yer alacak kurumların doğru tespit edilmesi 

gerekmektedir. 

11. Tahmini Tamamlama Süresi11. Tahmini Tamamlama Süresi11. Tahmini Tamamlama Süresi11. Tahmini Tamamlama Süresi    

Uygulamaların başlaması 6 ay – 1 yıl gibi bir süre zarfında gerçekleşebilir 
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2.1.2.52.1.2.52.1.2.52.1.2.5 Kablo internet altyapısının uzun dönem strateKablo internet altyapısının uzun dönem strateKablo internet altyapısının uzun dönem strateKablo internet altyapısının uzun dönem stratejisinin belirlenmesijisinin belirlenmesijisinin belirlenmesijisinin belirlenmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Mevcut durumda ülkemizde var olan kablo internet altyapısının yaygınlığını artırma ve 

altyapıda iyileştirmeye gitme gibi seçeneklerin değerlendirilerek uzun dönem stratejisinin 

belirlenmesi anlamına gelmektedir. Bu noktadaki asıl amaç kullanım oranlarının, 

altyapının ve sunulan hizmetin kalitesinin artırılarak hâlihazırdaki altyapı ile yaratılan 

değerin en üst seviyeye çıkarılmasıdır. 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de kablo internet altyapısı mevcut durumda 22 ilde bulunmaktadır ve 

halihazırdaki altyapıdan alınan verimin artırılması için büyük fırsatlar barındırmaktadır: 

• Türkiye’de kablo internet abonelerinin toplam genişbant internet aboneleri içerisindeki 

payı artış göstermektedir. xDSL’in toplam sabit genişbant teknolojileri içindeki payı 

2010 yılı 2. çeyreğinde, yaklaşık %96 iken 2012 yılı 4. çeyreğinde bu oranın %84’e 

kadar gerilemiştir. Aynı dönemde, fiber internet ve kablo internetin toplam içindeki 

payı giderek artmış, fiber internet mevcut durumda payını %8,1’e kablo internet ise 

payını %6,3’e çıkarmıştır. Kablo internet abone sayısındaki yıllık büyüme oranı %8,7 

olarak ölçülmüştür ve 2012 4. çeyrek itibariyle yaklaşık 500 bin abonesi 

bulunmaktadır. 

• OECD genelinde kablo internetin payı Türkiye’ye göre daha hızlı artmaktadır. OECD 

genelinde genişbant abonelerinin teknolojilere göre dağılımına bakılacak olursa, 2007 

ve 2011 yılları arasında DSL internetin pay kaybederek %55,8’e gerilediği, kablo 

internet abonelerinin payının %30’a çıktığı ve fiber internet abonelerinin toplam 

içindeki payının %13,7’ye yükseldiği görülmektedir.  

• Genel olarak kablo internet hızı, genişbant için ayrılmış radyo frekansı kanallarının 

sayısına, aktif kullanıcı sayısına ve kullanılan teknolojiye (DOCSIS 1,0-3,0) bağlıdır. 

Değişik kablo teknolojileri değişik seviyelerde performans gösterse de özellikle 

DOCSIS 3,0 ile fibere yaklaşan hızlara ulaşmak mümkündür (25-100 Mbps).  
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4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Halihazırda büyük değer taşıyan kablo altyapısının daha etkin 

kullanımının sağlanması 

• Kablo internet hizmetinde kullanıcıya sunulan kalite 

seviyesinin artırılması 

• Olası altyapı yaygınlığı fırsatlarının değerlendirilmesi 

Yukarıdaki veriler ışığında, kablo internet altyapısından kullanıcı tarafından elde edilecek 

verimin artırılması ve pazarda rekabetin gelişmesi amacıyla aşağıdaki hususlar dikkate 

alınarak uzun dönemli stratejinin belirlenmesi gerekmektedir: 

• Halihazırdaki altyapı ile elde edilebilecek maksimum değerin anlaşılması ve 

mevcut durumdaki performansın bu değer ile karşılaştırılması 

• Yeni yapılacak altyapı yaygınlığı yatırımlarının getireceği artı değerin tespit 

edilmesi 

• Son dönemde yapılan altyapı iyileştirmelerinin kullanıcı talebi üzerindeki etkisinin 

anlaşılması ve gelecekteki iyileştirme çalışmalarının kapsamının belirlenmesi 

• Kablo internet özelinde kullanıcıların yaşadığı sıkıntıların anlaşılması, kullanıcı 

memnuniyetinin artırılmasına ve olası kullanıcı kayıplarına yönelik önlemler 

alınması 

• Sunulan kablo internet hizmetinin değer önermesinin sağlamlaştırılması 

• Altyapı sahipliği ve işletmesinde altyapıdan alınacak faydanın en üst düzeyde 

alınabilmesi için alternatiflerin incelenmesi 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• TÜRKSAT 
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• Sabit genişbant internet sektöründe kullanıcının lehine olacak 

şekilde rekabet ortamının güçlenmesi 

FaydaFaydaFaydaFayda    - 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) Strateji belirleme aşamasında 

alınacak danışmanlık 

maliyetlerini kapsamaktadır 

1 – 2 Milyon TL 

Toplam  1 – 2 Milyon TL 

 

 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu uygulama için herhangi bir ilişkili uygulama bulunmamaktadır. 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama için gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır. 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayı takip edecek herhangi bir ardıl uygulama bulunmamaktadır 

8. Üst Seviye Uygulama Adımları8. Üst Seviye Uygulama Adımları8. Üst Seviye Uygulama Adımları8. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Uzun dönem stratejinin kapsamının belirlenmesi ve danışmanlık hizmeti alınması 

• Mevcut durumda kablo internet altyapısına ait performans ölçümünün yapılabilmesi 
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için envanterin belirlenmesi ( kullanım oranları, sunulan hizmetin kalitesi, abone 

kaybı) 

• Olası altyapı yaygınlığını artırma amaçlı stratejinin belirlenmesi 

• Kullanıcılara sunulan değer önermesinin belirlenmesi 

• Uzun vadede altyapı sahipliğinin özel sektör elinde olması senaryosunun olası 

sonuçlarının değerlendirilmesi 

• Proje çıktılarına göre karar verici mekanizma tarafından uzun vadeli stratejinin 

çizilmesi 

10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller    

Uygulama önünde herhangi bir risk ve engel bulunmamaktadır 

11. Tahmini Tamamlama Süresi11. Tahmini Tamamlama Süresi11. Tahmini Tamamlama Süresi11. Tahmini Tamamlama Süresi    

Proje süresinin 3 – 6 ay arasında olacağı tahmin edilmektedir. 
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2.1.2.6  İnşa edilecek yapılara fiber kurulumu destekleyecek yapı standartlarının 2.1.2.6  İnşa edilecek yapılara fiber kurulumu destekleyecek yapı standartlarının 2.1.2.6  İnşa edilecek yapılara fiber kurulumu destekleyecek yapı standartlarının 2.1.2.6  İnşa edilecek yapılara fiber kurulumu destekleyecek yapı standartlarının 

getirilmesigetirilmesigetirilmesigetirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Fiber altyapının yaygınlığının daha hızlı sağlanabilmesi amacıyla özellikle yeni yapılan 

sitelerin ve binaların fiber kurulumunu destekleyecek standartlarda oluşturulması 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Artırılması öngörülen fiber altyapının konutlarla bağlantısının sağlanması gerekecektir. 

Ancak bağlantı kurulan binalar fiber bağlantı için elverişli olarak planlanmadıkları 

takdirde, bağlantı zor ve masraflı olabilmektedir. Bu zorluk ve masraf hem bireylerin fiber 

kullanımı önünde engel olmakta hem de altyapı yatırımcıları için çekince yaratmaktadır. 

Polonya ve Güney Kore’deki binalarda yeni nesil internet altyapısının hazır hale 

getirilmesi zorunlu kılınmış veya sertifikasyonla teşvik edilmiştir. 

Mevcut durumda Türkiye’de yeni yapılacak binalarda belli şartlar (örneğin telefon 

tesisatı, kablo TV dağıtım tesisatı) aranmaktadır. Fiber altyapıyı yaygınlaştırmak için fiber 

kurulumunu mümkün kılacak bir teknik şartnamenin belirlenmesi ve belli şartları taşıyan 

yeni yapılar için zorunlu tutulması ihtiyacı görülmektedir. 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Sorumlu) 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

• BTK 

• Özel yapı denetim kuruluşları 
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4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Konutların fiber altyapı kurulumunu destekleyecek şekilde 

inşa edilmesi, fiber altyapı yatırımlarının maliyetini 

düşürecektir. 

o Site içi kazı maliyetleri azalacaktır 

o Bina içi fiber döşeme maliyeti azalacaktır 

• Fiber altyapı yatırımlarının maliyetinin düşmesi ile birlikte 

yatırımlar artacaktır. 

FaydaFaydaFaydaFayda    - 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Eğitim/farkındalık (Kamu) Yapı denetimcilerinin 

eğitilmesi ve tanıtımın 

sağlanması 

150 - 400 bin TL 

Danışmanlık (Kamu) Düzenlemenin 

detaylarının 

250 – 300 bin TL 

4. Tahmini Etkileri4. Tahmini Etkileri4. Tahmini Etkileri4. Tahmini Etkileri    

• Konutların fiber altyapı kurulumunu destekleyecek şekilde inşa edilmesi, fiber altyapı 

yatırımlarının maliyetini düşürecektir. 

o Site içi kazı maliyetleri azalacaktır 

o Bina içi fiber döşeme maliyeti azalacaktır 

• Fiber altyapı yatırımlarının maliyetinin düşmesi ile birlikte yatırımlar artacaktır. 
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hazırlanması için teknik 

danışmanlık hizmeti 

alınması 

Toplam  400 – 700 bin TL 

 

 

 

8. İ8. İ8. İ8. İlişkili Uygulamalarlişkili Uygulamalarlişkili Uygulamalarlişkili Uygulamalar    

Bu uygulama ile doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

6. Öncül Uygul6. Öncül Uygul6. Öncül Uygul6. Öncül Uygulamalaramalaramalaramalar    

Bu uygulama için gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır. Bu adımın olabildiğince 

erken uygulanması alınacak faydanın daha yüksek olmasını sağlayacaktır. 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayı takip edecek bir ardıl uygulama bulunmamaktadır. 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Paydaşların (örneğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapı denetim kuruluşları, 

potansiyel fiber altyapı yatırımcıları, inşaat şirketleri) bir araya gelerek uygulanabilir 

bir bina standardı çerçevesi üzerinde çalışması ve bu süreçte 

o hangi tür inşaatlar için (örneğin m2 alt limiti sınırlaması, belli coğrafi bölgelerin 

belirlenmesi) standartların uygulanacağı 

o inşaat sırasında yapılacak ve fiber kurulumu destekleyecek altyapı hazırlığının 

kapsamının ne olacağının  

belirlenmesi 

• Belirlenen çerçeve kapsamında fiber altyapı kurulumuna dair detaylı düzenlemenin 

(örneğin teknik şartname) hazırlanması 
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• Düzenlemelerin (örneğin teknik şartname) yürürlüğe girmesi 

• Yapı denetimi yürüten bireylerin ve inşaat şirketlerinin yeni getirilen şartname 

hakkındaki bilgilendirilmesi ve eğitilmesi 

10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller10. Uygulama Önündeki Risk ve Engeller    

• Belirlenen standartların, tamamen yeni bir konu olmasından ötürü, beklenen kalitede 

uygulanamaması ve denetlenememesi 

• Potansiyel fiber bağlantısı için yapılan bu ön yatırımın yapı sürecinde özel sektöre 

çıkaracağı artı maliyetler 

11. Tahmini Tamamlama Süresi11. Tahmini Tamamlama Süresi11. Tahmini Tamamlama Süresi11. Tahmini Tamamlama Süresi    

Standartların çerçevesinin ve detaylarının belirlenmesi ve yürürlüğe girmesi 1 yıl 

sürebilir. Belirlenen standartlar hakkında yapılacak bilgilendirme ve eğitim çalışmaları ise 

bir yıl ağırlıklı olarak, sonrasında da daha düşük seviyede devamlı olarak sürebilir. 
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Strateji/gelişim alanı 2.1.3 Genişbant internete olan talebin artırılmaStrateji/gelişim alanı 2.1.3 Genişbant internete olan talebin artırılmaStrateji/gelişim alanı 2.1.3 Genişbant internete olan talebin artırılmaStrateji/gelişim alanı 2.1.3 Genişbant internete olan talebin artırılmasısısısı    

Genişbant internete kullanıcı tarafından olan talebin artırılmasına yönelik uygulamalar, 

Toplumsal Dönüşüm ekseni kapsamında incelenmiştir, aşağıda özetine yer verilen 

uygulamaların temel amacı toplumda internet sahipliği önündeki engellerin azaltılarak 

kullanım oranlarının artırılmasıdır: 

1) Dijital bölünmeye maruz kalan kesimlerin BİT’e erişimini artıracak yöntemlerin 

ilçe ve mikromarket bazında detaylı maliyet ve etki analizi ile optimize edilmesi 

• KİEM sayısının halk kütüphaneleri ve belediyelere bağlı erişim merkezleri 

de göz önünde bulundurularak optimize edilmesi49 

• Belli kesimlere cihaz / tarife indirimleri ve kampanyalar 

2) Yaygın eğitim programlarıyla dijital göçmenlere ve dezavantajlı kesimlere 

KİEM’ler aracılığıyla dijital okuryazarlık eğitimlerinin verilmesi 

3) Velilere yönelik içerik ve uygulamalarla çocuk sahibi yetişkinlerin internet 

kullanımına yönlendirilmesi 

• e-Okul uygulaması 

• e-Devlet uygulamaları 

• e-Sağlık uygulaması 

• Uzaktan eğitim portalleri 

4) Ebeveynlerin internetin güvenli kullanımı konusundaki farkındalık ve yetkinliğini 

arttırmaya yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması (internet siteleri, kamu 

spotları, radyo programları, broşürler, seminerler gibi) 

    

 

 

 
49 Raporda KİEM tanımına halk kütüphaneleri, belediyeler ve benzeri kurumlara bağlı diğer erişim merkezleri de dahil 

edilmektedir. 
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C.C.C.C. Toplam MaliyetlerToplam MaliyetlerToplam MaliyetlerToplam Maliyetler    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    KamuKamuKamuKamu    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

Özel sektörÖzel sektörÖzel sektörÖzel sektör    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

ToplamToplamToplamToplam    

(milyon(milyon(milyon(milyon    TL)TL)TL)TL)    

Vergi/destek/teşvik  - - - 

Danışmanlık 3,8 – 7,3  - 3,8 – 7,3 

Eğitim/farkındalık 0,2 – 0,4 - 0,2 – 0,4 

BT yatırımı - - - 

Diğer 1,8 – 3,3 - 1,8 – 3,3 

ToplamToplamToplamToplam    5,5,5,5,8888    ––––    11111111    ----    5,5,5,5,8888    ––––    11111111    
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D.D.D.D. ÖnceliklendirmeÖnceliklendirmeÖnceliklendirmeÖnceliklendirme    

Uygulama AdıUygulama AdıUygulama AdıUygulama Adı    Öncelik (1 en yüksek, Öncelik (1 en yüksek, Öncelik (1 en yüksek, Öncelik (1 en yüksek, 

3 en düşük)3 en düşük)3 en düşük)3 en düşük)    

FaydFaydFaydFayda/Etkia/Etkia/Etkia/Etki    MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet    

2.1.1.1 Ulusal genişbant planı 

kapsamında altyapı yaygınlığı ve 

kullanım oranları hedeflerinin 

belirlenmesi 

1 Yüksek Orta 

2.1.1.2 Belirlenen hedefler 

doğrultusunda yeni nesil erişim 

şebekesi altyapısının yaygınlaştırılması 

için en uygun stratejik yaklaşım 

yönteminin belirlenerek uygulamaya 

geçirilmesi         

1 Yüksek Orta 

2.1.2.1 Mobil servislere yeterli 

spektrumun tahsis edilmesi 

1 Yüksek Düşük 

2.1.2.5 Kablo internet altyapısının uzun 

dönem stratejisinin belirlenmesi 

1 Yüksek Orta 

2.1.2.2 4G mobil internet hizmetlerin 

yaygınlaştırılması yolunda vakit 

kaybetmemek adına; gerekli süreçlerin 

ihalenin yapılacağı tarihten önce 

tamamlanması 

2 Orta Düşük 

2.1.2.3 Gerçekleştirilecek 4G mobil 

altyapı yatırımlarına ait altyapı 

unsurlarının yurtiçinde üretilmesinin 

fizibilitesine dair ön değerlendirme 

çalışmasının yapılması  

2 Orta Düşük 
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2.1.2.4 Genişbant internet piyasasında 

öncül düzenleyici etki analizlerinin 

yapılması 

2 Orta Orta 

2.1.2.6 İnşa edilecek konutlara fiber 

kurulumu destekleyecek yapı 

standartlarının getirilmesi 

2 Orta Düşük 
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E.E.E.E. ZamanlamaZamanlamaZamanlamaZamanlama    

Uygulama  

Uygulama sonrasında devam eden aktivite  

Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama 

AdıAdıAdıAdı    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yyyyarıyılarıyılarıyılarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2.1.1.1               

2.1.1.2               

2.1.2.1               

2.1.2.2               

2.1.2.3               

2.1.2.4               

2.1.2.5               

2.1.2.6               
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F.F.F.F. EkEkEkEk    

Fiber maliyet heFiber maliyet heFiber maliyet heFiber maliyet hesaplamalarısaplamalarısaplamalarısaplamaları    

• Türkiye’deki illerin sınıflandırılması; belde/köy nüfusunun toplam nüfus içindeki 

oranı ve yüzölçümüne düşen hanehalkı sayısı kriterleri esas alınarak; yüksek 

yoğunluklu, orta yoğunluklu ve düşük yoğunluklu olarak yapılmıştır. Bu gruplama 

yapılırken TÜİK verileri kullanılmış olup, yüksek yoğunluklu illerde yaşayan toplam 

hane sayısı 7,9, orta yoğunluklu illerde yaşayan hanehalkı sayısı 8,7, düşük 

yoğunluklu 2,9 milyon olarak hesaplanmıştır. 

• Geçmişte yapılan fiber yatırımlarının ulaşılan fiber hanehalkı kapsamasına 

bölünmesiyle bir eve ulaşmak için gerekli toplam yatırım miktarı hesaplanmıştır. 

Burada unutulmaması gereken nokta, bu yatırımın içerisinde şehirlerarası fiber 

ağları oluşturmak için gerekli yatırımların da olduğudur. Bu oranın toplam 

içerisindeki payı %15-25 olarak varsayılmış ve yapılan toplam yatırımdan 

çıkarılmıştır. 

• Uluslararası tecrübelerden elde edilen fiber yatırım eğrisi; hanehalkı kapsama 

oranına bağlı olarak bir eve fiber yatırım götürmenin maliyetini göstermektedir. 

Yukarıdaki adımda elde edilen değer; fiber yatırım eğrisine oturtularak hanehalkı 

yüzdelik dilimleri için fiber maliyetleri hesaplanmıştır. 

• Her yüzdelik dilime düşen hanehalkı sayısı hesaplandıktan sonra, maliyetler bu 

sayıyla çarpılarak toplam belirtilen yüzdelik dilimleri kapsamak için gerekli yatırım 

miktarı bulunmuştur. Bugüne kadar yapılmış olan toplam yatırımın (ilk önce 

yoğunluğun yüksek olduğu yerlere gidildiği kabul edilerek) çıkarılmasıyla birlikte 

gerekli artı yatırım hesaplanmıştır. Bu değer yaklaşık olarak 30 Milyar TL’dir. 

• Halihazırda bulunan boru, göz ve kanalların kullanıldığı senaryoda; bir eve fiber 

altyapı götürmek için gerekli olan toplam yatırımın %60-80 aralığında kazı maliyeti 

olduğu varsayılmıştır. Örneğin, %1’lik dilimde yer alan (yüksek yoğunluklu) bir 

haneden %90’lık dilimde bulunan bir haneye çıkıldıkça (düşük yoğunluklu) kazı 

maliyetlerinin toplam içindeki payı %60’tan %80’e çıkmaktadır. Bu oran her 

yüzdelik dilim için hesaplanmış ve maliyetten çıkarılmıştır. 
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• Ülkemizdeki boru, göz ve kanalların varlığı ise uzmanlarla yapılan görüşmeler 

sonucu, %70 – 90 arasında varsayılmıştır. Buna göre, boru, göz ve kanal 

mevcudiyetinin %70 olduğu düşünüldüğünde hanehalklarının en yoğun olduğu ilk 

%70’lik bölümde yapılan maliyetlerden kazı maliyetleri düşülmüştür. 

LTE maliyet hesaplamalarıLTE maliyet hesaplamalarıLTE maliyet hesaplamalarıLTE maliyet hesaplamaları    

LTE yatırım toplam maliyeti temelde 3 maliyet kaleminden oluşmaktadır: baz istasyonu 

maliyetleri, backhaul sistem maliyetleri ve ana şebeke maliyetleri. 

• Baz istasyonu maliyetleri: Baz istasyonunda gerçekleşecek olan yenileme 

maliyetlerinin toplamıdır. Kule maliyeti, anten ve kablolama, EnodeB maliyetleri 

ve mühendislik maliyetleri olarak dört maliyet kaleminin toplamından 

oluşmaktadır. 2G uyumlu baz istasyonları ve 2G/3G uyumlu baz istasyonları için 

maliyet kalemleri değişkenlik göstermektedir. 

• Backhaul sistem maliyetleri: 2G uyumlu baz istasyonu için yüksek hızlı 

mikrodalga bağlantı kurulumunu ve 2G/3G uyumlu baz istasyonları için artı trafik 

için gerekli iyileştirme maliyetlerini kapsamaktadır. 

• Ana şebeke maliyetleri: Uluslararası tecrübeler ışığında belirtilen iki maliyet 

kaleminin toplamının %10’u olduğu varsayılmıştır. 

Üç maliyet kaleminin toplamı, üç operatörün 2G ve 2G/3G uyumlu baz istasyonu 

sayılarıyla çarpılarak toplam maliyet elde edilmiştir. Ortak ağ paylaşımında ise 2x30 MHz 

tek bir frekans tahsisi ile Türkiye çapında kapsama yaratacak baz istasyon sayısı en 

büyük operatörün mevcut durumdaki baz istasyon sayısından hareketle varsayılmıştır.  

    Sabit genişbant internet finansal karşılanabilirlik analiziSabit genişbant internet finansal karşılanabilirlik analiziSabit genişbant internet finansal karşılanabilirlik analiziSabit genişbant internet finansal karşılanabilirlik analizi    

• Analiz yapılırken TÜİK'ten farklı hanehalkı tiplerine göre gelir dağılımı ve hanelerin 

ortalama telekomünikasyona ayırdığı bütçe yüzdesi verileri kullanılmıştır. 

• Farklı hanehalkı tiplerinin gelirleri, belirlenen telekomünikasyon harcamaları 

yüzdesi ile çarpılarak telekomünikasyona ayrılan aylık toplam bütçe tespit 

edilmiştir. 

• Daha sonra, bu bütçe içerisinde hanelerin ilk önce 15 yaşından büyük bireylerin 

faturasız mobil telefon faturası ödendiği varsayılmıştır (örneğin 2 yetişkin ve tek 
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çocuklu bir hanede toplam 2 yetişkin ve 15 yaş üzeri olabilecek çocuğun cep 

telefonu bulunmaktadır. Mobil telefona ödenen aylık paranın, BTK verilerine göre 

genel faturasız telefon ARPU'su olduğu kabul edilmiştir). Varsayımın faturasız 

ARPU alınarak yapılmasının temel sebebi, internete ayrılabilecek en yüksek 

bütçeyi görmektir.  

• Hanenin toplam telekom bütçesinden faturasız mobil telefona ayrılan toplam para 

çıkarıldıktan sonra, sabit genişbant internete ayrılan bütçe tespit edilmiştir. 

• Buna göre, her hanehalkı grubunda belirli sabit aylık genişbant ücretine göre 

hanehalkı tipinin yüzde kaçının karşılayabileceği hesaplanmıştır.  

• Sabit genişbant internete ödenebilecek aylık fiyata göre, Türkiye'deki toplam 

hanehalklarının yüzde kaçının internet hizmeti almak isterse, mali olarak 

karşılayabileceği belirtilmiştir; belirtilen yüzdeler kullanım oranı anlamına 

gelmemektedir. 

• 2015 ve 2020 yılları için reel gelir büyümeleri dikkate alınarak aynı hesaplamalar 

yapılmıştır. 
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3333 Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdamNitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdamNitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdamNitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam    

A.A.A.A. Temel Bulgular ve Küresel ÖğrenimlerTemel Bulgular ve Küresel ÖğrenimlerTemel Bulgular ve Küresel ÖğrenimlerTemel Bulgular ve Küresel Öğrenimler    

BİT küresel anlamda hem sektör içinde hem de BİT’in diğer sektörlerde kullanımı 

dolayısıyla diğer sektörlerde çalışan BİT uzmanları vasıtasıyla istihdam yaratmaktadır. 

Türkiye’de BİT sektörünün küçüklüğü ve diğer sektörlerdeki düşük BİT kullanımı 

dolayısıyla BİT istihdamının payı genel istihdam içinde düşük kalmıştır.  

BİT ile ilgili bölümler50den mezun olanların sayısı istihdamdan daha hızlı bir şekilde 

artmıştır. BİT sektöründe insan kaynağına olan talep de artış göstermektedir ancak 

mevcut insan kaynağı nitelik olarak işverenlerin beklentilerini karşılayamadığı için bu 

talep artışı istihdama dönüşmemektedir.  

BİT alanında görülen eğilimler ve Türkiye’nin önündeki fırsatlar doğrultusunda nitelikli 

insan kaynağı talebinin daha da artması beklenmektedir. BİT daha genel anlamda 

zaman ve mekân esnekliği kazandırarak genel işgücüne katılımı artıracaktır. 

BİT İstihdamıBİT İstihdamıBİT İstihdamıBİT İstihdamı    

BİT sektöründe istihdam, sektördeki büyümeye paralel olarak artmaktadır ancak toplam BİT sektöründe istihdam, sektördeki büyümeye paralel olarak artmaktadır ancak toplam BİT sektöründe istihdam, sektördeki büyümeye paralel olarak artmaktadır ancak toplam BİT sektöründe istihdam, sektördeki büyümeye paralel olarak artmaktadır ancak toplam 

istihdam içerisindeki payı düşüktür. Daha genel olarak BİT uzmanlaistihdam içerisindeki payı düşüktür. Daha genel olarak BİT uzmanlaistihdam içerisindeki payı düşüktür. Daha genel olarak BİT uzmanlaistihdam içerisindeki payı düşüktür. Daha genel olarak BİT uzmanlarının istihdamının rının istihdamının rının istihdamının rının istihdamının 

toplam içindeki oranına bakıldığında da Türkiye OECD’nin incelemiş olduğu ülkeler toplam içindeki oranına bakıldığında da Türkiye OECD’nin incelemiş olduğu ülkeler toplam içindeki oranına bakıldığında da Türkiye OECD’nin incelemiş olduğu ülkeler toplam içindeki oranına bakıldığında da Türkiye OECD’nin incelemiş olduğu ülkeler 

arasında son sıralarda yer almaktadır.arasında son sıralarda yer almaktadır.arasında son sıralarda yer almaktadır.arasında son sıralarda yer almaktadır.    

 

 

 
50 Lisans bölümleri: Bilgisayar (yazılım, mühendislik, vb.), istatistik ve bilgisayar bilimleri, matematik ve bilgisayar, 

yönetim bilişim sistemleri, işletme bilgi yönetimi, bilgi ve belge yönetimi, enformatik, elektronik, elektrik-elektronik, 
kontrol mühendisliği, mekatronik, sayısal programlar (bilgisayar, elektronik, endüstri ve makine mühendisliği) 
içermektedir. Ön lisans bölümleri, Bilgisayar ve elektronik ile alakalı ön lisans bölümlerini ve ilave olarak Bilgi 
Yönetimi, Elektronik Ticaret bölümlerini kapsamaktadır. Meslek liselerinde ise bilişim dalını kapsamaktadır. Bölüm 
sınıflandırmaları sektör uzmanlarının görüşleri alınarak yapılmıştır. 
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• 2003 ve 2008 yılları arası BT pazarı %5 büyüme göstermesine rağmen istihdamın 

sanayi ve hizmet sektörlerindeki toplam istihdam içindeki payı %2,2’den %1,7’e 

düşmüştür. 

• Türkiye BİT sektörünün istihdamı 2011 yılı itibariyle yaklaşık 183.000’dir. BİT alt 

sektörlerine bakıldığında, 2011 yılında iletişim sektöründe 94.600 kişinin istihdam 

edildiği yazılım ve BT hizmetleri sektörlerinde 51.500 kişinin çalıştığı, 37.000 

çalışanın da donanım üretim sektöründe bulunduğu ortaya çıkmaktadır. 

• Küresel anlamda yazılım ve BT hizmetleri sektörü, BİT istihdamının ana 

kaynağıdır. Türkiye’de yazılım sektör istihdamının yaklaşık %20’sini oluştururken 

AB ülkelerinde bu oran %45 seviyelerindedir. Yaşanılan düşük istihdam artışında, 

yazılım ve BT hizmetleri sektörünün küçük olması, donanım sektörünün gelişimi 

konusunda Türkiye’de büyük şirketlerin bulunmaması ve istihdamın büyük bir 

bölümünü oluşturan iletişim sektöründe yaratılan istidamın doygunluk seviyesine 

ulaşmasının etkisi büyüktür. 

• BİT uzmanlarının istihdamının toplam içindeki payına bakıldığında OECD’nin 

incelemiş olduğu 35 ülke içerisinde Türkiye %1,65’lik payla 33. sırada yer 

almaktadır. Bunun temel sebepleri arasında Türkiye’de özel sektör ve kamunun 

BİT harcamalarının Türkiye ile benzer gelir seviyesine sahip gelişmekte olan 

ülkelere kıyasla düşük bir seviyede olması gelmektedir. 

BİT İnsan Kaynağı Arz ve TalebiBİT İnsan Kaynağı Arz ve TalebiBİT İnsan Kaynağı Arz ve TalebiBİT İnsan Kaynağı Arz ve Talebi    

Öğrenciler tarafından Öğrenciler tarafından Öğrenciler tarafından Öğrenciler tarafından en çok tercih edilen meslekler arasında bulunan BİT ile ilgili en çok tercih edilen meslekler arasında bulunan BİT ile ilgili en çok tercih edilen meslekler arasında bulunan BİT ile ilgili en çok tercih edilen meslekler arasında bulunan BİT ile ilgili 

mesleklere yönelik sayıları ve kontenjanları artmakta olan BİT ile ilgili bölümlerden mesleklere yönelik sayıları ve kontenjanları artmakta olan BİT ile ilgili bölümlerden mesleklere yönelik sayıları ve kontenjanları artmakta olan BİT ile ilgili bölümlerden mesleklere yönelik sayıları ve kontenjanları artmakta olan BİT ile ilgili bölümlerden 

mezun olanların sayısı istihdamdan daha hızlı bir şekilde büyümüştür.mezun olanların sayısı istihdamdan daha hızlı bir şekilde büyümüştür.mezun olanların sayısı istihdamdan daha hızlı bir şekilde büyümüştür.mezun olanların sayısı istihdamdan daha hızlı bir şekilde büyümüştür.  

• Türkiye’de gençlerin meslek kolları ile ilgili algıları incelendiğinde mühendisliğin 

gençlerin %57’si, ön lisans derecesinin yeterli olduğu internet yazılımcılığının 

%52’si, BT teknisyenliğinin ise %51’i tarafından tercih edilen ve çekici bulunan 

meslek kolları olduğu belirlenmiştir. Bu oranlarla mühendislik, avukatlık ve 

doktorluk gibi meslekleri geride bırakmış; internet yazılım ve BT teknisyenliği ise 

grafik/tasarım ve sosyal hizmetler gibi meslek alanlarının önünde yer almıştır. 
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• 2011 yılında BİT ile ilgili bölümlerde, meslek liselerinden 41.750, ön lisans 

programlarından 21.193 ve lisans programlarından 10.029 olmak üzere toplam 

72.972 kişi mezun olmuştur. Meslek lisesi, ön lisans ve lisans seviyelerinden BİT 

alanlarında mezun olan kişilerin sayısının 2009-2011 yılları arasında ortalama 

yıllık %8 arttığı görülmektedir.  

• Toplam sektör istihdamı yaklaşık 183.000 ve çok geniş tanımlı51 BİT çalışanı 

istihdam rakamı yaklaşık 400.000 iken her sene meslek liseleri ile üniversitelerin 

ön lisans ve lisans programlarından yaklaşık 70.000 kişi mezun olmakta ve 

mezun olanların 50.000 kadarı işgücüne katılım için hazır olmaktadır. Mevcut 

sektör ve istihdam büyümesinin bu insan kaynağı arzına istihdam sağlaması 

mümkün gözükmemektedir. 

BİT istihdam oranındaki yavaş artışa rağmen, BİT kullanımının yoğun olduBİT istihdam oranındaki yavaş artışa rağmen, BİT kullanımının yoğun olduBİT istihdam oranındaki yavaş artışa rağmen, BİT kullanımının yoğun olduBİT istihdam oranındaki yavaş artışa rağmen, BİT kullanımının yoğun olduğu sektörlerde ğu sektörlerde ğu sektörlerde ğu sektörlerde 

ve BİT sektöründe BİT uzmanlarına olan talep giderek artmaktadır.ve BİT sektöründe BİT uzmanlarına olan talep giderek artmaktadır.ve BİT sektöründe BİT uzmanlarına olan talep giderek artmaktadır.ve BİT sektöründe BİT uzmanlarına olan talep giderek artmaktadır.  

• Farklı sektörlerde BİT işgücüne olan talep, sektörlerin kurumsal yazılım ve BT 

hizmetleri harcamalarının artışıyla doğru orantılıdır. Türkiye’de şirketlerin kurumsal 

yazılım ve BT hizmetleri harcamalarının yıllık ortalama %5 artış göstermesi 

beklenmektedir52, buna ek olarak BİT’in farklı sektörlere nüfuzuyla birlikte, ihtiyaç 

duyulan BİT uzmanı sayısının artması beklenmekte ve bu kişilerin gerekli 

niteliklere sahip olması gereklidir. 

• McKinsey Nitelikli İstihdam Araştırması’na katılan işverenlerin %84 ’ü önümüzdeki 

5 yıl içerisinde BİT ile ilgili birimlerde açılacak pozisyonların diğer iş kollarına 

oranla daha fazla artacağına inanmaktadır 

 

 

 
51 OECD tarafından yapılan çok geniş tanımlı BİT çalşanlarını içermektedir. BİT uzmanlarının yanı sıra, günlük 

mesleğinde yoğun bir şekilde BİT kullanan gelişmiş ve orta düzeyde kullanıcıları kapsamaktadır. Tanımlarla ilgili 
detaylı açıklama “OECD (2012), “ICT Skills and Employment: New Competences and Jobs for a Greener and 
Smarter Economy”, OECD Digital Economy Papers, No. 198, OECD Publishing” kaynağında görülebilmektedir. 

52 Tahminler “Gartner Enterprise IT Spending by Vertical Industry Market, Worldwide, 2010-2016, 4Q12 Update (Jan 
2013)”’e dayanmaktadır. 
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• Diğer sektörlerdeki ihtiyaç artışına paralel olarak, sektör içinde de bilişim 

çalışanlarına olan ihtiyaç artmaktadır. 2008-2012 yılları arasında sektörlerin aylık 

yeni iş ilanları incelendiğinde BİT sektörü yıllık %30 artışla üretimden sonra ikinci 

sırada yer almaktadır. Bu süre içerisinde bilişim sektörünün ilan sayısındaki artışı; 

gıda, inşaat, turizm, tekstil, finans ve otomotiv gibi sektörleri geride bırakmıştır. 

Haziran 2008’de Kariyer.net platformunda BİT sektörü için 562 olan aylık yeni ilan 

sayısı Haziran 2012’de 1.618’e yükselmiştir.  

• BİT alanında görülen eğilimler ve Türkiye’nin önündeki fırsatlar doğrultusunda 

nitelikli insan kaynağı talebinin daha da artması beklenmektedir. 

Mevcut insan kaynağı nitelik olarak işverenlerin beklentilerini karşılayamadığı için arz ve Mevcut insan kaynağı nitelik olarak işverenlerin beklentilerini karşılayamadığı için arz ve Mevcut insan kaynağı nitelik olarak işverenlerin beklentilerini karşılayamadığı için arz ve Mevcut insan kaynağı nitelik olarak işverenlerin beklentilerini karşılayamadığı için arz ve 

talep artışı istihdamtalep artışı istihdamtalep artışı istihdamtalep artışı istihdama dönüşmemektedir. Sektörde özellikle önlisans bölümleri mezunları a dönüşmemektedir. Sektörde özellikle önlisans bölümleri mezunları a dönüşmemektedir. Sektörde özellikle önlisans bölümleri mezunları a dönüşmemektedir. Sektörde özellikle önlisans bölümleri mezunları 

arasında yüksek işsizlik oranı görülmektedir. arasında yüksek işsizlik oranı görülmektedir. arasında yüksek işsizlik oranı görülmektedir. arasında yüksek işsizlik oranı görülmektedir.     

• McKinsey Nitelikli İstihdam Araştırması’na katılan işverenlerin %24’ü, giriş 

seviyesi pozisyonlar için üniversitelerin BİT ile ilgili bölümlerden mezun olan 

mühendislerin yeterli seviyede olduğunu belirtmiştir. Bu oran meslek lisesi 

mezunları için %12’dir. 

• İşverenlerin %63’ü giriş seviyesi , %78’i ise tecrübeli elemanlar için BİT alanında 

eleman bulmanın diğer seviyelere göre daha zor olduğunu belirtmiştir.  

• TÜBİSAD üyeleri ile 2012 yılında yapılan bir çalışmada, çalışmaya katılan 

şirketlerin %58’i nitelikli işgücü açığını sektörün en büyük sorunu olarak 

belirtmektedir. 

• Bilgisayar alanından mezun kişilerin işsizlik oranları Türkiye ortalamasının 

üzerindedir. Türkiye’de yükseköğrenim mezunu kişilerin ortalama işgücüne 

katılım oranları %79,1 ve işsizlik oranları %10,1’dir. Bu oranlar bilgisayar 

sınıflandırması altındaki çoğu ön lisans programı olan alanlardan mezun kişiler 

için sırasıyla %84,3 ve %12,5 olarak ölçülmüştür. 

• Meslek lisesi mezunları ve bilgisayar mühendisleri için bu oranlar mevcut değildir. 

TÜİK hanehalkı işgücü araştırmasında mühendislik eğitimi almış kişilerin işsizlik 

oranları ise %8,6 olarak ölçülmüştür. Ancak birçok mühendislik bölümünü bir 

arada değerlendirildiği için bu orandan bilgisayar mühendislerine yönelik bir 
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sonuç çıkarılamamaktadır. BİT ile ilgili bölümlerden mezun olanların ne oranda 

BİT uzmanı olarak çalıştıkları verisi de bulunmamaktadır. 

İşverenlerin nitelik beklentileİşverenlerin nitelik beklentileİşverenlerin nitelik beklentileİşverenlerin nitelik beklentileri ve özellikle yeni mezunların işe hazırlık durumları ri ve özellikle yeni mezunların işe hazırlık durumları ri ve özellikle yeni mezunların işe hazırlık durumları ri ve özellikle yeni mezunların işe hazırlık durumları 

arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Nitelik uyuşmazlığının altında yatan 4 temel arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Nitelik uyuşmazlığının altında yatan 4 temel arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Nitelik uyuşmazlığının altında yatan 4 temel arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Nitelik uyuşmazlığının altında yatan 4 temel 

sebep vardır:sebep vardır:sebep vardır:sebep vardır:    

• Uluslararası ve yerel şirketlerin eğitim kuruluşları ile temasının zayıflığıUluslararası ve yerel şirketlerin eğitim kuruluşları ile temasının zayıflığıUluslararası ve yerel şirketlerin eğitim kuruluşları ile temasının zayıflığıUluslararası ve yerel şirketlerin eğitim kuruluşları ile temasının zayıflığı; McKinsey 

Nitelikli İstihdam Araştırması’na katılan işverenlerin %58’i eğitim kuruluşlarıyla hiç 

ilişki kurmadığını söylerken dünyada bu rakam %32’dir53. İletişimsizlik eğitim 

kuruluşlarının öğrencileri istihdam için daha iyi hazırlaması için gerekli geribildirimi 

alamamalarına, öğrencilerin şirketlerle mezun olana kadar temasa 

geçememelerine ve okulda öğrendiklerini gerçek dünyada staj ve projeler ile 

uygulama fırsatlarının sınırlı kalmasına neden olmaktadır 

• Teknolojik eğilimler ve sektör ihtiyaçlarına uygun müfredat eksikliği vTeknolojik eğilimler ve sektör ihtiyaçlarına uygun müfredat eksikliği vTeknolojik eğilimler ve sektör ihtiyaçlarına uygun müfredat eksikliği vTeknolojik eğilimler ve sektör ihtiyaçlarına uygun müfredat eksikliği ve İngilizce e İngilizce e İngilizce e İngilizce 

yetkinliği sorunu; yetkinliği sorunu; yetkinliği sorunu; yetkinliği sorunu; BİT’de hızlı değişimlerin yaşanmasından dolayı BİT alanında 

eğitim veren kurumların özellikle de üniversitelerin BİT dünyasında meydana 

gelecek olan değişimlere kolay uyum sağlayabilecek temel becerileri öğrencilere 

kazandırması beklenmektedir. Nitelikli İstihdam Araştırması’na katılan işverenler, 

BİT alanı mezunlarında problem çözme yeteneği, iletişim, İngilizce bilgisi ve BİT 

ile ilgili pratik beceriler ve yazılı iletişim konusunda eksiklikler olduğunu 

belirtmiştir. Özellikle uygulamalı eğitim eksikliğinin ve İngilizce probleminin, 

üniversitelerde verilen eğitimler kapsamında çözüme ulaşması beklenmektedir. 

İngilizce, bilişim sektöründeki hâkim dil olduğundan, mesleki İngilizce bilgisi 

özellikle yazılım geliştirici kişilerin yetkinliklerini güncel tutmak ve yeni gelişmelere 

ayak uydurabilmek için geliştirmeleri gereken bir niteliktir.    

• Okul ve bölgeler arasında eğitim kalitesi farkları ve kalitenin ölçüm ve takip Okul ve bölgeler arasında eğitim kalitesi farkları ve kalitenin ölçüm ve takip Okul ve bölgeler arasında eğitim kalitesi farkları ve kalitenin ölçüm ve takip Okul ve bölgeler arasında eğitim kalitesi farkları ve kalitenin ölçüm ve takip 

eksikliği;eksikliği;eksikliği;eksikliği; McKinsey Nitelikli İstihdam Araştırması’na göre işverenlerin %72’si BİT 

 

 

 
53 McKinsey Education to Employment (E2E) 2012 araştırmasının sonuçlarıdır. 



 

222 

 

alanındaki giriş pozisyonları için üniversite sınavındaki sıralamaya göre ilk 

%10’luk dilimdeki üniversitelerden işe alınan mühendislerle diğer üniversitelerden 

işe alınan mühendisler arasında bilgi, beceri ve işe hazırlık durumları açısından 

önemli bir fark olduğunu düşünmektedir.    

• Özellikle ön lisans bölümlerinde yetersiz eğitmen sayısı; Özellikle ön lisans bölümlerinde yetersiz eğitmen sayısı; Özellikle ön lisans bölümlerinde yetersiz eğitmen sayısı; Özellikle ön lisans bölümlerinde yetersiz eğitmen sayısı; BİT ile ilgili bölümlerde 

öğretim elemanı sayısı, öğrenci sayısı kadar hızlı artmamaktadır. Ön lisans 

bölümlerinde öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısı ön lisans bölümlerinin 

genel ortalamasının oldukça üstündedir. Tüm ön lisans bölümlerinin genel 

ortalamasında öğretim görevlisi başına 59 öğrenci düşerken BİT ile ilgili 

bölümlerde bu sayı 211’dir. BİT ile ilgili lisans bölümlerinde ise öğretim görevlisi 

başına düşen öğrenci sayısı diğer bölümlere göre daha fazladır. BİT ile ilgili 

bölümlerde öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısı 27 iken, diğer 

bölümlerde bu sayı sadece 14’tür.    

BİT alanında ortaya çıkan teknolojik eğilimlere bağlı olarak talBİT alanında ortaya çıkan teknolojik eğilimlere bağlı olarak talBİT alanında ortaya çıkan teknolojik eğilimlere bağlı olarak talBİT alanında ortaya çıkan teknolojik eğilimlere bağlı olarak talep duyulan meslekler ep duyulan meslekler ep duyulan meslekler ep duyulan meslekler 

sürekli olarak değişmektedir. Bu alanda Türkiye’deki BİT uzmanlarına olan talebin sürekli olarak değişmektedir. Bu alanda Türkiye’deki BİT uzmanlarına olan talebin sürekli olarak değişmektedir. Bu alanda Türkiye’deki BİT uzmanlarına olan talebin sürekli olarak değişmektedir. Bu alanda Türkiye’deki BİT uzmanlarına olan talebin 

niteliğini değiştirecek eğilimler arasında büyük veri ve siber güvenlik bulunmaktadır. niteliğini değiştirecek eğilimler arasında büyük veri ve siber güvenlik bulunmaktadır. niteliğini değiştirecek eğilimler arasında büyük veri ve siber güvenlik bulunmaktadır. niteliğini değiştirecek eğilimler arasında büyük veri ve siber güvenlik bulunmaktadır.     

Son yıllarda, özellikle bulut bilişimin yaygınlaşması ile birlikte doğacak yeni istihdam 

fırsatları sektörün gündemindeki konular arasındadır. Yenibiris.com’un iş ilanı verilerine 

ve sektördeki bilişim firmalarındaki yöneticilerle yaptığı görüşmeler doğrultusunda 

hazırladığı araştırmaya göre, bilişim sektöründe özellikle eleman ihtiyacı artacak olan 

meslek kollarından bazıları “veri ambarı yöneticisi, veri analizi uzmanı, veri güvenlik 

danışmanı, bulut bilişim mühendisi, sanallaştırma danışmanı, mobil uygulamalar uzmanı, 

dijital pazarlama uzmanı, sosyal medya yöneticisi, mobil yazılım uzmanı” olarak ortaya 

konulmuştur. Bu tahminler, BİT sektör eğilimleriyle paralellik göstermektedir.  

Sektördeki talebin niteliğini değiştiren ve değiştirecek olan eğilimlere bağlı olarak ihtiyaç 

duyulan BİT uzmanları nitelikleri aşağıdaki gibidir: 

• Karar alma süreçlerinde büyük verinin kullanımıyla birlikte istatistik ve matematik 

alanında bilgili kişiler 

• Bulut bilişimin dış kaynak kullanımını tetiklemesiyle birlikte, teknik niteliklerin yanı 

sıra aynı zamanda iş nitelikleri konusunda bilgili kişiler  

• Siber güvenlik alanında uluslararası standartlara hakim teknik uzmanlar 
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• Şirket süreçlerinin dijital satış, pazarlama ve servis sunabilecek şekilde 

yapılandırılmasıyla pazarlama ve satış konusunda da bilgili BİT uzmanları  

• Gelecekte yeşil bilişimin Türkiye’de yaygınlık kazanmasıyla birlikte çevresel 

sorunlara duyarlı, BİT’in çevreye verdiği zararı en aza indirmeyi amaçlayan, akıllı 

uygulamalar konusunda (akıllı şebeke, akıllı bina vb.) deneyimli kişiler 

BİT Destekli İstihdamBİT Destekli İstihdamBİT Destekli İstihdamBİT Destekli İstihdam    

BİT daha genel anlamda BİT daha genel anlamda BİT daha genel anlamda BİT daha genel anlamda istihdam piyasasına zaman ve mekân esnekliği kazandırarak istihdam piyasasına zaman ve mekân esnekliği kazandırarak istihdam piyasasına zaman ve mekân esnekliği kazandırarak istihdam piyasasına zaman ve mekân esnekliği kazandırarak 

işgücüne katılımı artırmaktadır.işgücüne katılımı artırmaktadır.işgücüne katılımı artırmaktadır.işgücüne katılımı artırmaktadır.  

Türkiye’de 2012 yılsonu itibariyle işgücüne katılım oranı yaklaşık %50 olarak 

ölçülmüşken; bu oran 2011 yılında Kore ve Malezya’da %60, İrlanda’da %61 ve 

Kanada’da %67 olarak ölçülmüştür. Kadınlar özelinde işgücüne katılım oranlarında 

Türkiye bu ülkelere göre çok daha geri kalmaktadır. 2012 yılsonu itibariyle %29 olarak 

ölçülen kadın işgücü katılım oranı; Malezya’da %44, Kore’de %49, İrlanda’da %53 ve 

Kanada’da %62’dir. 15 – 24 yaş arası nüfusun işgücüne katılım oranlarına bakıldığında 

Türkiye’de %38 seviyesinde olan işgücü katılım oranı; Kore’de %26, İrlanda’da %44, 

Malezya’da %59 ve Kanada’da %65’tir. 

Eğitim seviyelerine göre işsizlik oranlarına bakıldığında ise;  

 Küresel olarak bunun en çarpıcı örneği çağrı merkezleridir.  2012 yılı itibariyle, 

Türkiye’de çağrı merkezlerinde 55.000 kişi, çoğu genç ve kadın olmak üzere çeşitli 

bölgelerde istihdam edilmektedir. Özellikle kadınların işgücüne katılımı adına bu alanda 

ileriye yönelik fırsatlar mevcuttur. 

• İşverenler, BİT’in sağladığı uzaktan çalışma imkânıyla birlikte iş dünyasının daha 

esnek bir yapıya kavuştuğunu belirtmektedir. 

• Uzaktan çalışmanın; Çalışanlar için daha iyi bir iş-yaşam dengesi sağlamak; 

Engelliler, ev kadınları ve öğrenciler gibi dezavantajlı kesimlerin işgücüne katılım 

oranını artırmak; Şirketler için düşük maliyetler sağlamak gibi avantajları 

mevcuttur. 
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• Yeni cihaz teknolojileri ve yüksek bant genişliği sayesinde uzaktan çalışmanın 

yarattığı eksiklikler en aza inmektedir. Uzaktan çalışma, 2010 itibariyle ABD’de 

toplam istihdamın %28,5 gibi bir orandadır. 

• ABD’deki işverenlere önümüzdeki 5 yılda şirketlerinde görmeyi öngördükleri 

değişiklikler sorulduğunda uzaktan ve dış kaynaklı çalışan sayısının artacağını 

öngörenlerin oranı %20’nin üzerindedir. 

Genel istihdamın artmasına BİT’in bir diğer katkısı da internet üzerinden işveren ve iş Genel istihdamın artmasına BİT’in bir diğer katkısı da internet üzerinden işveren ve iş Genel istihdamın artmasına BİT’in bir diğer katkısı da internet üzerinden işveren ve iş Genel istihdamın artmasına BİT’in bir diğer katkısı da internet üzerinden işveren ve iş 

arayanları buluşturan platformlardır.arayanları buluşturan platformlardır.arayanları buluşturan platformlardır.arayanları buluşturan platformlardır. Bu platformlar talep ve arzın daha etkin ve verimli Bu platformlar talep ve arzın daha etkin ve verimli Bu platformlar talep ve arzın daha etkin ve verimli Bu platformlar talep ve arzın daha etkin ve verimli 

bir şekilde bir araya gelmesini sağbir şekilde bir araya gelmesini sağbir şekilde bir araya gelmesini sağbir şekilde bir araya gelmesini sağlamakta ve hızla büyümektedir.lamakta ve hızla büyümektedir.lamakta ve hızla büyümektedir.lamakta ve hızla büyümektedir.    

• Geçmişte iş aramak, çalışılmak istenilen yere bizzat gidip başvurmakla veya 

devlet ajanslarına kaydolmakla gerçekleşirken; önce sarı sayfalar ve daha sonra 

da İnternet üzerinden işveren ve iş arayan kişileri bir araya getiren BİT destekli 

istihdam platformları sayesinde, istihdam pazarında verimin arttığı 

gözlemlenmiştir. 

• Kariyer.net istihdam endeksi incelendiğinde, özgeçmiş ve yeni iş ilanı sayısı her 

çeyrek artmaya devam etmektedir. Mayıs-Temmuz 2011 çeyreğinden itibaren her 

çeyrek ortalama 133 bin yeni iş ilanı eklenirken, özgeçmiş sayısı 3 ayda ortalama 

533 bin artmaktadır. 

• Profil bazlı sosyal ağ platformları (örneğin LinkedIn) işverenle iş arayanları daha 

zengin bir içerikle buluşturmakta ve hızla büyümektedirler. 

Küresel Küresel Küresel Küresel BİT İnsan Kaynağı Arz ve TalebiBİT İnsan Kaynağı Arz ve TalebiBİT İnsan Kaynağı Arz ve TalebiBİT İnsan Kaynağı Arz ve Talebi    

Küresel anlamda BİT alanında işgücüne olan talep artmakta ve bu talep ekonomik Küresel anlamda BİT alanında işgücüne olan talep artmakta ve bu talep ekonomik Küresel anlamda BİT alanında işgücüne olan talep artmakta ve bu talep ekonomik Küresel anlamda BİT alanında işgücüne olan talep artmakta ve bu talep ekonomik 

değişkenlerden diğer sektörlerdeki talebe göre daha az etkilenmektedir. değişkenlerden diğer sektörlerdeki talebe göre daha az etkilenmektedir. değişkenlerden diğer sektörlerdeki talebe göre daha az etkilenmektedir. değişkenlerden diğer sektörlerdeki talebe göre daha az etkilenmektedir.     

• BİT sektöründeki istihdam artışı genel istihdama artışından daha yüksektBİT sektöründeki istihdam artışı genel istihdama artışından daha yüksektBİT sektöründeki istihdam artışı genel istihdama artışından daha yüksektBİT sektöründeki istihdam artışı genel istihdama artışından daha yüksektir.ir.ir.ir. 

Yazılım ve BT hizmetlerinde istihdam hizmet sektöründeki genel istihdama göre 

daha hızlı büyürken, donanım sektöründe istihdam, üretim sektörü genelinden 

daha hızlı bir biçimde azalmaktadır. 2009 ve 2011 yılları arasında AB-27 

ülkelerinde istihdam edilen toplam kişi sayısı %0,2 azalırken, BİT sektöründe 

%2,1’lik istihdam artışı meydana gelmiştir. ABD özelinde de yazılım ve BT 

hizmetleri sektöründe meydana gelen istihdam artışının gelecekte genel istihdam 
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artışından çok daha fazla olacağı ve 2010 yılından 2020 yılına kadar, BT ile alakalı 

işlerde ortalama %20 artış meydana geleceği öngörülmektedir 

• BİT uzmanlarının toplam istihdam içindeki payı uzun dönemde giderek BİT uzmanlarının toplam istihdam içindeki payı uzun dönemde giderek BİT uzmanlarının toplam istihdam içindeki payı uzun dönemde giderek BİT uzmanlarının toplam istihdam içindeki payı uzun dönemde giderek 

artmaktadır. artmaktadır. artmaktadır. artmaktadır. BİT uzmanları54, çalıştığı sektörden bağımsız olarak, mesleği 

doğrudan BİT ile alakalı kişilerdir. BİT sektöründe veya bankacılık, sağlık, 

otomotiv gibi BİT’e yoğun olarak ihtiyaç duyulan sektörlerde çalışabilmektedirler. 

BİT uzmanlarının %46’sı BİT sektöründe çalışırken, %54’ü BİT kullanan diğer 

sektörlerde çalışmaktadır. OECD ortalamalarına göre, BİT uzmanlarının toplam 

istihdam içindeki payı %3-4’tür. 1995 – 2010 döneminde toplam istihdam içindeki 

payları artış göstermiştir. Uzun vadede bu artışın sektörlerdeki BİT kullanımının 

artmasıyla ve dijitalleşmeyle birlikte daha da artması ön görülmektedir.    

• BİT niteliklerine sahip kişiler işsizlik probleminden genele göre daha az BİT niteliklerine sahip kişiler işsizlik probleminden genele göre daha az BİT niteliklerine sahip kişiler işsizlik probleminden genele göre daha az BİT niteliklerine sahip kişiler işsizlik probleminden genele göre daha az 

etkilenmektedirler. etkilenmektedirler. etkilenmektedirler. etkilenmektedirler. Örneğin, ABD’de    2008 yılında, BİT uzmanlarının işsizlik oranı 

yaklaşık %4 iken, ülke genelindeki işsizlik oranı %6’dır. 2009 ve 2010 yıllarında 

ise bu oranlar sırasıyla %6 ve %10 olarak ölçülmüştür ve genel işsizlik oranından 

daha düşüktür. Bunun iki temel sebebi, etkin BİT kullanımının verimlilik artırıcı ve 

maliyet kısıcı etkisi sebebiyle, BİT uzmanlarının krizlerdeki istihdam 

küçülmesinden daha az etkilenmesi ve BİT meslek dilinin İngilizce olması ve 

küresel olarak ihtiyaçların benzerlik göstermesi sebebiyle, coğrafyadan bağımsız 

olarak istihdam yaratılabilmesi bulunmaktadır. 

• BİT alanında BİT alanında BİT alanında BİT alanında ––––    özellikle yazılım özelindeözellikle yazılım özelindeözellikle yazılım özelindeözellikle yazılım özelinde----    yaratılan her iş, çevresindyaratılan her iş, çevresindyaratılan her iş, çevresindyaratılan her iş, çevresinde başka e başka e başka e başka 

istihdam fırsatlarının doğmasına katkıda bulunmaktadır. istihdam fırsatlarının doğmasına katkıda bulunmaktadır. istihdam fırsatlarının doğmasına katkıda bulunmaktadır. istihdam fırsatlarının doğmasına katkıda bulunmaktadır. Yazılım sektörünün bu 

istihdam çoğaltıcı etkisinin altında yatan temel sebep, yüksek nitelikte çalışan 

profilinden dolayı ara eleman ihtiyacı yaratması ve satış, pazarlama ve hizmet gibi 

artı destek gerektiren bir sektör olmasıdır.    

 

 

 
54 OECD’nin belirlemiş olduğu dar tanım (ICT specialists) kullanılmaktadır 
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Küresel olarak nitelikli BİT istihdamı yaratılmasını istihdam veya sektör politikalarında Küresel olarak nitelikli BİT istihdamı yaratılmasını istihdam veya sektör politikalarında Küresel olarak nitelikli BİT istihdamı yaratılmasını istihdam veya sektör politikalarında Küresel olarak nitelikli BİT istihdamı yaratılmasını istihdam veya sektör politikalarında 

amaç haline getiren ülkeler sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını nicelik ve nitelik amaç haline getiren ülkeler sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını nicelik ve nitelik amaç haline getiren ülkeler sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını nicelik ve nitelik amaç haline getiren ülkeler sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını nicelik ve nitelik 

olarak karşılama konusunda sıkıntılar olarak karşılama konusunda sıkıntılar olarak karşılama konusunda sıkıntılar olarak karşılama konusunda sıkıntılar yasamaktadır.yasamaktadır.yasamaktadır.yasamaktadır.    

• Gelişmiş ülkelerde görülecek yüksek eğitimli çalışan açığı, bilişim sektöründe de Gelişmiş ülkelerde görülecek yüksek eğitimli çalışan açığı, bilişim sektöründe de Gelişmiş ülkelerde görülecek yüksek eğitimli çalışan açığı, bilişim sektöründe de Gelişmiş ülkelerde görülecek yüksek eğitimli çalışan açığı, bilişim sektöründe de 

etkisini büyük ölçüde hissettirecektir. etkisini büyük ölçüde hissettirecektir. etkisini büyük ölçüde hissettirecektir. etkisini büyük ölçüde hissettirecektir. 2020 yılı itibariyle yükseköğrenim görmüş 

kişi açığının gelişmiş ülkelerde %10, gelişmek olan ülkelerde ise %10-16 olacağı 

tahmin edilmektedir.     

• BİT ile ilgili eğitim bölümlerine kaydolan kişilerin sayısı OECD ülkelerinde BİT ile ilgili eğitim bölümlerine kaydolan kişilerin sayısı OECD ülkelerinde BİT ile ilgili eğitim bölümlerine kaydolan kişilerin sayısı OECD ülkelerinde BİT ile ilgili eğitim bölümlerine kaydolan kişilerin sayısı OECD ülkelerinde 

giderek azalmaktadır.giderek azalmaktadır.giderek azalmaktadır.giderek azalmaktadır. BİT sektöründe istihdam edilecek potansiyel insan 

kaynağı havuzunu oluşturan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) 

bölümlerinin mezunlarının sayısı ABD ve AB ülkeleri gibi gelişmiş ekonomilerde 

gerilemektedir. Örneğin ABD’de STEM mezunlarının toplam içindeki payı 

2003’ten 2010’a %9,6’dan %6,4’e düşmüştür.    

• Niceliğin yanı sıra, BİT sektöründe meydana gelen teknolojik eğilimleNiceliğin yanı sıra, BİT sektöründe meydana gelen teknolojik eğilimleNiceliğin yanı sıra, BİT sektöründe meydana gelen teknolojik eğilimleNiceliğin yanı sıra, BİT sektöründe meydana gelen teknolojik eğilimler ihtiyaç r ihtiyaç r ihtiyaç r ihtiyaç 

duyulan arzın niteliği konusunda farklılıklar yaratmaktadır. duyulan arzın niteliği konusunda farklılıklar yaratmaktadır. duyulan arzın niteliği konusunda farklılıklar yaratmaktadır. duyulan arzın niteliği konusunda farklılıklar yaratmaktadır. Bu eğilimler 

doğrultusunda    BİT uzmanlarında en çok gözlemlenen nitelik eksiklikleri; belirli iş 

kollarına özgü teknik beceriler (gelişmiş BT hizmetlerinin tasarımı ve 

geliştirilmesi, programlama dilleri, vb.), teknik olmayan iş hayatıyla ilgili beceriler 

(stratejik karar alma, yönetme, iletişim kurma), kendini yenileme ve yetkinlikleri 

güncel tutmaya yönelik yetenekler (araştırma ve yeniden öğrenebilmeyle alakalı 

yetenekler) olarak üç grupta toplanabilmektedir.    

BİT Alanında Eğilimler ve İnsan Kaynağına EtkileriBİT Alanında Eğilimler ve İnsan Kaynağına EtkileriBİT Alanında Eğilimler ve İnsan Kaynağına EtkileriBİT Alanında Eğilimler ve İnsan Kaynağına Etkileri    

Son yıllarda BİT alanında sektörün yapısını ve işleyiş şeklini etkileyen eğilimler, aynı Son yıllarda BİT alanında sektörün yapısını ve işleyiş şeklini etkileyen eğilimler, aynı Son yıllarda BİT alanında sektörün yapısını ve işleyiş şeklini etkileyen eğilimler, aynı Son yıllarda BİT alanında sektörün yapısını ve işleyiş şeklini etkileyen eğilimler, aynı 

zamanda BİT sektöründe ve BİT’in yoğun olarak kullanıldığı sektörlerde ihtiyaç duyulan zamanda BİT sektöründe ve BİT’in yoğun olarak kullanıldığı sektörlerde ihtiyaç duyulan zamanda BİT sektöründe ve BİT’in yoğun olarak kullanıldığı sektörlerde ihtiyaç duyulan zamanda BİT sektöründe ve BİT’in yoğun olarak kullanıldığı sektörlerde ihtiyaç duyulan 

insainsainsainsan kaynağının niteliğini ve niceliğini belirlemektedir. Bu eğilimler arasında ön plana n kaynağının niteliğini ve niceliğini belirlemektedir. Bu eğilimler arasında ön plana n kaynağının niteliğini ve niceliğini belirlemektedir. Bu eğilimler arasında ön plana n kaynağının niteliğini ve niceliğini belirlemektedir. Bu eğilimler arasında ön plana 

çıkanlar büyük veri, bulut bilişim, siber güvenlik ihtiyaçıkanlar büyük veri, bulut bilişim, siber güvenlik ihtiyaçıkanlar büyük veri, bulut bilişim, siber güvenlik ihtiyaçıkanlar büyük veri, bulut bilişim, siber güvenlik ihtiyacı, yeşil bilişim ve offshoringcı, yeşil bilişim ve offshoringcı, yeşil bilişim ve offshoringcı, yeşil bilişim ve offshoringdir. dir. dir. dir.     

• Büyük veri kullanımının artmasıyla birlikte, veri bilimcileri, veri mimarlarBüyük veri kullanımının artmasıyla birlikte, veri bilimcileri, veri mimarlarBüyük veri kullanımının artmasıyla birlikte, veri bilimcileri, veri mimarlarBüyük veri kullanımının artmasıyla birlikte, veri bilimcileri, veri mimarları, veri ı, veri ı, veri ı, veri 

grafikerleri ve veri yorumlama uzmanları gibi analitik özellikleri gelişmiş ve grafikerleri ve veri yorumlama uzmanları gibi analitik özellikleri gelişmiş ve grafikerleri ve veri yorumlama uzmanları gibi analitik özellikleri gelişmiş ve grafikerleri ve veri yorumlama uzmanları gibi analitik özellikleri gelişmiş ve 

istatistik konusunda uzman veri analizinin farklı basamaklarında görev istatistik konusunda uzman veri analizinin farklı basamaklarında görev istatistik konusunda uzman veri analizinin farklı basamaklarında görev istatistik konusunda uzman veri analizinin farklı basamaklarında görev 

alabilecek kişilere ihtiyaç artacak, yeni meslek tanımları ve nitelik gereksinimleri alabilecek kişilere ihtiyaç artacak, yeni meslek tanımları ve nitelik gereksinimleri alabilecek kişilere ihtiyaç artacak, yeni meslek tanımları ve nitelik gereksinimleri alabilecek kişilere ihtiyaç artacak, yeni meslek tanımları ve nitelik gereksinimleri 

oluşacaktır. oluşacaktır. oluşacaktır. oluşacaktır. Teknik gereksinimler arasında, yükseköğrenimden edinilecek 
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matematik ve istatistik bilgileri bulunurken büyük veri yönetici ve uzmanları için 

iş hayatıyla ilgili yönetim ve iletişim alanındaki nitelikler de oldukça önemlidir. 

BİT uzman istihdamının büyük veri alanında en çok artacağı sektörlerin başında; 

bankacılık ve sigorta, telekomünikasyon, üretim, ulaşım ve lojistik gibi veri 

kullanımının yoğun olduğu sektörler gelmektedir.  

• Büyük veri teknolojileriyle birlikte BİT dünyasında ortaya çıkacak olan önemliBüyük veri teknolojileriyle birlikte BİT dünyasında ortaya çıkacak olan önemliBüyük veri teknolojileriyle birlikte BİT dünyasında ortaya çıkacak olan önemliBüyük veri teknolojileriyle birlikte BİT dünyasında ortaya çıkacak olan önemli    bir bir bir bir 

problem, ihtiyaç duyulan niteliklere sahip adaylara olan talebin problem, ihtiyaç duyulan niteliklere sahip adaylara olan talebin problem, ihtiyaç duyulan niteliklere sahip adaylara olan talebin problem, ihtiyaç duyulan niteliklere sahip adaylara olan talebin 

karşılanamayacak olmasıdır. karşılanamayacak olmasıdır. karşılanamayacak olmasıdır. karşılanamayacak olmasıdır. ABD, Çin, Hindistan gibi ülkeler gelecekte büyük 

verinin öneminin farkına varmış ve bu alanda insan kaynağı yetiştirme 

çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu farkındalığa rağmen 2018 yılında ABD gibi en 

çok nitelikli mezun veren ülkede bile, %50-60’lık bir nitelik açığı beklenmektedir.    

• Bulut bilişimde görülecek sektörel büyüme BİT alanında yaratılacak istihdama Bulut bilişimde görülecek sektörel büyüme BİT alanında yaratılacak istihdama Bulut bilişimde görülecek sektörel büyüme BİT alanında yaratılacak istihdama Bulut bilişimde görülecek sektörel büyüme BİT alanında yaratılacak istihdama 

da yansıyacaktır. da yansıyacaktır. da yansıyacaktır. da yansıyacaktır. Bulut bilişim, büyük veriye nazaran, yeni ve az bulunan 

niteliklerin ortaya çıkmasına sebep olmamış; mevcut durumda BİT işgücü 

piyasasında var olan niteliklerden belirli bir kısmının, özellikle iş yeteneklerinin, 

daha çok önem kazanmasına sebep olmuştur.  

• Şirketler ve kamu kurumları BT sistemŞirketler ve kamu kurumları BT sistemŞirketler ve kamu kurumları BT sistemŞirketler ve kamu kurumları BT sistemlerinin güvenliğinin sağlamlaştırılması ve lerinin güvenliğinin sağlamlaştırılması ve lerinin güvenliğinin sağlamlaştırılması ve lerinin güvenliğinin sağlamlaştırılması ve 

verilerin korunması adına çeşitli siber güvenlik önlemleri almışlardır ve bu verilerin korunması adına çeşitli siber güvenlik önlemleri almışlardır ve bu verilerin korunması adına çeşitli siber güvenlik önlemleri almışlardır ve bu verilerin korunması adına çeşitli siber güvenlik önlemleri almışlardır ve bu 

önlemlere bağlı olarak siber güvenlik pazarı giderek büyümektedir. önlemlere bağlı olarak siber güvenlik pazarı giderek büyümektedir. önlemlere bağlı olarak siber güvenlik pazarı giderek büyümektedir. önlemlere bağlı olarak siber güvenlik pazarı giderek büyümektedir. Artan siber 

güvenlik pazarı beraberinde istihdam artışını da getirmektedir. Bilgi güvenliği 

alanında gerçekleşecek olan istihdamın her sene yıllık ortalama %13 büyümesi 

ve 2015 yılında yaklaşık 4,2 milyon kişinin bu alanda çalışması beklenmektedir. 

Siber güvenlik çalışanlarının eğitim seviyeleri genel olarak yüksektir ve birçoğu 

mesleki yeterlilik bildiren sertifikasyonlara sahiptir. Teknoloji spesifik eğitimler ve 

sertifika programları, siber güvenlik alanında çalışan kişilerin yeni nitelikler 

kazanması ve var olan niteliklerinin ortaya çıkabilecek siber saldırı yöntemlerine 

karşı güncel tutulması açısından büyük önem taşımaktadır. 

• Yeşil bilişimin kritik öneme sahip olmasının ve bu alanda yapılacak olan Yeşil bilişimin kritik öneme sahip olmasının ve bu alanda yapılacak olan Yeşil bilişimin kritik öneme sahip olmasının ve bu alanda yapılacak olan Yeşil bilişimin kritik öneme sahip olmasının ve bu alanda yapılacak olan 

çalışmaların artmasının altında yatan iki temel faktör bulunmaktadır. Bunlardan çalışmaların artmasının altında yatan iki temel faktör bulunmaktadır. Bunlardan çalışmaların artmasının altında yatan iki temel faktör bulunmaktadır. Bunlardan çalışmaların artmasının altında yatan iki temel faktör bulunmaktadır. Bunlardan 

ilki BİT sektörünün yarattığı karbon salımıilki BİT sektörünün yarattığı karbon salımıilki BİT sektörünün yarattığı karbon salımıilki BİT sektörünün yarattığı karbon salımının giderek artması, diğeri ise diğer nın giderek artması, diğeri ise diğer nın giderek artması, diğeri ise diğer nın giderek artması, diğeri ise diğer 

sektörlerde BİT aracılığıyla yaratılabilecek önemli bir sera gazı emisyonu sektörlerde BİT aracılığıyla yaratılabilecek önemli bir sera gazı emisyonu sektörlerde BİT aracılığıyla yaratılabilecek önemli bir sera gazı emisyonu sektörlerde BİT aracılığıyla yaratılabilecek önemli bir sera gazı emisyonu 

azaltma potansiyeli bulunmasıdır. azaltma potansiyeli bulunmasıdır. azaltma potansiyeli bulunmasıdır. azaltma potansiyeli bulunmasıdır. Yeşil bilişim alanında yaratılacak istihdam, 

BİT sektöründe ortaya çıkacak “çevre dostu”, istihdam ve yeşil bilişimin diğer 
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sektörlerdeki kullanımıyla birlikte ortaya çıkacak BİT nitelikleri gerektiren 

istihdam olarak ikiye ayrılabilmektedir. İlk grupta, BİT sektöründe enerji tasarrufu 

sağlayacak ürün ve uygulamaların kullanımının zorunlu olduğu meslek grupları 

bulunurken, ikinci grupta “akıllı” teknoloji uygulamaları alanında istihdam 

edilecek BİT uzmanları bulunmaktadır. Yeşil bilişimle birlikte BT teknolojileri 

alanında yeni nitelikler ortaya çıkmasından ziyade, var olan BT teknolojilerinin 

çevresel zararı en aza indirecek biçimde kullanılması söz konusu olacaktır. 

• EEEE----sağlık alanındaki gelişmelerle birlikte, bu alandaki issağlık alanındaki gelişmelerle birlikte, bu alandaki issağlık alanındaki gelişmelerle birlikte, bu alandaki issağlık alanındaki gelişmelerle birlikte, bu alandaki istihdam ihtihdam ihtihdam ihtihdam ihttttiiiiyacı giderek yacı giderek yacı giderek yacı giderek 

artacaktır. artacaktır. artacaktır. artacaktır. Artan sağlık harcamaların kontrol altına almak, maliyetleri düşürmek, 

süreçleri hızlandırmak, verimliliği artırmak, verilere ve analizlere dayalı kararlar 

vermek, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini ve kapsamını artırmak 

amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanımı hızla artmakta 

ve e-sağlık alanında çalışacak kişilere yönelik ihtiyaç giderek artmaktadır. 

• “Offshoring” in küresel anlamda yaygınlaşmasıyla birlikte, BİT sektöründe talep “Offshoring” in küresel anlamda yaygınlaşmasıyla birlikte, BİT sektöründe talep “Offshoring” in küresel anlamda yaygınlaşmasıyla birlikte, BİT sektöründe talep “Offshoring” in küresel anlamda yaygınlaşmasıyla birlikte, BİT sektöründe talep 

özellikle ucuz işgücü konusunda avantaj yakalamış ve gerekli BİT niteliklerini özellikle ucuz işgücü konusunda avantaj yakalamış ve gerekli BİT niteliklerini özellikle ucuz işgücü konusunda avantaj yakalamış ve gerekli BİT niteliklerini özellikle ucuz işgücü konusunda avantaj yakalamış ve gerekli BİT niteliklerini 

barındıran çalışanları yetiştirebilen ülkelere doğru kayma imkanı bulbarındıran çalışanları yetiştirebilen ülkelere doğru kayma imkanı bulbarındıran çalışanları yetiştirebilen ülkelere doğru kayma imkanı bulbarındıran çalışanları yetiştirebilen ülkelere doğru kayma imkanı bulmuştur ve muştur ve muştur ve muştur ve 

BİT istihdamı bu ülkelerde artış gösterecektir. BİT istihdamı bu ülkelerde artış gösterecektir. BİT istihdamı bu ülkelerde artış gösterecektir. BİT istihdamı bu ülkelerde artış gösterecektir. Offshoring’in gelişmekte olan 

ülkelerde görülmesinin temel sebepleri niceliksel işgücü avantajı ve işgücünün 

maliyet olarak gelişmiş ülkelere göre daha düşük olmasıdır. Bu ülkelerin başında 

Hindistan, Filipinler ve Doğu Avrupa gelmektedir.  

B.B.B.B. Temalar, Strateji/Gelişim Alanları ve UygulamalarTemalar, Strateji/Gelişim Alanları ve UygulamalarTemalar, Strateji/Gelişim Alanları ve UygulamalarTemalar, Strateji/Gelişim Alanları ve Uygulamalar    

a.a.a.a. Genel BakışGenel BakışGenel BakışGenel Bakış    

Eksen kapsamında oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve uygulamalar aşağıda 

gösterilmektedir: 

Tema 3.1 BİT alanındaki nitelikli insan kaynağTema 3.1 BİT alanındaki nitelikli insan kaynağTema 3.1 BİT alanındaki nitelikli insan kaynağTema 3.1 BİT alanındaki nitelikli insan kaynağı sorununun giderilmesiı sorununun giderilmesiı sorununun giderilmesiı sorununun giderilmesi    

Strateji/gelişim alanı 3.1.1 BİT alanındaki politika, strateji ve eylemlerin doğru bir Strateji/gelişim alanı 3.1.1 BİT alanındaki politika, strateji ve eylemlerin doğru bir Strateji/gelişim alanı 3.1.1 BİT alanındaki politika, strateji ve eylemlerin doğru bir Strateji/gelişim alanı 3.1.1 BİT alanındaki politika, strateji ve eylemlerin doğru bir 

zeminde oluşturulabilmesi için insan kaynağı arz ve talebinin belirlenmesizeminde oluşturulabilmesi için insan kaynağı arz ve talebinin belirlenmesizeminde oluşturulabilmesi için insan kaynağı arz ve talebinin belirlenmesizeminde oluşturulabilmesi için insan kaynağı arz ve talebinin belirlenmesi    

3.1.1.1 BİT alanında insan kaynağı arz ve talebinin takibini sağlayacak veri 

altyapısının oluşturulması    



 

229 

 

Strateji/gelişim alanı 3.1.2 Mevcut insan kaynağı nitelik eksikliğinin giderilmesiStrateji/gelişim alanı 3.1.2 Mevcut insan kaynağı nitelik eksikliğinin giderilmesiStrateji/gelişim alanı 3.1.2 Mevcut insan kaynağı nitelik eksikliğinin giderilmesiStrateji/gelişim alanı 3.1.2 Mevcut insan kaynağı nitelik eksikliğinin giderilmesi    

3.1.2.1 Özel sektör ve eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin artırılması 

3.1.2.2 BİT sektöründe mesleki tanım, standart ve yeterliliklerin belirlenme 

sürecinin hızlandırılması, gerekli sertifikalandırmaların oluşturulması ve bu 

çalışmaların bilinirliğinin artırılması 

3.1.2.3 Örgün eğitim sonrasında nitelik kazandırıcı eğitim programlarının 

yaygınlaştırılması ve kamu tarafından verilen BİT odaklı yaygın eğitimin 

istihdama olan katkısının artırılması 

3.1.2.4 Örgün eğitim kurumlarında verilen eğitimin niteliğini artıracak 

çalışmalar yapılarak, BİT alanında okullar ve bölgeler arasındaki nitelik 

farklarını ölçecek ve azaltacak çalışmalar yapılması 

3.1.2.5 Açık kaynak kodu kullanılan projelerin mesleki BİT eğitiminde 

teşvik edilmesi 

3.1.2.6 BİT eğitiminde İngilizce yetkinliğinin kazandırılması 

3.1.2.7 Türkiye’yi BİT iç talebi ve kümelenmeler etrafında destekleyecek 

yazılım ve BT hizmetleri odaklı küresel insan kaynağının ülkeye çekilmesi 

Strateji/gelişim alanı 3.1.3  BİT alanındaki insan kaynağının sektörel eğilimler ve Strateji/gelişim alanı 3.1.3  BİT alanındaki insan kaynağının sektörel eğilimler ve Strateji/gelişim alanı 3.1.3  BİT alanındaki insan kaynağının sektörel eğilimler ve Strateji/gelişim alanı 3.1.3  BİT alanındaki insan kaynağının sektörel eğilimler ve 

fırsatlar doğrultusunda yönlendirilmesifırsatlar doğrultusunda yönlendirilmesifırsatlar doğrultusunda yönlendirilmesifırsatlar doğrultusunda yönlendirilmesi    

3.1.3.1 Büyük veri alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi 

3.1.3.2 Siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi 

3.1.3.3 Yeşil bilişim alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi 

3.1.3.4 E-Sağlık alanında ön-lisans, lisans ve lisansüstü seviyede işgücü 

geliştirme programlarının hayata geçirilmesi 

3.1.3.5 İnternet girişimciliği bilincinin ve temel yetkinliklerinin kazandırılarak 

gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi 

Tema 3.2 BİT destekli çözümlerin istihdam piyasası verimliliğine katkısının artırılmasıTema 3.2 BİT destekli çözümlerin istihdam piyasası verimliliğine katkısının artırılmasıTema 3.2 BİT destekli çözümlerin istihdam piyasası verimliliğine katkısının artırılmasıTema 3.2 BİT destekli çözümlerin istihdam piyasası verimliliğine katkısının artırılması    
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Strateji/gelişim alanı 3.2.1  Strateji/gelişim alanı 3.2.1  Strateji/gelişim alanı 3.2.1  Strateji/gelişim alanı 3.2.1  BİT destekli istihdam olanaklarıyBİT destekli istihdam olanaklarıyBİT destekli istihdam olanaklarıyBİT destekli istihdam olanaklarıyla işgücüne katılımın la işgücüne katılımın la işgücüne katılımın la işgücüne katılımın 

artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel kalkınma gibi ulusal hedeflere artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel kalkınma gibi ulusal hedeflere artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel kalkınma gibi ulusal hedeflere artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel kalkınma gibi ulusal hedeflere 

ulaşılmasıulaşılmasıulaşılmasıulaşılması    

3.2.1.1 Hizmet sektöründe BİT destekli uzaktan çalışmaya dayalı 

istihdamın yaygınlaştırılması 

Strateji/gelişim alanı 3.2.2  Strateji/gelişim alanı 3.2.2  Strateji/gelişim alanı 3.2.2  Strateji/gelişim alanı 3.2.2  BİT destekli istihdaBİT destekli istihdaBİT destekli istihdaBİT destekli istihdam platformlarıyla işveren ve iş m platformlarıyla işveren ve iş m platformlarıyla işveren ve iş m platformlarıyla işveren ve iş 

arayan kişiler arasında bağlantının kurulmasıarayan kişiler arasında bağlantının kurulmasıarayan kişiler arasında bağlantının kurulmasıarayan kişiler arasında bağlantının kurulması    

3.2.2.1 BİT destekli kitle kaynak tabanlı uzaktan çalışma imkânlarının 

yaratılarak istihdam piyasasında arz ve talebin bir araya getirilmesinin 

kolaylaştırılması 

b.b.b.b. Temalar ve StratTemalar ve StratTemalar ve StratTemalar ve Stratejiler/Gelişim Alanlarıejiler/Gelişim Alanlarıejiler/Gelişim Alanlarıejiler/Gelişim Alanları    

Tema 3.1: BİT alanındaki nitelikli insan kaynağı sorununun giderilmesiTema 3.1: BİT alanındaki nitelikli insan kaynağı sorununun giderilmesiTema 3.1: BİT alanındaki nitelikli insan kaynağı sorununun giderilmesiTema 3.1: BİT alanındaki nitelikli insan kaynağı sorununun giderilmesi    

Nitelikli insan kaynağı ve istihdam eksenindeki temel amaç, BİT alanındaki insan 

kaynağının doğru eğitim uygulamalarıyla nitelikli insan kaynağına dönüşmesi ve bu 

nitelikli insan kaynağının istihdam mekanizmasındaki iyileştirmelerle en verimli şekilde 

sektörde ve BİT’in yoğun olarak kullanıldığı sektörde istihdam edilmesidir. Temelde 3 

strateji / gelişim alanını kapsamaktadır: 

3.1.1 BİT alanındaki politika, strate3.1.1 BİT alanındaki politika, strate3.1.1 BİT alanındaki politika, strate3.1.1 BİT alanındaki politika, strateji ve eylemlerin doğru bir zeminde ji ve eylemlerin doğru bir zeminde ji ve eylemlerin doğru bir zeminde ji ve eylemlerin doğru bir zeminde 

oluşturulabilmesi için insan kaynağı arz ve talebinin belirlenmesi: oluşturulabilmesi için insan kaynağı arz ve talebinin belirlenmesi: oluşturulabilmesi için insan kaynağı arz ve talebinin belirlenmesi: oluşturulabilmesi için insan kaynağı arz ve talebinin belirlenmesi: BİT alanında 

istihdam edilmiş ve/veya ilgili bölümlerde eğitim gören kişilerin istihdam 

bilgilerinin ve niteliklerinin takibinin yapılması ve böylece sektörel arz ve talep 

dengesinin daha doğru kurulması anlamına gelmektedir. 

3.1.2 Mevcut insan kaynağı nitelik eksikliğinin giderilmesi: 3.1.2 Mevcut insan kaynağı nitelik eksikliğinin giderilmesi: 3.1.2 Mevcut insan kaynağı nitelik eksikliğinin giderilmesi: 3.1.2 Mevcut insan kaynağı nitelik eksikliğinin giderilmesi: Mevcut durumda 

özellikle işverenler tarafından belirtilen BİT alanında çalışacak nitelikli insan 

kaynağı eksikliklerinin belirlenen uygulamalarla giderilmesini hedeflemektedir. 

3.1.3 BİT alanındaki insan kaynağının sektörel eğilimler ve fırsatlar doğrultusunda 3.1.3 BİT alanındaki insan kaynağının sektörel eğilimler ve fırsatlar doğrultusunda 3.1.3 BİT alanındaki insan kaynağının sektörel eğilimler ve fırsatlar doğrultusunda 3.1.3 BİT alanındaki insan kaynağının sektörel eğilimler ve fırsatlar doğrultusunda 

yönlendirilmesi: yönlendirilmesi: yönlendirilmesi: yönlendirilmesi: Küresel eğilimlerle paralel olarak ülkemizde de istihdam ihtiyacı 

yaratacak BİT odak alanlarına yönelik insan kaynağı yetiştirmeye yönelik 

uygulamaları kapsamaktadır. 
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Tema 3.2: BİT destekli çözümlerin istihdam piyasası verimliliğine katkısının artırılmasıTema 3.2: BİT destekli çözümlerin istihdam piyasası verimliliğine katkısının artırılmasıTema 3.2: BİT destekli çözümlerin istihdam piyasası verimliliğine katkısının artırılmasıTema 3.2: BİT destekli çözümlerin istihdam piyasası verimliliğine katkısının artırılması    

BİT destekli çözümlerle esnek çalışma koşullarının yaratılmasını ve aynı zamanda 

kurulacak platformlarla birlikte işveren ve iş arayan kişiler arasında bağlantının en etkin 

şekilde kurulmasını hedeflemektedir. Bu tema altında 2 strateji/gelişim alanı tespit 

edilmiştir: 

3.2.1 BİT destekli istihdam olanaklarıyla işgücüne katılımın artırılması, işsizliğin 3.2.1 BİT destekli istihdam olanaklarıyla işgücüne katılımın artırılması, işsizliğin 3.2.1 BİT destekli istihdam olanaklarıyla işgücüne katılımın artırılması, işsizliğin 3.2.1 BİT destekli istihdam olanaklarıyla işgücüne katılımın artırılması, işsizliğin 

aaaazaltılması ve bölgesel kalkınma gibi ulusal hedeflere ulaşılması: zaltılması ve bölgesel kalkınma gibi ulusal hedeflere ulaşılması: zaltılması ve bölgesel kalkınma gibi ulusal hedeflere ulaşılması: zaltılması ve bölgesel kalkınma gibi ulusal hedeflere ulaşılması: Uzaktan ve 

güvenceli çalışma olanaklarının artırılmasıyla birlikte işgücüne katılımın 

artırılmasını hedeflemektedir. 

3.2.2 BİT destekli istihdam platformlarıyla işveren ve iş arayan kişiler 3.2.2 BİT destekli istihdam platformlarıyla işveren ve iş arayan kişiler 3.2.2 BİT destekli istihdam platformlarıyla işveren ve iş arayan kişiler 3.2.2 BİT destekli istihdam platformlarıyla işveren ve iş arayan kişiler arasında arasında arasında arasında 

bağlantının kurulması: bağlantının kurulması: bağlantının kurulması: bağlantının kurulması: BİT destekli çözümlerle istihdam piyasasındaki bilgi akışını 

ve dolayısıyla verimliliği artırmayı hedeflemektedir. 
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c.c.c.c. Uygulama DetaylarıUygulama DetaylarıUygulama DetaylarıUygulama Detayları    

Tema 3.1: BİT alanındaki nitelikli insan kaynağı sorununun giderilmesiTema 3.1: BİT alanındaki nitelikli insan kaynağı sorununun giderilmesiTema 3.1: BİT alanındaki nitelikli insan kaynağı sorununun giderilmesiTema 3.1: BİT alanındaki nitelikli insan kaynağı sorununun giderilmesi    

Strateji/Gelişim AStrateji/Gelişim AStrateji/Gelişim AStrateji/Gelişim Alanı 3.1.1:  BİT alanındaki politika, strateji ve eylemlerin doğru bir lanı 3.1.1:  BİT alanındaki politika, strateji ve eylemlerin doğru bir lanı 3.1.1:  BİT alanındaki politika, strateji ve eylemlerin doğru bir lanı 3.1.1:  BİT alanındaki politika, strateji ve eylemlerin doğru bir 

zeminde oluşturulabilmesi için insan kaynağı arz ve talebinin belirlenmesizeminde oluşturulabilmesi için insan kaynağı arz ve talebinin belirlenmesizeminde oluşturulabilmesi için insan kaynağı arz ve talebinin belirlenmesizeminde oluşturulabilmesi için insan kaynağı arz ve talebinin belirlenmesi    

3.1.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1 BİT alanında insan kaynağı arz ve talebinin takibini sağlayacak veri altyapısının BİT alanında insan kaynağı arz ve talebinin takibini sağlayacak veri altyapısının BİT alanında insan kaynağı arz ve talebinin takibini sağlayacak veri altyapısının BİT alanında insan kaynağı arz ve talebinin takibini sağlayacak veri altyapısının 

oluşturulmasıoluşturulmasıoluşturulmasıoluşturulması    

1. Ta1. Ta1. Ta1. Tanımnımnımnım    

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının BİT alanındaki mezunlarının mezuniyet sonrası 

istihdam durumlarının ve eğitimle istihdam arasında bağ kurabilecek belirli göstergelerin 

(ör. işgücüne katılım, işsizlik oranları, iş bulma süreleri ve sahip olunan niteliklere göre iş 

bulunan alanlar) takip edileceği veri altyapısının oluşturulması 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Mevcut durumda BİT ile ilgili bölümlerden mezun olan kişilerin sayısı belirlenebilse de, 

bu kişilerin mezuniyet sonrası istihdam piyasasındaki konumlarının takibini tüm 

yönleriyle gerçekleştirebilen bir mekanizma yoktur. BİT alanında oluşturulacak olan 

istihdam stratejileri belirlenirken insan kaynağı arzının nicelik ve nitelik olarak talebi ne 

kadar karşılayabildiğinin anlaşılması oldukça önemlidir. Bu doğrultuda, kurulacak olan 

veri altyapısı ile birlikte temelde mezun kişilerin istihdam piyasasındaki konumunun 

anlaşılması ve anlayışa göre; 

• İnsan kaynağı arzının ve eğitim program kontenjanlarının talep doğrultusunda 

optimize edilmesi 

• Bilişim alanında sektörler seviyesinde insan kaynağı stratejisi yapılmasına olanak 

sağlanması 

• Eğitim kuruluşları ve bölgeler arasındaki eğitimin istihdama dönüşüm performansının 

ölçülmesi 

mevcut durumdaki ihtiyaçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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İnsan kaynağı arzının ve eğitim progrİnsan kaynağı arzının ve eğitim progrİnsan kaynağı arzının ve eğitim progrİnsan kaynağı arzının ve eğitim program kontenjanlarının talep doğrultusunda optimize am kontenjanlarının talep doğrultusunda optimize am kontenjanlarının talep doğrultusunda optimize am kontenjanlarının talep doğrultusunda optimize 

edilmesi: edilmesi: edilmesi: edilmesi: Farklı bölümlerden mezun veya farklı sertifikasyonlara sahip kişilerin istihdam 

durumlarının tespit edilmesiyle birlikte; sahip olunan yetkinlikler ve istihdam edilebilme 

arasındaki ilişki kurulabilecektir. Bu sayede, sektörde ve ilgili sektörlerde hangi 

alanlardan mezun kişilerin daha kolay istihdam edilebildiği ve ne kadar kişiye ihtiyaç 

duyulduğu ortaya konulabilecektir. Yapılan talep planlaması ile birlikte, bilişim ile ilgili 

bölümlerde program kontenjanlarının daha doğru belirlenmesi mümkün olabilecektir. 

Bilişim alanında sektörler seviyesinde insan kaynağı stratejisi yapılmasına olanak Bilişim alanında sektörler seviyesinde insan kaynağı stratejisi yapılmasına olanak Bilişim alanında sektörler seviyesinde insan kaynağı stratejisi yapılmasına olanak Bilişim alanında sektörler seviyesinde insan kaynağı stratejisi yapılmasına olanak 

sağlanması:sağlanması:sağlanması:sağlanması: Oluşturulacak olan veritabanında kişilerin uzmanlaşma alanlarına ve sahip 

oldukları sertifikalara yer verilmesiyle birlikte; hangi alandan kişilere daha çok talep 

olduğuyla ilgili tablo ortaya çıkacak ve bu kişilerim istihdam edildikleri sektörler ve 

meslek kolları belirlenecektir. Bu durum, alt sektörler bazında (donanım, yazılım ve BT 

hizmetleri) ve BİT’in yoğun kullanıldığı sektörlerde (ör. otomotiv, finans, sağlık) ilgili 

istihdam taleplerini ortaya koyacak ve alt sektörlere yönelik gerekli odak eğitim 

düzenlemelerinin yapılmasına olanak sağlayacaktır. 

Eğitim kuruluşları ve bölgeler arasındaki eğitEğitim kuruluşları ve bölgeler arasındaki eğitEğitim kuruluşları ve bölgeler arasındaki eğitEğitim kuruluşları ve bölgeler arasındaki eğitimin istihdama dönüşüm performansının imin istihdama dönüşüm performansının imin istihdama dönüşüm performansının imin istihdama dönüşüm performansının 

ölçülmesi: ölçülmesi: ölçülmesi: ölçülmesi: Veritabanında yaygın ve örgün eğitim kurumlarının verilen eğitimi istihdama 

dönüştürebilme performanslarının ölçülmesi ve sorumlu kuruluşlar tarafından elde edilen 

bu bilgilerin performans kriteri olarak kullanılmasını hedeflemektedir. Böylece sadece 

nicelik olarak değil, nitelik olarak da sektörün ihtiyaçlarını karşılama konusunda 

iyileştirmelere gidilebilecektir. McKinsey Nitelikli İstihdam Araştırması’na göre 

işverenlerin %72’si BİT alanındaki giriş pozisyonları için üniversite sınavındaki 

sıralamaya göre ilk %10’luk dilimdeki üniversitelerden işe alınan mühendislerle diğer 

üniversitelerden işe alınan mühendisler arasında bilgi, beceri ve işe hazırlık durumları 

açısından belirgin bir fark olduğunu düşünmektedir. Mevcut durumda ise, okul ve 

bölgeler arasında eğitim kalitesi farkları ve kalitenin ölçüm ve takip eksikliği 

bulunmaktadır. 

Veritabanındaki bilgilerin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen mesleki 

tanımlamalarla eşlenmesi, sertifikasyonların belirlenmesi ve böylece hangi meslekten ne 

kadar kişinin istihdam edildiğinin belirlenmesi verilerin yorumlanabilmesi ve birbirleriyle 

karşılaştırılabilmeleri açısından kritik bir önem taşımaktadır. Bu doğrultuda olası 

oluşturulacak bir veritabanında kişi ile ilgili tutulması gerekli olan bilgilerden bazıları 
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aşağıda belirtilmiştir. Kişisel bazda toplanacak verilerin kapsamının anlaşılması için 

sektör liderleri ve eğitim kurumlarından belirlenen bir komite ile dizi toplantılar 

gerçekleşmesi ve ihtiyaçların anlaşılması izlenebilecek yöntemler arasındadır. Tutulması 

gereken bilgiler arasında temel olarak: 

• Kişinin mezun olduğu yıl, eğitim kurumu, bölümü ve varsa uzmanlık dalı ve 

sertifikaları 

• İstihdam edildiği kurum ve mesleki tanımlamalara göre belirlenecek meslek kolu 

kodu 

• Eğer istihdam edilmediyse aktif olarak iş arama durumu ve/veya işsizlik süresi 

yer almalıdır. 

Projenin başarıya ulaşmasında dikkat edilmesi gereken en önemli faktör ise katılımcılığın 

sağlanmasıdır. Okullarda belirli sorumlu kuruluşlar atanarak veri girişi ile ilgili önlemler 

alınsa da, eğitim kurumu ve mezun arasındaki işbirliğinin sağlanması için öğrencilerin de 

projenin faydalarına inandırılması gerekmekte ve teşvik edici mekanizmalar 

belirlenmelidir. 

Uluslararası örneklerde BİT alanındaki arz ve talebin birbiriyle karşılaştırılması ve gerekli 

önlemlerin alınması için farklı çalışmalar yapılmaktadır. Avrupa Birliği Komisyonu ve 

Avrupa E-skills Forum’a hazırlanan “Monitoring E-Skills Demand and Supply in Europe 

(Avrupa’daki E-yetenek Arz ve Talebinin Ölçülmesi)” raporunda, BİT ile alakalı 

istihdamın arzı ve talebini oluşturacak olan 5 temel faktör belirlenmiş ve bu faktörlerin 

değişimlerine bağlı olarak 5 farklı senaryo oluşturulmuştur. Temel sonuç, Avrupa Birliği 

ülkelerinin gelecekte, özellikle ekonomik büyümenin hızlı gerçekleştiği ve yenilikçi 

eğilimlerinin etkisinin yüksek hissedildiği senaryolarda, büyük BİT istihdam 

problemleriyle boğuşacak olduğu ve arzın sürekli düştüğüdür. Bunun yanı sıra, Avrupa 

Komisyonu tarafından yapılan EU Skills Panorama (AB Yenetek Genel Görünümü) 

çalışmasında da Avrupa’daki ülkelerin BİT sektöründe arz ve talebe karşılık göstergeler 

yayımlanmaktadır. Ancak bu göstergeler, tepe seviyede kalmakta ve sektör analizine 

ancak temel oluşturabilmektedir. 

Avustralya hükümeti BİT alanında arz ve talebe yönelik sistematik bir takip 

gerçekleştirmekte ve bu sistematiği kamuya açarak kişilerin kariyer tercihlerinde doğru 



 

235 

 

yönlendirmelere ulaşmasını sağlamaktadır. Bu amaçla oluşturulan “Job Outlook (Meslek 

Profilleri)” isimli internet sitesinde, BİT ile ilgili mesleklerin de içinde bulunduğu yaklaşık 

350 meslek ile ilgili istihdam verileri yer almaktadır. Bu veri tabanında mesleklerle ilgili; 

meslek tanımı, çalışan sayısı, gerekli eğitim, bulunması gereken nitelikler ve bu 

niteliklerin ağırlıklı önemleri, çalışanların profili ve meslekle ilgili gelecekteki büyüme 

tahminleri yer almaktadır. Bu veritabanı mezun takip sisteminden kapsamı bakımından 

bazı yönleriyle ayrışsa da, amaç olarak büyük benzerlik göstermektedir. 

 

3.3.3.3.    İlgili Kuruluşlarİlgili Kuruluşlarİlgili Kuruluşlarİlgili Kuruluşlar    

• TÜİK Bilişim Teknolojileri Dairesi (Sorumlu) 

• TÜİK İşgücü ve Yaşam Koşulları Dairesi (Sorumlu) 

• İŞKUR (Sorumlu) 

• Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (Sorumlu) 

• Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Sorumlu) 

• Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) 

• Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi 

• Üniversiteler (özellikle üniversitelerin bünyesinde kurulmuş kariyer merkezleri ve 

mezun dernekleri)  

• Bilişim alanında eğitim veren meslek liseleri  

• BİT alanında mesleki eğitim veren özel kuruluşlar 

 

4. Tahmini Etki / 4. Tahmini Etki / 4. Tahmini Etki / 4. Tahmini Etki / FaydalarFaydalarFaydalarFaydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Toplanan verilerle birlikte arz ve talep dengesinin daha 

sağlıklı kurulabilmesi  

• BİT’in alt sektörlerinde ve BİT’in yoğun olarak kullanıldığı 

sektörlerde oluşturulabilecek istihdam ve eğitim 

stratejilerine katkı sağlanması  
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• Yayımlanacak toplu istatistiki verilerin diğer kişilerin meslek 

tercihleri bakımından yol gösterici olması 

• Hangi mesleklerin yükselişte olduğunu ve istihdam 

potansiyeli taşıdığını görme fırsatı sağlaması 

• Eğitimin istihdama dönüşmesinde sıkıntı yaşayan eğitim 

kurumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin alınması 

• Sertifikalandırmanın istihdama etkisinin anlaşılması 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Projede oluşacak tek seferlik maliyet kalemleri içerisinde proje ekibinin ön hazırlık 

çalışma maliyetleri, ilgili kuruluşlardan yetkililerle yapılacak olan ve portalın içeriğinin 

tartışılacağı atölye çalışmaları, veritabanı kurulum maliyeti, internet üzerinden veritabanı 

kullanımı ile ilgili hazırlanacak olan eğitimin maliyeti, veritabanının kullanıcılarına yönelik 

(okullardaki öğrencilere ve özel sektördeki şirketler) tanıtım amaçlı faaliyetler (broşür ve 

poster basılması) yer almaktadır. 

Projenin yatırım maliyet kalemlerinin yanı sıra, önemli operasyonel maliyetler de 

bulunmaktadır. Temel operasyonel maliyetler arasında; belirlenen veritabanı kullanım 

hedeflerinin takibi (ör. ilk sene için belirlenen okulların %80’inin doğru veri girişi 

yapması), ilgi arttırma çalışmaları, portalin devrini üstlenecek proje ekibinin maliyetleri ve 

veritabanı bakım maliyetleri yer almaktadır. Projenin başarılı sürdürülme oranına göre bu 

maliyet kalemleri oldukça değişken olabilecektir. 

Tek seferlik maliyet kalemlerinin tahmini hesaplamaları aşağıdaki gibidir: 
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Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Koordinasyon / ön 

çalışma (Kamu) 

Veritabanının işlevi ve kapsamı 

üzerinde paydaşlarla yapılacak olan 

toplantıları kapsamaktadır.55  

10 – 18 bin TL 

BT yatırımı (Kamu) Veritabanını içinde barındıran 

portalın tasarımı, oluşturulması ve 

kullanıma hazır hale getirilmesini 

kapsamaktadır. Açık kaynak kodlu 

yazılım kullanılarak maliyetin daha 

düşük olacağı varsayılmıştır.  

100 – 150 bin TL 

Eğitim/farkındalık 

(Kamu) 

Eğitim kurumları ile koordinasyonlu 

biçimde gelişecek veritabanı 

kullanımı ve veri girişi ile ilgili internet 

üzerinden eğitim hazırlanması ve 

kurumlardaki sorumlu kişilerle 

paylaşımını kapsamaktadır. 

Verilecek eğitimin internet üzerinden 

eğitim modülleriyle gerçekleştireceği 

varsayılmıştır 

50 - 100 bin TL 

Eğitim/farkındalık 

(Kamu) 

Veritabanını içinde bulunduracak 

olan portalın kullanıcılarına yönelik 

(okullardaki öğrencilere ve özel 

sektördeki şirketler) bilgilendirme 

faaliyetleri, broşür ve poster basım 

maliyetlerini kapsamaktadır. 

50 - 100 bin TL 

 

 

 
55 Toplamda 4 atölye çalışması yapılacağı ve her çalışmaya 30 kişinin katılacağı varsayılmaktadır. 
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Toplam  210 – 370 bin TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Veritabanında yer alan veri bütününden istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar 

çıkarılabilmesi için veri analizi ve yorumlama aşamaları oldukça kritiktir. Bu bakımdan, 

veritabanının işlevsellik kazanmasını takiben, veri yorumlama, verilerden stratejik 

anlamlar çıkarma ve bunların üst düzey kurumlarla iletişimi amacıyla ilgili projeler 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Eğitim programlarının veritabanındaki çıktılarla 

şekillenmesi ve aynı zamanda istihdam hedeflerini tam olarak tutturamayan okullarda 

yapılacak iyileştirme çalışmaları bu tip projelerin çıktılarıyla somutlaşacaktır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneri, sektördeki arz ve talep dengesinin kurulmasına yardımcı olacağı için eksen 

kapsamında belirlenen diğer tüm önerilere taban teşkil etmektedir.  

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Portalin içeriğinin ve kapsamının belirlenmesi56 için ilgili kuruluşlardan ve portali 

hazırlayan yüklenici firmadan kişilerin katılımıyla yapılacak ön çalışma (TÜİK, İŞKUR) 

• Hazırlanan ön çalışmanın ilgili kamu kuruluşları, eğitim kurumları ve özel sektörden 

 

 

 
56 Kurulacak portalin içerik ve kapsamıyla ilgili detaylar “İhtiyaçlar” bölümünde belirtilmiştir. 
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katılımcılarla birlikte yapılacak atölye çalışmasında paylaşılması ve geri bildirim 

alınması (TÜİK ve İŞKUR önderliğinde MEB, YÖK ve seçilecek özel sektör 

kuruluşlarıyla portalin kapsamının tartışılması) 

• Final veritabanı tasarımının yüklenici firmayla birlikte “hayata geçirilebilirlik” ve 

“kullanıcı odaklılık” kriterleri göz önünde bulundurularak belirlenmesi ve veritabanının 

kurulması (TÜİK, İŞKUR) 

• Veritabanı kullanım koşulları ve veri giriş sürecinin ayrıntılarını anlatan internet 

üzerinden eğitimin hazırlanması ve bu eğitimin okullardaki sorumlu kişilerle 

paylaşılması (TÜİK, İŞKUR) 

• Bu anlamda, öğrencilere yönelik projenin anlamını ve kapsamını ifade eden tanıtım 

çalışmalarının hazırlanması ve tanıtımın broşürler ve posterler aracılığıyla yapılması 

(TÜİK, İŞKUR) 

• Veritabanını kullanacak eğitim kurumları için kullanım hedeflerin belirlenmesi ve 

kullanım gerçekleştirmeyen okullarla ilgili önceden belirlenen önlemlerin hayata 

geçirilmesi (TÜİK, İŞKUR önderliğinde MEB ve YÖK’ün portalın eğitim kuruluşları 

tarafından kullanımının takip edilmesi) 

• Veritabanındaki bilgilerin stratejik olarak anlam ifade edebilmesi için veri yorumlama 

ve bu verilerin stratejik karar verici kurumlarla iletişimini gerçekleştirecek proje 

ekibinin oluşturulması (TÜİK) 

• Verilerin sonuçları doğrultusunda BİT alanında eğitim ve istihdam stratejilerinin 

belirlenmesi (MEB, YÖK) 

 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

Uygulama önündeki en büyük risk, yeterli katılımın sağlanamamasıdır. Bu anlamda 

katılımcılığın artırılmasına yönelik adımlar atılması ve katılımın sağlanamadığı noktalarda 

gerekli yaptırımların uygulanması gereklidir. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    
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Proje ön hazırlık süreci ve veritabanının kurulumu 6 ay içerisinde tamamlansa dahi, 

eğitim kurumlara ve öğrencilere bu projenin tanıtılması ve yeterli katılımın sağlanması bir 

öğretim dönemini kapsayacak bir sürede (yaklaşık 1 yıl) gerçekleşecektir. Dolayısıyla 1,5 1,5 1,5 1,5 

yılyılyılyıl içerisinde ilk veriler alınmaya başlanacaktır. Yorumlanacak kalitede veri birikimine 

sahip olmak ise 2222----3 yıl3 yıl3 yıl3 yıl gibi nispeten daha uzun bir zaman zarfında gerçekleşecektir.    
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Strateji/Gelişim Alanı 3.1.2:  Mevcut insan kaynağı nitelik eksikliğinin giderilmesiStrateji/Gelişim Alanı 3.1.2:  Mevcut insan kaynağı nitelik eksikliğinin giderilmesiStrateji/Gelişim Alanı 3.1.2:  Mevcut insan kaynağı nitelik eksikliğinin giderilmesiStrateji/Gelişim Alanı 3.1.2:  Mevcut insan kaynağı nitelik eksikliğinin giderilmesi    

3.1.2.1 Özel sektör ve eğitim kurumları arasındaki işbir3.1.2.1 Özel sektör ve eğitim kurumları arasındaki işbir3.1.2.1 Özel sektör ve eğitim kurumları arasındaki işbir3.1.2.1 Özel sektör ve eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin artırılmasıliğinin artırılmasıliğinin artırılmasıliğinin artırılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Özel sektör kuruluşları ve BİT alanında eğitim veren kurumlar arasındaki bağı 

danışmanlık, ortaklık ve yatırım gibi değişik modellerle sağlamlaştırılması ve böylece yeni 

mezunların nitelikleri ve özel sektörün nitelik beklentisi arasındaki farkın en aza 

indirilmesi anlamına gelmektedir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Özel sektör ve eğitim kuruluşları arasında işbirliğinin gerçekleşmesini sağlayabilecek 

düzenlemeler, tavsiye kararları ve gerektiğinde teşvik mekanizmaları geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bu yargıya ulaşılmasını sağlayan temel gösterge, mevcut durumda 

öğrencilerin sahip olduğu ve işverenlerin bekledikleri nitelik seviyesi arasında görülen 

büyük farklılık, diğer bir deyişle nitelik açığıdır. Bu nitelik açığının,  özel sektör ve eğitim 

kuruluşları arasındaki işbirliğinin artmasıyla azalması beklenmektedir. 

Mevcut durumda özellikle eğitim kurumları ve özel sektör arasında; eğitmenlerin özel 

sektörde eğitim almalarını sağlayacak; mesleki eğitimde okullar arasında tecrübe 

alışverişini sağlayacak, meslek birlikleriyle iletişimi sürekli olarak sağlayacak bir 

mekanizma bulunmamaktadır. 

Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı taslağında, özel sektör ve eğitim kurumları 

arasında işbirliğinin güçlenmesini sağlayarak eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi 

güçlendirecek önemli politikalardan bahsedilmektedir. Genel ve mesleki eğitimin 

kalitesinin ve etkinliğinin artırılması ile ilgili kısımda tedbir olarak, “Kamu kesiminin 

mesleki eğitimden kademeli olarak çekilerek bu konudaki inisiyatifi yerel aktörlere 

ve/veya özel sektöre bırakacaktır” ibaresi yer almaktadır. Bu ibare eylem planında 

belirtildiği üzere “Odalar, meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşlarının mesleki ve 

teknik eğitimde daha fazla öncelik almaları sağlanarak özel sektör tarafından verilen 

uygulamalı eğitimi teşvik etmeleri ve destek olmaları sağlanacaktır. Özel sektörün 

işletmelerde eğitim birimi kurması teşvik edilecektir. Özel sektör, meslek kuruluşları ile 

işçi ve işveren kuruluşlarının meslek eğitimi vermeleri özendirilecektir. Mesleki eğitim 
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okul/kurumlarının iş gücü piyasası ile işbirliği içinde eğitim yapmaları sağlanacaktır. 

Meslek kuruluşları ve vakıfların eğitim kapasitesi oluşturma çalışmaları desteklenecektir.” 

şeklinde açıklanmaktadır.  

Mevcut durumda mesleki eğitimin finansmanının uluslararası anlamda özel sektör, 

bireyler ve devlet tarafından sağlandığı görülse de, Türkiye’de istihdam öncesi mesleki 

eğitim MEB tarafından karşılanmaktadır. Örgün eğitim içerisinde yer alan mesleki 

liselerin sadece %0,4’ü özel sektöre aittir. Genel ortaöğretimde ise bunun payının 

%18,9’a çıktığı görülmektedir57.  

Buna ek olarak, Türkiye’de mevcut durumda uluslararası ve yerel şirketlerin eğitim 

kuruluşları ile teması küresel örneklere göre daha azdır ve yeterince organize değildir. 

McKinsey e2e (Education to Employment – Eğitimden İstihdama) araştırmasına katılan 

özel sektör kurumlarının  %58’i eğitim kuruluşlarıyla hiç ilişki kurmadığını söylerken 

dünyada bu rakam %32’dir. İletişimsizlik eğitim kuruluşlarının öğrencileri istihdam için 

daha iyi hazırlaması için gerekli geribildirimi alamamalarına, öğrencilerin şirketlerle 

mezun olana kadar temasa geçememelerine ve okulda öğrendiklerini gerçek dünyada 

staj ve projeler ile uygulama fırsatlarının sınırlı kalmasına neden olmaktadır. 

Bu durumun sonucu olarak McKinsey Nitelikli İstihdam Araştırması’na katılan 

işverenlerin arasında giriş seviyesi pozisyonlar için BİT ile ilgili bölümlerden mezun olan 

mühendislerin yeterli seviyede olduğunu söyleyenlerin oranı sadece %24 olarak 

ölçülmüştür. Bu oran meslek lisesi mezunları için ise %12’dir. Ayrıca, işverenlerin giriş 

seviyesi için %63’ü, tecrübeli elemanlar için ise %78’i BİT alanında eleman bulmanın 

diğer seviyelere göre daha zor olduğunu belirtmiştir. TÜBİSAD üyeleri ile 2012 yılında 

yapılan bir çalışmada ise, çalışmaya katılan şirketlerin %58’i nitelikli işgücü açığını 

sektörün en büyük sorunu olarak belirtmektedirler. 

Özel sektörle eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin kurulması tepe seviyede bir hedeftir. 

 

 

 
57 Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi (METGEM) ve Türkiye Stratejik Araştırmalar 

Merkezi (TASAM) “ Mesleki Eğitimin Ulusal – Uluslararası Rekabete Açılması ve Sertifikasyon” ile “Mesleki İşgücü 
Dolaşımı (Konvertibilite) – Akademik Araştırma Projeleri” ,Haziran 2013 raporundan alınmıştır. 
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Bu hedefin gerçekleşmesi, farklı ilgili kuruluşların dahil olduğu ve birbirinden bağımsız 

gelişim adımlarını içeren kapsamlı bir süreç sonucu mümkündür. Bu atılacak adımların 

toplam etkisi özel sektör ve eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin gelişimini 

sağlayacaktır. Uluslararası örneklere bakıldığında; özel sektör ve eğitim kurumları 

arasında işbirliğinin temelde 3 model ile sağlandığı görülmektedir. Bu 3 model, modeller 

çerçevesinde ülkemiz için atılabilecek çeşitli adımlar ve küresel öğrenimler aşağıda 

özetlenmektedir: 

• Danışmanlık:  Danışmanlık:  Danışmanlık:  Danışmanlık:  Özel sektörden yetkili kişilerin müfredat oluşturma ve güncelleme 

sürecinde tavsiye vermesi, üniversitenin açacağı yüksek lisans programlarını 

belirleme ve üniversite danışma kurulunda yer almak gibi yollarla 

gerçekleşebilmektedir. Danışmanlık modelinin ülkemizde etkinliğinin artırılması için;     

• Özel sektör yöneticilerinin veya sektör temsilcisi kuruluşların üniversitede ön Özel sektör yöneticilerinin veya sektör temsilcisi kuruluşların üniversitede ön Özel sektör yöneticilerinin veya sektör temsilcisi kuruluşların üniversitede ön Özel sektör yöneticilerinin veya sektör temsilcisi kuruluşların üniversitede ön 

lisans, lisans ve lisansüstü program oluşturma ve müfredat oluşturma lisans, lisans ve lisansüstü program oluşturma ve müfredat oluşturma lisans, lisans ve lisansüstü program oluşturma ve müfredat oluşturma lisans, lisans ve lisansüstü program oluşturma ve müfredat oluşturma 

sürecinde görüş vermesinin ve danışma kurullarına katılmasının daha etksürecinde görüş vermesinin ve danışma kurullarına katılmasının daha etksürecinde görüş vermesinin ve danışma kurullarına katılmasının daha etksürecinde görüş vermesinin ve danışma kurullarına katılmasının daha etkin in in in 

biçimde sağlanması amacıyla YÖK önderliğinde çalışma grubu oluşturulması biçimde sağlanması amacıyla YÖK önderliğinde çalışma grubu oluşturulması biçimde sağlanması amacıyla YÖK önderliğinde çalışma grubu oluşturulması biçimde sağlanması amacıyla YÖK önderliğinde çalışma grubu oluşturulması 

ve çalışma sonucu üniversitelere tavsiye verilmesive çalışma sonucu üniversitelere tavsiye verilmesive çalışma sonucu üniversitelere tavsiye verilmesive çalışma sonucu üniversitelere tavsiye verilmesi    

• Pilot üniversitelerin belirlenerek, özel sektör temsilcilerinin yapacağı düzenli Pilot üniversitelerin belirlenerek, özel sektör temsilcilerinin yapacağı düzenli Pilot üniversitelerin belirlenerek, özel sektör temsilcilerinin yapacağı düzenli Pilot üniversitelerin belirlenerek, özel sektör temsilcilerinin yapacağı düzenli 

atölye çalışmalarıyla BİT alanındaki odak meslekatölye çalışmalarıyla BİT alanındaki odak meslekatölye çalışmalarıyla BİT alanındaki odak meslekatölye çalışmalarıyla BİT alanındaki odak mesleklerin tartışılması ve bu lerin tartışılması ve bu lerin tartışılması ve bu lerin tartışılması ve bu 

mesleklerin gereksinimleri doğrultusunda üniversiteler tarafından uygun mesleklerin gereksinimleri doğrultusunda üniversiteler tarafından uygun mesleklerin gereksinimleri doğrultusunda üniversiteler tarafından uygun mesleklerin gereksinimleri doğrultusunda üniversiteler tarafından uygun 

derslerin açılmasıderslerin açılmasıderslerin açılmasıderslerin açılması    

• MEB’in meslek liselerinin BİT ile alakalı bölümlerinin müfredatlarını MEB’in meslek liselerinin BİT ile alakalı bölümlerinin müfredatlarını MEB’in meslek liselerinin BİT ile alakalı bölümlerinin müfredatlarını MEB’in meslek liselerinin BİT ile alakalı bölümlerinin müfredatlarını 

güncellerken müfredatın belirli aralıklarla yapılacak toplantılarla özgüncellerken müfredatın belirli aralıklarla yapılacak toplantılarla özgüncellerken müfredatın belirli aralıklarla yapılacak toplantılarla özgüncellerken müfredatın belirli aralıklarla yapılacak toplantılarla özel sektör el sektör el sektör el sektör 

liderleri ve sektör birlikleri ile tartışılması ve gerekli revizelerin yapılmasıliderleri ve sektör birlikleri ile tartışılması ve gerekli revizelerin yapılmasıliderleri ve sektör birlikleri ile tartışılması ve gerekli revizelerin yapılmasıliderleri ve sektör birlikleri ile tartışılması ve gerekli revizelerin yapılması    

 gibi somut adımların tanımlanması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

DanışmanlıkDanışmanlıkDanışmanlıkDanışmanlık modelinde ülke örneği olarak Güney Kore’deGüney Kore’deGüney Kore’deGüney Kore’de; mesleki eğitim veren Meister 

okullarında müfredat oluşturma, eğitmenlerini seçme ve özel sektörle bağ oluşturma 

aşamasında özerk olsalar dahi müfredat yenileme süreci özel sektör davet edilerek 

yapılmakta ve oluşturulacak eğitim programlarına okulun kendi kapasitesi dahilinde 

karar verilmektedir. Malezya’daMalezya’daMalezya’daMalezya’da, BİT müfredatını talep odaklı şekilde güncellemek, 

sektörle sürekli işbirliği içerisinde müfredat oluşturma esasına dayanmaktadır. MADICT 

VE MQA (Malaysian Qualifications Agency) tarafından BİT müfredatının belirli odak 



 

244 

 

alanlar etrafında şekillenmesine dair teklif sunulmuştur. MADICT’in önerisine göre, 

Association of Computing Machinery (ACM), tarafından önerilen BİT öğrenim modülleri 

üniversite derslerine dahil edilmeli ve odak sektörler belirlenmelidir. Örneğin, 

Malezya’da odak sektörler; yazılım mühendisliği, bilgisayar ağ sistemleri, yapay zekâ, 

multimedya ve bilgi sistemleri olarak belirlenmiştir. MADICT’in bu konudaki bir diğer 

önerisi ise, lisans seviyesinde bilgisayar bilimleri ve bilgi teknolojileri bölümlerinin ayrı 

kurulmasıdır. Şirketler bazında ise IBM,IBM,IBM,IBM, BT hizmetleri konusunda uzman BİT 

profesyonellerine olan ihtiyaç sonucunda kendisi oluşturduğu “Service Science 

Management and Engineering (SSME) (Hizmet Yönetimi ve Mühendisliği)” programını 

üniversite müfredatına dahil etmiştir. SSME programının temel özelliği disiplinler arası bir 

program olması ve hizmet sektörüne mühendislik bakış açısı kazandırarak verimliliği 

artırmayı hedeflemesidir. Bu amaçla, program kısa süre içerisinde küresel anlamda 45 

üniversitenin işletme, pazarlama veya bilgisayar mühendisliği gibi programlarında 

uygulanmaya başlanmıştır. Bu üniversiteler arasında Amerika’dan Arizona State, 

University of Maryland, UC Berkeley; İsveç’ten Karlstad University, İngiltere’den 

Manchester Business School, İtalya’dan Politecnico di Milano gibi üniversiteler yer 

almaktadır. 

• Ortaklık:  Ortaklık:  Ortaklık:  Ortaklık:  Özel sektörün üniversitelerde eğitim vermesi, ortak araştırma 

gerçekleştirilmesi; çıraklık, stajyerlik ve yarı zamanlı iş olanaklarının sağlanması, burs 

imkanı sağlanması, hibe ve ödül mekanizmalarının belirlenmesi ve eğitmenlere 

yönelik seminerler ve çalıştayları kapsamaktadır. Ortaklık modelinin ülkemizde 

etkinliğinin artırılması için;    

• Üniversitelerde başlatılan iş yerinde zorunlu eğitim uygulamalarının Üniversitelerde başlatılan iş yerinde zorunlu eğitim uygulamalarının Üniversitelerde başlatılan iş yerinde zorunlu eğitim uygulamalarının Üniversitelerde başlatılan iş yerinde zorunlu eğitim uygulamalarının 

yaygınlaştırılması adına uygulamadan olumlyaygınlaştırılması adına uygulamadan olumlyaygınlaştırılması adına uygulamadan olumlyaygınlaştırılması adına uygulamadan olumlu çıktılar elde eden üniversitelerin u çıktılar elde eden üniversitelerin u çıktılar elde eden üniversitelerin u çıktılar elde eden üniversitelerin 

katılımıyla bilgilendirme toplantılarının gerçekleşmesikatılımıyla bilgilendirme toplantılarının gerçekleşmesikatılımıyla bilgilendirme toplantılarının gerçekleşmesikatılımıyla bilgilendirme toplantılarının gerçekleşmesi    

• Mesleki eğitimde görevli eğitmenlerin özel sektörde belirli bir süre eğitim Mesleki eğitimde görevli eğitmenlerin özel sektörde belirli bir süre eğitim Mesleki eğitimde görevli eğitmenlerin özel sektörde belirli bir süre eğitim Mesleki eğitimde görevli eğitmenlerin özel sektörde belirli bir süre eğitim 

almalarına yönelik MEB, YÖK ve özel sektör işbirliğiyle proje geliştirilmesialmalarına yönelik MEB, YÖK ve özel sektör işbirliğiyle proje geliştirilmesialmalarına yönelik MEB, YÖK ve özel sektör işbirliğiyle proje geliştirilmesialmalarına yönelik MEB, YÖK ve özel sektör işbirliğiyle proje geliştirilmesi    

• Özel sektöÖzel sektöÖzel sektöÖzel sektörde çıraklık eğitimi, stajyerlik, projeler ve yarı zamanlı iş olanaklarını rde çıraklık eğitimi, stajyerlik, projeler ve yarı zamanlı iş olanaklarını rde çıraklık eğitimi, stajyerlik, projeler ve yarı zamanlı iş olanaklarını rde çıraklık eğitimi, stajyerlik, projeler ve yarı zamanlı iş olanaklarını 

takip edecek, öğrencilerle buluşturacak web portalının hem meslek lisesi ve takip edecek, öğrencilerle buluşturacak web portalının hem meslek lisesi ve takip edecek, öğrencilerle buluşturacak web portalının hem meslek lisesi ve takip edecek, öğrencilerle buluşturacak web portalının hem meslek lisesi ve 

üniversite seviyelerindeki öğrencileri kapsayacak şekilde oluşturulmasıüniversite seviyelerindeki öğrencileri kapsayacak şekilde oluşturulmasıüniversite seviyelerindeki öğrencileri kapsayacak şekilde oluşturulmasıüniversite seviyelerindeki öğrencileri kapsayacak şekilde oluşturulması    

• Lider BİT firmalarının öğrencilerLider BİT firmalarının öğrencilerLider BİT firmalarının öğrencilerLider BİT firmalarının öğrencilerin eğitimine katkıda bulunacak sosyal in eğitimine katkıda bulunacak sosyal in eğitimine katkıda bulunacak sosyal in eğitimine katkıda bulunacak sosyal 
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sorumluluk projelerine yönlendirilmesi ve daha önce başarılı olmuş sorumluluk projelerine yönlendirilmesi ve daha önce başarılı olmuş sorumluluk projelerine yönlendirilmesi ve daha önce başarılı olmuş sorumluluk projelerine yönlendirilmesi ve daha önce başarılı olmuş 

uygulamaların (ör. Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) yapılacak atölye uygulamaların (ör. Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) yapılacak atölye uygulamaların (ör. Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) yapılacak atölye uygulamaların (ör. Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) yapılacak atölye 

çalışmalarıyla diğer şirketlere tanıtılmasıçalışmalarıyla diğer şirketlere tanıtılmasıçalışmalarıyla diğer şirketlere tanıtılmasıçalışmalarıyla diğer şirketlere tanıtılması 

gibi somut adımların tanımlanması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Özel sektörün üniversite eğitimine dahil olmasını sağlayan bir diğer yol ise üniversite ve 

özel sektör arasında çeşitli eğitim alanlarında kurulan ortaklıklarortaklıklarortaklıklarortaklıklardır. Örneğin, Danimarka, Danimarka, Danimarka, Danimarka, 

Almanya, Norveç ve İsviçreAlmanya, Norveç ve İsviçreAlmanya, Norveç ve İsviçreAlmanya, Norveç ve İsviçre gibi ülkelerde okullarda ve özel işletmelerde verilen toplam 

teknik ve mesleki eğitim programlarının %50-75 arası işyerinde gerçekleşmektedir. 

Teorik eğitimler okulda verilirken, öğrenciler mesleki pratik eğitimi işyerlerinde 

almaktadır. Almanya özellikle kurduğu bu ikili sistem (dual system) ile birlikte mesleki 

eğitimde uluslararası rol model bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır.  ISCED 3 ve 

ISCED 5 seviyesinde verilen mesleki eğitimlerle, özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte 

kişiler yetiştirilmektedir. İngiltere ise, işverenler ve eğitim kuruluşları arasındaki bağlantıyı 

bir kamu ajansı vasıtasıyla organize eder hale getirilmiştir. Kurulan yapının en önemli 

parçası, çıraklık/staj imkânlarının etkin biçimde öğrencilere ulaşmasını sağlamak için 

oluşturulmuş olan web portalıdır. Bu portal üzerinden mesleki eğitim veren kurumlar 

öğrencilerini yerleştirebilecek pozisyonların takibini gerçekleştirebilmektedir. BİT 

alanında önde gelen şirketlerden biri olan GoogleGoogleGoogleGoogle ise; Amerika, Kanada, Avrupa, Orta 

Doğu, Çin ve Avustralya gibi bölgelerde master öğrencilerine burs vermektedir. Bunun 

yanı sıra, öğretim görevlilerinin de eğitimine ve yeteneklerinin güncel tutulmasına önem 

vermekte, teknolojik yenilikler doğrultusunda; Çin’deki Peking ve Tsinghua 

Üniversitelerinde bu kişilere yönelik eğitimler düzenlemektedir. Google’ın üniversite 

işbirlikleri konusunda gerçekleştirdiği çok sayıdaki aktiviteden bir diğeri ise, 

Japonya’daki üniversitelerdeki araştırma görevlilerinin şirketlerinde misafir araştırmacı 

olarak ağırlamasıdır. Böylece, akademi ve özel sektör arasında bilgi ve tecrübe transferi 

sağlanabilmektedir.  

• Yatırım:Yatırım:Yatırım:Yatırım:  Özel sektörün üniversite ve meslek liselerinde; laboratuvar, Ar-Ge merkezi 

kurması, araştırma fonu desteği sağlaması ve çalışanlar için eğitim merkezi olarak 

kullanması yoluyla gerçekleşebilmektedir. Yatırım modelinin ülkemizde etkinliğinin 

artırılması için;    

• Çok uluslu ve sektör deneyimi yüksek firmaların ülkemize çekilerek insan Çok uluslu ve sektör deneyimi yüksek firmaların ülkemize çekilerek insan Çok uluslu ve sektör deneyimi yüksek firmaların ülkemize çekilerek insan Çok uluslu ve sektör deneyimi yüksek firmaların ülkemize çekilerek insan 

kaynağına yatırım yapmalarının sağlanmasıkaynağına yatırım yapmalarının sağlanmasıkaynağına yatırım yapmalarının sağlanmasıkaynağına yatırım yapmalarının sağlanması    
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• BİT sektöründeki firmaların meslek liselBİT sektöründeki firmaların meslek liselBİT sektöründeki firmaların meslek liselBİT sektöründeki firmaların meslek liseleri ve üniversitelere uygulamalı eğitim eri ve üniversitelere uygulamalı eğitim eri ve üniversitelere uygulamalı eğitim eri ve üniversitelere uygulamalı eğitim 

laboratuvarları, araştırma merkezi kurma, araştırma fonu sağlama gibi laboratuvarları, araştırma merkezi kurma, araştırma fonu sağlama gibi laboratuvarları, araştırma merkezi kurma, araştırma fonu sağlama gibi laboratuvarları, araştırma merkezi kurma, araştırma fonu sağlama gibi 

faaliyetleri için kamu tarafından hibe verilmesi faaliyetleri için kamu tarafından hibe verilmesi faaliyetleri için kamu tarafından hibe verilmesi faaliyetleri için kamu tarafından hibe verilmesi     

gibi somut adımların tanımlanması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Küresel anlamda üçüncü işbirliği modeli ise üniversiteye yatırım yapmakla yatırım yapmakla yatırım yapmakla yatırım yapmakla 

gerçekleşmektedir. Yukarıdaki örneklerden de anlaşıldığı üzere, çok uluslu şirketlerin 

ülkedeki insan kaynağına yatırım yapmasının sağlanması buradaki en önemli adımlardan 

biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve 

Latin Amerika bölgelerinde birçok üniversite ile araştırma konusunda işbirliği yapmakta, 

laboratuvarlar ve araştırma merkezleri kurmaktadır. Bu Ar-Ge merkezlerini Microsoft 

hem inovasyonu artırmak hem de nitelikli insan kaynağı havuzuna ulaşıp doğru nitelikleri 

istihdam etmek amacıyla kullanmaktadır.  

Özel sektör ve eğitim kurumları arasında geliştirilen işbirliği örnekleri aşağıda 

özetlenmektedir (Şekil 22) (Şekil 23). 
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            Şekil 22 Özel sektörün BİT eğitimine katkı verme modelleri (1/2) 
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Şekil 23 Özel sektörün BİT eğitimine katkı verme modelleri (2/2) 

 

 

3. İlgili K3. İlgili K3. İlgili K3. İlgili Kuruluşlaruruluşlaruruluşlaruruluşlar    

• Milli Eğitim Bakanlığı (Sorumlu) 

• Yükseköğretim Kurulu (Sorumlu) 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

• Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
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• TÜBİTAK 

• İŞKUR 

• Üniversiteler 

• TÜBİSAD  

• Bilişim alanında eğitim veren meslek liseleri  

• BİT alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlar 

• BİT alanında faaliyet gösteren sektör birlikleri 

• İlgili STK’lar 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    İşbirliğinin sağlayacağı temel fayda özel sektörün beklentilerini 

daha iyi karşılayan BİT alanı mezunlarının yetişmesidir. Bu 

faydalar daha alt kırılımda;  

• Mezunlar ile işverenler arasındaki bağlantının kurulması 

• Öğrencilerin daha etkin uygulamalı eğitim ve staj 

olanaklarına sahip olmasının sağlanması  

• Müfredatlar işverenlerin beklentileriyle paralel ve BİT’teki 

eğilimlere uygun hale getirilmesi 

• Öğrencilerin iş hayatının gereksinimleri ile ilgili bilinçlenmesi 

• Mesleki eğitimde iş yerinde eğitimin sisteme dahil 

edilebileceği olgun ekosistemin oluşması 

sıralanabilmektedir. 

FaydaFaydaFaydaFayda    -     

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    -     
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5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

İhtiyaç bölümünde belirtilen atılacak adımların her biri için olası maliyet kalemleri 

aşağıda belirtilmektedir. Temelde, özel sektör ve eğitim kurumları arasında işbirliği 

sağlanmasında oluşturulacak internet portalı maliyetleri ve düzenlenecek atölye 

çalışmaları dışında önemli bir maliyet kalemi beklenmemektedir. 

ModelModelModelModel    İhtiyaç alanıİhtiyaç alanıİhtiyaç alanıİhtiyaç alanı    Maliyet kalemi / Maliyet kalemi / Maliyet kalemi / Maliyet kalemi / 

açıklamasıaçıklamasıaçıklamasıaçıklaması    

MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet    

DanışmanlıkDanışmanlıkDanışmanlıkDanışmanlık    Özel sektör 

yöneticilerinin veya 

sektör temsilcisi 

kuruluşların 

üniversitede ön lisans, 

lisans ve lisansüstü 

program oluşturma ve 

müfredat oluşturma 

sürecinde görüş 

vermesinin ve danışma 

kurullarına katılmasının 

daha etkin biçimde 

sağlanması amacıyla 

YÖK önderliğinde 

çalışma grubu 

oluşturulması ve 

çalışma sonucu 

üniversitelere tavsiye 

verilmesi  

Çalışma/koordinasyon 

(Kamu): 

Temel maliyet kalemleri 

arasında belirlenecek 

çalışma grubunun zaman 

maliyetleri, araştırma 

maliyetleri ve yurt dışı 

seyahat maliyetleri 

bulunmaktadır.  

  50 – 100 bin TL            

 

           

     

Pilot üniversitelerin 

belirlenerek, özel sektör 

Çalışma/koordinasyon 

(Özel): 

50 - 90 bin TL 
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temsilcilerinin yapacağı 

düzenli atölye 

çalışmalarıyla birlikte, 

BİT alanındaki odak 

mesleklerin tartışılması 

ve bu mesleklerin 

gereksinimleri 

doğrultusunda 

üniversiteler tarafından 

ek dersler açılması 

Yapılacak olan atölye 

çalışması lojistik 

maliyetlerini 

içermektedir. 58 

MEB’in meslek 

liselerinin BİT ile ilgili 

bölümlerinin 

müfredatlarını 

güncellerken 

müfredatın belirli 

aralıklarla yapılacak 

toplantılarla özel sektör 

liderleri ve sektör 

birlikleri ile tartışılması 

Çalışma/koordinasyon 

(Kamu): 

Yapılacak olan atölye 

çalışması lojistik 

maliyetlerini 

içermektedir59. 

10 -18 bin TL 

OrtaklıkOrtaklıkOrtaklıkOrtaklık    Üniversitelerde 

başlatılan iş yerinde 

zorunlu eğitim 

uygulamalarının 

Çalışma/koordinasyon 

(Kamu): 

Yapılacak olan atölye 

çalışması lojistik 

10 -18 bin TL 

 

 

 
58 Belirlenecek katılımcıların sayısına göre toplam maliyet değişiklik göstermektedir. Kişi başına atölye çalışması 
maliyeti ortalama 80 -150 TL’dir. Projenin 5 üniversitede gerçekleşmesi, katılımın toplantı başına 20 kişi olması, 6 
ayda 1 düzenlenmesi ve projenin 3 sene sürmesi durumundaki maliyet hesaplanmıştır. 

59 Belirlenecek katılımcıların sayısına göre toplam maliyet değişiklik göstermektedir. Kişi başına atölye çalışması 
maliyeti ortalama 80 -150 TL’dir. Katılımın 20 kişi olması halinde ve 6 ayda bir, 3 sene boyunca toplantı yapılacağı 
varsayılmıştır. 
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yaygınlaştırılması adına 

projeden olumlu çıktılar 

elde eden 

üniversitelerin 

katılımıyla bilgilendirme 

toplantılarının 

gerçekleşmesi 

maliyetlerini 

içermektedir59. 

Mesleki eğitim veren 

kişilerin özel sektörde 

belirli bir süre eğitim 

almalarına yönelik 

MEB, YÖK ve özel 

sektör işbirliğiyle proje 

geliştirilmesi 

Danışmanlık (Kamu): 

Gerçekleşecek olan 

projenin detaylarının 

hazırlanması sürecinde 

alınacak danışmanlık 

hizmetinin maliyetini 

içermektedir. 

500 bin – 1 

milyon TL 

 

 

BT yatırımı (Kamu): 

Proje uygulaması 

esnasında özel 

sektördeki boş 

kontenjanların 

gösterildiği ve eşleştirme 

konusunda merkezi bir 

web portalının kurulması 

50 – 100 bin TL 

BİT alanında özel 

sektörde çıraklık 

eğitimi, stajyerlik, 

projeler ve yarı zamanlı 

iş olanaklarını takip 

edecek, öğrencilerle 

buluşturacak web 

portalının hem meslek 

lisesi hem de üniversite 

BT yatırımı (Kamu): 

Özel sektördeki ilanların 

görülebileceği ve 

öğrencilerin başvuru 

yapabileceği bir web 

portalinin oluşturulması 

veya hâlihazırdaki 

İŞKUR istihdam portali 

bünyesinde BİT alanında 

Sıfırdan maliyet: 

50 – 100 bin TL 

İŞKUR istihdam 

portalına 

eklenmesi: 

10 – 20 bin TL 
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seviyeleri için 

oluşturulması 

öğrencilere özel ayrı bir 

bölüm açılması 

Eğitim/farkındalık 

(Kamu): 

Kurulacak olan web 

portalının öğrencilere ve 

özel sektöre tanıtılması 

(internet üzerinden 

eğitim modülü) 

30 – 50 bin TL 

 

İşgücü (Kamu): 

Web portalinin işlerliğini 

sağlamak açısından tam 

zamanlı personel 

kaynağının tahsis 

edilmesi60  

8 bin TL (aylık) 

Lider BİT firmalarının 

öğrencilerin eğitimine 

Çalışma/koordinasyon 

(Özel): 

20 – 36 bin TL 

 

 

 
60 Tam zamanlı personelin aylık maliyeti yaklaşık 2000 TL’dir. Ayırılacak kişi kaynağının 4 kişi olduğu varsayılıp aylık 

maliyet hesaplanmıştır. 
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katkıda bulunacak 

sosyal sorumluluk 

projelerine 

yönlendirilmesi ve daha 

önce başarılı olmuş 

uygulamaların (ör. 

MLMM) yapılacak 

atölye çalışmalarıyla 

diğer şirketlere 

tanıtılması 

Yapılacak olan atölye 

çalışması lojistik 

maliyetlerini 

içermektedir61 

YatırıYatırıYatırıYatırımmmm    Çok uluslu ve sektör 

deneyimi yüksek 

firmaların ülkemize 

çekilerek insan 

kaynağına yatırım 

yapmalarının 

sağlanması 

Bilgi Teknolojileri ekseni 

kapsamında bu öneriye 

ait detaylandırma 

yapılmıştır. 

-    

BİT sektöründeki 

firmaların meslek 

liseleri ve üniversitelere 

uygulamalı eğitim 

laboratuvarları, 

araştırma merkezi 

kurma, araştırma fonu 

sağlama gibi faaliyetler 

için kamu tarafından 

destek verilmesi 

Teşvik/Destek (Kamu): 

Getireceği artı maliyet 

kurulacak araştırma 

merkezinin ve 

laboratuvarın 

imkânlarına ve sayısına 

göre oldukça 

değişkendir. Hibe yolu ile 

verilebileceği 

2 - 3 milyon TL  

                    

 

 

 
61 Belirlenecek katılımcıların sayısına göre toplam maliyet değişiklik göstermektedir. Yapılacak atölye çalışması 

ortalama maliyeti 80 -150 TL’dir, 60 kişinin katılacağı 4 dizi toplantı şeklinde gerçekleşecektir. 
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varsayılmıştır.  

ToplamToplamToplamToplam       3 – 5 milyon TL 

 

6. Öncül Uygula6. Öncül Uygula6. Öncül Uygula6. Öncül Uygulamalarmalarmalarmalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Özel sektör ve eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin güçlenmesi sonucunda; iş yerinde 

eğitimin önemli ölçüde yaygınlaşması beklenmektedir. Mesleki eğitim kültürünün 

okullarda yaygınlaşmasıyla birlikte, mesleki eğitim sisteminde iş yerinde eğitimin zorunlu 

tutulmasını sağlayabilecek ortam oluşacaktır. Takip edecek uygulamanın işbirliğinde 

yeterli olgunluk yakalandıktan sonra işyerinde eğitimin mesleki eğitim sistemine dahil 

olması olabileceği ön görülmektedir (ör. üniversitelerin BİT ile alakalı bölümlerinde 

3.sömestre’ın iş yerinde geçirilmesi zorunluluğu). Ancak, yukarıdaki ekosistemi 

sağlamlaştırıcı adımlar atılmadan böyle bir zorunluluğun getirilmesi; pratikte tüm mesleki 

eğitim kurumlarını kapsayacak şekilde mevcut durum için mümkün gözükmemektedir 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Uygulama Adımları9. Uygulama Adımları9. Uygulama Adımları9. Uygulama Adımları    

DanışmanlıkDanışmanlıkDanışmanlıkDanışmanlık    

Özel sektör yöneticilerinin veya sektör temsilcisi kuruluşların; üniversitelerde ön lisans, 

lisans ve lisansüstü program oluşturma ve müfredat oluşturma sürecinde görüş 

vermesinin ve danışma kurullarına katılmasının daha etkin biçimde sağlanması amacıyla 

YÖK önderliğinde çalışma grubu oluşturulması ve çalışma sonucu üniversitelere tavsiye 

verilmesi (YÖK) 
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• YÖK’ün konuyla ilgili çalışma grubuna önderlik ederek grubun belirlenmesi 

• Paydaşlar tarafından belirlenecek çalışma süreçleri (küresel eş kuruluşlarla yapılacak 

fikir alışverişi, eğitim alanında fikir liderleriyle, STK’larla toplantı yapılması ve BİT 

alanında eğitim gören öğrencilerle bir araya gelinmesi) 

• YÖK’ün özel sektör işbirliğiyle ilgili üniversiteleri teşvik edici tavsiye kararının 

oluşturulması 

Pilot üniversitelerin belirlenerek, özel sektör temsilcilerinin yapacağı düzenli atölye 

çalışmalarıyla BİT alanındaki odak mesleklerin tartışılması ve bu mesleklerin 

gereksinimleri doğrultusunda üniversiteler tarafından ek dersler açılması (YÖK, 

üniversiteler) 

• Eğitim imkânlarının elverişliliği doğrultusunda YÖK tarafından pilot üniversitelerin 

belirlenmesi 

• Üniversite bünyesinde atölye çalışmalarına katılacak kişilerin belirlenmesi 

• Atölye çalışmalarının çıktılarının üniversite kurullarında tartışılarak müfredatlara 

etkisinin ortaya koyulması 

• Üniversitelerin kendi imkanları doğrultusunda açılabilecek ek derslerin belirlenmesi ve 

açılan derslerin istihdama etkilerinin ölçülmesi 

MEB’in meslek liselerinin BİT ile alakalı bölümlerinin müfredatlarını güncellerken 

müfredatın belirli aralıklarla yapılacak toplantılarla özel sektör liderleri ve sektör birlikleri 

ile tartışılması (MEB) 

• MEB’in bilişim alanında eğitim veren meslek liselerinde uygulanacak müfredatın 

etkinliğin anlaşılması için özel sektörle çalışma grupları düzenleyerek geri bildirim 

alması 

• Alınan geri bildirimler doğrultusunda müfredatta yapılabilecek geliştirmelerin 

belirlenmesi 

OrtaklıkOrtaklıkOrtaklıkOrtaklık    

Üniversitelerde başlatılan iş yerinde eğitime dair uygulamalarının yaygınlaştırılması adına 
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projeden olumlu çıktılar elde eden üniversitelerin katılımıyla bilgilendirme toplantılarının 

gerçekleşmesi (YÖK, TÜBİSAD) 

• İş yerinde eğitimi müfredata dahil eden ve başarı yakalayan üniversitelerin (ör. TOBB 

ETÜ) belirlenmesi  

• Belirlenen üniversitelerde iş yerinde eğitim sonucu alınan sonuçların ve mesleki 

eğitimde başarı faktörlerinin diğer üniversitelerle paylaşılarak teşvik edilmesi 

BİT alanında mesleki eğitim veren kişilerin özel sektörde belirli bir süre eğitim almalarına 

yönelik MEB, YÖK ve özel sektör ortaklığıyla proje geliştirilmesi (MEB, YÖK, özel sektör) 

• Uygulanacak projenin kapsamının tayini edilmesi amacıyla danışmanlık hizmet alımı. 

Karar verilecek temel hususlar aşağıdaki gibidir: 

o Eğitimlerin sağlanacağı özel sektör kuruluşlarının kapsamı 

o  Eğitim içeriğinin tayin edilmesi 

o  Eğitim süresinin belirlenmesi 

o Eğitim sonucunda eğitmenlere sağlanacak faydaların ve eğitimin zorunluluk 

halinin tespit edilmesi 

BİT alanında özel sektördeki çıraklık eğitimi, stajyerlik, projeler ve yarı zamanlı iş 

olanaklarını takip edecek ve öğrencilerle buluşturacak web portalının hem meslek lisesi 

hem de üniversite seviyeleri için oluşturulması (İŞKUR): 

• Web portalinin kurulum kapsamının belirlenmesi (sıfırdan yeni bir portal kurulumu veya 

İŞKUR istihdam portalına bölüm eklenmesi) 

• Özel sektör, eğitim kurumu ve öğrencilere web portalıyla ilgili tanıtımın yapılması; 

okullardaki kariyer merkezleriyle işbirliğinin sağlanması 

• Oluşturulacak istihdam portalının başarısının ölçümü için takip mekanizmasının 

kurulması 

Lider BİT firmalarının öğrencilerin eğitimine katkıda bulunacak sosyal sorumluluk 

projelerine yönlendirilmesi ve daha önce başarılı olmuş uygulamaların (ör. MLMM) 

yapılacak atölye çalışmalarıyla diğer şirketlere tanıtılması (Kalkınma Bakanlığı Bilgi 
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Toplumu Dairesi, MEB) 

• Başarılı eğitim kurumu ve özel sektör işbirliği örneklerini uygulayan şirketlerin tespit 

edilmesi (ör. Koç topluluğu tarafından gerçekleştirilen Meslek Lisesi Memleket 

Meselesi projesi) 

• Yapılacak olan atölye çalışmalarıyla birlikte bu tür çalışmalardan elde edilen katkıların 

diğer kuruluşlarla paylaşılması ve temel başarı faktörlerinin belirlenmesi 

• MEB tarafından özel sektörde faaliyet gösteren BİT şirketlerine işbirliği alanında 

atılabilecek adımların duyurulması ve sosyal sorumluluk projelerine katılımın teşvik 

edilmesi 

YatırımYatırımYatırımYatırım    

Çok uluslu ve sektör deneyimi yüksek firmaların ülkemize çekilerek insan kaynağına 

yatırım yapmalarının sağlanması: 

Bilgi Teknolojileri ekseni kapsamında bu öneriye ait detaylandırma yapılmıştır. 

BİT sektöründeki firmalara kamu tarafından; meslek liseleri ve üniversitelere uygulamalı 

eğitim laboratuvarları kurma ve araştırma merkezi kurma için belirli miktarda hibe 

verilmesi (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kurulacak yetkili komisyonun belirlenmesi 

• İşbirliği yapılacak BİT firmalarının seçim kriterlerinin belirlenmesi 

• Araştırma merkezi kurulacak okulların seçim kriterlerinin yatırım yapacak firma ile 

birlikte belirlenmesi 

• Fizibilite çalışmalarının gerçekleşmesi 

• Kurulan tesisin maliyetlerine göre kamu tarafından yapılabilecek hibe kapsamının tayin 

edilmesi 

 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    
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Uygulama önündeki en büyük engel, üniversiteler tarafından verilen teorik eğitimin pratik 

eğitimin gerisine düşmesi endişesidir. Uygulamalar gerçekleşirken, farklı paydaşların 

katılımıyla teorik ve pratik eğitim arasındaki dengenin sağlanması gerekmektedir. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Proje yukarıda da belirtildiği üzere birçok alt uygulama alanından oluşmaktadır ve bu 

durum tahmini bir süre vermeyi güçleştirmektedir; ancak program bir bütün olarak 

düşünüldüğünde uzun dönemde gerçekleştirilebileceği ve 2222----5 yıl 5 yıl 5 yıl 5 yıl içerisinde çıktılarının 

somut etkisinin hissedilebileceği tahmin edilmektedir. 
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3.1.2.2 BİT sektöründe mesleki tanım, standart ve yeterliliklerin bel3.1.2.2 BİT sektöründe mesleki tanım, standart ve yeterliliklerin bel3.1.2.2 BİT sektöründe mesleki tanım, standart ve yeterliliklerin bel3.1.2.2 BİT sektöründe mesleki tanım, standart ve yeterliliklerin belirlenme irlenme irlenme irlenme 

sürecinin hızlandırılması, gerekli sertifikalandırmaların oluşturulması ve bu sürecinin hızlandırılması, gerekli sertifikalandırmaların oluşturulması ve bu sürecinin hızlandırılması, gerekli sertifikalandırmaların oluşturulması ve bu sürecinin hızlandırılması, gerekli sertifikalandırmaların oluşturulması ve bu 

çalışmaların bilinirliğinin artırılmasıçalışmaların bilinirliğinin artırılmasıçalışmaların bilinirliğinin artırılmasıçalışmaların bilinirliğinin artırılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Uygulama tanımı 3 temel başlık altında toplanabilmektedir: 

• BİT sektöründe devam eden mesleki tanımlamaların, standartların ve yeterliliklerin 

belirlenerek; ulusal ve uluslararası tanınırlıklarının, etkinliklerinin ve kapsamının 

artırılması 

• Mevcut durumda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından gerçekleştirilen 

çalışmaların kapsamlarının sağlamlaştırılarak, istihdama katkı sağlaması açısından 

eğitim kurumları, özel sektör kuruluşları ve diğer kamu kurumları tarafından 

bilinirliklerinin artırılması 

• Kişilerin niteliklerinin tanınırlık ve güvence kazanarak istihdam yolunu açacak bir 

adım olarak mesleki yeterliliklerin belirli sertifikalarla eşleştirilmesi 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Mevcut durumda Mesleki Yeterlilik Kurumu ilgili çalışmaları başarıyla yürütmektedir; 

ihtiyaç tespiti kapsamında belirlenen konu ise yapılan tanımlama, standartları belirleme tanımlama, standartları belirleme tanımlama, standartları belirleme tanımlama, standartları belirleme 

ve yetkinliklerin belirlenmesi çalıve yetkinliklerin belirlenmesi çalıve yetkinliklerin belirlenmesi çalıve yetkinliklerin belirlenmesi çalışmalarının kapsamlarının ve etkinliklerinin artırılmasışmalarının kapsamlarının ve etkinliklerinin artırılmasışmalarının kapsamlarının ve etkinliklerinin artırılmasışmalarının kapsamlarının ve etkinliklerinin artırılması ve 

özel sektör, eğitim kurumları ve kamu kurumları tarafından bilinirliğinin artırılmasıözel sektör, eğitim kurumları ve kamu kurumları tarafından bilinirliğinin artırılmasıözel sektör, eğitim kurumları ve kamu kurumları tarafından bilinirliğinin artırılmasıözel sektör, eğitim kurumları ve kamu kurumları tarafından bilinirliğinin artırılması 

olmalıdır.  

Mevcut durumda bugüne kadar MYK tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve bu 

çalışmaların detaylı açıklamaları aşağıdaki gibidir: 

2011 yılında 37 adet ilgili meslek Türk Meslekler Sözlüğü’ne dahil edilmiştir. Mesleki 

Yeterlilik Kurumu ise bilişim sektöründe mesleki standartların ve ulusal yeterliliklerin 

belirlenmesi ve ayrıca bu yeterliliklerin sertifikasyonla eşlenmesi çalışmalarını 

sürdürmektedir. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi eğitim ve istihdam arasındaki nitelik 
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bağının güçlenmesini sağlamaktadır.  

Hazırlanan mesleki standartlar sayesinde eğitim sisteminden neler beklendiği açıkça 

ortaya konmakta ve eğitim sistemi etkin bir şekilde nitelikli işgücü yetiştirilmesi yolunda 

önemli bir adım atılmaktadır. Mesleki Yeterlilik Kurumu bu sistem içerisinde 

koordinasyonu sağlayan birim olarak yer almakta, aynı zamanda sistemde izleme, 

değerlendirme, görevlendirme ve yetkilendirme gibi görevleri gerçekleştirmektedir. 

Ulusal meslek standardı MYK tarafından “bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için 

MYK tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu 

gösteren asgari norm” olarak belirlenmiştir. Meslek standartlarının oluşturulması 

sürecinde ise; sektörden gelen talepler, eğitim kurumlarının ihtiyaçları ve sektör komite 

önerileri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından standartları hazırlanacak meslekler 

belirlenmektedir. İlgili sektör temsilcisi kuruluşların görevlendirmesi yapıldıktan sonra, bu 

kurumlar taslak meslek standartlarını hazırlamaktadır. Daha sonra farklı sektörler için 

oluşturulmuş uzman komiteler tarafından incelenerek geçerlilik kazanması için yönetim 

kuruluna gönderilmektedir. Yönetim Kurulunca onaylanan mesleki standartlar Resmi 

Gazete’de yayımlandıktan sonra ulusal meslek standardı niteliği kazanmaktadır. Ulusal 

meslek standartlarının güncellenme süresi en geç 5 yıl olarak belirlenmiştir. 2013 yılı 

itibariyle resmi gazetede yayımlanarak standartları belirlenen bilişim meslekleri; ağ 

teknolojileri elemanı (4,5), ağ teknolojileri uzmanı (6), bilgisayar donanım elemanı (5), 

bilgi işlem destek elemanı (4,5), BT satış elemanı (4), BT satış sorumlusu (5), sistem 

işletmeni (4,5), veri giriş elemanı (4), web ve çoklu ortam geliştiricisi (4,5), sistem 

yöneticisi (5,6), BT çözümleri uzmanları (6), bilgi güvenlik uzmanı (6), bilgi güvenlik 

denetmeni (7) olarak belirlenmiştir. 

Ulusal yeterlilik ise MYK tarafından “MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik 

Çerçevesi’ne yerleştirilen bireyin değerlendirmesinde kullanılan, bireyin sahip olması 

gereken bilgi, beceri ve yetkinlik ile ölçme ve değerlendirme kriterini içeren ayrıntılı 

doküman” olarak tanımlanmıştır. Ulusal yeterlilikler oluşturulma sürecinde “örgün ve 

yaygın eğitim ve öğretim kurumları, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları, ulusal 

meslek standardı hazırlamış kuruluşlar, meslek kuruluşları ve personel belgelendirmesi 

yapan ve kuruma yetkilendirmek üzere ön başvuru yapmış kuruluşlar” görev almaktadır. 

Hazırlanma sürecinde, meydana getirilen taslak internet sitesinde yayımlanarak kamu 

görüşüne açılmaktadır. Gelen katkılar doğrultusunda oluşturulan metin, Sektör Komitesi 

tarafından teknik bakımdan incelenmektedir. Yönetim kurulu tarafından onaylanan taslak 
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metinler Ulusal Yeterlilik olarak kabul edilmektedir. 

Mevcut durumda Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun belirlediği meslek standartları ve 

yeterliliklerin özel sektör tarafından yeterince bilinmediği gözlemlenmiş ve yapılan 

çalışmaların etkin bir şekilde eğitim ve istihdam arasındaki bağı kurabilmesi için kurumun 

bilinirliğinin artırılması gerektiği tespit edilmiştir. Yapılan yeterlilik çalışmalarının 

sertifikalandırma ile bağlantısının kurulması ve özellikle mevcut durumda bilişim alanında 

yapılan çalışmaların BİT ile alakalı özel sektör kuruluşları tarafından bilinirliği 

geliştirilmeye ihtiyaç duymaktadır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Mesleki Yeterlilik Kurumu (Sorumlu) 

• İŞKUR 

• Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi 

• Özel sektör kuruluşları ve sektör birlikleri 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Mesleki yeterlilik standartlarının bilinirliğinin artmasıyla 

birlikte; işverenlerin işe alma kriterlerinin yönlendirilmesi ve 

bilgilendirilmesi; diğer bir deyişle, istihdam edilecek kişinin 

bilgi ve becerilerinin önceden bilinmesi ve istihdam 

konusunda işveren tarafından para ve zaman kaybının 

yaşanmaması  

• Eğitim programlarının hedef yetkinliklerin kazandırılmasına 

yönelik inşa edilerek istihdama dönüşümün hızlanması  

• Bireyler için istihdam edilebilmek için hangi yetkinliklere 

sahip olunması gerektiğinin anlaşılması 

Yapılan çalışmaların uluslararası tanınırlığının artmasıyla 

birlikte, kişilerin ülkeler arası istihdam piyasasında mobilite 
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kazanması 

FaydaFaydaFaydaFayda    -     

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    -     

 

 

5. T5. T5. T5. Tahmini Maliyetiahmini Maliyetiahmini Maliyetiahmini Maliyeti    

Proje kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yapılacak çalışmaların birçoğu 

kamu iç kaynak kullanımı kapsamına girmektedir ve MYK bünyesinde bulunan kamu 

personelinin ve ilgili sektör kuruluşlarının zaman maliyeti olarak tanımlanabilmektedir.  

Bunun yanı sıra, özellikle sertifikalandırma ve bu amaçla verilecek eğitimin kapsamı 

konusunda İŞKUR ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek çalıştaylarda ve özel sektör 

tarafından bilinirliğin artırılması yönündeki çalışmalarda belirli lojistik maliyetlerinin 

oluşması mümkündür. 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (Kamu) 

 

MYK tarafından BİT sektöründe 

meslek tanım, standart ve yeterlilik 

çalışmalarının sayısının artırılması 

ve tamamlanması kamu iç kaynak 

kullanımı kapsamında 

değerlendirilmektedir ve ilgili sektör 

birliklerinin ve MYK personelinin 

zaman maliyetleridir 

100 - 150 bin TL 

 

         

İşgücü (Kamu) İŞKUR ile sertifikalandırma ve bu 

doğrultuda mesleki eğitimlerin 

verilmesi konusunda yapılacak 

çalıştayları kapsamaktadır. Sadece 

İŞKUR ve MYK katılımı 

sağlanacağından ve çalıştaylar için 

kurumların mevcut tesisleri 

100 -150 bin TL 
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kullanılacağından iki kurumun ilgili 

personelinin zaman maliyetlerini 

içermektedir 

Koordinasyon/farkındalık 

(Kamu) 

Yapılan çalışmaların özel sektöre 

tanıtılması ve özel sektörün 

isteklerinin anlaşılması için 

gerçekleşecek toplantı tanıtım 

serilerini kapsamaktadır. Yapılacak 

olan toplantı lojistik maliyetlerini 

içermektedir. Belirlenecek 

katılımcıların sayısına göre toplam 

maliyet değişkenlik 

göstermektedir62.  

15 – 30 bin TL 

Çalışma/koordinasyon 

(Kamu) 

Yapılacak olan toplantı lojistik 

maliyetlerini içermektedir. 

Belirlenecek katılımcıların sayısına 

göre toplam maliyet değişkenlik 

göstermektedir. Maliyet, 

tanıtımların Milli Eğitim Bakanlığı ve 

YÖK’ün liderliğinde üniversite 

temsilcilerine yapıldığı ve her 

seferinde 60 kişilik katılımın 

sağlanması üzerinden 

hesaplanmıştır  

10 – 18 bin TL 

Farkındalık/tanıtım Kamu spotu oluşturma maliyetlerini 50-100 bin TL 

 

 

 
62 Kişi başına atölye çalışması maliyeti ortalama 80 -150 TL’dir. Maliyet, tanıtımların toplam 6 alt sektöre/ilgili sektöre 

(ör. donanım, yazılım ve BT hizmetleri, iletişim, bankacılık, otomotiv, sağlık) yapılması ve her seferinde 30 kişilik 
katılımın sağlanması üzerinden hesaplanmıştır 
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(Kamu) içermektedir 

ToplamToplamToplamToplam     300 – 450 bin TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu gelişim alanı alt başlığıyla ilgili öncül bir uygulama gereksinimi bulunmamaktadır. 

MYK’nın hâlihazırda gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar gerçekleşecek çalışmalar için 

sağlam bir taban hazırlamıştır. 

 

7. Ardıl Uygula7. Ardıl Uygula7. Ardıl Uygula7. Ardıl Uygulamalarmalarmalarmalar    

Projenin sonucunda devamında gerçekleşebilecek uygulamalar arasında; 

• Özel sektör tarafından özellikle ara eleman seviyesinde MYK çalışmalarının 

kullanılması ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların geliştirilmesi için MYK’ya 

geri bildirimde bulunulması 

• BİT alanında sınav ve belgelendirme yapan kuruluşların mesleki yeterlilik 

kurumunun çalışmalarından yararlanması ve sayılarının çoğalması 

• Belirlenen standartlara ve yetkinliklere yönelik eğitim verecek örgün ve yaygın 

eğitim kurumlarının (ör. meslek liseleri) akreditasyon sürecine başlaması 

bulunmaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• MYK tarafından BİT sektörünün odak sektörlerden biri olarak belirlenmesi (MYK) 

• Artı olarak üzerinde çalışma yapılacak meslek kollarının belirlenmesi (MYK) 



 

266 

 

• Meslek standartlarının oluşturulması (süreç açıklamalar kısmında detaylı olarak 

anlatılmıştır) ve mesleki yeterlilik belirleme sürecinin bilişim sektörü için 

hızlandırılması (MYK) 

• Oluşturulan mesleki tanım, standart ve yeterliliklerin özel sektöre tanıtılması ve 

bilinirliğinin artırılması (MYK) 

• Oluşturulan mesleki tanım, standart ve yeterliliklerinin eğitim kurumlarına 

tanıtılması ve verilecek eğitimin bu yönde oluşturulma sürecinin başlaması (MYK) 

• Gerçekleştirilecek çalıştaylarla birlikte, İŞKUR tarafından bilişim alanında verilen 

mesleki eğitimlerin ve sertifikalandırmaların mesleki standartlar ve yeterlilikler 

çerçevesinde oluşturulması (İŞKUR) 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engel10. Uygulama önündeki risk ve engel10. Uygulama önündeki risk ve engel10. Uygulama önündeki risk ve engellerlerlerler    

Uygulamanın gerçekleşmesi önünde herhangi bir risk veya engel bulunmamaktadır. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

MYK tarafından artı çalışmaların yapılması 1 yıl1 yıl1 yıl1 yıl içerisinde bitirilebilecek olsa da, özel 

sektörün MYK çalışmalarını kullanma süreci ve İŞKUR tarafından belirlenen standartlara 

ve yeterliliklere uygun eğitimler ve sertifikalandırmaların hazırlanması bir süreç işidir. 

Toplamda etkinliğin artması 2222----3 yıl3 yıl3 yıl3 yıl gibi bir zaman zarfında gerçekleşecektir. Bilişim 

sektörünün sürekli gelişen yapısı düşünüldüğünde, bu zaman zarfında yeni meslekler 

için çalışma yapılma ihtiyacının ortaya çıkabilmesi ön görülmektedir. 
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3.1.2.3 Örgün eğitim sonrasında nitelik kazandırıcı eğitim programlarının 3.1.2.3 Örgün eğitim sonrasında nitelik kazandırıcı eğitim programlarının 3.1.2.3 Örgün eğitim sonrasında nitelik kazandırıcı eğitim programlarının 3.1.2.3 Örgün eğitim sonrasında nitelik kazandırıcı eğitim programlarının 

yaygınlaştırılması ve kamu tarafından verilen BİT odaklı yaygın eğityaygınlaştırılması ve kamu tarafından verilen BİT odaklı yaygın eğityaygınlaştırılması ve kamu tarafından verilen BİT odaklı yaygın eğityaygınlaştırılması ve kamu tarafından verilen BİT odaklı yaygın eğitimin imin imin imin 

istihdama olan katkısının artırılmasıistihdama olan katkısının artırılmasıistihdama olan katkısının artırılmasıistihdama olan katkısının artırılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Bu uygulama temelde örgün eğitimin yanı sıra, yaygın eğitim ve meslek içi eğitimle de 

kişilerin BİT alanındaki yetkinliklerinin artırılarak istihdama katılmalarının sağlanmasına 

yönelik atılacak adımları kapsamaktadır. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Mevcut durumda Türkiye’de meslek içi eğitimlerin yeterince yaygın olmadığı ve yaygın 

mesleki BİT eğitiminin istihdama dönüştürülmesi yolunda gelişim potansiyeli barındırdığı 

görülmektedir. 

Bu kapsamda; 

• Özel sektör firmalarınÖzel sektör firmalarınÖzel sektör firmalarınÖzel sektör firmalarının işe aldıkları yeni mezunlara kendi ihtiyaçları doğrultusunda ın işe aldıkları yeni mezunlara kendi ihtiyaçları doğrultusunda ın işe aldıkları yeni mezunlara kendi ihtiyaçları doğrultusunda ın işe aldıkları yeni mezunlara kendi ihtiyaçları doğrultusunda 

verecekleri eğitim programlarının teşvik edilmesiverecekleri eğitim programlarının teşvik edilmesiverecekleri eğitim programlarının teşvik edilmesiverecekleri eğitim programlarının teşvik edilmesi    

• Sektör birliklerinin mesleki eğitim veren programlar oluşturmaya yönlendirilmesiSektör birliklerinin mesleki eğitim veren programlar oluşturmaya yönlendirilmesiSektör birliklerinin mesleki eğitim veren programlar oluşturmaya yönlendirilmesiSektör birliklerinin mesleki eğitim veren programlar oluşturmaya yönlendirilmesi    

• İŞKUR, belediyeler ve vakıflar tarafından gerçekleştirilen meİŞKUR, belediyeler ve vakıflar tarafından gerçekleştirilen meİŞKUR, belediyeler ve vakıflar tarafından gerçekleştirilen meİŞKUR, belediyeler ve vakıflar tarafından gerçekleştirilen mesleki bilişim eğitimlerinin sleki bilişim eğitimlerinin sleki bilişim eğitimlerinin sleki bilişim eğitimlerinin 

etkinliğinin, diğer bir deyişle istihdama dönüşümünün artırılmasıetkinliğinin, diğer bir deyişle istihdama dönüşümünün artırılmasıetkinliğinin, diğer bir deyişle istihdama dönüşümünün artırılmasıetkinliğinin, diğer bir deyişle istihdama dönüşümünün artırılması    

•     Özel kurumlar tarafından belirli mesleklere yönelik hızlandırılmış programların Özel kurumlar tarafından belirli mesleklere yönelik hızlandırılmış programların Özel kurumlar tarafından belirli mesleklere yönelik hızlandırılmış programların Özel kurumlar tarafından belirli mesleklere yönelik hızlandırılmış programların 

açılmasının teşvik edilmesi veya kamu kuruluşları tarafından bu programların açılmasının teşvik edilmesi veya kamu kuruluşları tarafından bu programların açılmasının teşvik edilmesi veya kamu kuruluşları tarafından bu programların açılmasının teşvik edilmesi veya kamu kuruluşları tarafından bu programların 

açılaçılaçılaçılmasımasımasıması    

temel ihtiyaçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Meslek içi eğitimlerMeslek içi eğitimlerMeslek içi eğitimlerMeslek içi eğitimler, yaygın eğitimin yanı sıra kişilerin işveren desteğiyle, iş hayatlarında 

ihtiyaç duydukları niteliklerin kazandırılmasına yardımcı olur. Ancak, Türkiye’de meslek 

içi eğitim kültürü henüz yaygınlaşmamıştır ve şirketlerin çalışanlarına sunduğu mesleki 

eğitimlerin yetersiz olduğu görülmektedir. Yeni işe alımlarda çalışanlarına işe giriş eğitimi 
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veren şirketlerin oranları incelendiğinde, Türkiye %41’le küresel örneklerin çok gerisinde 

kalınmaktadır. Örneklemin ortalaması %82 olmakla beraber, örneklemdeki 9 ülkeden 

6’sında bu oran %90 ve üzerindedir. Benzer şekilde, Türkiye’nin ortalama 7 saatlik 

meslek içi eğitim süresi de küresel örneklemdeki 20 saatlik ortalamanın çok altındadır. 

BİT sektöründe yaygın mesleki bilişim eğitimleriyaygın mesleki bilişim eğitimleriyaygın mesleki bilişim eğitimleriyaygın mesleki bilişim eğitimleri çok çeşitli olmakla birlikte mevcut 

durumda 5 temel grup belirlenmiştir. 5 grubun hepsi tam olarak yaygın eğitim tanımına 

tam uymamaktadır ve bazı çalışmalar proje bazlıdır. Örneğin, İŞKUR’un 

gerçekleştirmekte olduğu Nitelikli Bilişim Çalışanları Yetiştirme Projesi daha çok bir 

istihdam programı olarak şekillendirilmiş ve İŞKUR çalışmalarına örnek teşkil etmesi 

amacıyla kategoriye dahil edilmiştir. Yapılan sınıflandırmada esas olan nokta, BİT işgücü 

arzına destek olan eğitimleri tespit edebilmektir. Sınıflandırmanın detayları aşağıda 

görülebilmektedir (Şekil 24) (Şekil 25). 
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                             Şekil 24 Bilişim ile ilgili yaygın eğitim kanalları 

 

Bu tür yaygın eğitim türlerinin özellikle kamu tarafından uygulanan mesleki bilişim 

eğitimlerinin istihdama dönüştürülmesi açısından büyük bir gelişim potansiyeli 

bulunmaktadır. Eğitim kapsamında yapılacak iyileştirmeler ve aynı zamanda ihtiyaçlar 

doğrultusunda belirlenecek olan odak alanlar doğrultusunda verilecek mesleki 

eğitimlerle birlikte istihdama dönüşümün artması ön görülmektedir. 

Bu konuda yararlanılabilecek olan uluslararası örnekler  

Şekil 25’te görülebilmektedir. Bu tür eğitimler BİT firmalarının eleman yetiştirmek üzere 

kurdukları eğitim programları ve odaklı BİT eğitimi veren hızlandırılmış özel eğitim 

programları (bootcamp) olarak ikiye ayrılabilmektedir.  

Etkili 

BIT uzman insan kaynağı etkisi

Uluslararası yazılım 
firmalarınca desteklenen 
sertifika programları 

İŞKUR “Nitelikli Bilişim 
Çalışanları Yetiştirilmesi 
Programı1

Üniversitelerce açılan 
sertifika programları

Nicelik Nitelik

Açıklama

Bilgisayar kursları

Belediyeler ve STK’lar 
tarafından oluşturulan 
kurslar

Microsoft, Oracle ve Cisco gibi 
uluslararası kuruluşların yazılım dilleri ve 
teknolojileriyle yazılım geliştirme 
becerisi veren kursları

Hedef katılımcı kitlesi eğitim olarak BIT uzmanlığı 
eğitimi almış ve belirli konularda yetkinliğini artırmak 
isteyen kişilerdir. Nitelik artırıcı özellikleri vardır

İŞKUR’a kayıtlı iki yıllık ön lisans ve 
dört yıllık lisans mezunları arasından 
seçilen adayların yetkinliklerini artırmak 
amaçlı kursları

Hedef katılımcı kitlesi eğitim olarak BIT uzmanlığı 
eğitimi almış ve belirli konularda yetkinliğini artırmak 
isteyen katılımcılardır, nitelik artırıcı özellikleri vardır

Yaşam boyu eğitim kapsamında lise ve 
üniversite mezunlarına sunulan ve meslek 
edindirmeye yönelik eğitim programları

Özel şahıslarca Milli Eğitim Bakanlığı 
onayıyla açılan kurslar

Belediye ve üniversite işbirlikleri veya 
STK’lar tarafından istihdam edilebilirliği 
artırmaya yönelik kurslardır.

Nitelik ve nicelik artırıcı özelliktedir, mezunlarının 
büyük kısmı kurslara meslek edinmek amaçlı 
katılmaktadır.

Hem nicelik hem nitelik artırmaya yönelik 
programlardır 

Hem nicelik hem nitelik artırmaya yönelik 
programlardır 

1 İŞKUR tarafından oluşturulan bu program kategoriye örnek teşkil etmesi bakımından konulmuştur. Bu kategoride anlatılmak istenen çalışmalar, proje bazlı ve 
istihdam amaçlı çalışmalardır. Kategoriye verilebilecek bir diğer örnek Bilişim Çırakları Projesi'dir.
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Şekil 25 Özel şirketlerin aktif rol aldıkları mekanizmalar 

 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) (Sorumlu) 

• İŞKUR (Sorumlu) 

• BİT alanındaki özel sektör kuruluşları ve sektör birlikleri 

• Belediyelerin bünyesinde bilişim eğitimi veren kuruluşlar (BELTEK, İSMEK) 

• Milli Eğitim Bakanlığı Yaşam Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
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• Bilişim eğitimleri veren vakıflar 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    Yaygın eğitim, istihdam piyasasına katılacak kişilerin nitelik ve 

nicelik olarak gelişmesini sağlamakta ve odak alanlardaki 

nitelik eksikliklerinin mevcut insan kaynağı stoku için hızla 

kapatılmasını sağlamaktadır. 

FaydaFaydaFaydaFayda    -     

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    -     

 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Teşvik/destek (Kamu) Bilişim sektöründe meslek içi 

eğitimin artırılması için Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

tarafından verilecek teşviklerin 

kapsamının revize edilmesidir. 

Teşvik verilecek şirketlerin sayısına 

göre maliyet oldukça 

değişmektedir. Meslek içi eğitim 

verilen süre boyunca mesleki 

eğitimin belirli bir yüzdesinin (%25-

50) ÇSGB tarafından 

1.5 – 3 Milyon TL 
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karşılanmasına 

dayanabilmektedir63.  

Farkındalık/koordinasyon 

(Kamu) 

ÇSGB ve İŞKUR tarafından, 

belirlenen sektör birliklerini teşvik 

etmek üzere amaçlanan çalıştay 

maliyetleridir. Kamu iç kaynak 

kullanımıyla gerçekleştirilebilecektir 

 
        - 

Anket çalışması (Kamu) İŞKUR, belediyeler ve vakıflar 

tarafından gerçekleştirilen mesleki 

bilişim eğitimlerinin istihdama 

dönüşümünün artırılması amacıyla 

insan kaynağına ihtiyaç duyulan 

spesifik BİT alanlarının 

anlaşılmasına yönelik yapılacak 

anket çalışmasını kapsamaktadır. 

Anket çalışmasının dış kaynak 

kullanımı ile yüklenici firmaya 

yaptırılacağı varsayılmıştır 

50 - 100 bin TL 

Danışmanlık (Kamu) Anket çalışmasının sonucuna göre 

belirlenen odak alanların, MYK 

çalışmaları da dikkate alınarak 

üniversitedeki öğretim görevlileri 

ve özel sektörden danışmanlık 

alınabilecek kişilerden oluşturulan 

bir komisyon tarafından mesleki 

75 – 150 bin TL 

 

 

 
63 Kişi başı eğitimin günlük maliyetinin 100 TL olduğu, ortalama 10 gün süreceği ve ilk etapta 5.000 kişi için başvuru 

yapıldığı düşünülerek ortalama maliyet hesaplanmıştır 
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yaygın eğitim müfredatına 

dönüştürülmesini kapsamaktadır64.  

Teşvik/destek 

(Kamu/Özel) 

Özel kurumlar tarafından nitelik 

ihtiyacının en yoğun hissedildiği 

meslek gruplarına yönelik 

hızlandırılmış programların 

açılmasının teşvik edilmesini 

kapsamaktadır65.  

2-5 milyon TL 

Toplam  4 – 8 milyon TL 

 

6. Ö6. Ö6. Ö6. Öncül Uygulamalarncül Uygulamalarncül Uygulamalarncül Uygulamalar    

Bu uygulama için gerçekleşmesi gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Devamında gerçekleşebilecek uygulamalar arasında “odaklı BİT eğitimi veren 

hızlandırılmış özel eğitim programları”’nın kamu tarafından verilebilmesi yer almaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

 

 

 
64 Danışmanlık alınacak komisyonun 5 kişiden oluşacağı düşünülmüş ve 3 aylık bir süre için ortalama danışmanlık 

verme maliyeti hesaplanmıştır. 

65 Uluslararası örneklerden “Dev Bootcamp”’in ortalama maliyeti bir kişi için yaklaşık 20 bin TL’dir. Bu maliyetin 
%50’sinin kamu tarafından karşılanacağı ve ilk etapta yaklaşık 200-500 kişiye bu eğitimin verileceği varsayılmıştır 
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9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

Özel sektör firmalarının istihdam edilen yeni mezunlara verecekleri kapsamlı meslek içi 

eğitim programların teşvik edilmesi (ÇSGB): 

• Destek verilecek mesleki eğitimin kapsamının ortaya koyulması 

• Bilişim alanında meslek içi eğitim uygulayacak özel sektöre verilecek teşviklerin 

kapsamının belirlenmesi 

• Verilen mesleki eğitimin takibinin yapılması ve işlerliğini ölçecek bir değerlendirme 

kriterinin getirilmesi 

Sektör birliklerinin mesleki eğitim veren programlar oluşturmaya yönlendirilmesi (ÇSGB, 

İŞKUR): 

• ÇSGB ve İŞKUR tarafından bilişim alanında verilen en iyi mesleki eğitim 

uygulamalarının çalıştay gerçekleştirilerek tespit edilmesi 

• Lider sektör birlikleri (ör. TÜBİSAD, YASAD) ile gerçekleştirilebilecek mesleki bilişim 

eğitimlerinin kapsamı üzerinde toplantılar gerçekleştirilmesi ve bu kuruluşların 

istihdama yardımcı eğitimler düzenlemesinin teşvik edilmesi 

İŞKUR, belediyeler ve vakıflar tarafından gerçekleştirilen mesleki bilişim eğitimlerinin 

etkinliğinin, diğer bir deyişle istihdama dönüşümünün artırılması (İŞKUR): 

• İŞKUR tarafından mesleki bilişim eğitimi veren diğer kamu kuruluşlarıyla birlikte 

eğitim verilecek odak BİT alanlarının tespitine yönelik anket çalışmasının 

gerçekleştirilmesi 

• Var olan bilişim eğitimlerinin anket çalışmasının çıktıları doğrultusunda danışman 

kurulun desteğiyle yeni müfredatla birlikte güncellenmesi 

BİT’İn yoğun olarak kullanıldığı sektörlerin de spesifik ihtiyaçları dikkate alınarak belirli 

mesleklere yönelik hızlandırılmış programların açılmasının teşvik edilmesi veya kamu 

kuruluşları tarafından bu programların açılması (ÇSGB, İŞKUR): 

• BİT ‘in yoğun olarak kullanıldığı sektörlerde çalışan BİT uzmanlarının nitelik 

eksiklerinin tespit edilmesi 
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• Uluslararası bağlamda uygulanan hızlandırılmış odak BİT eğitimlerinin analizinin 

yapılması ve mevcut durumda ihtiyaç duyulan odak alanlardaki eğitimlere yönelik 

pilot bir program oluşturulması 

• Bu pilot programın eğitimini verebilecek, diğer bir deyişle işbirliği yapılabilecek özel 

eğitim kuruluşlarının tespit edilmesi 

• Programı uygulayacak özel sektör kuruluşlarında eğitim görecek kişilerin eğitimine 

verilecek desteğin kapsamının tespit edilmesi 

• Verilen desteğin istihdama dönüşüm başarısının ölçülmesine yönelik kurulacak takip 

mekanizmasının oluşturulması 

 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Verilecek teşviklerin etkinliğinin takibinin yapılması 

• Özel sektör kuruluşları tarafından odak alanlarda verilen eğitimlerin istihdama 

dönüşmemesi 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Tamamlanma süresinin 1-2 yıl arasında olabileceği tahmin edilmektedir. 
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3.1.2.4 Örgün eğitim kurumlarında verilen eğitimin niteliğini artıracak çalışmalar 3.1.2.4 Örgün eğitim kurumlarında verilen eğitimin niteliğini artıracak çalışmalar 3.1.2.4 Örgün eğitim kurumlarında verilen eğitimin niteliğini artıracak çalışmalar 3.1.2.4 Örgün eğitim kurumlarında verilen eğitimin niteliğini artıracak çalışmalar 

yapılarak, BİT alanında okullar ve byapılarak, BİT alanında okullar ve byapılarak, BİT alanında okullar ve byapılarak, BİT alanında okullar ve bölgeler arasındaki nitelik farklarını ölçecek ve ölgeler arasındaki nitelik farklarını ölçecek ve ölgeler arasındaki nitelik farklarını ölçecek ve ölgeler arasındaki nitelik farklarını ölçecek ve 

azaltacak çalışmalar yapılmasıazaltacak çalışmalar yapılmasıazaltacak çalışmalar yapılmasıazaltacak çalışmalar yapılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Bu uygulama temelde örgün eğitimde verilen BİT eğitiminin niteliğini artırmayı ve eğitim 

kurumları arasındaki nitelik farklılıklarının azaltılması anlamına gelmektedir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Eğitimin istihdama dönüşümünün takibini yapacak veritabanının kurulması ve özel sektör 

eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin gerçekleştirilmesi ile yakından alakalıdır. 

Uygulama kapsamında tespit edilen ihtiyaç alanları kapsamında 

• MesMesMesMeslek liseleri ve ön lisans bölümlerinde öğrenci başına düşen eğitmen sayısının lek liseleri ve ön lisans bölümlerinde öğrenci başına düşen eğitmen sayısının lek liseleri ve ön lisans bölümlerinde öğrenci başına düşen eğitmen sayısının lek liseleri ve ön lisans bölümlerinde öğrenci başına düşen eğitmen sayısının 

artırılmasıartırılmasıartırılmasıartırılması    

• Kurulacak veritabanından gelecek bilgiler de kullanılarak BİT alanında meslek liseleri Kurulacak veritabanından gelecek bilgiler de kullanılarak BİT alanında meslek liseleri Kurulacak veritabanından gelecek bilgiler de kullanılarak BİT alanında meslek liseleri Kurulacak veritabanından gelecek bilgiler de kullanılarak BİT alanında meslek liseleri 

ve meslek yüksekokullarında performans ölçütlerinin belirlenmesive meslek yüksekokullarında performans ölçütlerinin belirlenmesive meslek yüksekokullarında performans ölçütlerinin belirlenmesive meslek yüksekokullarında performans ölçütlerinin belirlenmesi    

• İyi performansİyi performansİyi performansİyi performans    gösteremeyen okulların iyileştirilmesi amacıyla bu okullara verilecek gösteremeyen okulların iyileştirilmesi amacıyla bu okullara verilecek gösteremeyen okulların iyileştirilmesi amacıyla bu okullara verilecek gösteremeyen okulların iyileştirilmesi amacıyla bu okullara verilecek 

destek programların çerçevesinin oluşturulmasıdestek programların çerçevesinin oluşturulmasıdestek programların çerçevesinin oluşturulmasıdestek programların çerçevesinin oluşturulması 

yer almaktadır. 

Mevcut durumda işverenlerin beklentilerini karşılayacak temel becerilerle donatılmış 

mezunlar konusunda görülen eksikliklerin arasında “okul ve bölgeler arasında eğitim 

kalitesi farkları ve kalitenin ölçüm ve takip eksikliği” ve “ön lisans bölümlerindeki yetersiz 

eğitmen sayısı” yer almaktadır. 

• Okul ve bölgeler arasında eğitim kalitesi farkları ve kalitenin ölçüm ve takip eksOkul ve bölgeler arasında eğitim kalitesi farkları ve kalitenin ölçüm ve takip eksOkul ve bölgeler arasında eğitim kalitesi farkları ve kalitenin ölçüm ve takip eksOkul ve bölgeler arasında eğitim kalitesi farkları ve kalitenin ölçüm ve takip eksikliği;ikliği;ikliği;ikliği; 

McKinsey Nitelikli İstihdam Araştırması’na göre işverenlerin %72’si BİT alanındaki 

giriş pozisyonları için üniversite sınavındaki sıralamaya göre ilk %10’luk dilimdeki 

üniversitelerden işe alınan mühendislerle diğer üniversitelerden işe alınan 

mühendisler arasında bilgi, beceri ve işe hazırlık durumları açısından önemli bir fark 
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olduğunu düşünmektedir.    

• Özellikle ön lisans bölümlerinde yetersiz eğitmen sayısı; Özellikle ön lisans bölümlerinde yetersiz eğitmen sayısı; Özellikle ön lisans bölümlerinde yetersiz eğitmen sayısı; Özellikle ön lisans bölümlerinde yetersiz eğitmen sayısı; BİT ile ilgili bölümlerde 

öğretim elemanı sayısı, öğrenci sayısı kadar hızlı artmamaktadır. Ön lisans 

bölümlerinde öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısı ön lisans bölümlerinin 

genel ortalamasının oldukça üstündedir. Tüm ön lisans bölümlerinin genel 

ortalamasında öğretim görevlisi başına 59 öğrenci düşerken BİT ile ilgili bölümlerde 

bu sayı 211’dir. BİT ile ilgili lisans bölümlerinde ise öğretim görevlisi başına düşen 

öğrenci sayısı diğer bölümlere göre daha fazladır. BİT ile ilgili bölümlerde öğretim 

görevlisi başına düşen öğrenci sayısı 27 iken, diğer bölümlerde bu sayı sadece 

14’tür.    

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Milli Eğitim Bakanlığı (Sorumlu) 

• Yükseköğretim Kurulu (Sorumlu) 

• İŞKUR 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

• BİT alanındaki özel sektör kuruluşları ve sektör birlikleri 

• Bilişim alanında eğitim veren meslek liseleri 

• Üniversiteler 

 

4. Tah4. Tah4. Tah4. Tahmini Etki / Faydalarmini Etki / Faydalarmini Etki / Faydalarmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Eğitim kurumları arasındaki fiziksel altyapının kalitesi ve 

verilen eğitimin kalitesi arasındaki farkların minimize edilmesi 

• İşverenlerin beklentilerini karşılayabilecek nitelikte temel 

becerilerle donatılmış mezunların yetiştirilmesi 

• İşsizlik oranlarının BİT sektöründeki nitelikli istihdam ve 

büyümeyle birlikte azaltılması 
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FaydaFaydaFaydaFayda    -     

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    -     

 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (Kamu) 

 

Ön lisans bölümlerine ek öğretim 

görevlisi atanmasını kapsamaktadır. 

Öğretim görevlisi aylık maaşı 

üzerinden, sektör ortalamasındaki 

öğrenci başına öğretim görevlisine 

ulaşılacağı varsayılmıştır. Bulunan 

değer yıllıktır. 

4-5 Milyon TL 

    
                                 

Çalışma/BT yatırımı 

(Kamu) 

 

Kurulacak veritabanından gelecek 

bilgiler de kullanılarak BİT alanında 

meslek liseleri ve meslek 

yüksekokullarında performans 

ölçütlerinin belirlenmesini 

kapsamaktadır. Veritabanı kurulum 

maliyeti uygulama 3.1.1’de 

belirtilmiştir. Performans ölçütlerinin 

belirlenmesi ise kamunun kendi iç 

kaynaklarını kullanarak 

oluşturabileceği bir çalışmadır. 

Kişilerin zaman maliyetlerini 

içermektedir. 

- 

Çalışma/koordinasyon 

(Kamu) 

Destek programların oluşturulma ve 

ayrılacak bütçeye karar verilme 

aşaması kamu iç kaynak kullanımı 

ile gerçekleşecek olup, çalışacak 

- 
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personelin zaman maliyetini 

içermektedir. Okullara verilecek 

ortalama destek ise donanım 

desteği (derslik, mesleki ekipman, 

bilgisayar vb.) veya eğitmen desteği 

olmak üzere büyük değişkenlik 

gösterebilmektedir. 

Toplam  4 -5 Milyon TL    
 

6. Öncü6. Öncü6. Öncü6. Öncül Uygulamalarl Uygulamalarl Uygulamalarl Uygulamalar    

Bu uygulama için öncelikle merkezi veritabanı kurulmasının (3.1.1) tamamlanmış olması 

gereklidir. Ayrıca, özel sektör işbirliğinin anlatıldığı gelişim alanının tamamlanması, eğitim 

kurumlarında nitelik artışını sağlayabilecektir (3.2.1) 

 

7. 7. 7. 7. Ardıl UygulamalarArdıl UygulamalarArdıl UygulamalarArdıl Uygulamalar    

Takip edecek uygulama, performans kriterlerinden düşük sonuçlar alan eğitim 

kurumlarına verilecek destek kapsamının belirlenmesi sonrasında bu kurumlara destek 

verilmeye başlanması olacaktır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

Ön lisans bölümlerinde öğrenci başına düşen eğitmen sayısının artırılması (YÖK): 

• YÖK tarafından ön lisans bölümlerinde eğitmen kontenjanı artışına gidilebilecek 

okulların tespit edilmesi 

• YÖK tarafından okul başına gerekli eğitmen kadrosunun nicelik ve nitelik 
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ihtiyaçlarının belirlenmesi 

• Mevcut durumda bu eğitmen ihtiyacının var olan havuzdan sağlanıp 

sağlanamayacağının değerlendirilmesi 

• İhtiyaç duyulan okullarla iletişime geçilip kontenjan artırılması yönünde çalışmalara 

başlanması 

Kurulacak veritabanından gelecek bilgiler de kullanılarak BİT alanında meslek liselerinde 

performans ölçütlerinin belirlenmesi (MEB): 

• Kurulan veritabanından gelen verilerle birlikte eğitimin istihdama dönüşümünde 

yeterli başarıyı gösteremeyen okulların MEB tarafından tespit edilmesi 

• Tespit edilen okullarda bu başarısızlığın ana sebeplerinin anlaşılması için belirli 

performans ve donanım kriterlerinin tespit edilmesi (eğitimin istihdama dönüşümü, 

altyapı yeterliliği, eğitimini yarıda bırakan öğrenci oranı, yapılacak merkezi bir sınavla 

mesleki bilgi ölçümü, öğrenci başına eğitmen sayısı, eğitmen performansı gibi 

kriterler belirlenebilir) 

İyi performans gösteremeyen okulların iyileştirilmesi amacıyla bu okullara verilecek 

destek programların çerçevesinin oluşturulması (MEB): 

• MEB tarafından her okulun ihtiyaçları doğrultusunda (donanım desteği ve eğitmen 

desteği gibi) oluşturulacak paket yardımın kapsamının oluşturulması 

• Oluşturulacak bu paket yardımların toplamının, ayrılan kaynak içerisindeki payının 

belirlenmesi ve proje bütçesinin onaylanma süreci 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• BİT alanında ön lisans bölümlerinde görev alabilecek yeterli eğitmen sayısına 

ulaşılması 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Ön koşullar bulunduğundan sonuçların en geç alınabileceği gelişim alanlarından bir 
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tanesi olarak görülmektedir. Eğitmen ataması, performans kriterlerinin belirlenmesi ve 

okullara göre farklı destek programlarının oluşturulması gibi gelişim alanlarını 

kapsadığından dolayı tamamlanma süresinin yaklaşık 3-5 yıl arasında uzun vadede 

olacağı tahmin edilmektedir. 
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3.1.2.5  Açık kaynak kodu kullanılan projelerin mesleki BİT eğitiminde teşvik 3.1.2.5  Açık kaynak kodu kullanılan projelerin mesleki BİT eğitiminde teşvik 3.1.2.5  Açık kaynak kodu kullanılan projelerin mesleki BİT eğitiminde teşvik 3.1.2.5  Açık kaynak kodu kullanılan projelerin mesleki BİT eğitiminde teşvik 

edilmesiedilmesiedilmesiedilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Açık kaynak kodlu yazılımların kullanılacağı projelerin mesleki BİT eğitiminde teşvik 

edilmesi ve öğrencilerin takım çalışması, iletişim ve proje uygulama gibi yeteneklerinin 

geliştirilmesi 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de de mevcut durumda açık kaynak kodlu projelerin örgün eğitimde teşvik 

edilmesiyle birlikte öğrencilerin birlikte çalışabilme, problem çözme, iletişim gibi 

yetkinliklerinin gelişmesi ön görülmektedir. Böylece, McKinsey Nitelikli İstihdam 

Araştırması’nın aşağıdaki bazı göstergelerinin daha olumlu yönde değişmesi 

beklenmektedir: 

BİT alanında işverenlerin yaklaşık %94’ü takım çalışmasını önemli bulurken, mevcut 

çalışanların takım çalışmasından memnun olan işverenlerin oranı sadece %56’dır. 

BİT alanında işverenlerin yaklaşık %97’si problem çözme yeteneğini önemli bulurken, 

mevcut çalışanların problem çözme yeteneğinden memnun olan işverenlerin oranı 

sadece %53’tür. 

BİT ile ilgili uygulamalı eğitim düzeyinin önemli olduğunu söyleyen işverenlerin oranı 

%75 iken, mevcut çalışanlarının pratik bilgilerinin yeterli olduğunu düşünen işverenlerin 

oranı sadece %50’dir. 

Açık kaynak kodlu yazılımların eğitimde kullanılmasının BİT uzmanlarının yetiştirilmesine 

bazı katkıları olabilmektedir: 

• Kişilerin birbirleriyle ortak çalışma ortamında bilgi ve tecrübe aktarımında 

bulunması, farklı uzmanlık alanlarına sahip kişilerin birbirleriyle olan etkileşimleri 

• Öğrencilerin interaktif bir ortamda eğitmen tarafından verilebilecek görevleri 

tamamlayabilmesi ve açık kaynak kodlu yazılımın grup projelerine uygun yapısı 
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• Kişilerin internet üzerinden iletişim yetkinliklerini geliştirmesi 

• Takım proje yönetim yeteneklerinin gelişerek iş hayatına daha iyi hazırlanmaları 

• Kişilerin birlikte çalıştıkları kişilere geri bildirim, kod kontrolü ve durum raporu 

iletebilmeleri 

• Kişilerin okullarında kullanılan eğitim yazılımlarına ve genel olarak yazılım 

dünyasına katkıda bulunması 

Günümüzde açık kaynak kodlu yazılımların BİT eğitiminde kullanımı giderek 

yaygınlaşmaktadır. Örneğin İngiltere’de artık BİT öğretmenleri verecekleri dersleri 

spesifik bir sağlayıcının programı yerine açık kaynak kodlu ortamda sunabilme şansına 

kavuşmuşlardır. Böylece spesifik bir programı kısa sürede öğrenen ve kullanımını 

ezberleyen kişiler yerine o programı geliştirebilen ve kendi ihtiyaçları doğrultusunda 

değiştirebilen, katkıda bulunabilen kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Açık kaynak kodlu yazılımların yüksek BİT öğretiminde kullanımına başarılı bir örnek ise, 

Finlandiya’daki The School of Business and Information Management at Oulu University 

of Applied Sciences (OUAS) olarak verilebilmektedir. Öğrenciler tarafından geliştirilen 

OpixProject proje yönetimi yazılımı sayesinde öğrenciler sınıf içi eğitim ve özel sektörde 

karşılaşılan problemler arasında bağ kurabilmekte ve öğrenciler bu görevler ve 

problemler üzerinde birlikte çalışabilmektedir. Bu sistem, aynı zamanda eğitmenlerin 

doğru seviyede karmaşıklık içeren ödevler ve projeler verebilmesinin önünü açtığı 

belirtilmektedir. 

Açık kaynak kodlu yazılımlardan elde edilecek değeri en yüksek düzeye çıkarabilmek 

için, çeşitlik ülkelerde yetkinlik merkezleri kurulduğu görülmektedir. Yetkinlik merkezleri 

mevcut yazılımların yaygınlığını artırmakta, yeni çözümlerin bulunup çoğaltılmasını 

sağlamakta ve aynı zamanda, bu sektörde örgütlenme oluşmasına ortam 

hazırlamaktadır. Yetkinlik merkezlerinin temel amacı, dağınık durumdaki sektörü 

düzenleyerek ortak bir gelişim sürecinin oluşmasını sağlamaktır. Açık kaynak kodlu 

yetkinlik merkezlerinde verilen hizmetler içerisinde eğitimle ilgili hizmetler de yer 

almaktadır. Örneğin, Finlandiya, İtalya ve Hindistan’da kurulan yetkinlik merkezlerinde 

geliştiricilerin eğitimi sağlanırken; Hindistan’daki NRCFOSS aynı zamanda üyeleri 

eğitme ve onlara AKK yetkinlikleri kazandırma konusunda girişimlerde bulunmaktadır. 

Finlandiya’da kurulmuş olan Finish Center for Open Source Solutions (COSS – Fin Açık 
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Kaynak Kodlu Çözümler Merkezi)  AKK kullanımının öğrencilere yönelik eğitim ve 

etkinlikler ile desteklenmesini sağlamaktadır.  İtalya’da üç üniversite ve bir şirket 

tarafından işletilen “Centro di Competenza Italiano per l’Open Source (İtalyan Açık 

Kaynak Mükemmeliyet Merkezi)” ise okullarda ve üniversitelerde AKK projelerinin 

avantajlarının tanıtılmasına yönelik faaliyet göstermektedir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Milli Eğitim Bakanlığı (Sorumlu) 

• Yükseköğretim Kurulu (Sorumlu) 

• Bilişim eğitimi veren meslek liseleri 

• Üniversiteler 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Öğrencilerin takım çalışması, problem çözme yetenekleri ve 

uygulamalı BİT eğitimi konusunda becerilerinin gelişmesini 

sağlayacaktır. 

• Öğrencilerin iletişim yeteneklerinin gelişmesi için büyük 

potansiyel barındırmaktadır. 

Öğrenim hayatında yazılım dünyasına katkıda bulunulmasını 

sağlamaktadır. 

FaydaFaydaFaydaFayda    -     

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    -     

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Açık kaynak kodlu yazılımların eğitimde gelişmesinin ve projelerin müfredata dahil 

olmasının ekstra bir maliyetinin olması beklenmemektedir. Burada dikkat edilmesi 
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gereken husus, eğitmenlerin kendi liselerinde veya üniversitelerinde açık kaynak kodlu 

yazılım konusunda bir ekosistem yaratmasıdır. Bu amaçla STK’lar, özel sektör 

temsilcileri, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, üniversite ve meslek liselerinin bilişim 

alanındaki eğitmenler, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi uzmanları ve 

okullardaki bilgisayar ve yazılımla ilgili kulüp temsilcilerinin katılımıyla bir atölye çalışması 

düzenlenmesi hedeflenebilir. Bu konuda gerçekleşecek maliyet; ön çalışma yürütecek 

kurumun personelinin zaman maliyeti ve atölye çalışması maliyetleridir. 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama için gerçekleşmesi gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayı takip edecek bir ardıl uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları        

• Açık kaynak kodlu yazılımın küresel uygulamaları ve alınan sonuçların anlaşılması 

için kamu düzeyinde diğer ülkenin eğitim bakanlıkları veya ilgili kuruluşlarıyla fikir 

alış-verişi (MEB, YÖK) 

• Farklı paydaşların katılımıyla atölye çalışmasının gerçekleştirilmesi ve açık kaynak 

kodlu projelerin okullarda yaygınlaştırılma yollarının tartışılması (MEB, YÖK) 

• Açık kaynak kodlu projelerin ve öğrencilerin olası yetkinlik merkezlerinin bir parçası 

olabilmesi için üniversitelerde tanıtımlar yapılması ve bilgilendirici toplantıların 

düzenlenmesi (MEB, YÖK) 

• Bilgi Teknolojileri ekseni kapsamında bahsedilen ve açılması olası yetkinlik 
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merkezlerinin üniversitelerde açık kaynak kodlu yazılım ile ilgili eğitimler vermesinin 

ve işbirliğinin sağlanması 

• Merkezi bir proje yarışmasının uygulanabilirliğinin ve proje detaylarının tartışılması 

(MEB) 

 

10. Uygu10. Uygu10. Uygu10. Uygulama önündeki risk ve engellerlama önündeki risk ve engellerlama önündeki risk ve engellerlama önündeki risk ve engeller    

Uygulama önünde herhangi bir risk ve engel bulunmamaktadır. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Projenin gerçekleşmesi önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır ve belirlenen ön 

çalışmalar da göz önünde bulundurulduğunda 1111----2 yıl2 yıl2 yıl2 yıl içerisinde tamamlanması 

beklenmektedir. 
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3.1.2.6 BİT eğitiminde İngilizce yetkinliğinin kazandırılması 3.1.2.6 BİT eğitiminde İngilizce yetkinliğinin kazandırılması 3.1.2.6 BİT eğitiminde İngilizce yetkinliğinin kazandırılması 3.1.2.6 BİT eğitiminde İngilizce yetkinliğinin kazandırılması     

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Bu uygulama temelde BİT örgün eğitiminde İngilizce yetkinliğinin artmasını sağlayacak 

çözümleri kapsamaktadır. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

BİT uzmanlarının İngilizce bilgi seviyesi insan kaynağının nitelikli olarak 

değerlendirilmesinde bir ön koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Uygulama temelde meslek liseleri ve ön lisans programlarında verilen BİT eğitiminde 

İngilizce derslerinin niceliğini ve etkinliğini artırmaya yöneliktir. Bu kapsamda: 

• Meslek liselerinin BİT ile ilgili alanlarında İngilizce eğitimin etkinliğinin artırılması (ör. Meslek liselerinin BİT ile ilgili alanlarında İngilizce eğitimin etkinliğinin artırılması (ör. Meslek liselerinin BİT ile ilgili alanlarında İngilizce eğitimin etkinliğinin artırılması (ör. Meslek liselerinin BİT ile ilgili alanlarında İngilizce eğitimin etkinliğinin artırılması (ör. 

haftalık ders saatlerinin artırılması ve/veya bazı teknik derslerin İngilizce verilmesi)haftalık ders saatlerinin artırılması ve/veya bazı teknik derslerin İngilizce verilmesi)haftalık ders saatlerinin artırılması ve/veya bazı teknik derslerin İngilizce verilmesi)haftalık ders saatlerinin artırılması ve/veya bazı teknik derslerin İngilizce verilmesi)    

• Ön lisans programlarındaki öğrencÖn lisans programlarındaki öğrencÖn lisans programlarındaki öğrencÖn lisans programlarındaki öğrencilerin gerekli İngilizce bilgisince sahip olması için ilerin gerekli İngilizce bilgisince sahip olması için ilerin gerekli İngilizce bilgisince sahip olması için ilerin gerekli İngilizce bilgisince sahip olması için 

düzenlemelerin yapılması (ör. İngilizce hazırlık senesinin BİT ön lisans programı düzenlemelerin yapılması (ör. İngilizce hazırlık senesinin BİT ön lisans programı düzenlemelerin yapılması (ör. İngilizce hazırlık senesinin BİT ön lisans programı düzenlemelerin yapılması (ör. İngilizce hazırlık senesinin BİT ön lisans programı 

veren üniversitelere eklenmesinin fizibilite çalışması, müfredatın İngilizce olmasının veren üniversitelere eklenmesinin fizibilite çalışması, müfredatın İngilizce olmasının veren üniversitelere eklenmesinin fizibilite çalışması, müfredatın İngilizce olmasının veren üniversitelere eklenmesinin fizibilite çalışması, müfredatın İngilizce olmasının 

pilot üniversitelerde denenmesi)pilot üniversitelerde denenmesi)pilot üniversitelerde denenmesi)pilot üniversitelerde denenmesi)    

• Destekleyici olarak temel BİT İngilizcesi modüllerinin oluşturulup öğrencilere ek Destekleyici olarak temel BİT İngilizcesi modüllerinin oluşturulup öğrencilere ek Destekleyici olarak temel BİT İngilizcesi modüllerinin oluşturulup öğrencilere ek Destekleyici olarak temel BİT İngilizcesi modüllerinin oluşturulup öğrencilere ek 

kaynak olarak sunulmasıkaynak olarak sunulmasıkaynak olarak sunulmasıkaynak olarak sunulması    

gibi ihtiyaç alanları karşımıza çıkmaktadır. 

Genel anlamda Türkiye’de İngilizce alanındaki yeterliliğin diğer ülkelere göre düşük 

olduğu karşımıza çıkmaktadır. Programme for International Student Assessment (PISA) 

2009 araştırmasına göre, Türkiye, öğrencilerin matematik ve fen bilgisi performansında 

OECD ülkeleri arasında Şili ve Meksika’nın üstünde 32. sırada yer almıştır. Dil eğitimine 

bakıldığı zaman da, Dünyanın en büyük özel eğitim kurumu olan Education First 

tarafından 2011 yılında ölçülen İngilizce Yeterlilik Endeksi’nde Türkiye, 44 ülke içerisinde 

Şili, Suudi Arabistan ve Endonezya gibi ülkelerin ardında, 43. Sırada yer almaktadır. 
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BİT’de hızlı değişimlerin yaşanmasından dolayı BİT alanında eğitim veren kurumların 

özellikle de üniversitelerin BİT dünyasında meydana gelecek olan değişimlere kolay 

uyum sağlayabilecek temel becerileri öğrencilere kazandırması beklenmektedir. 

McKinsey Nitelikli İstihdam Araştırması’na katılan işverenler, BİT alanı mezunlarında 

problem çözme yeteneği, iletişim, İngilizce bilgisi ve BİT ile ilgili pratik beceriler ve yazılı 

iletişim konusunda eksiklikler olduğunu belirtmiştir. Özellikle uygulamalı eğitim 

eksikliğinin ve İngilizce probleminin, üniversitelerde verilen eğitimler kapsamında 

çözüme ulaşması beklenmektedir. İngilizce, bilişim sektöründeki hâkim dil olduğundan, 

mesleki İngilizce bilgisi özellikle yazılım geliştirici kişilerin yetkinliklerini güncel tutmak ve 

yeni gelişmelere ayak uydurabilmek için geliştirmeleri gereken bir niteliktir. İşverenlerin 

yaklaşık %80’i İngilizce’nin işe alacakları kişide çok önemli bir kriter olduğunu belirtirken, 

işe aldıkları kişinin İngilizce yetkinliklerinin yeterli olduğunu düşünen işverenlerin oranı 

yaklaşık %47’dir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Milli Eğitim Bakanlığı (Sorumlu) 

• Yükseköğretim Kurulu 

• BİT alanındaki sektör birlikleri  

• Bilişim alanında eğitim veren meslek liseleri 

• Üniversiteler 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Uluslararası BT hizmetleri verebilecek ve BİT’i güncel olarak 

takip edebilecek insan kaynağının oluşması 

• Çok uluslu BİT şirketlerinin ülkemize çekilmesinin 

kolaylaştırıcı olması 

• Nitelik artırıcı bir faktör olarak işverenlerin beklentilerinin 

daha iyi karşılanması ve nitelikli istihdam yaratılması 
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FaydaFaydaFaydaFayda    -     

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    -     

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (Kamu) Meslek liselerinde haftalık ders 

saatlerinin artırılmasının toplam 

maliyetini kapsamaktadır66.  

10 – 12 milyon TL (yıllık) 

    
                                 

Çalışma/koordinasyon 

(Kamu) 

YÖK tarafından verilecek tavsiye ile 

birlikte belirlenecek pilot devlet/özel 

üniversitelerin İngilizce BİT 

müfredatı oluşturmasını 

içermektedir. Üniversitelerin lisans 

bölümlerindeki hocalarla veya kendi 

iç kaynaklarıyla 

gerçekleşebilecektir. 

- 

Çalışma/koordinasyon 

(Kamu) 

Sektör birlikleri (ör. TÜBİSAD, 

YASAD) tarafından BİT alanında 

ihtiyaç duyulan İngilizce yetkinliğine 

yönelik eğitim modüllerinin 

oluşturulması maliyetlerini 

- 

 

 

 
66 2012-13 yılında bilişim dalında öğrenim gören yaklaşık 176 bin öğrencinin 35 kişilik sınıflarda eğitim gördüğü 

varsayılmıştır. Buna göre oluşan yaklaşık 5000 sınıfın, haftalık artı 4 saat İngilizce eğitim almasının temel maliyeti, 
bir öğretmenin yaklaşık ek ders ücreti ile çarpılarak toplam bir maliyete ulaşılmıştır. Burada unutulmaması gereken, 
toplam maliyetin sadece ek derslerle değil artı öğretmen atanmasıyla da gerçekleşebileceğidir. 
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kapsamaktadır. Kamuya eğitim 

programları oluşturma esnasında 

artı bir maliyet oluşmayacaktır. 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama için gerçekleşmesi gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Takip edecek uygulama, yapılacak ön çalışmalara ve fizibilite sonuçlarına göre BİT ile 

ilgili ön lisans bölümlerine İngilizce hazırlık bölümlerinin eklenmesi olacaktır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

Meslek liselerinin BİT ile ilgili alanlarında İngilizce eğitimin etkinliğinin artırılması (MEB): 

• MEB tarafından oluşturulacak bir komisyonun (ör. eğitim uzmanları, MEB’de görevli 

alan öğretmenleri, üniversitedeki alan eğitmenleri ve özel sektör temsilcilerinin 

katılımıyla ) belirlenen müfredat üzerinde yapılabilecek haftalık yabancı dil ders saati 

artışını değerlendirmesi 

• Belirlenen haftalık yabancı dil ders saati artışının mevcut eğitmen kadrosuyla 

karşılanmasına dair yapılacak kaynak analizi 

• Yapılan analiz neticesinde gerekli duyulan okullara ek yabancı dil eğitmeninin temin 

edilmesi 

Ön lisans bölümlerinde pilot İngilizce müfredat denemelerinin yapılması (YÖK): 

• Ön lisans müfredatının bir kısmının İngilizce olmasına dair uygulamanın 
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gerçekleşeceği üniversitelerin (üniversitelerin kendi öğretim kadrosu imkânları 

doğrultusunda) tespit edilmesi 

• Pilot uygulamaların başlatılması ve istihdam etkilerinin takip edilmesi 

Destekleyici olarak temel BİT İngilizcesi modüllerinin oluşturulup öğrencilere ek kaynak 

olarak sunulması (TÜBİSAD, YASAD, MEB): 

• TÜBİSAD, YASAD ve MEB tarafından öğrencilerin kullanımına sunulacak temel BİT 

İngilizcesi modüllerine yönelik kapsam ön çalışması 

• Sektör birlikleriyle yapılacak toplantı ve hazırlanması istenen modülün detayına 

yönelik yapılacak atölye çalışmaları 

• İnternet üzerinden gösterilecek eğitim modüllerinin hazırlanması ve meslek 

liseleri/üniversitelerdeki eğitmenlere gönderilerek yararlanılmasının sağlanması 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

Uygulama önünde herhangi bir risk veya engel bulunmamaktadır 

 

11. Tahmini Tamam11. Tahmini Tamam11. Tahmini Tamam11. Tahmini Tamamlanma Süresilanma Süresilanma Süresilanma Süresi    

MEB’de komisyonun değerlendirme sürecinin 1 yıl içerisinde tamamlanması ve ön lisans 

bölümlerinde oluşturulabilecek pilot denemelerin de sene içerisinde başlayabileceği ön 

görülmektedir; ancak uygulamanın istihdam etkilerinin anlaşılması için bölüm 

mezunlarının verilmesi (2 yıl) gerekmektedir. Hazırlanacak modüllerin kapsamının 

belirlenmesi ve hazırlanması sürecinin de yaklaşık 1 yıl sürmesi beklenmektedir. 3 alt 

uygulama paralel bir şekilde ilerleyebileceğinden dolayı toplam tamamlanma süresi 

yaklaşık 1111----2 yıldır2 yıldır2 yıldır2 yıldır. 
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3.1.2.7 Türkiye’yi BT iç talebi ve kümelenmeler etrafında destekleyecek, yazılım 3.1.2.7 Türkiye’yi BT iç talebi ve kümelenmeler etrafında destekleyecek, yazılım 3.1.2.7 Türkiye’yi BT iç talebi ve kümelenmeler etrafında destekleyecek, yazılım 3.1.2.7 Türkiye’yi BT iç talebi ve kümelenmeler etrafında destekleyecek, yazılım 

ve BT hizmetleri odaklı insan kaynağının ülkeye çekilmesive BT hizmetleri odaklı insan kaynağının ülkeye çekilmesive BT hizmetleri odaklı insan kaynağının ülkeye çekilmesive BT hizmetleri odaklı insan kaynağının ülkeye çekilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Bu uygulama temelde yazılım ve BT hizmetleri odak alanlarında çalışacak başta genç 

nüfus olmak üzere küresel insan kaynağının cezbedilmesine yönelik kamu ve özel 

sektör işbirliğiyle hayata geçirilecek uygulamaları kapsamaktadır. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Mevcut durumda görülen BİT uzmanları alanındaki nitelik açığını gidermenin bir yolu da 

Türkiye’yi bir cazibe merkezi olarak konumlandırarak, bu kişileri yerel istihdam 

piyasasına kazandırmaktır. Bu durum hem odak alanlarda iç talebin ihtiyaç duyduğu 

insan kaynağının oluşmasını sağlayacak hem de Bilgi Teknolojileri ekseni kapsamında 

bahsedilen kümelenme faaliyetleri kapsamında çıpa şirketlerin, etrafında konumlanacak 

Ar-Ge odaklı şirketlerin ve çok uluslu şirketlerin insan kaynağı alanında ihtiyaçlarını 

karşılamasına yardımcı olacaktır. Eksen kapsamında belirtildiği üzere kümelenme; çıpa 

şirketler ve onların yarattığı/yönlendirdiği talep etrafında oluşan girişimlerden 

(otomotivde yan sanayi oluşumuna benzer) oluşmaktadır. Bu ekosistemin gelişmesi ve 

etkileşimi için üniversiteler, girişim sermayesi fonları ve sektör kuruluşları oluşumun 

içinde rol almaktadır. Dolayısıyla, ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının ülkeye 

çekilmesi ve kümelenme faaliyetlerinin etkin bir şekilde faaliyet göstermesinin 

sağlanması gerekmektedir. 

Bu alanda duyulan temel ihtiyaçlar arasında öncelikle Türkiye’de kümelenme 

faaliyetlerinin oluşması ve uluslararası insan kaynağının ülkeye gelip sektörde 

çalışmasını sağlayacak iş olanaklarının yaratılması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, 

uluslararası insan kaynağının çekilmesini kolaylaştırıcı önlemlerden önce, çalışmak 

istenebilecek bir ekosistemin yaratılması gerekmektedir. Kümelenme dâhilinde faaliyet 

gösteren şirketlerin düzenleyeceği kariyer etkinlikleri ve tanıtım faaliyetleri bir ihtiyaç 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle nitelikli insan kaynağının yetiştiği yurtdışındaki 
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üniversitelerde yapılacak kariyer etkinlikleri ve tanıtım faaliyetleri nitelikli insan 

kaynağının ülkemize çekilmesini sağlayacaktır. 

Burada kamunun destek vereceği konular ekosistemin oluşturulması için çıpa şirketlerin 

çekilmesi, girişim sermayesinin oluşturulması ve yenilikçiliğin desteklenmesi olacaktır. 

Ekosistem oluşturulduktan sonra istihdamı kolaylaştırıcı aktiviteler arasında; açık nitelik 

alanlarının tanımlanması, bu alanlarda ülkemizde çalışacak kişilerin çalışma vizesi 

almasını kolaylaştırıcı aktiviteler ve özellikle üniversitelerde çalışacak araştırma 

görevlilerinin ülkeye çekilmesi amacıyla yapılacak işbirlikleri gelmektedir. 

Araştırmacıların ilgi duyacağı araştırma merkezlerinin kurulması ve tematik alanlarda 

geliştirilmesi cazibe merkezi olarak konumlanmayı sağlayacak faktörler arasındadır. 

Küresel anlamda kümelenme ve kümelenme kapsamında faaliyet gösterecek insan 

kaynağını çekme anlamında verilebilecek örnekler arasında Rusya kümelenmesi 

Skolkovo İnovasyon Merkezi bulunmaktadır. Rusya Skolkovo İnovasyon Merkezi, BİT ve 

diğer teknoloji ile ilgili alanlarına (enerji, biyomedikal, uzay ve nükleer) odaklanmak 

üzere kurulmuştur. Cisco, IBM ve SAP gibi çıpa şirketlerin bölgede Ar-Ge merkezi açma 

girişimleri bulunmaktadır. Aynı zamanda MIT (Massachusets Institute of Technology) ile 

oluşturulan ortaklık ve kurulan yeni bir işletme okulu ile eğitim alanında adımlar atılmıştır. 

İnsan kaynağında artacak talep göz önüne alınarak yabancı yazılımcı ve teknisyenler için 

iş vizesinden feragat edilmiştir. Mevcut ve yeni kurulacak şirketler için girişim sermayesi 

oluşturulmuş ve vergi konusunda kolaylıklar sağlanmıştır. Devlet aynı zamanda 

yatırımcıları çekmek amacıyla dünya standartlarında altyapı ve erişim sağlama garantisi 

vermiştir. 

 

3. İlgili Kuruluşla3. İlgili Kuruluşla3. İlgili Kuruluşla3. İlgili Kuruluşlarrrr    

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ( Sorumlu) 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü 

• Kalkınma Bakanlığı 

• KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı) 

• TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 



 

294 

 

• TTGV ( Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)Üniversiteler 

• ISPAT ( Investment Support and Promotion Agency) 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Odak BİT alanlarında ve BİT’in yoğun olarak kullanıldığı 

sektörlerde gözlemlenen nitelik eksiğinin önemli ölçüde 

giderilmesi 

• Kümelenme faaliyetlerinin başarıya ulaşmasını sağlayacak 

nitelikli insan kaynağı tabanının oluşturulması 

• Kamu – özel sektör işbirliğiyle gerçekleştirilen Ar-Ge 

faaliyetlerinin gelişim göstermesi 

FaydaFaydaFaydaFayda    -     

Net Bugünkü Net Bugünkü Net Bugünkü Net Bugünkü DeğerDeğerDeğerDeğer    -     

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

İnsan kaynağı çekmeye yönelik bir cazibe merkezinin oluşması için en önemli ön 

koşullarından biri kümelenme aktivitelerinin gerçekleşmesidir. Bilgi Teknolojileri ekseni 

kapsamında kümelenme faaliyetlerinin gerçekleşmesine yönelik toplam 350 – 700 milyon 

TL’lik bir yatırım söz konusudur. Bu yatırım insan kaynağı çekilmesiyle doğrudan alakalı 

olmasa da, bir ön koşul olarak göz önünde bulundurulmalıdır.  

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Çalışma/koordinasyon 

(Kamu) 

Açık nitelik alanlarının tanımlanması 

ve kümelenme alanlarında özel 

sektörle, Ar-Ge merkezleri ve 

üniversitelerle yapılacak insan 

kaynağı araştırmalarını ve araştırma 

sonuçların analizini kapsamaktadır. 

100  - 200 bin TL    
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Eğitim/farkındalık 

(Kamu/Özel) 

Kurulacak olan kümelenmenin ve 

çıpa şirketlerin yurtdışındaki 

üniversitelerde ve Ar-Ge 

merkezlerinde yapacakları tanıtım 

maliyetleri67 

1-2 milyon TL 

Çalışma/koordinasyon 

(Kamu) 

Vize ve çalışma izni 

kolaylaştımalarının yapılması 

-   

Toplam  1,1 – 2,2 milyon TL 

 

6. Ön6. Ön6. Ön6. Öncül Uygulamalarcül Uygulamalarcül Uygulamalarcül Uygulamalar    

Bu uygulama için gerçekleşmesi gereken öncül uygulamalar Bilgi Teknolojileri 

ekseninde yer alan kümelenme faaliyetlerini kapsamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulama için herhangi bir ardıl uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygul8. İlişkili Uygul8. İlişkili Uygul8. İlişkili Uygulamalaramalaramalaramalar    

Bilgi Teknolojileri ekseni kümelenme faaliyetlerinde yer alan uygulama adımlarının 

büyük ölçüde olgunlaşmasıyla birlikte, öneri kapsamında yer alan uygulama adımlarının 

başlaması söz konusu olacaktır. 

 

 

 

 
67 İnsan kaynakları alanında faaliyet gösteren danışmanlık/tanıtım şirketiyle anlaşılması ve proje oluşacağı 

varsayılmaktadır. 
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9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Kümelenme kapsamında ve sektör genelinde ihtiyaç duyulan BT hizmetleri ve 

yazılım alanlarının anket sonuçları ışığında belirlenmesi (Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı) 

• Kamu temsilcileri, çıpa şirketler, etrafında konumlanan Ar-Ge odaklı şirketler ve 

üniversiteler ile odak alanların ve insan kaynağı çekme stratejilerinin konuşulacağı 

dizi toplantılar düzenlenmesi (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 

• Kamu – özel sektör işbirliğiyle yurtdışında yapılacak olan kariyer çalışmaları ile 

kümelenme faaliyetlerinin ve yapısının tanıtımı için yüklenici firma ile yapılacak 

çalışmanın kapsamının belirlenmesi (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 

• Üniversitelerde var olan/oluşturulacak araştırma merkezlerine yurtdışından belirli 

temalar etrafında insan kaynağı çekilebilmesi için olası işbirlikleri ve değişim 

programlarının araştırılması (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 

• Vize kolaylaştırıcı tedbirlerin değerlendirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi (ÇSGB) 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

Uygulama önünde herhangi bir risk veya engel bulunmamaktadır 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesi ve ülkede yatırımlarını yapılmasının 1-3 yıl 

içerisinde biterileceği ön görülmektedir. Bunun yanı sıra, oluşturulacak küresel insan 

kaynağı çekme politikalarının kümelenme oluşumu tamamlandıktan sonra 6 ay – 1 yıl 

kadar sürmesi tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, toplam tamamlanma süresi 1.5 – 4 yıl 

arasındadır. 
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Strateji/Gelişim Alanı 3.1.3: BİT alanındaki insan kaynağının sektörel eğilimler ve fırsatlar Strateji/Gelişim Alanı 3.1.3: BİT alanındaki insan kaynağının sektörel eğilimler ve fırsatlar Strateji/Gelişim Alanı 3.1.3: BİT alanındaki insan kaynağının sektörel eğilimler ve fırsatlar Strateji/Gelişim Alanı 3.1.3: BİT alanındaki insan kaynağının sektörel eğilimler ve fırsatlar 

doğrultusudoğrultusudoğrultusudoğrultusunda yönlendirilmesinda yönlendirilmesinda yönlendirilmesinda yönlendirilmesi    

3.1.3.1 Büyük veri alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi 3.1.3.1 Büyük veri alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi 3.1.3.1 Büyük veri alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi 3.1.3.1 Büyük veri alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi     

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Büyük veri kullanımının yaygınlaşmasıyla ihtiyaç duyulacak insan kaynağı için üniversite 

düzeyinde odak tedbirler alınması anlamına gelmektedir. Alınacak tedbirler, var olan 

müfredatta ders ağırlığının değiştirilmesi olabileceği gibi yeni lisans ve lisansüstü 

bölümlerinin açılması anlamına da gelebilmektedir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Mevcut durumda büyük veri alanında çalışacak nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine 

yönelik kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. 

Büyük veri kullanımının artmasıyla birlikte, ihtiyaç duyulan insan kaynağındaki nitelikler 

değişecektir. Veri bilimcileri, veri mimarları, veri grafikerleri ve veri yorumlama uzmanları 

gibi analitik özellikleri gelişmiş ve istatistik konusunda uzman veri analizinin farklı 

basamaklarına görev alabilecek kişilere ihtiyaç artacak, yeni meslek tanımları ve nitelik 

gereksinimleri oluşacaktır. Teknik (mesleğe özgü) gereksinimler arasında, 

yükseköğrenimden edinilecek matematik ve istatistik bilgileri temel disiplinler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Büyük veri yönetici ve uzmanlarının BİT alanındaki 

sorumluluklarının yanı sıra iş ve süreçlerle ilgili birçok sorumluluğu bulunmaktadır ve bu 

sebeple iş hayatıyla ilgili yönetim ve iletişim alanındaki nitelikler de oldukça önem 

kazanmaktadır. Büyük veri alanında çalışacak kişiler, mesleki yetkinlik kazanmak için 

istihdam edildikten sonra; teknik, teknik olmayan ve iş hayatıyla ilgili eğitimlere ihtiyaç 

duymaktadır. BİT uzman istihdamının büyük veri alanında en çok artacağı sektörlerin 

başında; bankacılık ve sigorta, telekomünikasyon, üretim, ulaşım ve lojistik gibi veri 

kullanımının yoğun olduğu sektörler gelmektedir.  

Büyük veri alanında oluşturulabilecek meslek tanımları, alınabilecek eğitimler ve bunun 

Türkiye için ifade ettiği anlam  Şekil 26’da belirtilmektedir . 
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Şekil 26 Büyük veri alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağı 

 

Büyük veri teknolojileriyle birlikte BİT dünyasında ortaya çıkacak olan önemli bir 

problem, ihtiyaç duyulan niteliklere sahip adaylara olan talebin karşılanamayacak 

olmasıdır. ABD, Çin, Hindistan gibi ülkeler gelecekte büyük verinin önemini farkına 

varmış ve bu alanda insan kaynağı yetiştirme çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu 

farkındalığa rağmen 2018 yılında ABD gibi en çok nitelikli mezun veren ülkede bile, %50-

60’lık bir nitelik açığı beklenmektedir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Yükseköğretim Kurulu (sorumlu) 

• Üniversiteler 

1 Meslekler, A.B.D. Çalışma İstatistikleri Başkanlığı tarafından belirlenen Standart Meslek Kodu’na (SOC) göre tanımlanmıştır ve iş gücündeki yetkinlik türlerini 
temsil etmektedir

Kaynak: A.B.D. Çalışma İstatistikleri Başkanlığı; McKinsey Global Institute

Yüksek analitik 
yetenekler

Büyük veri 
uzmanları

Altyapı destek 
sorumluları

Tanımlar Meslekler1

İstatistik ve/veya bilgisayarla 
öğrenme ve veri analizi yapma 
konularında ileri eğitim almış 
kişilerdir. Veri bilimcileri bu 
kategoriye girmektedir.

İstatistik ve/veya bilgisayarla öğrenme 
alanında temel eğitim almış ve 
verilerin cevaplayabileceği ana soruları 
tanımlayabilen kişilerdir. Veri 
mimarları, veri grafikerleri ve veri 
yorumlama uzmanları bu kategoridedir.

Veri tabanı yöneticisi ve programcı 
olarak hizmet verebilecek kişilerdir. 
Büyük veri için gerekli altyapının 
çalışmasından sorumludurlar.

▪ Aktüerler
▪ Matematikçiler
▪ Operasyon araştırma analistleri
▪ İstatistikçiler
▪ Matematik teknisyenleri
▪ Matematik bilimcileri
▪ Endüstri Mühendisleri
▪ Ekonomistler

▪ İşletme ve işlevsel yöneticiler
▪ Bütçe, kredi ve finans analistleri
▪ Mühendisler
▪ Pazar araştırma analistleri
▪ Endüstriyel-organizasyonel

psikologlar 
▪ Sosyologlar

▪ Bilgisayar ve enformasyon 
bilimcileri

▪ Bilgisayar programcıları
▪ Uygulamaya yönelik bilgisayar 

yazılım mühendisleri
▪ Sistem yazılımlarına yönelik 

bilgisayar yazılım mühendisleri
▪ Bilgisayar sistem analizcileri
▪ Veritabanı yöneticileri

Türkiye’de büyük veri insan kaynağı 
talebini karşılamak için seçenekler

▪ İstatistik ve bilgisayar bilimleri, 
matematik ve bilgisayar bilimleri, 
yönetim bilişim sistemleri gibi iki 
alana yoğunlaşan hibrit bölümlerin 
sayılarının artırılması

▪ Seçilmiş okullarda istatistik ve 
matematik bölümlerinde 
programcılık ve iş zekası 
eğitimlerini içeren konsantrasyonlar 
oluşturulması

▪ Seçilmiş okullarda ekonomi, finans, 
işletme, endüstri mühendisliği gibi 
bölümlerde bilişim teknolojileri ve 
ileri istatistik eğitimleri içeren 
konsantrasyonlar oluşturulması

▪ Veri tabanı uzmanlarının uluslar 
arası sertifika almalarının 
desteklenmesi (örn. Meslek liseleri 
ve ön lisans programlarında 
sertifikalara yönelik eğitimler, 
sertifika sınav ücretleri için maddi 
destek)
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4. Tahmini Etki / Fayda4. Tahmini Etki / Fayda4. Tahmini Etki / Fayda4. Tahmini Etki / Faydalarlarlarlar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Büyük veri alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi bu 

alandaki ürünlerin ve hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına ve 

talep yaratılmasını olanak sağlayacaktır. Bunlara ek olarak 

büyük veri ile ilgili şirketlerin gözünde Türkiye’nin cazibesinin 

artırılması sağlanabilecek ve bu alanda yabancı yatırım 

Türkiye’ye çekilebilecektir. 

FaydaFaydaFaydaFayda    -     

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    -     

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) Büyük veri alanında lisans ve 

lisansüstü seviyede işgücü 

geliştirme programlarının hayata 

geçirilmesi için gerekli meslek 

tanımlamalarının ve müfredat 

düzenlemelerin yapılması 

çalışmalarını kapsamaktadır. Bu 

kapsamdaki bir proje konunun 

paydaşlarıyla (kamu kurumları, 

üniversiteler, özel sektör şirketleri, 

büyük veri hizmet sağlayıcıları gibi) 

yakından çalışmayı gerektirdiğinden 

dolayı danışmanlık hizmeti alımı ve 

paydaş katılımının çeşitli dizi 

toplantılar ile sağlanmasının 

maliyetlerini içermektedir. 

1 - 2 Milyon TL    
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6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama için gerçekleşmesi gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayı takip edecek bir ardıl uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• İlgili bölümlerde büyük veri ile ilgili farkındalık yaratacak derslerin ve yetkinliklerin 

oluşturulması (örneğin matematik ve istatistik bölümleri) (YÖK, üniversiteler) 

• İstatistik ve bilgisayar bilimleri, matematik ve bilgisayar bilimleri, yönetim bilişim 

sistemleri gibi iki alana yoğunlaşan hibrit bölümlerin sayılarının artırılması (YÖK, 

üniversiteler) 

• Seçilmiş okullarda istatistik ve matematik bölümlerinde programcılık ve iş zekâsı 

eğitimlerini içeren konsantrasyonların oluşturulması (YÖK, üniversiteler) 

• Seçilmiş okullarda ekonomi, finans, işletme, endüstri mühendisliği gibi bölümlerde 

bilişim teknolojileri ve ileri istatistik eğitimi içeren konsantrasyonlar kurulması (YÖK, 

üniversiteler) 

• Müfredatın şekillenmesine yön gösterecek kamu, özel sektör, STK ve üniversite 

katkısının sağlanması (YÖK) 
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10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

Uygulamanın gerçekleşebilmesi için yeterli eğitmen kaynağının yetiştirilmesine planlama 

sürecinde dikkat edilmelidir. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Büyük veri alanında nitelikli işgücü geliştirme programlarının hayata geçirilmesi için 

gerekli meslek tanımlamalarının ve müfredat düzenlemelerin yapılması projesinin 

yaklaşık 1 yıllık1 yıllık1 yıllık1 yıllık bir süre zarfında tamamlanabileceği düşünülmektedir. Kişilerin 

yetiştirilebilmeleri için ise en az 3333----4 yıllık4 yıllık4 yıllık4 yıllık bir zaman dilimi gerekmektedir. 
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3.1.3.2  Siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi3.1.3.2  Siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi3.1.3.2  Siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi3.1.3.2  Siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulacak insan kaynağı için meslek lisesi ve üniversite 

düzeyinde odak tedbirler alınması anlamına gelmektedir. Alınacak tedbirler, var olan 

müfredatta ders ağırlığının değiştirilmesi, yeni lisansüstü bölümlerinin açılması ve 

uluslararası sertifikasyonlara paralel eğitimler düzenlemek veya bu sertifikasyonlara 

teşvik etmek anlamına da gelebilmektedir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Mevcut durumda siber güvenlik alanında çalışacak nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine 

yönelik kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. 

Şirketler ve kamu kurumları BT sistemlerinin güvenliğinin sağlamlaştırılması ve verilerin 

korunması adına çeşitli siber güvenlik önemleri almışlardır ve bu önlemlere bağlı olarak 

siber güvenlik pazarı giderek büyümektedir. Artan siber güvenlik pazarı beraberinde 

istihdam artışını da getirecektir. Bilgi güvenliği alanında gerçekleşecek olan istihdamın 

her sene yıllık ortalama %13 büyümesi ve 2015 yılında yaklaşık 4,2 milyon kişinin bu 

alanda çalışması beklenmektedir. Siber güvenlik çalışanları genel olarak büyük ölçekli 

firmalarda bulunmakla birlikte; bankacılık, kamu ve BİT sektörleri en çok istihdam 

sağlayan sektörler arasındadır. Siber güvenlik çalışanları, büyük veri ve bulut bilişim 

uzmanlarının aksine BT yeteneklerinin daha gerekli olduğu ve yönetim ile alakalı 

görevlerin daha az ön plana çıktığı bir ortamda çalışmaktadır. Bu kişilerin eğitim 

seviyeleri genel olarak yüksektir ve birçoğu mesleki yeterlilik bildiren sertifikasyonlara 

sahiptir. Siber güvenlik alanında istihdam edilebilme konusunda en az lisans 

seviyesinde eğitim görmek gereklidir ve aynı zamanda sertifikasyona sahip olmak, 

sektörün istihdam sağlanırken göz önünde bulundurduğu bir kavramdır. ABD’de siber 

güvenlik uzmanları üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, siber güvenlik alanında 

çalışan yöneticilerin %82’si ön lisans ve üstü eğitim almış kişilerden oluşurken, bu oran 

uzmanlar için %75 olarak ölçülmektedir. İşverenler üzerinde yapılan bir çalışmaya göre 

ise, küresel anlamda işverenlerin %90’ı siber güvenlik alanında işe alacağı kişilerin 
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geçerli bir sertifikasyona sahip olmasına dikkat etmektedir. Bunun temel sebepleri 

arasında, sertifikasyona sahip kişinin yetkinliğinin daha fazla olacağı görüşü, ortaya 

çıkaracağı işin daha kaliteli olacağına duyulan inanç, düzenleyici kuruluştan gelen 

gereklilikler, şirketin itibarı, müşterilerin dayatması, şirket politikası olarak sertifikasyonun 

şart koşulması gibi kavramlar olabilmektedir. Buna bağlı olarak ABD’de siber güvenlik 

alanında çalışan yöneticilerin yaklaşık %77’sinin, uzmanların ise %68’inin onaylı bir 

sertifikasyonu bulunmaktadır (Şekil 27). Teknoloji spesifik eğitimler ve genelde şirketler 

tarafından karşılanan sertifika programları, siber güvenlik alanında çalışan kişilerin yeni 

nitelikler kazanması ve var olan niteliklerinin ortaya çıkabilecek siber saldırı yöntemlerine 

karşı güncel tutulması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Şekil 27 Siber güvenlik insan kaynağı profili 

 

 

Kaynak: Information Week 2012 US IT Salary Survey

▪ Güvenlik sertifikasyonuna 
sahip olmak, yeni bir disiplin 
olan siber güvenlikte işverenler 
tarafından değer verilen bir 
kavramdır

1 En yüksek seviyede aldığınız eğitim nedir sorusuna ABD’deki 725 siber güvenlik alanında çalışan kişinin verdiği yanıtlardan oluşmaktadır
2 CISSP: Certified Information Systems Security Professional; CISA: Certified Information Systems Auditor; CISM: Certified Information Security
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Siber güvenlik çalışanlarının 
eğitim durumları1

ABD, 2012, Yüzde1

Siber güvenlik çalışanlarının güvenlik 
sertifikasyonu2 sahipliği
ABD, 2012, Yüzde1

▪ Bilgisayar mühendisliği, elektrik 
elektronik mühendisliği, iletişim 
mühendisliği, yazılım 
mühendisliği gibi disiplinlerde 
siber güvenlik sertifikasyonlarıyla 
paralel eğitim bileşenleri içeren 
konsantrasyonlar oluşturmak

▪ Uluslararası sertifikasyonlara 
(örn. CISSP2,CISA2,CISM2) 
yönelik eğitim programlarını 
desteklemek

▪ Siber güvenlik odaklı önlisans
programları ve meslek lisesi odak 
alanı oluşturmak

Türkiye’de siber güvenlik uzmanı 
talebini karşılamak için seçenekler
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3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Yükseköğretim Kurulu (sorumlu) 

• İŞKUR 

• ÇSGB 

• Üniversiteler 

• İlgili STK’lar 

 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulacak insan stokunun 

yetişmesini sağlayacak ve yabancı yatırımların çekilmesinin 

kolaylaştırılmasını sağlayacaktır. 

FaydaFaydaFaydaFayda    -     

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    -     

 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık 

(Kamu) 

Siber güvenlik alanında lisans ve lisansüstü 

seviyede işgücü geliştirme programlarının 

hayata geçirilmesi için gerekli meslek 

tanımlamalarının ve müfredat düzenlemelerin 

yapılması çalışmalarını kapsamaktadır. Bu 

kapsamdaki bir proje konunun paydaşlarıyla 

(kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör 

şirketleri, büyük veri hizmet sağlayıcıları gibi) 

yakından çalışmayı gerektirdiğinden dolayı 

1 - 2 milyon TL 
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danışmanlık hizmeti alımı ve paydaş katılımının 

çeşitli dizi toplantılar ile sağlanmasının 

maliyetlerini içermektedir. 

 

6. Öncül 6. Öncül 6. Öncül 6. Öncül UygulamalarUygulamalarUygulamalarUygulamalar    

Bu uygulama için gerçekleşmesi gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayı takip edecek bir ardıl uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Seçilmiş okullarda bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, iletişim 

mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi disiplinlerde siber güvenlik sertifikasyonlarıyla 

paralel eğitim bileşenleri içeren konsantrasyonlar oluşturulması (YÖK, üniversiteler) 

• Uluslararası sertifikasyonlara (ör. CISSP, CISA, CISM) yönelik eğitim programlarının 

desteklenmesi (Üniversiteler, ilgili STK’lar) 

• Siber güvenlik odaklı yüksek lisans bölümlerin oluşturulması (YÖK, üniversiteler) 

• Meslek içi eğitimde siber güvenlik alanında verilebilecek eğitim şemasının 

oluşturulması (İŞKUR) 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

Uygulamanın gerçekleşebilmesi için yeterli eğitmen kaynağının yetiştirilmesine planlama 

sürecinde dikkat edilmelidir. 
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11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Siber güvenlik alanında nitelikli işgücü geliştirme programlarının hayata geçirilmesi için 

gerekli meslek tanımlamalarının ve müfredat düzenlemelerin yapılması projesinin 

yaklaşık 1 yıllık1 yıllık1 yıllık1 yıllık bir süre zarfında tamamlanabileceği düşünülmektedir. Kişilerin 

yetiştirilebilmeleri için ise en az 3333----4 yıllık4 yıllık4 yıllık4 yıllık bir zaman dilimi gerekmektedir. 
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3.1.3.4 E3.1.3.4 E3.1.3.4 E3.1.3.4 E----Sağlık alanında önSağlık alanında önSağlık alanında önSağlık alanında ön----lisans, lisans ve lisansüstü seviyede işgücü lisans, lisans ve lisansüstü seviyede işgücü lisans, lisans ve lisansüstü seviyede işgücü lisans, lisans ve lisansüstü seviyede işgücü 

geliştirme programlarının hayata geçirilmesigeliştirme programlarının hayata geçirilmesigeliştirme programlarının hayata geçirilmesigeliştirme programlarının hayata geçirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

E-Sağlık alanında ön-lisans, lisans ve lisansüstü seviyede işgücü geliştirme 

programlarının hayata geçirilmesi çalışmalarını içermektedir. Bu kapsamda ihtiyaç 

duyulan yetkinliklerin ve bu yetkinlikler sahip ihtiyaç duyulan çalışan sayısının 

belirlenmesi, eğitim kurumlarında bu yetkinlikleri sağlayacak müfredatın oluşturulmasını 

ve gerekli eğitimlerin verilmesini amaçlamaktadır. Eğitim müfredatı oluşturulurken e-

sağlık ve teletıp stratejisindeki odak alanlarının ve ihtiyaçların göz önünde 

bulundurulması ve konunun paydaşlarının işgücü geliştirme programlarının 

oluşturulmasına katılımının sağlanması çalışmalarını kapsamaktadır. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Ülkenin teknolojik olarak daha gelişmiş bir sağlık sistemine doğru yönelmesiyle birlikte 

sağlık hizmeti sağlayıcılarının elektronik sağlık kayıtlarının benimsenmesi ve anlamlı 

kullanımda destek alacakları yüksek vasıflı sağlık bilişimi uzmanları gereksinimi de 

artmaktadır. Artan talebin karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla ABD’de Sağlık 

Bilişimi Teknolojisi Ulusal Koordinasyon Kurumu, Sağlık Bilişimi İşgücü Geliştirme 

Programını finanse etmiştir. Amaç hizmet sağlayıcıların sağlıkta kalite, güvenlik ve 

maliyet verimliğini artırmak için elektronik sağlık kayıtlarını kullanmasına yardım etmeye 

hazır bir sağlık bilişimi uzmanları işgücünün yetiştirilmesidir. 

Bu kapsamda, Türkiye’de e-sağlık alanındaki mesleklerin tanımlanması, bu mesleklere 

uygun nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve sağlık kuruluşlarının bu mesleklerde 

yetişenlere istihdam sağmaması konusunda düzenlemede ve uygulamada eksiklikler 

bulunmaktadır.  

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• YÖK (Sorumlu) 
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• MYK (Sorumlu) 

• Eğitim Kurumları 

• Sağlık Bakanlığı 

• Sosyal Güvenlik Kurumu 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    E-Sağlık alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi sonucunda 

elektronik sağlık kayıtları ve teletıp gibi sistemlerin kullanımında 

etkinlik artırılabilecek ve bu sistemlerin kullanımında hatalı 

işlemlerden veya hatalı veri girişinden dolayı ortaya çıkabilecek 

problemler önlenebilecektir. 

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 

göstergelerinden yararlanılabilir: 

• Mezun sayısı ve mezun istihdamı 

• Elektronik hasta kayıtları sistemlerinde veri girişlerinden 

dolayı oluşan hata oranları 

FaydaFaydaFaydaFayda    -     

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    -     

 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık 

(Kamu) 

E-Sağlık meslek tanımlarının yapılması ve 

müfredatın oluşturulması: E-Sağlık alanında ön-

lisans, lisans ve lisansüstü seviyede işgücü 

geliştirme programlarının hayata geçirilmesi için 

1-2 milyon TL 
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gerekli meslek tanımlamalarının ve müfredat 

düzenlemelerin yapılması çalışmalarını 

kapsamaktadır. Bu kapsamdaki bir proje 

konunun paydaşlarıyla (STK, sağlık alanındaki 

meslek birlikleri, üniversiteler, sağlık kuruluşları 

çalışanları gibi) yakından çalışmayı 

gerektirdiğinden dolayı danışmanlık hizmeti 

alımı ve paydaş katılımının çeşitli dizi toplantılar 

ile sağlanmasının maliyetlerini içermektedir. 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• BİT destekli yenilikçi çözümler ekseni 6.6.1 Teletıp hizmetleri stratejisinin 

oluşturulması 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Sağlık kuruluşlarında e-sağlık alanındaki meslek tanımlarının ve yetkinliklerin 

belirlenmesi (MYK) 

• E-Sağlık alanında alınan eğitimi belgeleyecek sertifikaların ve bu sertifikalara sahip 

olma ve devamlılığını sağlama ölçütlerinin belirlenmesi (MYK, İŞKUR) 

• Müfredatlarına şekillenmesine yön gösterecek kamu, özel sektör, STK ve üniversite 

katkısının sağlanması (YÖK) 
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10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Sağlık kuruluşlarında e-sağlık alanında uzmanların istihdamının sağlanamaması ve 

bu konudaki denetimlerin gerçekleştirilememesi 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

E-Sağlık alanında ön-lisans, lisans ve lisansüstü seviyede işgücü geliştirme 

programlarının hayata geçirilmesi için gerekli meslek tanımlamalarının ve müfredat 

düzenlemelerinin yapılması projesinin yaklaşık 1 yıllık1 yıllık1 yıllık1 yıllık bir süre zarfında 

tamamlanabileceği düşünülmektedir. Gerekli insan kaynağının yetişeceği zaman zarfı 

ise 3333----4 yıl4 yıl4 yıl4 yıl arasındadır. 
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3.1.3.5 İnternet girişimciliği bilincinin ve temel yetkinliklerinin kazandırılarak 3.1.3.5 İnternet girişimciliği bilincinin ve temel yetkinliklerinin kazandırılarak 3.1.3.5 İnternet girişimciliği bilincinin ve temel yetkinliklerinin kazandırılarak 3.1.3.5 İnternet girişimciliği bilincinin ve temel yetkinliklerinin kazandırılarak 

gerekli insan kaynağının yetiştirilmesigerekli insan kaynağının yetiştirilmesigerekli insan kaynağının yetiştirilmesigerekli insan kaynağının yetiştirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Bireyleri internet girişimciliği ile tanıştırıp ilgisi olanları bu yönde çalışmaya özendirecek 

bir müfredat geliştirilerek tüm devlet üniversitelerinde ve arzu eden vakıf 

üniversitelerinde hem üniversite öğrencilerine hem de dışardan ilgili olanlara sunulması. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

İnternet girişimcilerinin önemli özelliklerinden biri genç olmalarıdır. Bu bağlamda bir 

ülkede genç nüfusun varlığı internet girişimciliğinin gelişmesi açısından önemli bir zemin 

oluşturmaktadır. Ancak, buna ek olarak, genç nüfusa internet girişimciliği için gerekli 

olan yetkinliklerin kazandırılması gereklidir.  

• Kazanılmasında fayda olan yetkinlikler iki ana grup altında toplanabilir. Birincisi iş 

planı yazmak, farklı finansman modellerinin çalışma yapısı üzerine bilgi sahibi olmak, 

hızlı büyüyen bir işin yönetiminde önemli olan hususları bilmek gibi, girişimcilik 

yetkinlikleri başlığı altında toplanan yetkinliklerdir. Diğeri de internet girişimcilerinin 

internet üzerinden iş yapacakları sistemlerin ve platformların oluşturulması için 

gerekli olan teknik yetkinlikler ve yazılım yetkinlikleridir.     

• İnternet girişimciliği liderlik ve belli bir eğitim düzeyi gerektirmektedir. Girişimci profili 

açısından bakıldığında, internet ekonomisine yön veren birçok önemli şirket 

kurucusunun çok iyi okullara girebilmiş ve eğitim görmüş, hem teknolojiden hem iş 

hayatından anlayan bireyler olduğu görülmektedir.   

• İngilizce bilmek teknik yetkinliklerin güncel kalabilmesi açısından önemlidir.    

Girişimcilik eğitimleri de bir ülkede girişimci insan kaynağını geliştirebilecek faktörler 

arasında yer alır. Türkiye okul içi ve okul dışında girişimcilik eğitimi alanlar açısından 

geridedir. Çalışma yaşında olan nüfusun oranı cinsinden bakıldığında Almanya’da 

%21,2, İngiltere’de %18,4, Güney Kore’de % 13,6 ve Brezilya’da % 9,4 olan girişimcilik 
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eğitimi almış bireylerin oranı Türkiye’de % 6,3’tür.  

Türkiye’de hem okul-içi hem de okul dışı internet girişimcilik eğitimleri yaygın değildir.  

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Milli Eğitim Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi 

• Üniversiteler  

• Teknoparklar 

• YÖK 

• STK’lar (TEGEV, KOSGEB, TÜBİSAD, YASAD gibi) 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • İnternet girişimciliği hakkında farkındalığın ve bilincin artması 

• İnternet girişimciliğine olan ilginin artması 

• İnternet girişimcisi sayısının artması 

FaydaFaydaFaydaFayda    -     

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    -     

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

MMMMaliyet Kalemialiyet Kalemialiyet Kalemialiyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) 

 

Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK 

öncülüğünde ve internet girişimciliği 

konusundaki diğer paydaşların da 

(internet girişimcileri, internet 

1 - 2 Milyon TL 
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yatırımcıları, kuluçka/ hızlandırıcı 

organizasyonlar, STK’lar) katılımıyla 

bir müfredat oluşturulması. (Bu tür 

bir proje paydaşlarla çalışarak daha 

etkin olabileceğinden danışmanlık 

hizmeti alımı ile hem bunun 

sağlanması hem de dünya 

örneklerinin incelenerek öğrenimlerin 

göz önüne alınması sağlanabilir). 

İşgücü (Kamu) Müfredat gelişiminin genel 

koordinasyonu ve pilot 

uygulamaların takibi ile gerekli 

güncellemelerin gerçekleşmesinden 

sorumlu olacak iki personelin 

istihdamı (2 yıl boyunca) 

100 -150 bin TL 

Toplam  1,1 – 2,2 milyon TL 

 

6. Öncül Uygula6. Öncül Uygula6. Öncül Uygula6. Öncül Uygulamalarmalarmalarmalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Ad9. Üst Seviye Uygulama Ad9. Üst Seviye Uygulama Ad9. Üst Seviye Uygulama Adımlarıımlarıımlarıımları    
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• Müfredat gelişimini koordine edecek personelin belirlenmesi (MEB, YÖK) 

• Birlikte çalışılacak danışmanın belirlenmesi (MEB, YÖK) 

• Müfredatın şekillenmesine yön verebilecek kamu, STK, özel sektör, akademi 

kuruluşlarının katkısının sağlanması (MEB, YÖK) 

• Üniversitelerle bir takvim çalışması yapılarak uygulamaya geçiş dönemlerinin 

belirleyerek gerekli hazırlıklara (derslik ve eğitmen ihtiyacı, planlaması gibi) 

başlamalarının sağlanması (YÖK) 

• Müfredat çalışmasını takiben, programı ulusallaştırmadan önce, 2-3 okulda pilot 

uygulama yaparak öğrenilenler ışığında nihai paketin oluşturulması ve uygulamaya 

geçilmesi (MEB, YÖK) 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Paydaşlardan yeterli katkının alınamaması 

• Üniversitelerde yeterli kaynak ayrılamaması (yeterli derslik ya da eğitmen olmaması 

gibi; okul dışı katılımcılara hizmet edilmesinde oluşabilecek aksaklıklar gibi) 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Müfredat çalışması, pilot çalışmalar ve program oluşturulması gibi süreçlerin 1 yıl1 yıl1 yıl1 yıl gibi bir 

sürede tamamlanmasını; gerekli insan kaynağı yetiştirilmesinin sonuçlarının verilmesinin 

ise 3333----4 yıllık4 yıllık4 yıllık4 yıllık bir zaman zarfında gerçekleşmesi beklenmektedir. 
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Tema 3.2 BİT destekli çözümlerin istihdam piyasası verimliliğine katkısının Tema 3.2 BİT destekli çözümlerin istihdam piyasası verimliliğine katkısının Tema 3.2 BİT destekli çözümlerin istihdam piyasası verimliliğine katkısının Tema 3.2 BİT destekli çözümlerin istihdam piyasası verimliliğine katkısının 

artırılmasıartırılmasıartırılmasıartırılması    

Strateji/gelişim alanı 3.2.1  Strateji/gelişim alanı 3.2.1  Strateji/gelişim alanı 3.2.1  Strateji/gelişim alanı 3.2.1  BİT deBİT deBİT deBİT destekli istihdam olanaklarıyla işgücüne katılımın stekli istihdam olanaklarıyla işgücüne katılımın stekli istihdam olanaklarıyla işgücüne katılımın stekli istihdam olanaklarıyla işgücüne katılımın 

artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel kalkınma gibi ulusal hedeflere ulaşılmasıartırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel kalkınma gibi ulusal hedeflere ulaşılmasıartırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel kalkınma gibi ulusal hedeflere ulaşılmasıartırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel kalkınma gibi ulusal hedeflere ulaşılması    

3.2.1.1 Hizmet sektöründe BİT destekli uzaktan çalışmaya dayalı istihdamın 3.2.1.1 Hizmet sektöründe BİT destekli uzaktan çalışmaya dayalı istihdamın 3.2.1.1 Hizmet sektöründe BİT destekli uzaktan çalışmaya dayalı istihdamın 3.2.1.1 Hizmet sektöründe BİT destekli uzaktan çalışmaya dayalı istihdamın 

yaygınlaştırılmasıyaygınlaştırılmasıyaygınlaştırılmasıyaygınlaştırılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Hizmet sektörlerinde işgücüne katılımın artırılması amacıyla BİT destekli güvenceli 

uzaktan çalışmaya teşvik edilerek esnek iş koşullarının oluşturulması ve istihdamın hem 

bölgesel hem de genel anlamda artırılması olarak tanımlanabilmektedir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

İşverenler, BİT’in sağladığı uzaktan çalışma imkânıyla birlikte iş dünyası daha esnek bir 

yapıya kavuştuğunu belirtmektedir. Esneklik, istihdam piyasasında işgücünün ve 

verimliğin artması anlamına gelirken, çalışanlar için daha iyi bir iş-yaşam dengesi, 

şirketler için düşük maliyetler sağlamaktadır. Yeni cihaz teknolojileri ve yüksek bant 

genişliği sayesinde uzaktan çalışmanın yarattığı eksiklikler en aza inmektedir. Esneklik 

aynı zamanda, engelliler, ev kadınları ve öğrenciler gibi dezavantajlı kesimlerin işgücüne 

katılım oranını da artırmaktır. Mevcut durumda yaklaşık %50 olan işgücüne katılım oranı, 

erkeklerde %71 olarak ölçülmüşken, kadınlarda yaklaşık %30’dur ve BİT destekli 

uzaktan çalışma olanaklarıyla artış potansiyeli taşımaktadır. 

Uzaktan çalışma kavramının avantajları olduğu gibi, bu tür yöntemler belirli güvencelerle 

birlikte sunulmadığı takdirde, çalışanlar için olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. Buna ek 

olarak, şirket kültürünün uzaktan çalışma konusunda sadece şirketin değil çalışanların 

da menfaatini gözetecek şekilde oluşmuş olması gereklidir. Bu durum,  “güvenceli 

esneklik” kavramının önemini ortaya koymaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi 

taslak metninde, istihdamın artırılması amaçlı uygulanan temel politika eksenlerinden bir 

tanesi “işgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması” olarak belirlenmiştir. 
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Buna göre, dünyadaki birçok ülke işsizlik sorununa çözüm getirmek amacıyla, BT 

sektöründe yaşanan gelişmeler ve artan küresel rekabet ortamıyla birlikte, işgücü 

piyasasını daha esnek hale getirmeye başlamıştır. İşgücü piyasalarının daha esnek hale 

gelmesi, şirketlerin ekonomide meydana gelen dalgalanmalara uyum sağlamasını 

sağlayacaktır. Kişiler için ise, iş-yaşam dengesinin kurulmasını sağlayarak; iş yerinde 

tam zamanlı çalışamayacak kişilerin ve dezavantajlı kesimlerin istihdama daha yüksek 

oranlarda katılmalarını sağlayacaktır. Ulusal İstihdam Stratejisi taslak metni, esnek 

çalışma koşullarının artırılmasını destekleyecek en önemli konulardan biri olarak 

“güvenceli esneklik” yaklaşımını görmektedir. Türkiye’de, esnek çalışma biçimlerine AB 

ülkeleri kadar fazla rastlanmamaktadır. İşgücü piyasasında güvence sadece esnek 

olmayan kayıtlı çalışanlara sağlanmakla birlikte, esnek çalışma koşullarına sahip kişilerin 

yeterince sosyal güvence altında olmadığı belirlenmiştir. Bu alanda, 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, esnek çalışma biçimlerine sosyal 

güvenlik boyutunu getirmeye yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. 

Aynı zamanda, istihdam piyasasında esnekliği sağlamak amacıyla 2003 yılında 4857 

sayılı İş Kanunu’nda düzenlemelere gidilmiş olsa da, uygulamada esnek çalışma 

biçimleri yeterince yaygınlık kazanmamıştır. Bunun temel sebepleri arasında; yasal 

sürenin üzerinde çalışılması, sosyal güvenlik mevzuatının yeterince bu çalışma 

biçimlerini desteklememesi, belirli süreli iş sözleşmelerine ilişkin üst üste yapılmama 

koşulu ve esnek çalışma uygulamaları hakkında yeterli verinin hâlihazırda bulunmaması 

gibi sebepler bulunmaktadır. BİT destekli teknolojilerin istihdam piyasasının esnekliğine 

katkısı ise, uzaktan çalışma biçimlerine olanak sağlamasıdır. Uzaktan çalışma 

kapsamında Türkiye’de mevcut durum ulusal mevzuatta düzenlenmemiştir ve yaygın 

değildir. Bu sebeple, taslak Ulusal İstihdam Stratejisi’nde belirlenen politikalar arasında, 

mevzuatta düzenlenmemiş olan çalışma biçimlerine dair yasal düzenlemeler de 

bulunmaktadır. Ayrıca, çalışanların esnek çalışma biçimleriyle ilgili bilinçlendirilmeleri 

sağlanacaktır. 

BİT desteğiyle uzaktan çalışma yöntemini tercih eden kişilere ait bir düzenleme 

bulunmaması, bu tür yöntemlere sıklıkla rastlanmasının önünde büyük bir engel teşkil 

etmektedir. Ancak, bazı çok uluslu ve büyük ölçekli şirketlerin özellikle kadınların ve 

engellilerin istihdamını artırmaya yönelik mevcut durumda çalışanlarına sağladığı 

uzaktan çalışma imkânları bulunmaktadır. Örneğin, önde gelen bir mobil iletişim firması, 

çağrı merkezlerinde “home agent” (evinden çalışan) olarak çalışma imkânı vererek, 
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engelli vatandaşları istihdama kazandırmıştır. Bunun yanı sıra, Türkiye’de etkinlik 

gösteren çok uluslu bir ilaç şirketinde, çalışanların haftada bir gün uzaktan 

çalışabilmektedir. 

Uzaktan çalışma imkânlarından faydalanılan iş kollarından biri olan çağrı merkezleridir. 

Pazar büyüklüğünün 2011 itibariyle 1,8 milyar TL olduğu sektör yaklaşık 49.000 çağrı 

masasıyla 55.000 kişiye istihdam yaratırken, Çağrı Merkezleri Derneği, bu rakamın 2016 

yılına kadar 100.000’e kadar çıkmasını beklemektedir. %70 kadın çalışan oranına sahip 

olan sektör, ev kadınları ve engelliler gibi evden çalışmak durumunda olan bireylerin de 

işgücüne katılması için yüksek potansiyel taşımaktadır. Ayrıca, bir diğer işsizlik 

konusunda dezavantajlı kesim olarak görülen gençlerin istihdamında da çağrı merkezleri 

büyük rol oynamaktadır. Çağrı merkezlerinde çalışan kişilerin yaşlara göre dağılımına 

bakıldığında, çalışan kesimin genç bir profile sahip olduğu rahatlıkla söylenebilmektedir. 

Çalışanların, %24’ü 18-24 yaşları arasında, %45’i 25-29 yaş arasında, %21’i ise 30 yaş 

ve üzerindedir. Eğitim durumlarına göre incelendiğinde ise %65’i üniversite, %35’i ise 

lise mezunudur. 

Çağrı merkezleri tarafından verilen hizmetler, büyük firmaların merkezlerinden başka bir 

noktadan da verilebildiği için, çağrı merkezlerinde yaratılan istihdam olanaklarının, iş 

olanaklarının nispeten az olduğu şehirlerde de istihdam yaratabileceği görülmektedir. 

Callpex ve AVEA işbirliğiyle, Bingöl ve Yozgat’ta açılan çağrı merkezleri bölge için 

önemli birer istihdam ve ekonomik kalkınma kaynağı olarak göze çarpmaktadır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sorumlu) 

• İŞKUR 

• Bilişim alanında faaliyet gösteren STK’lar 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Dezavantajlı kesimlerin işgücüne katılımının artırılması 

• İş olanaklarının kısıtlı olduğu bölgelerde istihdam yaratılması 
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FaydaFaydaFaydaFayda    -     

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    -     

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Destek/teşvik 

(Kamu) 

 

Hizmet sektöründe firmaların 

belirlenen bölgelerden uzaktan 

çalışma ile istihdam sağlaması 

durumunda verilecek teşvikleri 

kapsamaktadır. 

1-2 milyon TL 

Diğer (Kamu) ÇSGB tarafından yayımlanacak 

ulusal istihdam stratejisi ile paralellik 

göstermektedir. Yasal 

düzenlemelerin yapılmasında 

herhangi bir maliyet oluşmayacaktır 

     

 

          

         -  
Eğitim/Farkındalık 

(Kamu)    

Uzaktan çalışma biçimleriyle ve 

sosyal haklarla ilgili bilinçlendirme 

çalışmalarının yapılması. 

Hazırlanacak online tanıtım modülü 

İŞKUR internet sitesinden 

yayımlanabilmekte veya sendikalara 

yollanarak bilinçlendirme 

yapılabilmektedir. Dolayısıyla, online 

tanıtım modülü oluşturma maliyetini 

içermektedir. 

50 - 100 bin TL 

Toplam  1,1 – 2,1 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    
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Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Hizmet sektöründeki firmaların gelişmekte olan bölgelerden uzaktan çalışma yoluyla 

istihdam yaratması sonucu yapacakları istihdamın teşvik edilmesi (ÇSGB tarafından 

dezavantajlı bölgelerin ve kesimlerin tanımlanması ve teşviklerin kapsamının 

oluşturulması) 

• Uzaktan çalışma olanaklarından özellikle fayda sağlayabilecek dezavantajlı 

kesimlerin tanımlanması ve dezavantajlı kesim özelinde teşviklerin gözden 

geçirilmesi (ÇSGB) 

• İstihdam piyasasında farklı uzaktan çalışma biçimlerinin mevzuata dahil edilmesi, 

gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak güvence sağlanması (ÇSGB) 

• İstihdam piyasasında işveren ve işçilerin uzaktan çalışma biçimleriyle ilgili 

bilinçlendirilmesi (ÇSGB, STK’lar) 

• Özel sektörün çağrı merkezlerini bölgesel istihdamı sağlayabilecek yerlerde kurmaya 

teşvik edilmesi (ÇSGB) 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Özel sektörün uzaktan çalışmayla ilgili yaşayabileceği olası çekinceler 

• Güvenceli esneklik olanaklarının hayata geçirilmesinde yaşanabilecek zorluklar 
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11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Yayımlanacak ulusal istihdam stratejisi ile birlikte ÇSGB’nin gerekli uygulama adımlarını 

bir an önce atabileceği düşünülmektedir. Çalışmanın toplam süresi 1 - 2 yıl arasındadır. 
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Strateji/Gelişim alanı 3.2.2 BİT destekli istihdam platformlarıyla işveren ve iş arayan Strateji/Gelişim alanı 3.2.2 BİT destekli istihdam platformlarıyla işveren ve iş arayan Strateji/Gelişim alanı 3.2.2 BİT destekli istihdam platformlarıyla işveren ve iş arayan Strateji/Gelişim alanı 3.2.2 BİT destekli istihdam platformlarıyla işveren ve iş arayan 

kişiler arasında bağlantının kurulmasıkişiler arasında bağlantının kurulmasıkişiler arasında bağlantının kurulmasıkişiler arasında bağlantının kurulması    

3.2.2.1 BİT destekli kitle kaynak tabanlı uzaktan çalışma imkânlar3.2.2.1 BİT destekli kitle kaynak tabanlı uzaktan çalışma imkânlar3.2.2.1 BİT destekli kitle kaynak tabanlı uzaktan çalışma imkânlar3.2.2.1 BİT destekli kitle kaynak tabanlı uzaktan çalışma imkânlarının yaratılarak ının yaratılarak ının yaratılarak ının yaratılarak 

istihdam piyasasında arz ve talebin bir araya getirilmesinin kolaylaştırılmasıistihdam piyasasında arz ve talebin bir araya getirilmesinin kolaylaştırılmasıistihdam piyasasında arz ve talebin bir araya getirilmesinin kolaylaştırılmasıistihdam piyasasında arz ve talebin bir araya getirilmesinin kolaylaştırılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Kamu desteğiyle oluşturulacak ve kitle kaynak çalışma prensibini içeren merkezi bir 

internet sitesi vasıtasıyla işveren ve iş arayan kişilerin buluşturulmasının sağlanması ve 

böylece uzaktan ve istenildiği zaman çalışma olanaklarının yer aldığı bir pazar yaratarak 

işgücüne katılımın artırılması olarak tanımlanabilmektedir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

İşgücüne katılımın artırılmasının yanı sıra, işverenler ve iş arayanlar arasında bağlantı 

kurularak istihdam piyasasının verimliliğinin de arttırılması gerekmektedir. Bu amaçla 

faaliyet gösteren BİT destekli kamu ve özel kaynaklı iştirakler olsa dahi (ör. İŞKUR 

istihdam portalı ve Kariyer.Net), uzaktan çalışmayı ve esnek saatlerde çalışmayı 

sağlayabilecek ilanların yer aldığı kamu destekli merkezi bir internet sitesi oluşturulması 

yönünden mevcut durumda gelişim potansiyeli bulunmaktadır. Böylece, arz ve talebin bir 

araya gelmesi kolaylaşacak ve kişiler kendi ihtiyaçları ve müsaitlikleri doğrultusunda 

istihdam fırsatlarını değerlendirebileceklerdir. Bunun yanı sıra, farklı kişiler birlikte 

çalışma fırsatı bularak kendi deneyimlerini paylaşma ve birbirlerinden geri bildirim 

yoluyla mesleki öğrenim sağlama fırsatı da bulacaktır. İşverenler için ise, kendi tam 

zamanlı çalışanlarının önceden belirlenmiş görevlerinin bölünmeden, daha basit ve 

sınırları belirli işleri farklı kişilere yaptırma; veya tam zamanlı çalışana gerek olmadan 

süreklilik göstermeyen işler için daha düşük maliyetle insan kaynağı temin etme gibi 

ihtiyaçlar karşılanmış olacaktır. Uluslararası anlamda bu tanıma uygun internet sitelerine; 

“oDesk”, “Elance”, “CloudCrowd” ve “amazonmechanicalturk” örnek verilebilmektedir. 

Bu internet siteleri, aynı zamanda uluslararası işgücüne ulaşımı da kolaylaştırmaktadır.  

Küresel anlamda alternatif iş yapış şekillerinin ortaya çıkması; özellikle BİT alanında 

yaşanan gelişmelerle mümkündür. İşbirliği sağlayan çevrimiçi araçların gelişmesi, 

şirketlerin üzerindeki maliyet kısma baskısı, çalışanların daha esnek koşullara sahip 
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olmak istemesi ve hızlı gelişen şehirleşme olgusunun yarattığı altyapı ve trafik gibi 

sorunlar alternatif çalışma şekillerine olan ihtiyacı artıran özel sektör için artıran faktörler 

arasındadır. Buna ek olarak, kamu kurumlarının da kitle kaynak kullanımı gibi 

yöntemlerle istihdam yarattığı görülmektedir. Özellikle verilerin kategorize edilmesi, veri 

girişi, veri doğrulama, kamu kayıtlarının dijital ortama taşınması gibi alanlarda kitle 

kaynak gibi BİT tabanlı yenilikçi çözümlere başvurulabilmektedir. İsveç, İzlanda ve ABD 

hükümetlerinin kitle kaynak kullanımını çeşitli görevler için tercih etmiştir. ABD Patent ve 

Marka Enstitüsü patent başvurularının elenmesi için bu yöntemi kullanırken, İsveç 

hükümeti resmi Twitter hesabının kontrolünü sağlamakta, İzlanda ve Finlandiya 

hükümetleri ise yeni yasa tasarılarının şekillenmesini bu yöntemle gerçekleştirmekte ve 

sosyal katılımı sağlamaktadır. 

Kitle kaynak kullanımı istihdam sağlayıcı özelliğinin yanı sıra, aynı zamanda bilgi 

birikiminin oluşmasını sağlayarak toplum yararına da kullanılabilmektedir. Buna en iyi 

örnek olarak Wikipedia gösterilebilmektedir.  

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• İŞKUR (Sorumlu) 

• Sektör birlikleri 

• BİT alanında istihdam sağlayan özel sektör kuruluşları  

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • İşveren ve iş arayan kişilerin bir araya gelmesinin 

sağlanarak istihdam piyasasında arz ve talebin daha etkin 

biçimde bir araya gelmesinin sağlanması 

• Dezavantajlı kesimlerin işgücüne katılımının artırılması 

• İş olanaklarının kısıtlı olduğu bölgelerde istihdam 

yaratılması 

• İşverenler (kamu veya özel sektör) için belirgin maliyet 



 

323 

 

avantajlarının sağlanması 

FaydaFaydaFaydaFayda    -     

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    -     

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

BT yatırımı 

(Kamu/Özel) 

Kamunun kitle kaynak kullanımıyla 

işveren ve iş arayan kişilerin bir 

araya geleceği internet sitesi 

kurulumu için takip edebileceği 3 

temel yol bulunmaktadır: 

• Kamu kontrolünde yeni bir 

internet sitesinin kurulması 

• İŞKUR istihdam portaline kitle 

kaynak kullanımı içeren iş 

ilanlarının görülebileceği yeni bir 

bölüm eklenmesi 

• Özel sektörden bu girişimi 

başlatacak bir kuruluşa teşvik 

verilmesi 

50 – 150 bin TL 

Eğitim/farkındalık 

(Kamu) 

Kurulan internet sitesinin işlerliğinin 

sağlanabilmesi için özel sektör 

kuruluşlarına yapılacak tanıtımları 

içermektedir. Çevrimiçi eğitim 

modüllerinin tasarlanıp üye 

kuruluşlarla paylaşıldığı varsayılmıştır 

50 – 100 bin TL 

Eğitim/farkındalık 

(Kamu) 

Kurulan yeni internet sitesi ile ilgili 

halkı bilinçlendirmek için 

50 - 100 bin TL 
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oluşturulacak kamu spotu 

maliyetlerini içermektedir. 

Toplam  150 – 350 bin TL  

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır.  

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulama8. İlişkili Uygulama8. İlişkili Uygulama8. İlişkili Uygulamalarlarlarlar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Kamu tarafından kitle kaynak kullanımı örnek projelerin tespit edilmesi ve ülkemize 

en uygun modelin seçilmesi (İŞKUR) 

• İnternet sitesi sahipliğinin kamu/özel sektör kontrolünde olacağının değerlendirilmesi 

ve internet sitesi kurulum ve işleyişiyle ilgili iş planının hazırlanması (İŞKUR) 

• Oluşturulan internet sitesinin İŞKUR veritabanındaki işverenlere tanıtılması için 

çevrimiçi modüllerin hazırlanması ve paylaşılması (İŞKUR) 

• Halkın kurulan internet sitesiyle ilgili farkındalığını artırabilmek amacıyla kamu 

spotunun hazırlanması (İŞKUR) 

• Yaratılan istihdamın takibinin yapılması ve mekanizmada yapılabilecek 

iyileştirmelerin tartışılması (İŞKUR) 
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10. Uygulama önünde10. Uygulama önünde10. Uygulama önünde10. Uygulama önündeki risk ve engellerki risk ve engellerki risk ve engellerki risk ve engeller    

• Özel sektörün uzaktan çalışmayla ilgili yaşayabileceği olası çekinceler ve çalışan 

kişilerle ilgili edinilebilecek kötü iş deneyimleri 

• Kitle kaynak kullanım kültürünün yeterince yerleşmemiş olması 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

İnternet sitesi kurulumunun ve bu sitenin tanıtımının yapılmasının toplamda 6 ay – 1 yıl 

arasında tamamlanabileceği ön görülmektedir. 
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C.C.C.C. Toplam MaliyetlerToplam MaliyetlerToplam MaliyetlerToplam Maliyetler    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    KamuKamuKamuKamu    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

Özel sektörÖzel sektörÖzel sektörÖzel sektör    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

ToplamToplamToplamToplam    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

Vergi/destek/teşvik 6,5 – 13  6,5 – 13 

Danışmanlık 5,6 – 11,2  5,6 – 11,2 

Eğitim/farkındalık 1,4 – 2,8  1,4 – 2,8 

BT yatırımı 0,3 – 0,5   0,3 – 0,5  

Diğer 4,6 – 6 0,2– 0,3  4,8 – 6,3 

ToplamToplamToplamToplam    18,4 18,4 18,4 18,4 ––––    33,533,533,533,5    0,20,20,20,2––––    0,30,30,30,3    18,6 18,6 18,6 18,6 ––––    33,833,833,833,8    
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D.D.D.D. ÖnceliklendirmeÖnceliklendirmeÖnceliklendirmeÖnceliklendirme    

 

Uygulama AdıUygulama AdıUygulama AdıUygulama Adı    Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en 

yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en 

ddddüşük)üşük)üşük)üşük)    

Fayda/EtkiFayda/EtkiFayda/EtkiFayda/Etki    MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet    

3.1.1.1 BİT alanında insan kaynağı arz 

ve talebinin takibini sağlayacak veri 

altyapısının oluşturulması 

1 Yüksek Düşük 

3.1.2.1 Özel sektör ve eğitim kurumları 

arasındaki işbirliğinin artırılması 

1 Yüksek Yüksek 

3.1.2.4 Örgün eğitim kurumlarında 

verilen eğitimin niteliğini artıracak 

çalışmalar yapılarak, BİT alanında 

okullar ve bölgeler arasındaki nitelik 

farklarını ölçecek ve azaltacak 

çalışmalar yapılması 

1 Yüksek Yüksek 

3.1.2.2 BİT sektöründe mesleki tanım, 

standart ve yeterliliklerin belirlenme 

sürecinin hızlandırılması, gerekli 

sertifikalandırmaların oluşturulması ve 

bu çalışmaların bilinirliğinin artırılması 

2 Orta Düşük 

3.2.2.1 BİT destekli kitle kaynak tabanlı 

uzaktan çalışma imkânlarının 

yaratılarak istihdam piyasasında arz ve 

talebin bir araya getirilmesinin 

kolaylaştırılması 

2 Orta Düşük 

3.1.2.7 Türkiye’yi BİT iç talebi ve 

kümelenmeler etrafında destekleyecek 

2 Orta Orta 
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Uygulama AdıUygulama AdıUygulama AdıUygulama Adı    Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en 

yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en 

ddddüşük)üşük)üşük)üşük)    

Fayda/EtkiFayda/EtkiFayda/EtkiFayda/Etki    MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet    

yazılım ve BT hizmetleri odaklı küresel 

insan kaynağının ülkeye çekilmesi 

3.1.3.1 Büyük veri alanında nitelikli 

insan kaynağı yetiştirilmesi 

2 Orta Orta 

3.1.3.2 Siber güvenlik alanında nitelikli 

insan kaynağı yetiştirilmesi 

2 Orta Orta 

3.1.3.3 Yeşil bilişim alanında nitelikli 

insan kaynağı yetiştirilmesi   

2 Orta Orta 

3.1.3.4 E-Sağlık alanında ön-lisans, 

lisans ve lisansüstü seviyede işgücü 

geliştirme programlarının hayata 

geçirilmesi 

2 Orta Orta 

3.1.3.5 İnternet girişimciliği bilincinin ve 

temel yetkinliklerinin kazandırılarak 

gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi 

2 Orta Orta 

3.2.1.1 Hizmet sektöründe BİT destekli 

uzaktan çalışmaya dayalı istihdamın 

yaygınlaştırılması 

2 Orta Orta 

3.1.2.3 Örgün eğitim sonrasında nitelik 

kazandırıcı eğitim programlarının 

yaygınlaştırılması ve kamu tarafından 

verilen BİT odaklı yaygın eğitimin 

istihdama olan katkısının artırılması 

2 Orta Yüksek 

3.1.2.6 BİT eğitiminde İngilizce 

yetkinliğinin kazandırılması 

2 Orta Yüksek 
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Uygulama AdıUygulama AdıUygulama AdıUygulama Adı    Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en 

yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en 

ddddüşük)üşük)üşük)üşük)    

Fayda/EtkiFayda/EtkiFayda/EtkiFayda/Etki    MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet    

3.1.2.5 Açık kaynak kodu kullanılan 

projelerin mesleki BİT eğitiminde teşvik 

edilmesi 

3 Düşük Düşük 
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E.E.E.E. ZamanlamaZamanlamaZamanlamaZamanlama    

Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama 

NoNoNoNo    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2012012012018888    2019201920192019    2020202020202020    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

3.1.1.1               

3.1.2.1               

3.1.2.2               

3.1.2.3               
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4444 Toplumsal DönüşümToplumsal DönüşümToplumsal DönüşümToplumsal Dönüşüm    

A.A.A.A. Temel Bulgular ve Küresel ÖğrenimlerTemel Bulgular ve Küresel ÖğrenimlerTemel Bulgular ve Küresel ÖğrenimlerTemel Bulgular ve Küresel Öğrenimler    

Cihaz ve Bağlantı SahipliğiCihaz ve Bağlantı SahipliğiCihaz ve Bağlantı SahipliğiCihaz ve Bağlantı Sahipliği    

Türkiye’de BİT kullanımının ön koşulu olan cihaz ve genişbant penetrasyonu gelişmiş Türkiye’de BİT kullanımının ön koşulu olan cihaz ve genişbant penetrasyonu gelişmiş Türkiye’de BİT kullanımının ön koşulu olan cihaz ve genişbant penetrasyonu gelişmiş Türkiye’de BİT kullanımının ön koşulu olan cihaz ve genişbant penetrasyonu gelişmiş 

ülkelerin altındadır.ülkelerin altındadır.ülkelerin altındadır.ülkelerin altındadır. Ülkemizde düşük internet penetrasyonunun temel sebebi düşük 

cihaz sahipliğidir. Türkiye hem mobil cihaz hem de bilgisayar sahipliğinde gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kalmaktadır.  

• Evlerdeki bilgisayar sahipliği oranları karşılaştırıldığında Türkiye %59’luk bir 

ortalamaya sahipken, AB ortalamasının %78 olduğu görülmektedir. Akıllı cep 

telefonlarının tüm cep telefonları içindeki oranı, incelenen gelişmiş ülkelerde %50 

ve üzerinde seyrederken Türkiye’de %16’da kalmaktadır. Tabletlerde, Türkiye’de 

%2 civarında bir sahiplik görülürken, incelenen gelişmiş ülkelerde bu oran %7 ve 

üzerindedir. 

• Sabit genişbant penetrasyonu incelenen gelişmiş ülkelerde %60’ın üzerinde takip 

ederken Türkiye’de %36’da kalmaktadır. Benzer şekilde, Türkiye %14’lük mobil 

genişbant penetrasyonuyla %43 olan AB ortalamasının gerisinde kalmaktadır. 

Dünya’da birçok ülke genişbant ve cihaz sahipliğini artırıcı hedefler koymuştur. 

• AB’de herkesin 30 Mb/s ve üzerinde bir hızda genişbant erişiminin bulunması, 

nüfusun %50’sinin de 100 Mb/s ve üzerinde bir hıza erişiminin sağlanması 

hedeflenmektedir. 

• Güney Kore’de dijital bölünmeyi gidermek amacıyla cihaz sahipliğini artırmaya 

yönelik çalışmalarda bulunulmuştur. 1999 yılında ulusal bilgisayarlar olarak 

tanıtılan Internet PC’ler piyasaya sunulmuştur. Bu bilgisayarlardan 2 milyonun 

üzerinde satılmış, 50 bin adedi de düşük gelirli öğrencilere dağıtılmıştır.  

Türkiye’deki dijital bölünme gelişmiş ülkelerin çok üzerindedir.  

• Cinsiyetler arası dijital bölünme:Cinsiyetler arası dijital bölünme:Cinsiyetler arası dijital bölünme:Cinsiyetler arası dijital bölünme: Türkiye’de erkeklerde son 3 ayda internet 

kullanım oranı %58, kadınlarda %37’dir. Bu istatistikteki kadın ve erkek arasındaki 

yüzde puan farkı AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye’nin 21 yüzde puanla en 
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yüksek farka sahip olduğu görülmektedir. İstanbul’da erkekler arasındaki düzenli 

internet kullanıcısı oranı kadınlar arasındaki düzenli internet kullanıcısı oranının 

1,5 katıyken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 3 katıdır. 

• KırKırKırKır----kent arası dijital bölünme: kent arası dijital bölünme: kent arası dijital bölünme: kent arası dijital bölünme: İnternet kullanımı kentlerde %56’yken, aynı oran 

kırsal kesimlerde %26’dır.  

• Bölgeler arası dijital bölünme:Bölgeler arası dijital bölünme:Bölgeler arası dijital bölünme:Bölgeler arası dijital bölünme: Bölgelere göre internet kullanım oranları 

incelendiğinde İstanbul’un %61’le önde olduğu, onu Batı Anadolu, Doğu 

Marmara, Ege gibi batı bölgelerinin takip ettiği görülmektedir. Diğer yandan doğu 

bölgelerine doğru gidildikçe internet kullanım yaygınlığı azalmakta ve Güneydoğu 

Anadolu’da %30 seviyesinde kalmaktadır. 

• Yaş grupları arası dijital bölünme:Yaş grupları arası dijital bölünme:Yaş grupları arası dijital bölünme:Yaş grupları arası dijital bölünme: Türkiye’de 16-24 yaş grubunda haftada en az 

bir kere internet kullananların oranı %56’yken, aynı oran 55-64 yaş grubunda %7 

ve 65-74 yaş grubunda ise %3’tür. 16-24 yaş grubunda AB ortalaması %90 

olurken, 55-64 yaş grubunda %45 ve 65-74 yaş grubuna %24’tür. 

• Engellilerde görülen dijital bölünme:Engellilerde görülen dijital bölünme:Engellilerde görülen dijital bölünme:Engellilerde görülen dijital bölünme: Engelliler arasında internet kullanım oranı 

%10’ken, özellikle görme engelli, zihinsel engelli, duygusal engelli ve süreğen 

hastalık sahipleri arasında internet kullanımı daha azdır. 

• Eğitim düzeyleri arası dijital bölünme:Eğitim düzeyleri arası dijital bölünme:Eğitim düzeyleri arası dijital bölünme:Eğitim düzeyleri arası dijital bölünme: Eğitim seviyesi yükseldikçe internet 

kullanımının arttığı, bu sebeple özellikle ilkokul mezunları gibi düşük eğitim 

düzeyine sahip bireylerle yüksek eğitimli bireyler arasında dijital bölünmenin 

olduğu görülmektedir. 

Toplumun özellikle dijital bölünmeden etkilenen kesimlerinin BİT kullanımını 

desteklemek amacıyla Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM) oluşturulmuştur. Bu 

merkezlerin etkinliğinde gelişim fırsatları mevcuttur. 

• Halk eğitim merkezi, mesleki eğitim merkezleri, kışlalar gibi pek çok farklı 

kurumun bünyesinde 1800 KİEM mevcuttur. 

• KİEM’lerin etkinliğini ölçen ve koordinasyon sağlayan bir mekanizmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Kalkınma Bakanlığı, UNDP ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği tarafından 

hazırlanan envanter çalışmasında, Türkiye’de çeşitli kurum ve kuruluşlarca BİT 
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kullanımını artırmaya yönelik yapılan çalışmalarda eşgüdümün gelişime açık olduğu 

tespit edilmiştir.  

• Başarılı pilot uygulamaların tüm ülkeye yayılmasına dair destek ve fon yaratılması 

ihtiyacı mevcuttur. 

• Hedef koyucu, koordineli ve bütünsel bir stratejinin eksikliği mükerrer ve etkisi 

düşük alanlarda çalışmalara sebep olmaktadır. 

• Projelendirilen çalışmaların etki/fayda analizinin sistematik şekilde yapılmaması 

fayda maliyet optimizasyonunu engellemektedir. 

• Mevcut BİT kullanımının ölçümü için tutulan istatistiklerin teknolojik gelişime 

paralel olarak güncellenmesi ihtiyacı mevcuttur. 

Beceriler ve dijital okuryazarlıkBeceriler ve dijital okuryazarlıkBeceriler ve dijital okuryazarlıkBeceriler ve dijital okuryazarlık    

Türkiye’de toplumun internet kullanımındaki temel işlevleri gerçekleştirme konusundaki 

beceri yetersizliği Türkiye’deki BİT kullanımın önündeki bir diğer engeldir.  

• 2012’de bireylerin genişbant hizmeti almamasının arkasındaki sebeplerden birisi 

%19’la interneti kullanmayı yeterince bilmemeleridir. 

• İnternet kullanan bireylerin farklı seviyelerdeki internet kullanım becerileri 

incelendiğinde Türkiye’de becerilerin AB ortalamasının gerisinde kaldığı 

görülmektedir.  

o İnternet kullanmış bireyler arasında arama motoru kullanmış olanların oranı 

Türkiye’de %88’ken AB’de ortalama %95 seviyesindedir.  

o Ekte dosyanın olduğu e-posta hazırlamış olanların oranı Türkiye’de 

%58’ken AB’de %82’dir.  

o İnternetten telefon konuşması yapanların oranı Türkiye’de %7 

seviyesindeyken AB’de %31’e çıkmaktadır. 

o İnternet sitesi yaratmışların oranı Türkiye’de %3’ken AB’de %14 

seviyesindedir. 
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Küresel örneklerde bireylerin bilgisayar ve internet kullanım becerilerini geliştirmeye 

yönelik birçok örnek pilot uygulama olduğu gibi, ulusal düzeyde yürütülen başarılı örgün 

ve yaygın eğitim programları da mevcuttur. Toplumun BİT’ten sağladığı faydayı en üst 

düzeye çıkarması için yeterli bilgisayar ve internet kullanım becerilerine sahip olması 

gerekmektedir. Bu amaçla, genç nesillere dijital okuryazarlık kazandıracak ve eğitimde 

BİT araçlarından etkili bir şekilde faydalanılmasını sağlayacak şekilde örgün eğitim 

müfredatları düzenlenirken, yetişkin nüfus için ulusal düzeyde yaygın eğitim programları 

düzenlenmektedir.  

• 2000-2002 yılları arasında Güney Kore’de öğrenciler, öğretmenler ve dezavantajlı 

kesimler başta olmak üzere 13 milyon kişiye dijital okuryazarlık eğitimi verilmiştir. 

Bu eğitimlerin etkisiyle dezavantajlı kesimlerin internet kullanma oranı 5 yıl içinde 

2,5 kat artarak 2000 yılındaki %11,5 oranından %29,4’e kadar çıkmıştır68. 2005 

yılında benzer çalışma 5 milyon kişiyi kapsayarak yürütülmüştür. 

• Güney Kore, ABD, Kanada gibi BİT müfredatında örnek teşkil eden ülkeler ve 

Singapur ve Finlandiya gibi PISA ve TIMSS’te başarılı sonuçlara sahip olan 

ülkelerin eğitim müfredatları incelendiğinde, örgün eğitimin ilk yıllarından itibaren, 

çocukların rapor yazmak, sunum hazırlamak veya internette araştırma yapmak 

gibi amaçlarla bilgisayar kullanmalarının beklendiği görülmektedir.  

Kullanım ihtiyacı ve amaçlarıKullanım ihtiyacı ve amaçlarıKullanım ihtiyacı ve amaçlarıKullanım ihtiyacı ve amaçları    

Türkiye’de internetin faydaları ve kullanım alanlarıyla ilgili yeterli bilgiye sahip 

olunmaması bireylerde internet kullanım ihtiyacının oluşmasını engellemektedir. 

Türkiye’de evinde internet bağlantısı bulunmayan bireylerin %21’i internetin ne olduğunu 

bilmediklerini, %29’u ise evlerinde kimsenin internete ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. 

Bunun sebeplerinin başında, internetteki mevcut içerik ve hizmetlerle ilgili farkındalığın 

yeterli düzeyde olmaması gelmektedir.  

 

 

 
68 United Nations, “Korea Agency for Digital Opportunity and Promotion” (çevrimiçi) 

http://unpan3.un.org/unpsa/Public_NominationProfile.aspx?id=133 (erişim tarihi 26.04.2013) 
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Başta örgün ve yaygın eğitimde olmak üzere toplumun bilgisayar ve internetin kullanım 

alanları ve faydaları konusunda bilinçlendirilmesi, BİT kullanımını yaygınlaştırmaya 

yardımcı olmaktadır. 

• Singapur’da, örgün eğitim sisteminde, BİT’in bütün derslerde kullanımıyla, 

öğrencilerin bilgisayar ve internetteki araçları tanıması ve kullanmayı öğrenmesi 

amaçlanmaktadır. Müfredatın bir parçası olarak BİT’in diğer derslerde 

kullanımıyla, öğrencilerin hesap tablosu ve sunum yazılımları gibi araçlarda temel 

beceriler edinmeleri amaçlanmaktadır. 

Türkiye’de internet kullanımında geniş kitlelere hitap eden ve somut fayda sağlayan e-

devlet, e-öğrenme ve e-katılımcılık gibi alanlardaki hizmet zenginliğinin ve kullanıcı 

odaklılığın artması halinde internet kullanımına duyulan ihtiyaç artacaktır. Türkiye’de 

haber siteleri, sosyal ağlar ve içerik paylaşım sitelerine olan yoğun ilgiye karşılık e-

öğrenme, e-katılımcılık, e-devlet, e-ticaret gibi alanlardaki kullanımın daha düşük kaldığı 

görülmektedir. 

• Türkiye’de evinde internet bağlantısı bulunmayan bireylerin %29’u evlerinde 

kimsenin internete ihtiyaç duymadığını belirtmiştir.  

• e-Öğrenmenin yaygın olarak faydalanıldığı örneklerde daha çok özel sektörde 

insan kaynağına sunulan yaygın eğitimler öne çıkarken, örgün eğitim ve kamunun 

sunduğu yaygın eğitimlerde e-öğrenme araçlarının kullanımı henüz gelişme 

aşamasındadır. 

• e-Devlet kullanımı kapsamında Türkiye resmi sitelerden bilgi alımı, form indirme 

ve form gönderme yaygınlığında AB ortalamasının gerisindedir. 

• BM’nin e-Katılımcılık Endeksi’nde Türkiye 138 ülkenin arasında 53. sırada yer 

almaktadır. 

Küresel örneklerde toplumun geneline yönelik e-öğrenme, e-devlet, e-katılımcılık gibi 

alanlardaki hizmetlerle birlikte, farklı kesimlere yönelik içerik ve hizmetler yaratılarak 

toplumdaki her bireyin internetten faydalanabilmesi sağlanmıştır. 

• Güney Kore’de, internet üzerinden dersler verilmekte, öğrencilerin kendi 

kendilerine öğrenmelerini sağlayacak ders materyalleri paylaşılmakta, öğrencilere 

özel dersler sunulmakta ve öğrenciler internet üzerinden değerlendirilmektedir. 
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Böylelikle genç yaşlardan başlayarak eğitim amaçlı internet kullanım alışkanlığı 

kazandırılmaktadır. 

• AB ülkelerinde sunulan e-devlet hizmetleri oranlarına bakıldığında, 2007 yılıyla 

2010 yılı arasında ciddi bir artış görülmekte ve AB genelinde, Eurostat tarafından 

belirlenen 20 önemli hizmetten %80’inden fazlasının internet üzerinden verildiği 

görülmektedir. Hollanda ve Danimarka’da, 2007 itibarıyla %63 olan hizmet 

kapsamları, 2010’da %93’e çıkmıştır. 2007’de de geniş bir kapsama sahip olan 

İngiltere, kapsamını artırmaya devam etmiş ve %98’e çıkarmıştır.  

• Küresel örneklerin e-katılım platformlarındaki başarılı uygulamalar e-bilgi, e-

danışma ve e-karar alımı olarak 3 başlıkta incelenmektedir.     

o E-bilgi başlığında, Kanada Bilgilendirme Merkezi’nin,  e-posta ve RSS 

araçlarını kullanarak vatandaşlarına takip etmek istedikleri konularda 

bilgilendirme sağlaması başarılı bir örnek olarak öne çıkmaktadır.    

o  ABD’deki “Join the Discussion: Healthcare” projesinde, devletin 

yürüteceği çalışmalar öncesinde toplumun mevcut sağlık hizmetleriyle ilgili 

görüşlerinin alınması için Change.gov sitesi üzerinden bir platform 

oluşturulması e-danışma başlığında örnek bir uygulama olmuştur.     

o Güney Kore’de, Epeople.go.kr e-katılım sitesinde başta ilginç ve 

uygulanabilir olduğu düşünülen görüş ve önerilerin sayfanın üstünde yer 

alması e-karar alımındaki başarılı bir uygulamadır .    

Erişim olanağı ve beceri kazandırmanın paralelinde farklı alt grupların ihtiyaçlarına 

yönelik dijital içerik ve hizmetlerinin artmasının toplumda internet kullanımına olan talebi 

artırması mümkündür. Hindistan’da çiftçilere yönelik gübre kullanımını, hava tahminlerini, 

pazar fiyatlarını veren çevrimiçi hizmetler sunarak internet kullanımını teşvik etmeyi 

amaçlayan birçok farklı proje bulunmaktadır69. 

 

 

 
69 Kokate, K. D., Singh, A. K., Use of Mobile Technologies for Empowering Small holder farmers in India, 2013. 
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İçerik zenginliğiİçerik zenginliğiİçerik zenginliğiİçerik zenginliği    

İnternet, üretilen ve erişilebilen içerik miktarı arttıkça daha fazla fayda sağlamaktadır. 

Türkiye’deki içerik ve içerik üretim davranışı incelendiğinde iki sonuç ortaya çıkmaktadır: 

1. Türkiye’de internet kullanıcılarının kullanım alışkanlıkları incelendiğinde içerik 

üretiminden çok içerik tüketimi ağırlıklı bir kullanıma sahip olunduğu görülmektedir.    

İnternet    kullanıcılarının küçük bir kesimi içerik üretirken, büyük bir çoğunluğu yalnızca 

tüketim odaklı internet alışkanlıklarına sahiptir.  

• Türkiye’deki internet kullanım alışkanlıklarını inceleyen SOBAG araştırmasında, 

internet kullanıcıları belirlenen 7 internet kullanım tarzına göre incelendiğinde 

internetteki içeriğe katkı sağlayan kategoriler olan üreticiler ve eleştiricilerin 

Türkiye’de en az rastlanan kullanıcı kategorileri olduğu görülmektedir70. 

o Blog ve internet sitesi oluşturan ve diğer internet sitelerine içerik sağlayan 

üreticiler internet kullanıcılarının %34’ünü oluşturmaktadır. 

o İnternet sitelerine haber ekleyen ve içerikleri yorumlayan eleştiriciler 

internet kullanıcılarının %16’sını oluşturmaktadır. 

2. Tüketime dayalı internet kullanımı Türkçe içerik zenginliğini kısıtlamıştır. 

• Wikipedia’da dillere göre üretilmiş madde sayılarının o dili konuşan nüfusa oranı 

incelendiğinde, 1000’de 3’lük oranla Türkçe içeriğin Avrupa dillerinin gerisinde 

kaldığı görülmektedir. 

Örgün eğitimde kazandırılacak BİT kullanım alışkanlıkları ve yaygın eğitimlerde içerik 

üretimine yönelik yetkinliklerin öğretilmesi toplumda içerik üretimini artıran yöntemlerdir. 

Üretilen içeriğinin kalitesinin toplumun verimli şekilde faydalanabileceği seviyede 

olmasında örgün eğitim kazanımlarının rolü kritiktir. 

 

 

 
70 Bir birey birden çok kategoride bulunabilmektedir. 
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• Norveç’te pilot uygulama olarak öğrencilerin derse katılımını yaratıcı yöntemlerle 

artırmak amacıyla edebiyat dersinde çoklu-medya kullanımından faydalanılmıştır. 

Bu yaklaşım, öğrencilerin derse katılımını, dersi heyecanla takip etmelerini ve 

projelerini yaratıcı bir şekilde tamamlamalarını olumlu bir şekilde etkilediği gibi 

dijital içerik üretimi alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmaktadır.  

• Macaristan’daki farklı bir uygulamada öğrenciler hazırladıkları sergiler ve ders dışı 

etkinlikler üzerine paylaşımlarını yazı, fotoğraf, resim gibi farklı tip içeriklerde 

hazırlamış, bu içerikler internete yüklenmiştir71. Böylelikle öğrencilerin interneti bir 

paylaşım kanalı olarak kullanması sağlanırken, bu paylaşımda üreten tarafta 

olmayı tecrübe etmişlerdir. 

BİT Destekli Eğitimin Toplumsal Dönüşümdeki RolüBİT Destekli Eğitimin Toplumsal Dönüşümdeki RolüBİT Destekli Eğitimin Toplumsal Dönüşümdeki RolüBİT Destekli Eğitimin Toplumsal Dönüşümdeki Rolü    

Türkiye’de BİT destekli eğitim üzerine yürütülmüş en kapsamlı proje olan FATİH Projesi 

katalizör rolüyle BİT’in toplumsal dönüşüme etkisini en üst düzeye getirebilecek 

potansiyele sahiptir.  

• Proje kapsamındaki tabletler hanelerdeki internet kullanımını artırmada ve tüm 

öğrenciler arası fırsat eşitliğinin dengelenmesinde rol oynayacaktır. 

• Ebeveynlere yönelik içerik ve uygulamalarla ebeveynleri internet kullanımına 

yönlendirme konusunda önemli fırsatlar yaratılması mümkündür.  

Risklerin AnlatılmasıRisklerin AnlatılmasıRisklerin AnlatılmasıRisklerin Anlatılması    

Bilinçli, etik ve güvenli internet kullanımı alışkanlıklarının kazandırılması başta dijital 

yerliler olmak üzere toplumun internette karşılaşabileceği olası riskler konusunda 

bilinçlenme ve riskleri önlemede önemli bir role sahiptir. Erken yaştan itibaren internette 

etik, mahremiyet, güvenlik gibi konularda çocukların bilinçlendirilmesi, bu bağlamda 

güvenliklerini sağlayacak yetkinliklerin kazandırılması ve aşırı kullanım, dezenformasyon, 

 

 

 
71 STEPS, Case studies: Gárdonyi Circle of Multigrade Schools, Hungary, 2009. 
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sanal zorbalık, kişisel bilgilerin kötüye kullanımı gibi etmenlerden zarar görmelerini 

önleyecek kullanım alışkanlıklarının kazandırılması gerekmektedir. Bunun için okulda ve 

ailede kazandırılacak bilinç büyük önem taşımaktadır.  

• Türkiye’de çoğu ebeveyn yetkinlik eksikliğinden ötürü çocuklarını bilinçli internet 

kullanımı konusunda eğitememektedir. Türkiye’de babaların %49’u annelerin ise 

%24’ü internet kullanmaktadır. Bu oranlar AB’de sırasıyla %87 ve %82’dir. 

• Çocukların interneti güvenli şekilde kullanmalarını ve internette doğru bilgiye 

ulaşmalarını sağlayacak 8 temsili beceri ölçüldüğünde, Türkiye’de çocuklar 8 

becerinin ortalama 2,6’sına sahip olarak Avrupa’daki 4,2’lik ortalamanın gerisinde 

kalmaktadır. 

BİT kullanımının yoğunlaşması ve yaygınlaşması sonucunda büyüyen risklere karşı 

küresel örneklerde bilinçli, güvenli ve etik BİT kullanımını artırmaya yönelik 

bilinçlendirme ve güvenlik çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bilinçlendirme çalışmaları, 

başta öğrenciler olmak üzere toplumun geneline yönelik yürütülmektedir. 

• Finlandiya’da İnternet Farkındalık ve Güvenlik Projesi çocukların güvenli internet 

kullanımı teşvik etmektedir. Bu kapsamda veli, öğretmen ve öğrencilere güvenli 

internet eğitimleri verilmekte ve bu konuda bilinç kazandırılmaktadır.  

• Güney Kore’de benzer amaçla BİT etik eğitimi programı yürütülmüştür. İnternet 

bağımlılığı, sanal suç ve etik kullanımla ilgili bilinç kazandırmak amacıyla 

yürütülen çalışmalar arasında öğretmen, öğrenci ve ebeveynlerden oluşan 500 

bin kişiye etik BİT kullanımı eğitimi verilmesi yer almaktadır. 

B.B.B.B. Temalar, Strateji/Gelişim Alanları ve UygulamalarTemalar, Strateji/Gelişim Alanları ve UygulamalarTemalar, Strateji/Gelişim Alanları ve UygulamalarTemalar, Strateji/Gelişim Alanları ve Uygulamalar    

a.a.a.a. Genel BakışGenel BakışGenel BakışGenel Bakış    

Tema 4.1 Cihaz ve bağlantı sahipliği kaynaklı engellerin giderilmesiTema 4.1 Cihaz ve bağlantı sahipliği kaynaklı engellerin giderilmesiTema 4.1 Cihaz ve bağlantı sahipliği kaynaklı engellerin giderilmesiTema 4.1 Cihaz ve bağlantı sahipliği kaynaklı engellerin giderilmesi 

Strateji/Gelişim Alanı 4.1.1: Cihaz sahipliğinin ve genişbantStrateji/Gelişim Alanı 4.1.1: Cihaz sahipliğinin ve genişbantStrateji/Gelişim Alanı 4.1.1: Cihaz sahipliğinin ve genişbantStrateji/Gelişim Alanı 4.1.1: Cihaz sahipliğinin ve genişbant    penetrasyonunun penetrasyonunun penetrasyonunun penetrasyonunun 

artırılması ve KİEM’lerin optimizasyonuartırılması ve KİEM’lerin optimizasyonuartırılması ve KİEM’lerin optimizasyonuartırılması ve KİEM’lerin optimizasyonu 
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4.1.1.1 Dijital bölünmeye maruz kalan kesimlerin BİT’e erişimini artıracak 

yöntemlerin ilçe ve mikro market bazında detaylı maliyet ve etki analizi ile 

optimize edilmesi  

4.1.1.2 KİEM’lerin yönetimi ve denetimi için bir model oluşturulması, 

KİEM’lerin temelde yaygın eğitimlere ev sahipliği edecek şekilde 

düzenlenmesi ve etkinliğinin takip edilmesi  

Tema 4.2 Toplumdaki BİT becerilerinin ve kullanımının zenginleştirilmesiTema 4.2 Toplumdaki BİT becerilerinin ve kullanımının zenginleştirilmesiTema 4.2 Toplumdaki BİT becerilerinin ve kullanımının zenginleştirilmesiTema 4.2 Toplumdaki BİT becerilerinin ve kullanımının zenginleştirilmesi 

Strateji/Gelişim Alanı 4.2.1: BStrateji/Gelişim Alanı 4.2.1: BStrateji/Gelişim Alanı 4.2.1: BStrateji/Gelişim Alanı 4.2.1: BİT kullanım becerilerinin yaygınlaştırılmasıİT kullanım becerilerinin yaygınlaştırılmasıİT kullanım becerilerinin yaygınlaştırılmasıİT kullanım becerilerinin yaygınlaştırılması 

4.2.1.1 Çocuklara günlük hayatlarında ve eğitimlerinde 

faydalanabilecekleri BİT yetkinliklerini örgün eğitimde kazandıracak bir 

temel eğitim içeriğinin oluşturulması ve uygulamaya alınması  

4.2.1.2 Yaygın eğitim programlarıyla dijital göçmenlere ve dezavantajlı 

kesimlere KİEM’lerde dijital okuryazarlık eğitimlerinin verilmesi  

Strateji/Gelişim Alanı 4.2.2: Nitelikli dijital içerik üretim alışkanlıklarının Strateji/Gelişim Alanı 4.2.2: Nitelikli dijital içerik üretim alışkanlıklarının Strateji/Gelişim Alanı 4.2.2: Nitelikli dijital içerik üretim alışkanlıklarının Strateji/Gelişim Alanı 4.2.2: Nitelikli dijital içerik üretim alışkanlıklarının 

geliştirilerek içeriğin zenginleştirilmesigeliştirilerek içeriğin zenginleştirilmesigeliştirilerek içeriğin zenginleştirilmesigeliştirilerek içeriğin zenginleştirilmesi        

4.2.2.1 Derslerde ve diğer eğitim uygulamalarında BİT kullanımıyla 

öğrencilerin nitelikli dijital içerik üretim alışkanlığı kazanmasının 

sağlanması  

Strateji/Gelişim Alanı 4.2.3: İnternetteki hizmetlerin çeşitlendirilerek internet Strateji/Gelişim Alanı 4.2.3: İnternetteki hizmetlerin çeşitlendirilerek internet Strateji/Gelişim Alanı 4.2.3: İnternetteki hizmetlerin çeşitlendirilerek internet Strateji/Gelişim Alanı 4.2.3: İnternetteki hizmetlerin çeşitlendirilerek internet 

kullanım ihtiyacının geliştirilmesikullanım ihtiyacının geliştirilmesikullanım ihtiyacının geliştirilmesikullanım ihtiyacının geliştirilmesi        

4.2.3.1 Yaygın eğitimde BİT’e dayalı uzaktan eğitimin oluşturulması ve 

yaygınlaştırılması  

4.2.3.2 Açık öğretim ve devlet üniversitelerinde eğitim içerik kalitesinin ve 

maliyet etkinliğinin BİT vasıtasıyla artırılması  

Strateji/Gelişim Alanı 4.2.4: İnternet Strateji/Gelişim Alanı 4.2.4: İnternet Strateji/Gelişim Alanı 4.2.4: İnternet Strateji/Gelişim Alanı 4.2.4: İnternet kullanımındaki riskler konusunda başta kullanımındaki riskler konusunda başta kullanımındaki riskler konusunda başta kullanımındaki riskler konusunda başta 

çocuklar ve ebeveynler olmak üzere toplumun bilinçlendirilmesiçocuklar ve ebeveynler olmak üzere toplumun bilinçlendirilmesiçocuklar ve ebeveynler olmak üzere toplumun bilinçlendirilmesiçocuklar ve ebeveynler olmak üzere toplumun bilinçlendirilmesi        

4.2.4.1 İlkokullardan itibaren etik, güvenli ve bilinçli BİT kullanımı 

eğitimlerinin verilmesi  
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4.2.4.2 Başta ebeveynler olmak üzere yetişkinlerin riskler konusunda 

bilinçlendirilmesi  

Tema 4.Tema 4.Tema 4.Tema 4.3333    FATİH Projesi ve dijital bölünmeyi gidermeye yönelik diğer çalışmaların FATİH Projesi ve dijital bölünmeyi gidermeye yönelik diğer çalışmaların FATİH Projesi ve dijital bölünmeyi gidermeye yönelik diğer çalışmaların FATİH Projesi ve dijital bölünmeyi gidermeye yönelik diğer çalışmaların 

etkisinin artırılmasıetkisinin artırılmasıetkisinin artırılmasıetkisinin artırılması 

Strateji/Gelişim Alanı 4.3.1: Dezavantajlı kesimlerin BİT kullanımının artırılmasıStrateji/Gelişim Alanı 4.3.1: Dezavantajlı kesimlerin BİT kullanımının artırılmasıStrateji/Gelişim Alanı 4.3.1: Dezavantajlı kesimlerin BİT kullanımının artırılmasıStrateji/Gelişim Alanı 4.3.1: Dezavantajlı kesimlerin BİT kullanımının artırılması 

4.3.1.1 Yerel ve ulusal düzeyde toplumun farklı kesimlerdeki alt grupların 

ihtiyaçlarına yönelik kullanımı teşvik edici dijital içerik ve mobil 

uygulamaların oluşumunun desteklenmesi 

4.3.1.2 Düşük gelirli engellilere belirlenen hedefler dahilinde yardımcı 

teknoloji sağlanması 

4.3.1.3 Kamu sitelerinin kullanıcı deneyimi tasarımına önem verilerek 

toplumun rahat şekilde kullanabileceği hale getirilmesi, engelli ve yaşlıların 

erişilebilirliğinin sağlanması ve özel kurumlara ait sitelerde erişilebilirliğin 

teşviki  

Strateji/Gelişim Alanı 4.3.2: EtkiStrateji/Gelişim Alanı 4.3.2: EtkiStrateji/Gelişim Alanı 4.3.2: EtkiStrateji/Gelişim Alanı 4.3.2: Etkin proje yönetimi, koordinasyon ve güncel veriler n proje yönetimi, koordinasyon ve güncel veriler n proje yönetimi, koordinasyon ve güncel veriler n proje yönetimi, koordinasyon ve güncel veriler 

vasıtasıyla toplumsal dönüşümle ilgili çalışmaların etkisinin artırılmasıvasıtasıyla toplumsal dönüşümle ilgili çalışmaların etkisinin artırılmasıvasıtasıyla toplumsal dönüşümle ilgili çalışmaların etkisinin artırılmasıvasıtasıyla toplumsal dönüşümle ilgili çalışmaların etkisinin artırılması        

4.3.2.1 Toplumsal dönüşümün ve dijital bölünmenin daha iyi ölçümlenmesi 

için TÜİK anketlerinde ölçülen göstergelerin günün şartlarına ve BİT 

kullanımındaki eğilimlere uygun olacak şekilde güncellenmesi  

4.3.2.2 Dijital bölünmenin azaltılmasına yönelik çalışan özel sektör, STK ve 

kamu kurumları arasında ortak bir hedef doğrultusunda çalışmaların 

eşgüdümünün sağlanması  

4.3.2.3 Dijital bölünmeye dair başarılı pilot uygulamaların tüm ülkeye 

yayılmasını sağlayacak mekanizmanın kurulması 

Strateji/Gelişim Alanı 4.3.3: FATİH Projesi’nin toplumsal dönüşüme etkisinin en Strateji/Gelişim Alanı 4.3.3: FATİH Projesi’nin toplumsal dönüşüme etkisinin en Strateji/Gelişim Alanı 4.3.3: FATİH Projesi’nin toplumsal dönüşüme etkisinin en Strateji/Gelişim Alanı 4.3.3: FATİH Projesi’nin toplumsal dönüşüme etkisinin en 

üst düzeye getirilmesiüst düzeye getirilmesiüst düzeye getirilmesiüst düzeye getirilmesi        

4.3.3.1 Velilere yönelik içerik ve uygulamalarla çocuk sahibi yetişkinlerin 

internet kullanımına yönlendirilmesi  
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b.b.b.b. Temalar ve Stratejiler/Gelişim AlanlarıTemalar ve Stratejiler/Gelişim AlanlarıTemalar ve Stratejiler/Gelişim AlanlarıTemalar ve Stratejiler/Gelişim Alanları    

Tema 4.1 Cihaz ve bağlantı sahipliği kaynaklı engellerin giderilmesiTema 4.1 Cihaz ve bağlantı sahipliği kaynaklı engellerin giderilmesiTema 4.1 Cihaz ve bağlantı sahipliği kaynaklı engellerin giderilmesiTema 4.1 Cihaz ve bağlantı sahipliği kaynaklı engellerin giderilmesi    

BİT kullanımında önemli bir unsur olan cihaz ve bağlantı sahipliğinin artırılmasını ve 

cihaz ve bağlantı sahipliği engeline alternatif çözüm yaratan KİEM’lerin düzenlenmesini 

kapsamaktadır. Temelde 1 strateji/gelişim alanını kapsamaktadır: 

Strateji/Gelişim AlanıStrateji/Gelişim AlanıStrateji/Gelişim AlanıStrateji/Gelişim Alanı    4.1.1: Cihaz sahipliğinin ve genişbant penetrasyonunun 4.1.1: Cihaz sahipliğinin ve genişbant penetrasyonunun 4.1.1: Cihaz sahipliğinin ve genişbant penetrasyonunun 4.1.1: Cihaz sahipliğinin ve genişbant penetrasyonunun 

artırılması ve KİEM’leartırılması ve KİEM’leartırılması ve KİEM’leartırılması ve KİEM’lerin optimizasyonurin optimizasyonurin optimizasyonurin optimizasyonu 

Tema 4.2 Toplumdaki BİT becerilerinin ve kullanımının zenginleştirilmesiTema 4.2 Toplumdaki BİT becerilerinin ve kullanımının zenginleştirilmesiTema 4.2 Toplumdaki BİT becerilerinin ve kullanımının zenginleştirilmesiTema 4.2 Toplumdaki BİT becerilerinin ve kullanımının zenginleştirilmesi    

Bireylerin etkin BİT kullanımında önemli bir faktör olan kullanım alanlarının 

çeşitlendirilmesini kapsamaktadır. Bu bağlamda, BİT kullanım becerilerinin geliştirilmesi, 

dijital içerik üretim alışkanlıklarının geliştirilmesi, internetteki hizmetlerin çeşitlendirilmesi 

ve BİT kullanımında olası risklerinden korunulması ele alınmaktadır. BİT’in birçok farklı 

alanda kullanılması, internet kullanımının faydalarından daha geniş kapsamlı olarak 

faydalanılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, internet kullanım alanlarının çeşitliliği toplumun 

internet kullanım ihtiyacını artırmaktadır. Tema, 4 strateji/gelişim alanını kapsamaktadır: 

Strateji/Gelişim Alanı 4.2.1: BİT kullanım becerilerStrateji/Gelişim Alanı 4.2.1: BİT kullanım becerilerStrateji/Gelişim Alanı 4.2.1: BİT kullanım becerilerStrateji/Gelişim Alanı 4.2.1: BİT kullanım becerilerinin yaygınlaştırılmasıinin yaygınlaştırılmasıinin yaygınlaştırılmasıinin yaygınlaştırılması    

Strateji/Gelişim Alanı 4.2.2: Nitelikli dijital içerik üretim alışkanlıklarının geliştirilerek Strateji/Gelişim Alanı 4.2.2: Nitelikli dijital içerik üretim alışkanlıklarının geliştirilerek Strateji/Gelişim Alanı 4.2.2: Nitelikli dijital içerik üretim alışkanlıklarının geliştirilerek Strateji/Gelişim Alanı 4.2.2: Nitelikli dijital içerik üretim alışkanlıklarının geliştirilerek 

içeriğin zenginleştirilmesiiçeriğin zenginleştirilmesiiçeriğin zenginleştirilmesiiçeriğin zenginleştirilmesi        

Strateji/Gelişim Alanı 4.2.3: İnternetteki hizmetlerin çeşitlendirilerek internet kullanım Strateji/Gelişim Alanı 4.2.3: İnternetteki hizmetlerin çeşitlendirilerek internet kullanım Strateji/Gelişim Alanı 4.2.3: İnternetteki hizmetlerin çeşitlendirilerek internet kullanım Strateji/Gelişim Alanı 4.2.3: İnternetteki hizmetlerin çeşitlendirilerek internet kullanım 

ihtiyacının gelişihtiyacının gelişihtiyacının gelişihtiyacının geliştirilmesitirilmesitirilmesitirilmesi        

Strateji/Gelişim Alanı 4.2.4: İnternet kullanımındaki riskler konusunda başta çocuklar Strateji/Gelişim Alanı 4.2.4: İnternet kullanımındaki riskler konusunda başta çocuklar Strateji/Gelişim Alanı 4.2.4: İnternet kullanımındaki riskler konusunda başta çocuklar Strateji/Gelişim Alanı 4.2.4: İnternet kullanımındaki riskler konusunda başta çocuklar 

ve ebeveynler olmak üzere toplumun bilinçlendirilmesive ebeveynler olmak üzere toplumun bilinçlendirilmesive ebeveynler olmak üzere toplumun bilinçlendirilmesive ebeveynler olmak üzere toplumun bilinçlendirilmesi    

Tema 4.3 FATİH Projesi ve dijital bölünmeyi gidermeye yönelik diğer çalışmaların Tema 4.3 FATİH Projesi ve dijital bölünmeyi gidermeye yönelik diğer çalışmaların Tema 4.3 FATİH Projesi ve dijital bölünmeyi gidermeye yönelik diğer çalışmaların Tema 4.3 FATİH Projesi ve dijital bölünmeyi gidermeye yönelik diğer çalışmaların 

etkisinin artırılmasıetkisinin artırılmasıetkisinin artırılmasıetkisinin artırılması    

Dijital bölünmeyi gidermeye yönelik yapılan çalışmaların minimum kaynak israfı ve 

maksimum etkiye sahip olması için atılması gereken belli başlı adımları kapsamaktadır. 

Bu bağlamda dezavantajlı kesimlere odaklanan projelerin geliştirilmesi, etkin proje 

yönetimi, koordinasyon ve güncel istatistiklerle projelerin etkisinin artırılması ve FATİH 
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Projesi’nin çıktılarından toplumun en üst düzeyde faydalanmasının sağlanması en önemli 

adımlar olarak öne çıkmaktadır. Bu temada, 3 strateji/gelişim alanı ele alınmaktadır: 

Strateji/Gelişim Alanı 4.3.1: Dezavantajlı kesimlerin BİT kullanımının artırılmasıStrateji/Gelişim Alanı 4.3.1: Dezavantajlı kesimlerin BİT kullanımının artırılmasıStrateji/Gelişim Alanı 4.3.1: Dezavantajlı kesimlerin BİT kullanımının artırılmasıStrateji/Gelişim Alanı 4.3.1: Dezavantajlı kesimlerin BİT kullanımının artırılması    

Strateji/Gelişim Alanı 4.3.2: Etkin proje yönetimi, koordinasyon ve güncel veriler Strateji/Gelişim Alanı 4.3.2: Etkin proje yönetimi, koordinasyon ve güncel veriler Strateji/Gelişim Alanı 4.3.2: Etkin proje yönetimi, koordinasyon ve güncel veriler Strateji/Gelişim Alanı 4.3.2: Etkin proje yönetimi, koordinasyon ve güncel veriler 

vasıtasıyla toplumsal dönüşümle ilgili çalışmaların etkisinin artırılmasıvasıtasıyla toplumsal dönüşümle ilgili çalışmaların etkisinin artırılmasıvasıtasıyla toplumsal dönüşümle ilgili çalışmaların etkisinin artırılmasıvasıtasıyla toplumsal dönüşümle ilgili çalışmaların etkisinin artırılması        

Strateji/GeStrateji/GeStrateji/GeStrateji/Gelişim Alanı 4.3.3: FATİH Projesi’nin toplumsal dönüşüme etkisinin en üst lişim Alanı 4.3.3: FATİH Projesi’nin toplumsal dönüşüme etkisinin en üst lişim Alanı 4.3.3: FATİH Projesi’nin toplumsal dönüşüme etkisinin en üst lişim Alanı 4.3.3: FATİH Projesi’nin toplumsal dönüşüme etkisinin en üst 

düzeye getirilmesidüzeye getirilmesidüzeye getirilmesidüzeye getirilmesi        
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c.c.c.c. Uygulama DetaylarıUygulama DetaylarıUygulama DetaylarıUygulama Detayları    

Tema 4Tema 4Tema 4Tema 4.1 .1 .1 .1 Cihaz ve bağlantı sahipliği kaynaklı engellerin giderilmesiCihaz ve bağlantı sahipliği kaynaklı engellerin giderilmesiCihaz ve bağlantı sahipliği kaynaklı engellerin giderilmesiCihaz ve bağlantı sahipliği kaynaklı engellerin giderilmesi    

Strateji/Gelişim Alanı 4Strateji/Gelişim Alanı 4Strateji/Gelişim Alanı 4Strateji/Gelişim Alanı 4.1.1: Cihaz sahipliğinin ve genişbant penetrasyon.1.1: Cihaz sahipliğinin ve genişbant penetrasyon.1.1: Cihaz sahipliğinin ve genişbant penetrasyon.1.1: Cihaz sahipliğinin ve genişbant penetrasyonunun unun unun unun 

artırılması ve KİEM’lerin optimizasyonuartırılması ve KİEM’lerin optimizasyonuartırılması ve KİEM’lerin optimizasyonuartırılması ve KİEM’lerin optimizasyonu    

4.1.1.1 Dijital bölünmeye maruz kalan kesimlerin BİT’e erişimini artıracak 4.1.1.1 Dijital bölünmeye maruz kalan kesimlerin BİT’e erişimini artıracak 4.1.1.1 Dijital bölünmeye maruz kalan kesimlerin BİT’e erişimini artıracak 4.1.1.1 Dijital bölünmeye maruz kalan kesimlerin BİT’e erişimini artıracak 

yöntemlerin ilçe ve mikro market bazında detaylı maliyet ve etki analizi ile yöntemlerin ilçe ve mikro market bazında detaylı maliyet ve etki analizi ile yöntemlerin ilçe ve mikro market bazında detaylı maliyet ve etki analizi ile yöntemlerin ilçe ve mikro market bazında detaylı maliyet ve etki analizi ile 

optimize edilmesioptimize edilmesioptimize edilmesioptimize edilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

BİT kullanımının önündeki finansal engellerden biri olan cihaz ve genişbant sahipliğine 

yönelik mikro market bazında incelemeler yapılarak her bir yerel pazara uygun hale 

getirilmiş çözümler sunulabilir. Bunun sonucunda, etkisi her bölgeye yayılmış ve 

kaynakların verimli kullanıldığı bir uygulamanın oluşturulması mümkündür. Mikro market 

bazında yapılan incelemelerin sonucunda cihaz ve genişbant sahipliği olmayan 

kesimlerin BİT’e erişimini sağlamak için yerel pazar özelinde iki ana yönteme 

başvurulabilir: 

• Belli kesimlere cihaz / tarife indirimleri ve kampanyalar  

• KİEM sayısının halk kütüphaneleri ve belediyelere bağlı erişim merkezleri de göz 

önünde bulundurularak optimize edilmesi72 

BİT kullanımının yaygınlaştırılması için toplumun özellikle düşük gelir düzeyine yönelik 

finansal engellerin kalkması gerekmektedir. Bu bakımdan kilit bir role sahip olan cihaz ve 

genişbant sahipliğinin toplum genelinde artması için yürütülecek cihaz ve tarife 

indirimleri bireylerin BİT kullanımında karşılaşacakları finansal engelleri kaldırması 

bakımından ilk yöntemdir. Düşük gelirli ailelere internet bağlantısı konusunda 

 

 

 
72 Raporda KİEM tanımına halk kütüphaneleri, belediyeler ve benzeri kurumlara bağlı diğer erişim merkezleri de 

dahil edilmektedir. 
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sağlanacak finansal kolaylıklar aynı zamanda FATİH Projesi kapsamında tablet sahibi 

olacak öğrencilerin evlerinde genişbant bağlantısına sahip olmasına ve böylelikle 

tabletlerin evden kullanımının her öğrenci için bir seçenek olmasına yardımcı olacaktır.  

Bu konudaki bir diğer yöntem ise yerel yönetimlerin özellikle düşük gelir ve eğitim 

düzeyine sahip bölgelerinde KİEM’lerin açılmasıdır. Bu iki yöntem arasından yapılacak 

tercih mikro market bazında yürütülecek incelemelerin sonucunda belirlenecektir. İki 

yöntem maliyet açısından farklılık göstereceği gibi sağlayacağı etkinin büyüklüğü 

uygulanacakları bölgeye göre değişecektir.    

Yapılacak etki analizlerinde, cihaz / tarife indirimleri ve KİEM optimizasyonu 

seçeneklerinin mikro ölçekte internet kullanımını nasıl artıracağı ve dijital bölünmeyi 

azaltmada nasıl bir etkisinin olacağı bölgedeki sosyal ve ekonomik şartlar göz önüne 

alınarak incelenmelidir. Etki analizi için, TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı 

Araştırması kapsamındaki istatistiklerin ilçe ölçeklerinde yeterlilik gösterecek şekilde 

hazırlanması ve ilçe bazlı dijital bölünme endeksi ölçümlerinin yapılması gerekliliği 

görülmektedir.    

Dezavantajlı kesimler, düşük gelir grubundaki bireyleri, düşük eğitimli bireyleri (ilkokul, 

ilköğretim ve ortaokul mezunları), kırsal kesimlerde yaşayan bireyleri, az gelişmiş 

bölgelerde yaşayan bireyleri (internet kullanım oranlarına göre Ortadoğu Anadolu, Doğu 

Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri), kadınları, yaşlıları 

(45 yaş ve üstü) ve engellileri kapsamaktadır. 

 

    2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de BİT kullanımının ön koşulu olan cihaz ve genişbant penetrasyonu gelişmiş 

ülkelerin altındadır. Düşük internet penetrasyonunun temel sebebi düşük cihaz 

sahipliğidir. Türkiye hem mobil cihaz hem de bilgisayar sahipliğinde gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kalmaktadır.  

• Evlerdeki bilgisayar sahipliği oranları karşılaştırıldığında Türkiye %59’luk bir 

ortalamaya sahipken, AB ortalamasının %78 olduğu görülmektedir. Akıllı cep 

telefonlarının tüm cep telefonları içindeki oranı, incelenen gelişmiş ülkelerde %50 ve 

üzerinde seyrederken Türkiye’de %16’da kalmaktadır. Tabletlerde, Türkiye’de %2 

civarında bir sahiplik görülürken, incelenen gelişmiş ülkelerde bu oran %7 ve 
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üzerindedir. 

• Sabit genişbant penetrasyonu incelenen gelişmiş ülkelerde %60’ın üzerinde takip 

ederken Türkiye’de %36’da kalmaktadır. Benzer şekilde, Türkiye %14’lük mobil 

genişbant penetrasyonuyla %43 olan AB ortalamasının gerisinde kalmaktadır. 

Dünya’da birçok ülke genişbant ve cihaz sahipliğini artırıcı hedefler koymuştur. 

• AB’de herkesin 30 Mb/s ve üzerinde bir hızda genişbant erişiminin bulunması, 

nüfusun %50’sinin de 100 Mb/s ve üzerinde bir hıza erişiminin sağlanması 

hedeflenmektedir. 

• Güney Kore’de dijital bölünmeyi gidermek amacıyla cihaz sahipliğini artırmaya 

yönelik çalışmalarda bulunulmuştur. 1999 yılında ulusal bilgisayarlar olarak tanıtılan 

Internet PC’ler piyasaya sunulmuştur. Bu bilgisayarlardan 2 milyonun üzerinde 

satılmış, 50 bin adedi de düşük gelirli öğrencilere dağıtılmıştır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Kalkınma Bakanlığı (Sorumlu) 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

• Yerel Yönetimler 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    Hazırlanacak modele göre oluşturulacak olan cihaz / genişbant 

indirim kampanyaları ve yeni KİEM kurulumları bireylerin 

önündeki cihaz ve genişbant sahipliği engelini kaldırarak BİT 

kullanımını artırmaya yardımcı olacaktır. Cihaz / genişbant 

sahipliğini artırmaya yönelik kampanyalara odaklanılması 

durumunda küresel örneklerle yapılan karşılaştırmalar göz 

önüne alınarak sayısal hedefler aşağıdaki gibi belirlenebilir. 

• Cihaz sahipliğinde, strateji kapsamında 2012 yılı AB 
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ortalaması %78’in yakalanmasının hedeflenmesi 

mümkündür. Bununla beraber, bu süre boyunca AB 

ortalamasının da artacağı göz önünde bulundurularak 

hedefin daha yüksek oranlara çekilmesi mümkündür. 

Sonuç olarak hedeflenen etki internet kullanımının artması ve 

dijital bölünmenin kapanması olarak görülmektedir. KİEM 

sayısının optimize edilmesine yönelik çalışmalar da göz önünde 

bulundurulduğunda, uygulamanın bu iki ana çıktıya hizmet edip 

etmediği iki göstergeyle takip edilebilir: 

• İnternet penetrasyonu strateji dâhilindeki birçok 

uygulamadan etkilenecek olmakla birlikte, bu uygulama en 

büyük etkiye sahip olacak çalışmaların başında gelmektedir.  

• Dijital bölünmenin kapanıp kapanmamasının takibi Güney 

Kore’de kullanılan Dijital Bölünme Endeksiyle yapılabilir Bu 

endeks toplumdaki internet kullanım oranıyla dezavantajlı 

kesimlerin internet kullanım oranı arasındaki farkı temsil 

etmektedir. Türkiye’de belirlenen her dezavantajlı kesim 

özelinde bu endeks ölçülebilir. Her kesimde koyulacak 

mutlak hedef, endeksi minimum düzeye indirmek olacaktır. 

Güney Kore’de dijital bölünmeyi gidermeye yönelik 

yürütülen stratejiler sonucunda 2004’ten 2011’e kadar dijital 

bölünme endeksi 45 yüzde puandan 32 yüzde puana 

düşmüştür. Dezavantajlı kesimlerin, internet kullanımı ülke 

ortalamasının gerisinde kalan kesimleri kapsadığı göz 

önüne alındığında, Türkiye’de öne çıkan dezavantajlı 

kesimler aşağıdaki gibidir: 

o Düşük gelir grubundaki aileler 

o Düşük eğitimli bireyler (Okul mezunu olmayanlar, ilkokul, 

ortaokul ve ilköğretim okulu mezunları) 

o Kırsal kesimde yaşayan bireyler 

o Az gelişmiş bölgelerde yaşayan bireyler (İnternet kullanım 
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oranlarına göre Ortadoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, 

Kuzeydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri) 

o Kadınlar 

o Yaşlılar (Türkiye’de 45 yaş ve üstünde internet kullanım 

oranı ortalamanın altında kalmaktadır) 

o Engelliler 

FaydaFaydaFaydaFayda    - 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    - 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Mikro market bazında gerçekleştirilecek etki maliyet analizinin gerçekleştirilmesi ve yerel 

yönetim özelinde çözümlere ulaşılması için oluşturulacak proje kapsamında danışmanlık 

hizmeti alındığı takdirde somut bir hizmet maliyetinin çıkması tahmin edilmektedir. 

Danışmalık hizmetini takiben belirlenen sayıda KİEM’in açılması veya mevcut KİEM’lerin 

altyapısının güçlendirilmesinin ayrıca maliyetleri olacaktır.  

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) İlçe ve mikro market bazında detaylı 

maliyet ve etki analizi ile BİT’e 

erişimin optimize edilmesi projesi 

danışmanlık hizmeti alımı 

1 – 1,5 milyon TL 

Toplam  1-1,5 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 4.3.2.1 numaralı öneri kapsamında geliştirilecek TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 

Kullanım Araştırması’nın çıktıları proje kapsamında yapılacak ilçe bazlı etki 

analizlerinde girdi olarak kullanılacaktır. 
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7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• 4.1.1.2’de incelenen KİEM yönetim ve denetim modelinin kapsamı ve maliyeti, bu 

uygulamadaki projenin sonucunda belirlenecek KİEM sayısıyla yakından ilişkilidir. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Proje gereksinimlerinin belirlenmesi 

• Proje çıktıları olarak 5 başlık belirlenmiştir: 

o Dijital bölünmeye maruz kalan kesimlerin detaylı tarifi (konum, gelir, mikro market 

vb.) 

o Fiyat esnekliği analizleri aracılığıyla ilçe bazında ihtiyaç duyulan cihaz / tarife 

indirimlerinin ve finansmanının belirlenmesi. Yapılacak olan cihaz veya bağlanti 

yardımlarının arz talep ilişkisinin değerlendirilmesi ve fiyatların, bireyin kazancına 

oranla hangi seviyeye getirilmesi durumunda toplumda çok daha yüksek oranda 

sahiplenmeye ulaşılacağının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 

küresel örneklerde iki uygulama örneği görülmektedir: 

- Vergi indirimi 

- Düşük gelir grubundaki aileler için düşük maliyetli / ücretsiz bilgisayar ve 

internet paketi kampanyaları 

o Maliyet-etki analizi ve bütçe belirlenmesi: Belirlenen esneklik eğrisine göre gerekli 

bütçe ve öngörülen etkinin hesaplanması ve bu çıktıların Maliye Bakanlığı’yla 

paylaşılması mümkündür. Değerlendirilecek seçeneklerin maliyet kalemleri cihaz 

ve internet bağlantısında sunulacak indirimlere ve belirlenen KİEM sayısına göre 

değişecektir. Yaratılacak doğrudan etki bilgisayar ve genişbant penetrasyonu 
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artışının nasıl ivmeleneceğiyle (süregelen artışa göre farkı) ölçülebilirken, internet 

penetrasyonu ve dijital okuryazarlık oranındaki artışın ivmesi de yaratılan dolaylı 

bir etki olarak göz önüne alınmalıdır. 

o Teşviklerden faydalanan bireylerin temel kullanım becerilerini geliştirmek, etik, 

güvenli ve bilinçli internet alışkanlıkları benimsetmek ve internetin faydaları ve 

kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için kampanya planının 

yaygın eğitimlere yönlendirici şekilde hazırlanması 

o İlçe bazlı çözümlerin bir araya getirilmesinin ardından duyulan KİEM sayısının ve 

konumlarının belirlenmesi 

• Projenin tamamlanmasının ardından mikro market düzeyinde uygulama planının 

çıkartılması  

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Oluşturulacak kampanyaların ve açılacak KİEM’lerin tanıtım çalışmalarının kapsamlı 

olarak mikro market düzeyinde planlanmaması öngörülen etkinin oluşmamasına 

sebep olabilir. 

• Bu kampanyaların yaygın eğitim, hizmet çeşitliliğinin artırılması ve farkındalık 

çalışmaları gibi uygulamalarla paralel yürümemesi etkisinin düşük kalmasına sebep 

olabilir. 

• İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde yanlış beyanların önüne geçilmemesi hedef kitle 

olarak belirlenmeyen kişilerin kampanyadan yararlanmasına sebep olabilir. Bu da 

bütçe kapsamında öngörülen etkinin gerisinde kalınmasına sebep olacaktır. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

BİT’e erişimi artıracak yöntemleri ilçe ve mikro market bazında optimize edecek bir 

projenin süresi yaklaşık 3 - 6 aydır. 
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4.1.1.2 KİEM’lerin yönetimi ve denetimi için bir model oluşturulması, KİEM’lerin 4.1.1.2 KİEM’lerin yönetimi ve denetimi için bir model oluşturulması, KİEM’lerin 4.1.1.2 KİEM’lerin yönetimi ve denetimi için bir model oluşturulması, KİEM’lerin 4.1.1.2 KİEM’lerin yönetimi ve denetimi için bir model oluşturulması, KİEM’lerin 

temelde yaygın eğitimlere ev sahipliği edecek şekilde düzenlenmesi ve temelde yaygın eğitimlere ev sahipliği edecek şekilde düzenlenmesi ve temelde yaygın eğitimlere ev sahipliği edecek şekilde düzenlenmesi ve temelde yaygın eğitimlere ev sahipliği edecek şekilde düzenlenmesi ve 

etkinliğinin takip edilmesietkinliğinin takip edilmesietkinliğinin takip edilmesietkinliğinin takip edilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Ülke genelinde mevcut KİEM’lerin yönetim ve denetimini kapsayacak bir model 

oluşturulması KİEM’lerin daha etkin kullanımı, özellikle BİT okuryazarlığını artırmaya 

yönelik eğitimlerin verilmesi adına önem taşımaktadır. Mevcut KİEM’lerde görülen 

yetersizliklerin aşılması için göz önüne alınması gereken hususların 7 maddede 

özetlenmesi mümkündür: 

• Mevcut KİEM’lerin tespiti ve mevcut durumlarının değerlendirilmesi: Başlangıç 

aşamasında mevcut KİEM’lerin konumlarının, etkinliklerinin ve teknik ve fiziksel 

durumlarının değerlendirilmesi ulusal düzeyde atılması gereken adımların 

belirlenmesi adına kritiktir. 

• Yönetimi için oluşturulacak modelin uygulanması için, başlangıç aşamasında merkezi 

bir inisiyatifin oluşturulması  

• Modelin oturtulmasının ardından, KİEM’lerin yönetiminin ilgili yerel yönetimler, 

STK’lar veya sosyal sorumluluk bilinciyle katkıda bulunmak isteyen özel kurumlara 

devredilmesi 

• Merkezi denetim mekanizması aracılığıyla KİEM’lerin etkinliğinin takibinin 

sağlanması: Bu kapsamda sorumlu bakanlık tarafından oluşturulan bir yapının bu 

denetimleri yürütmesi beklenmektedir. Bu yapı, kamu, STK ve özel kurumları 

idaresindeki tüm KİEM’leri 

• Oluşturulacak yeni modelde KİEM’lerin temel seviyede BİT kullanım becerisi ve dijital 

okuryazarlık kazandıracak yaygın eğitimlere ev sahipliği etmesinin sağlanması 

• Her bir KİEM’in işlevselliğinin sağlanması adına KİEM’lerden sorumlu BT 

teknikerlerinin istihdamı  

• STK ve özel kurumların desteğinin KİEM’lerin açılmasına ve idamesine teşvik 
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edilmesi 

• Bulundukları semt ve mahallelerde KİEM’lere yönelik farkındalığın artırılması ve 

KİEM’lerin sundukları hizmetlerin tanıtılması 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Toplumun özellikle dijital bölünmeden etkilenen kesimlerinin BİT kullanımını 

desteklemek amacıyla Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM) oluşturulmuştur. Bu 

merkezlerin etkinliğinde gelişim fırsatları mevcuttur. Halk eğitim merkezi, mesleki eğitim 

merkezleri, kışlalar gibi pek çok farklı kurumun bünyesinde 1800 KİEM mevcuttur. 

KİEM’lerin etkinliğini ölçen ve koordinasyon sağlayan bir mekanizmaya ihtiyaç 

duyulmakla birlikte, bu merkezlerin özellikle yaygın eğitimlere ev sahipliği etmesine izin 

verecek bir modelde yönetilmesi önem taşımaktadır.  

Küresel örneklerde telemerkez olarak geçen KİEM örneklerinin sahip olduğu en yaygın 

işlevlerinin erişim ve eğitim hizmetleri olduğu görülmektedir. UNESCO’nun çeşitli 

ülkelerde yürüttüğü telemerkez çalışması Toplum Çokluortam Merkezlerinin73  (CMC) 

yönetim aşamasında görülen sorunlar arasında personel değişim oranının yüksek olması 

ve herkesin ücretsiz faydalanabildiği bir merkez olarak finansal açıdan sürdürülebilir bir 

kurum olmak arasında yaşanan ikilem olduğu görülmektedir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• Milli Eğitim Bakanlığı 

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

 

 

 
73 Community Multimedia Centres 
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• Yerel yönetimler  

• Paydaş STK’lar ve özel kurumlar 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • KİEM’lerin etkinleştirilmesi dezavantajlı kesimler 

için cihaz ve genişbant sahipliği engelinin ortadan 

kalkmasına yardımcı çözüm sunarak toplumdaki 

BİT kullanımının artmasını ve dijital bölünmenin 

kapanmasını olumlu yönde etkilemektedir.  

• Ülke genelinde oluşturulacak dijital okuryazarlık eğitimlerine 

ev sahipliği etmesi açısından önemli bir role sahiptir74. 

• Etki takibinin doğrudan yapılabileceği bir gösterge olmamakla 

birlikte, cihaz ve genişbant sahipliği bulunmayan bireylere 

maliyetsiz olarak internet kullanım imkanı sunmasından 

dolayı internet kullanım oranını artıracaktır. İnternet 

kullanımının KİEM’lerin etkin olarak kullanılabildiği 

mahallelerde mikro düzeyde takibi KİEM’lerin etkisini tam 

olarak göstermede faydalı olabilir. 

FaydaFaydaFaydaFayda    - 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    - 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Mevcut KİEM’lerin donanım ve yazılım altyapılarının yeterliliği varsayıldığında, uygulama 

 

 

 
74 4.4.2 numaralı uygulamada belirtilmektedir. 
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kapsamında sunulan adımlar arasında ana maliyet olarak BT teknikeri istihdamı maliyeti 

öne çıkmaktadır.  

Bir önceki uygulamada belirtildiği üzere belirlenen sayıda KİEM’in açılması veya mevcut 

KİEM’lerin altyapısının güçlendirilmesinin ayrıca maliyetleri olacaktır. Aşağıda bu maliyet 

kalemlerine örnekler sunulmuştur. 

• KİEM binalarının maliyeti (kira, elektrik, su, ısıtma, soğutma, mobilya vs.) 

• KİEM’lerin genişbant internet erişim maliyetleri 

• KİEM’lerde sağlanacak olan bilgisayar,  yazıcı, projektör vs. cihaz ve yazılım 

maliyetleri 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (Kamu veya 

kamu-STK işbirliği) 

KİEM başına bir BT teknikeri atandığı 

takdirde oluşacak maliyet (yalnızca 

mevcut KİEM’ler göz önüne alınarak 

hesaplanmıştır, yaklaşık 1800 adet) 

50 – 75 milyon TL/yıl 

BT altyapı (Kamu) KİEM’lerin BT altyapısının 

iyileştirilmesi (donanım, yazılım, 

internet bağlantısı maliyetleri yalnızca 

mevcut KİEM’ler göz önüne alınarak 

hesaplanmıştır, yaklaşık 1800 adet) 

20-35 milyon TL 

(yazılım ve donanım) 

1-2 milyon/yıl 

(internet erişimi) 

Toplam75  275 – 395 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

 

 

 
75 Toplam maliyet hesaplanırken sürekli maliyetlerde ilk 5 yıl göz önüne alınmıştır. 
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• 4.1.1.1 numaralı uygulamada incelenen projenin sonucunda belirlenecek KİEM 

sayısı, KİEM yönetim ve denetim modelinin kapsamı ve maliyetini doğrudan 

etkileyecektir. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• 4.2.1.2 numaralı uygulamada belirtilen yaygın eğitimlerin KİEM’lerde yürütülmesi 

temel alınmıştır. Bu sebeple KİEM’lerde yapılacak düzenlemelerin yaygın eğitimleri 

geciktirmemek adına öncelikli olarak planlanıp hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Kurulu KİEM’lerdeki donanım ve yazılım altyapısının envanterinin çıkarılması 

• KİEM’lerden sorumlu BT uzmanları ve eğitmen sayısının belirlenmesi ve temini: Her 

bir KİEM’de teknik yetkinliklere sahip bir BT uzmanı/teknisyeninin olması, sorunsuz 

bir şekilde hizmet verilebilmesi açısında operasyonel bir gerekliliktir. Benzer şekilde 

KİEM’lerde verilecek temel BİT eğitimleri göz önüne alınarak, her KİEM için BT 

eğitmenlerinin istihdam edilmesi gerekmektedir. KİEM’deki eğitim programının 

yoğunluğuna göre eğitmenin tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak çalışması 

mümkündür. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı’yla ortak çalışma yürütülmesi 

gerekmektedir. 

• KİEM’lerin engellilerin erişimine uygunluğunun değerlendirilmesi ve erişilebilir hale 

getirilmesine yönelik adımların belirlenmesi: KİEM’lerin donanım, yazılım ve fiziksel 

koşullar bakımından bölgedeki engellilere BİT kullanım imkanı sunacak yeterlilikte 

olması beklenmektedir. Bu nedenle, KİEM’deki en az bir bilgisayarın engellilere 

yönelik yardımcı teknoloji donanım ve yazılımları barındırması gerekmektedir. Ayrıca, 

KİEM’lerin konumu ve yerleşim planı engelli bireylerin erişimi göz önüne alınarak 

belirlenmelidir. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’yla ortak çalışma 
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yürütülmesi gerekmektedir. 

• Altyapı ve insan kaynakları mevcut durum analizi sonrasında bütçe gereksinimlerinin 

oluşturulması: Belirtilen altyapı ve insan kaynağı odaklı gelişimlerin finansmanı için 

kamu tarafından bütçe ayrılması beklenmektedir. Yatırım maliyeti olarak belirlenecek 

altyapı eksiklerinin giderilmesi bulunurken, insan kaynağı ve bakım için gerekli olan 

düzenli yazılım ve donanım masrafları operasyonel maliyetleri oluşturmaktadır. 

• KİEM’lerin etkinliğini artıracak yönetişim yapısının belirlenmesi: Bu kapsamda idare 

ve denetim olarak iki başlığın ele alınması gerekmektedir. Başlangıç aşamasında BT 

uzmanı ve BT eğitmeni atamalarının gerçekleşmesinin ardından erişim merkezi idari 

sorumluluğunun BT uzmanında, KİEM’de yürütülmesi beklenen eğitimlerin idari 

sorumluluğunun ise BT eğitmeninde olması yerinde olacaktır. Ülke genelinde, 

KİEM’lerin idari denetiminin, merkezi bir birim tarafından yıllık olarak 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Denetimlerde değerlendirmelerin teknik yeterliliğin 

sağlanmış olması, temizlik ve düzen gibi fiziksel şartların insanların KİEM’de vakit 

geçirmesine olanak kılacak seviyede sağlanması ve temel eğitimlerin katılımcıların 

beklentilerini karşılayacak şekilde sunulması olarak 3 başlıkta yapılması mümkündür. 

• Denetimler dahilinde KİEM’lerin etkinliğinin ölçülmesi: KİEM’lerin bulundukları 

bölgelerdeki kullanımının değerlendirilmesi ve beklenen düzeyde talebin olmadığı 

KİEM’ler için bölgelerinde tanıtıma yönelik ek çalışmaların yürütülmesi sağlanmalıdır. 

Etkinlik ölçümü KİEM’lerin haftalık olarak kaç saat*bilgisayar hizmet verdiğinin eğitim 

ve erişim kırılımıyla ölçülmesiyle sağlanabilir. Bu noktada engelliler için yardımcı 

teknolojilerle donatılmış bilgisayarların etkinliğinin ölçümü ayrı olarak 

değerlendirilmelidir. 

• STK ve özel kurumların akreditasyona bağlı olarak KİEM açabilmesinin mevzuat 

dahilinde değerlendirilmesi: STK ve özel kurumların KİEM açmasının mümkün olması 

sağlanırken, yatırım aşamasında devletin KİEM’ler için sağladığı şartların ve 

değerlendirme düzeyinde yer alan denetim kriterlerinin bu akreditasyonda yer alması 

beklenmektedir. Bu kapsamda teknik altyapı, fiziksel şartlar, engelli erişilebilirliği, 

temel BİT eğitimlerinin, akreditasyonda yer alacak temel başlıklar olarak 

değerlendirilmesi mümkündür. 

• Halk kütüphaneleri ve belediyelere bağlı diğer erişim merkezleriyle koordineli 
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çalışmasının sağlanması: KİEM’lerin yakın bölgelerinde yer alan bu tip erişim 

merkezlerinden ve bu merkezlerin sunduğu hizmetlerden haberdar olması kaynak 

israfına sebebiyet vermemek açısından kritik önem taşımaktadır. 

• Mevcut internet kafelerin KİEM’e dönüştürülme seçeneğinin bölgedeki sosyal şartlar 

göz önüne alınarak değerlendirilmesi: Mevcut internet kafelerin fiziksel şartları 

geliştirilerek ve kullanım amaçları gözden geçirilerek KİEM’lerle benzer şartlara 

ulaştırıldığı takdirde yatırım maliyetlerinde tasarruf edileceği gibi internet kafe 

sahiplerinin de mağdur bırakılmaması sağlanacaktır. Diğer yandan, kadınların 

internet kafelere gitmesinin kültürel engellerle karşılaştığı göz önüne alındığında 

KİEM’lerin de internet kafelerle benzer algılara takılmaması gerekmektedir. Bu tür bir 

sorunla karşılaşıldığı takdirde kadınların ve gençlerin KİEM’lerden faydalanması 

güçleşecektir. 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Bu konudaki en olası engeller olarak tüm yerel yönetimlerin proje sonucu ortaya 

çıkan çalışmaları sahiplenmemesi ve takip ve denetim sürekliliğin oluşturulamaması 

öne çıkmaktadır. 

• Düzenlenen KİEM’lere yönelik çevrede farkındalık yaratılmaması KİEM 

kullanımlarının yeterli düzeye ulaşmamasına sebep olabilir. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

KİEM yönetim modelinin oluşturulması ve KİEM’lerin altyapısı ile ilgili envanter 

çalışmasının tamamlanması ilgili birimin çalışma temposuna göre 3 - 6 ay arasında 

zaman alabilecekken, Türkiye’deki tüm KİEM’lerin yeni yönetim modeline göre 

düzenlenmesi, 4.1.1’e göre yeni KİEM’ler eklenmesi ihtimali göz önünde bulundurularak, 

12 – 18 aya yakın bir süreyi alacaktır. 
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Tema 4.2 Toplumdaki BİT becerilerinin ve kullanımının zenginleştirilmesiTema 4.2 Toplumdaki BİT becerilerinin ve kullanımının zenginleştirilmesiTema 4.2 Toplumdaki BİT becerilerinin ve kullanımının zenginleştirilmesiTema 4.2 Toplumdaki BİT becerilerinin ve kullanımının zenginleştirilmesi    

Strateji/GeStrateji/GeStrateji/GeStrateji/Gelişim Alanı 4.2.1: BİT kullanım becerilerinin yaygınlaştırılmasılişim Alanı 4.2.1: BİT kullanım becerilerinin yaygınlaştırılmasılişim Alanı 4.2.1: BİT kullanım becerilerinin yaygınlaştırılmasılişim Alanı 4.2.1: BİT kullanım becerilerinin yaygınlaştırılması    

4.2.1.1 Çocuklara günlük hayatlarında ve eğitimlerinde faydalanabilecekleri BİT 4.2.1.1 Çocuklara günlük hayatlarında ve eğitimlerinde faydalanabilecekleri BİT 4.2.1.1 Çocuklara günlük hayatlarında ve eğitimlerinde faydalanabilecekleri BİT 4.2.1.1 Çocuklara günlük hayatlarında ve eğitimlerinde faydalanabilecekleri BİT 

yetkinliklerini örgün eğitimde kazandıracak bir temel eğitim içeriğinin yetkinliklerini örgün eğitimde kazandıracak bir temel eğitim içeriğinin yetkinliklerini örgün eğitimde kazandıracak bir temel eğitim içeriğinin yetkinliklerini örgün eğitimde kazandıracak bir temel eğitim içeriğinin 

oluşturulması ve uygulamaya alınmasıoluşturulması ve uygulamaya alınmasıoluşturulması ve uygulamaya alınmasıoluşturulması ve uygulamaya alınması    

1111. Tanım. Tanım. Tanım. Tanım    

Çocuklara günlük hayatlarında ve eğitimlerinde faydalanabilecekleri BİT yetkinliklerini 

örgün eğitimde kazandıracak bir temel eğitim içeriğinin oluşturulması ve uygulamaya 

alınması, dijital yerli neslin BİT yetkinliklerinin sağlanması ve dijital okuryazar bir neslin 

yetişmesi adına önem taşımaktadır. Bu adım, hem FATİH Projesi’nin ulusal düzeyde 

başlamasıyla yetişecek nesillerin BİT becerilerinin yeterli düzeye gelebilmesi hem de 

FATİH Projesi’yle BİT destekli eğitime geçecek olan öğrencilerin daha sağlıklı bir BİT 

öğretim sürecinden geçebilmesi adına kritik bir role sahiptir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de toplumun internet kullanımındaki temel işlevleri gerçekleştirme konusundaki 

beceri yetersizliği Türkiye’deki BİT kullanımın önündeki bir diğer engeldir. 2012’de 

bireylerin genişbant hizmeti almamasının arkasındaki sebeplerden birisi %19’la interneti 

kullanmayı yeterince bilmemeleridir. İnternet kullanan bireylerin farklı seviyelerdeki 

internet kullanım becerileri incelendiğinde Türkiye’de becerilerin AB ortalamasının 

gerisinde kaldığı görülmektedir.  

• İnternet kullanmış bireyler arasında arama motoru kullanmış olanların oranı 

Türkiye’de %88’ken AB’de ortalama %95 seviyesindedir.  

• Ekte dosyanın olduğu e-posta hazırlamış olanların oranı Türkiye’de %58’ken AB’de 

%82’dir.  

• İnternetten telefon konuşması yapanların oranı Türkiye’de %7 seviyesindeyken 

AB’de %31’e çıkmaktadır. 

• İnternet sitesi yaratmışların oranı Türkiye’de %3’ken AB’de %14 seviyesindedir. 
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Türkiye’deki öğretim programında BİT kullanım becerilerini geliştirmeye yönelik dersler 

2012 – 2013 eğitim öğretim yılı itibarıyla yalnızca ortaokul seviyesinde ve seçmeli ders 

olarak sunulmaktadır. FATİH Projesi kapsamında BİT destekli eğitim materyallerinin 

yoğun olarak kullanılması planlanırken, oluşturulacak öğretim programlarının bu 

bağlamda düzenlenmesi beklenmektedir. 

Küresel örneklerde bireylerin bilgisayar ve internet kullanım becerilerini geliştirmeye 

yönelik, ulusal düzeyde veya pilot uygulama olarak yürütülen başarılı örgün eğitim 

programları mevcuttur. Toplumun BİT’ten sağladığı faydayı en üst düzeye çıkarması için 

yeterli bilgisayar ve internet kullanım becerilerine sahip olması gerekmektedir. Bu 

amaçla, genç nesillere dijital okuryazarlık kazandıracak ve eğitimde BİT araçlarından 

etkili bir şekilde faydalanılmasını sağlayacak şekilde örgün eğitim müfredatları 

düzenlenmektedir.  

Güney Kore, ABD, Kanada gibi BİT müfredatında örnek teşkil eden ülkeler ve Singapur 

ve Finlandiya gibi PISA ve TIMSS’te başarılı sonuçlara sahip olan ülkelerin eğitim 

müfredatları incelendiğinde, örgün eğitimin ilk yıllarından itibaren, çocukların rapor 

yazmak, sunum hazırlamak veya internette araştırma yapmak gibi amaçlarla bilgisayar 

kullanmalarının beklendiği görülmektedir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Milli Eğitim Bakanlığı (Sorumlu) 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Örgün eğitimde kazandırılacak BİT becerileriyle dijital 

okuryazar neslin oluşturulması ve gençlerin günlük hayatta 

BİT kullanımının yaygınlaştırılması mümkündür. Böylelikle 

günlük hayatta etkin BİT kullanımının toplumun geneline 

yayılması uzun vadede sağlanabilir. Bu kapsamda 4.4.2 

numaralı uygulamayla birlikte İhtiyaçlar alt başlığında 

belirtilen becerilerin AB ortalamasını yakalaması 

hedeflenmelidir. 
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FaydaFaydaFaydaFayda    - 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    - 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Öğretim programlarındaki değişiklikler FATİH Projesi kapsamında yer almaktadır. 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• Bu uygulamayla ilgili ön gereksinim bulunmamakla birlikte FATİH Projesi’nin ulusal 

düzeyde başlamasıyla uygulanması mümkündür.  

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• Yeni nesle nitelikli içerik üretme alışkanlıkları kazandırarak içeriği zenginleştirmeyi 

amaçlayan 4.2.2.1 numaralı uygulama kapsamında yapılacak çalışmalar temel 

seviyede BİT kullanım becerileri gerektirmektedir. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• BT laboratuvarlarının kullanımı veya FATİH Projesi kapsamında yürütülen altyapı 

çalışmalarının tamamlanması    

• BİT’in sunduğu güncel çözümlerin ve dijital hayatın gereksinimlerinin müfredata dahil 

edilmesi (örn: araştırma amaçlı arama motoru kullanımı, laboratuvar raporlarında 

hesap tablosu yazılımlarının kullanımı, ödevlerin/projelerin sunumlarında sunum 

yazılımlarının kullanımı)    
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• Müfredatın günün ihtiyaçlarına ve yeniliklerine göre periyodik olarak güncellenmesi    

• Öğretmenlerin verilecek eğitimlerle BİT yetkinliklerinin yeterli düzeye getirilmesi 

• Eğitim fakültelerindeki öğrenim programlarının öğretmenler için gereken BİT 

yetkinliklerini geliştirecek şekilde düzenlenmesi 

10. Uygulama önündeki risk ve en10. Uygulama önündeki risk ve en10. Uygulama önündeki risk ve en10. Uygulama önündeki risk ve engellergellergellergeller    

• Öğretmenlerin derslerde BİT kullanabilecek yetkinliğe ulaşmaları için kapsamlı 

eğitimler verilmelidir. Aksi takdirde, BİT’in kimi öğretmenler tarafından etkin 

kullanılamaması müfredatın etkisini düşürecektir. 

• Müfredatta önerilen ders dışı etkinliklerin evlerinde internet erişimi olmayan 

öğrenciler için bir dezavantaj yaratması mümkündür. Zorunlu ders dışı etkinliklerin 

sınırlı tutulması veya okullarda okul sonrası saatlerde öğrencilerin ödev ve projelerini 

yapabilmelerine izin verecek ortam sunulması bu engellere çözüm olabilir. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Müfredatın uygulamaya geçmesi FATİH Projesi’nin ulusal düzeyde uygulanmasıyla 

paralel ilerlemeyi gerektirmektedir. Müfredatın hazırlanması müfredattaki değişikliklerin 

derinliğine göre değişecek olmakla birlikte değişikliklerin 6 – 12 ay arası bir sürede 

tamamlanması mümkündür. Müfredatın hazırlanmasının ardından öğretmenlerin bu 

kapsamda bilgilendirilmesi gerekmektedir. FATİH Projesi kapsamında öğretmenlerin BİT 

destekli eğitime hazırlanmaları için gerekli eğitimlerin ele alındığı bir bileşen 

bulunmaktadır. Öğretmenlerin güncel müfredata göre eğitiminin yaz döneminde 

yapılması mümkündür 
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4.2.1.2 Yaygın eğitim programlarıyla dijital göçmenlere ve dezavantajlı kesimlere 4.2.1.2 Yaygın eğitim programlarıyla dijital göçmenlere ve dezavantajlı kesimlere 4.2.1.2 Yaygın eğitim programlarıyla dijital göçmenlere ve dezavantajlı kesimlere 4.2.1.2 Yaygın eğitim programlarıyla dijital göçmenlere ve dezavantajlı kesimlere 

KİEM’lerde dijital okuryaKİEM’lerde dijital okuryaKİEM’lerde dijital okuryaKİEM’lerde dijital okuryazarlık eğitimlerinin verilmesizarlık eğitimlerinin verilmesizarlık eğitimlerinin verilmesizarlık eğitimlerinin verilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Dijital göçmenler:Dijital göçmenler:Dijital göçmenler:Dijital göçmenler:    

Yetişkinlere yönelik yaygın eğitim programlarıyla dijital okuryazarlık eğitimleri verilerek 

toplumdaki dijital okuryazar oranın artırılması mümkündür. Verilecek yaygın eğitimlerin 

yerel yönetimler, Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili özel kuruluşlar ve STK’ların işbirliğiyle ve 

kuruluşların yetkinliklerine uygun bir görev paylaşımıyla yürütülmesi etkisini artıracaktır. 

Yaygın eğitim için gereken BT eğitmeni istihdamı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı BT 

eğitmenlerinden sağlanabileceği gibi, görev paylaşımının bir parçası olarak STK’ların 

gönüllü eğitmenlerinden de faydalanılması mümkündür. 

Yaygın eğitimler halk eğitim merkezleri gibi BİT eğitimleri vermeye uygun örgün eğitim 

dışı derslik ve BT laboratuvarlarında verilebileceği gibi yeni açılan veya yeniden 

düzenlenen KİEM’lerin ev sahipliğinde de gerçekleştirilebilir. Tüm KİEM’lerin idaresinin, 

öncelikli olarak yaygın eğitimlere ev sahipliği edecek şekilde planlanması, yaygın 

eğitimlerin etkisini artıracağı gibi yeni dijital okuryazar bireylerin KİEM’leri erişim amaçlı 

olan kullanımını da artıracaktır. 

Dezavantajlı kesimler:Dezavantajlı kesimler:Dezavantajlı kesimler:Dezavantajlı kesimler:    

Dezavantajlı kesimlerin internet kullanımı ve dijital okuryazarlığın gelişmesine yönelik 

yapılan çalışmaların yerel yönetim ve STK’larca topluma tanıtılması çalışmaların etkisinin 

artırılması açısından kritiktir. Bu tanıtımlarda internet ve bilgisayara yönelik farkındalığı 

artırmanın ve dijital okuryazarlığı teşvik etmenin yürütülen çalışmalara katılımı artıracağı 

ve dolayısıyla bireyleri BİT kullanımına teşvik edeceği öngörülmektedir. Bu çalışmalara, 

tanıtım yapılan bölgelere/kesimlere en yakın KİEM’lerin tanıtılması ve KİEM’lerin 

faaliyetleri konusunda halkın bilgilendirilmesi dahildir.  

Bilgilendirmelerin ilan panosu gibi yalnızca büyükşehirlerde bulunan kanallar üzerinden 

planlanmaması ve yerel yönetimler ve STK’larca oluşturulacak tanıtım ekipleri 

aracılığıyla yürütülmesi daha geniş bir kitleye daha etkili bir şekilde ulaşılmasını 
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sağlayacaktır. Uygulamada yerel yönetimlerce görevlendirilecek çalışanların halkla 

ilişkiler ve BİT eğitmenliği gibi yürütülecek çalışmalarla yakından alakalı uzmanlıklara 

sahip olması çalışmaların etkisini artıracaktır. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

2012’de bireylerin genişbant hizmeti almamasının arkasındaki sebeplerden birisi %19’la 

interneti kullanmayı yeterince bilmemeleridir. İnternet kullanan bireylerin farklı 

seviyelerdeki internet kullanım becerileri incelendiğinde Türkiye’de becerilerin AB 

ortalamasının gerisinde kaldığı görülmektedir.  

Türkiye’de kır ve kent arasındaki dijital bölünme incelendiğinde, , , , İnternet kullanımının 

kentlerde %56, kırsal kesimlerde ise %26 olduğu görülmektedir. Bölgeler arası dijital 

bölünmeye bakıldığında, bölgelere göre internet kullanım oranlarında İstanbul’un %61’le 

önde olduğu, onu Batı Anadolu, Doğu Marmara, Ege gibi batı bölgelerinin takip ettiği 

görülmektedir. Diğer yandan doğu bölgelerine doğru gidildikçe internet kullanım 

yaygınlığı azalmakta ve Güneydoğu Anadolu’da %30 seviyesinde kalmaktadır. 

Türkiye’de genişbant kapsama alanı konusunda sıkıntı yaşanmaması göz önüne 

alındığında BİT kullanımın az gelişmiş bölgelerde ve kırsal kesimlerde düşük olmasının 

sebeplerinden biri olarak farkındalık öne çıkmaktadır. Kırsal alanlarda evinde internet 

bağlantısı olmayan hanelerin nedenlerinin başında %31’le internet hakkında hiçbir 

fikirlerinin olmaması gelirken, gerek duymamak %25’le en yaygın üçüncü sebep 

durumundadır. 

Küresel örneklerde bireylerin bilgisayar ve internet kullanım becerilerini geliştirmeye 

yönelik birçok örnek pilot uygulama olduğu gibi, ulusal düzeyde yürütülen başarılı yaygın 

eğitim programları da mevcuttur. Toplumun BİT’ten sağladığı faydayı en üst düzeye 

çıkarması için yeterli bilgisayar ve internet kullanım becerilerine sahip olması 

gerekmektedir. Genç nesillere yönelik örgün eğitim müfredatları dışında, yetişkin nüfus 
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için ulusal düzeyde yaygın eğitim programları düzenlenmektedir. 

2000-2002 yılları arasında Güney Kore’de öğrenciler, öğretmenler ve dezavantajlı 

kesimler başta olmak üzere 13 milyon kişiye dijital okuryazarlık eğitimi verilmiştir. Bu 

eğitimlerin etkisiyle dezavantajlı kesimlerin internet kullanma oranı 5 yıl içinde 2,5 kat 

artarak 2000 yılındaki %11,5 oranından %29,4’e kadar çıkmıştır76. 2005 yılında benzer 

çalışma 5 milyon kişiyi kapsayarak devam ettirilmiştir. 

Yerel ve ulusal düzeyde yürütülen dijital okuryazarlık eğitimlerinin yanında, cihaz ve 

genişbant sahipliğini artırmaya yönelik yürütülen çalışmaların etkisini artırmak amacıyla 

dijital okuryazarlık eğitimleri verilmektedir. Böylelikle bireyin maruz kalabileceği birden 

fazla engelin aynı projede aşılması beklenmektedir. 

Küresel örneklerde, kırsal bölgelerde BİT kullanımının teşvik edilmesinde faydalı olduğu 

görülen yöntemlerden biri de kırsal bölgelerde BİT’in kullanım alanları ve faydalarıyla 

ilgili bilgilendirme yapılmasıdır. Bu bilgilendirmelerde, özellikle KİEM benzeri oluşumların 

merkez edinildiği farkındalık çalışmaları öne çıkmaktadır77. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Milli Eğitim Bakanlığı (Sorumlu) 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

• Yerel yönetimler 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

 

 

 
76 United Nations, “Korea Agency for Digital Opportunity and Promotion” (çevrimiçi) 

http://unpan3.un.org/unpsa/Public_NominationProfile.aspx?id=133 (erişim tarihi 26.04.2013) 

77 Huggins, Robert & Izushi, Hiro, The Dıgıtal Dıvıde and ICT Learnıng in Rural Communıtıes: Examples of Good 
Practıce Servıce Delıvery, 2000. 
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EtkiEtkiEtkiEtki    • Toplumun genelinde dijital okuryazarlığın kısa vadede 

artırılması, yetişkinleri hedefleyen yaygın eğitimlerle 

mümkündür. Örgün eğitimde dijital okuryazarlığın artırılması 

çalışmalarının uzun vadedeki etkilerinin yanında, ulusal 

düzeyde yürütülecek yaygın eğitim çalışmaları dijital 

okuryazarlığın, dolayısıyla da BİT kullanımının kısa vadede 

yaygınlaşmasının önünü açacaktır. Bu sebeple, 4.4.1 

numaralı uygulamada İhtiyaçlar alt başlığında belirtilen 

becerilerin AB ortalamasını yakalamasının hedeflenmesi 

mümkündür. Ayrıca, TÜİK tarafından ölçülen genişbant 

sahibi olmayan ailelerin sebepleri arasında %19’la önce 

çıkan beceri eksikliğinin azalması beklenmektedir. 

• Yürütülecek farkındalık çalışmalarının, az gelişmiş bölgelerde 

ve kırsal kesimlerde BİT kullanımına yönelik farkındalık 

oluşturması, dolayısıyla dijital bölünmenin kapanmasına 

yardımcı olması mümkündür. Göstergedeki etki olarak az 

gelişmiş bölgelerde ve kırsal kesimlerdeki dijital bölünme 

endeksinin azaltılması gösterilebilir. Ayrıca, genişbant 

sahipliği bulunmamasının sebeplerinden biri olan “internetin 

ne olduğunu bilmeme” oranının özellikle kırsal bölgelerde 

daha yaygın olduğu bilinmekte ve bu çalışmalarla düşmesi 

beklenmektedir. 

• Bu çalışmaların bölgedeki yaygın eğitimler ve diğer teşvik 

edici çalışmaların paralelinde yapılması bu çalışmalara 

katılımı artıracak ve bu çalışmalarla farkındalığı oluşan 

bireylerin dijital okuryazar ve internet kullanıcısı olmasını 

sağlayacaktır. Az gelişmiş bölgelerdeki internet kullanımının 

ve internet kullanım becerilerinin artması beklenmektedir. 

TÜİK tarafından ölçülecek bir göstergeyle bölge ve kır kent 

detayında takibinin yapılması mümkündür. Eurostat 

tarafından belirlenen 8 temel beceri buna örnek olabilir. 

FaydaFaydaFaydaFayda    - 
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Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    - 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Başlıca maliyet kalemini oluşturan eğitmen ihtiyacı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

istihdam edilecek BT eğitmenleri aracılığıyla karşılanabildiği gibi, STK’larla yapılan 

ortaklıklarda gönüllü eğitmenler aracılığıyla da karşılanabilir. Maliyetlerin özel sektör, 

STK ve kamu arasında paylaşımı ve sponsorluk modeli ile finansmanı mümkündür.  

Yaygın eğitimlerde hazırlanacak kısa süreli öğretim programının (örn. 10 ders saati) 

hazırlanması Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programları için sahip olduğu iç 

kaynaklarla ya da uzmanlardan oluşturulan bir komisyon aracılığıyla sağlanabilir. 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (Kamu veya kamu-STK 

işbirliğiyle) 

Yıllık BT eğitmeni maliyeti 

mevcut 1800 KİEM göz 

önüne alınarak 

hesaplanmıştır. Gönüllü 

eğitmenler maliyet hesabına 

dahil edilmemiştir. 

50 – 75 milyon TL/yıl 

Eğitim / farkındalık (Kamu veya 

kamu-STK işbirliğiyle) 

Öğretim programı hazırlama 

maliyeti, tek seferlik bir 

maliyet olarak yer almaktadır. 

- 

Diğer (Kamu) Bilinçlendirme 

kampanyalarının yapılacağı 

bölgelerde farkındalık 

yaratmaya amacıyla 

5 - 20 bin TL 
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dağıtılacak afişlerin basılması 

(bir milyon el ilanı basılması) 

Toplam78  Yaklaşık 250–375 

milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• Yaygın eğitimlere ev sahipliği edebilmesi adına, 4.1.1 numaralı strateji / gelişim alanı 

kapsamında KİEM sayısının optimize edilmesi ve yönetimi adına atılan adımlar 

tamamlanması gerekmektedir. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• Bir gereksinim olmamakla birlikte, 4.3.1.1 numaralı uygulamada belirtilen toplumun 

farklı kesimlerine yönelik içeriklerin BİT kullanımını yaygınlaştırmadaki etkisi 

yetişkinler arasındaki yüksek dijital okuryazarlıkla daha etkili olacaktır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye9. Üst Seviye9. Üst Seviye9. Üst Seviye    Uygulama AdımlarıUygulama AdımlarıUygulama AdımlarıUygulama Adımları    

• Bölgede KİEM veya başka bir erişim merkezinin bulunması 

• KİEM ve diğer erişim merkezlerinin donanım ve yazılım yeterliliğinin sağlanması: Bu 

kapsamda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’yla birlikte çalışmalar 

 

 

 
78 Strateji kapsamındaki 5 yıllık süre göz önüne alınmıştır. 
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yürütülmesi gerekmektedir. 

• Bölgeler bazında internet seferberliğinin oluşturulması ve hedeflerin belirlenmesi: 

Yerel yönetimler ve ilgili STK’larla ortaklıklar oluşturularak yürütülmesi etkiyi en üst 

seviyeye çıkaracaktır. 

• Gerçekleştirilecek olan tanıtım faaliyetlerinde iletilecek olan mesajların belirlenmesi 

ve gerekli görsel ve yazılı tanıtım dokümanlarının hazırlanması 

• Belediyeler ve STK’larca yaygın BİT okuryazarlığı eğitimlerinin ve BİT kullanımını 

artırmaya yönelik diğer çalışmaların tanıtımlarının yapılması 

• Tanıtımlarda KİEM’lerin bulunduğu konumlar, sağladığı hizmetler ve eğitim 

programları hakkında bilgilendirme yapılması    

• Eğitim programının temel kullanım becerilerini geliştirecek, etik, güvenli ve bilinçli 

internet alışkanlıklarını benimsetecek ve internetin faydaları ve kullanım alanları 

hakkında bilgilendirecek şekilde oluşturulması    

• Yaygın eğitim tüm yetişkinlere açık olmakla birlikte engelliler, kadınlar, kırsal 

kesimler, az gelişmiş bölgeler, düşük gelirli bireyler ve düşük eğitim düzeyine sahip 

bireylerin önceliklendirilmesi        

• Yaşlılara yönelik verilecek eğitimlerin içerik olarak farklılık göstermekle birlikte 

yaygınlık açısından bu çalışmalarla paralellik göstermesi ve bu amaçla yaşlıların 

ihtiyaçlarına ve öğrenme becerilerine uygun bir müfredatın oluşturulması    

• Eğitim programına yönelik başta dezavantajlı bölgeler ve kırsal kesimlerde olmak 

üzere kapsamlı bir farkındalık çalışmasının yapılması    

• Sürece STK ve özel sektör katılımının sağlanması: STK ve özel kurumların da yaygın 

eğitimlere yetkinlikleri kapsamında dahil olması mümkündür. STK’ların halihazırdaki 

BİT temel beceri eğitimleri ve gönüllü eğitimcileriyle bu süreçte yer almaları kritiktir. 

Benzer şekilde özel kurumların açtıkları KİEM benzeri erişim merkezlerini bu 

eğitimlere tesis etmeleri çalışmaların yaygınlaşmasında yardımcı olacaktır. Bu 

amaçla ilgili kuruluşlarla görüşmelerin sürüdürülmesi bölgesel ve ulusal düzeyde 

ortaklıkların oluşturulması beklenmektedir.    

• KİEM’lerde görev alan BT uzmanlarının ve eğitmenlerinin istihdamı 
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10. Uygulama önündeki risk v10. Uygulama önündeki risk v10. Uygulama önündeki risk v10. Uygulama önündeki risk ve engellere engellere engellere engeller    

• Yaygın eğitimlerin genel olarak KİEM’ler üzerinden verilmesinin planlanması, 

KİEM’lerdeki mevcut idari eksikliğin devamı durumunda uygulamayı başarısız 

kılacaktır.  

• Yaygın eğitimler için istihdam edilecek BT eğitmenlerinin işe alım süreçleri, öğretim 

programı konusunda bilgilendirilmeleri ve tayinlerinin yapılması süreçte gecikmeye 

sebep olabilecek bir adım olarak görülebilir. 

• Yaygın eğitimlerle ilgili ulusal ve lokal düzeyde yapılacak farkındalık çalışmalarının 

başarısı programa katılımda kritik role sahip olacaktır. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Öğretim programının oluşturulması, ulusal düzeyde yaygın eğitimlerin başlaması için 

yönetişim, istihdam planlarının yapılması ve eğitmenlerin eğitimi için yaklaşık 12 - 18 

aylık bir süre gerektiği düşünülmektedir. 
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Strateji/Gelişim Alanı Strateji/Gelişim Alanı Strateji/Gelişim Alanı Strateji/Gelişim Alanı 4.2.2: Nitelikli dijital içerik üretim alışkanlıklarının 4.2.2: Nitelikli dijital içerik üretim alışkanlıklarının 4.2.2: Nitelikli dijital içerik üretim alışkanlıklarının 4.2.2: Nitelikli dijital içerik üretim alışkanlıklarının 

geliştirilerek içeriğin zenginleştirilmesigeliştirilerek içeriğin zenginleştirilmesigeliştirilerek içeriğin zenginleştirilmesigeliştirilerek içeriğin zenginleştirilmesi    

4.2.2.1 4.2.2.1 4.2.2.1 4.2.2.1 Derslerde ve diğer eğitim uygulamalarında BİT kullanımıyla öğrencilerin Derslerde ve diğer eğitim uygulamalarında BİT kullanımıyla öğrencilerin Derslerde ve diğer eğitim uygulamalarında BİT kullanımıyla öğrencilerin Derslerde ve diğer eğitim uygulamalarında BİT kullanımıyla öğrencilerin 

nitelikli dijital içerik üretim alışkanitelikli dijital içerik üretim alışkanitelikli dijital içerik üretim alışkanitelikli dijital içerik üretim alışkanlığı kazanmasının sağlanmasınlığı kazanmasının sağlanmasınlığı kazanmasının sağlanmasınlığı kazanmasının sağlanması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Öğretim programlarının amaçları arasında bireylerin elektronik ortamlarda nitelikli içerik 

üretim alışkanlıklarının oluşturulmasının bulunması hem yerli dilde içeriği artıracak hem 

internette üretici olarak yer alan kullanıcıların oranının artmasını sağlayacaktır. Böyle bir 

amaca küresel örneklerde sıkça görülen ödev ve projelerin elektronik ortamlarda 

paylaşılması tipi uygulamalar hizmet etmektedir. Hazırlanan projelerin, kompozisyonların 

ve görsel içeriğin, blog ve benzeri platformlardan paylaşımının teşvik edilmesi dijital 

içerik üretimi alışkanlığına sahip ve içerik takibinde nitel kaygılar barındıran nesillerin 

yetişmesine yardımcı olacaktır. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

İnternet, üretilen ve erişilebilen içerik miktarı arttıkça daha fazla fayda sağlamaktadır. 

Türkiye’deki içerik ve içerik üretim davranışı incelendiğinde iki sonuç ortaya çıkmaktadır: 

1. Türkiye’de internet kullanıcılarının kullanım alışkanlıkları incelendiğinde içerik 

üretiminden çok içerik tüketimi ağırlıklı bir kullanıma sahip olunduğu görülmektedir.    

İnternet    kullanıcılarının küçük bir kesimi içerik üretirken, büyük bir çoğunluğu yalnızca 

tüketim odaklı internet alışkanlıklarına sahiptir.  

• Türkiye’deki internet kullanım alışkanlıklarını inceleyen SOBAG araştırmasında, 

internet kullanıcıları belirlenen 7 internet kullanım tarzına göre incelendiğinde 
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internetteki içeriğe katkı sağlayan kategoriler olan üreticiler ve eleştiricilerin 

Türkiye’de en az rastlanan kullanıcı kategorileri olduğu görülmektedir79. 

o Blog ve internet sitesi oluşturan ve diğer internet sitelerine içerik sağlayan 

üreticiler internet kullanıcılarının %34’ünü oluşturmaktadır. 

o İnternet sitelerine haber ekleyen ve içerikleri yorumlayan eleştiriciler 

internet kullanıcılarının %16’sını oluşturmaktadır. 

2. Tüketime dayalı internet kullanımı Türkçe içerik zenginliğini kısıtlamıştır. 

• Wikipedia’da dillere göre üretilmiş madde sayılarının o dili konuşan nüfusa oranı 

incelendiğinde, 1000’de 3’lük oranla Türkçe içeriğin Avrupa dillerinin gerisinde 

kaldığı görülmektedir. 

Örgün eğitimde kazandırılacak BİT kullanım alışkanlıkları ve yaygın eğitimlerde içerik 

üretimine yönelik yetkinliklerin öğretilmesi toplumda içerik üretimini artıran yöntemlerdir. 

Üretilen içeriğinin kalitesinin toplumun verimli şekilde faydalanabileceği seviyede 

olmasında örgün eğitim kazanımlarının rolü kritiktir. 

• Norveç’te pilot uygulama olarak öğrencilerin derse katılımını yaratıcı yöntemlerle 

artırmak amacıyla edebiyat dersinde çoklu-medya kullanımından faydalanılmıştır. Bu 

yaklaşım, öğrencilerin derse katılımını, dersi heyecanla takip etmelerini ve projelerini 

yaratıcı bir şekilde tamamlamalarını olumlu bir şekilde etkilediği gibi dijital içerik 

üretimi alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmuştur.  

• Macaristan’daki farklı bir uygulamada öğrenciler hazırladıkları sergiler ve ders dışı 

etkinlikler üzerine paylaşımlarını yazı, fotoğraf, resim gibi farklı tip içeriklerde 

hazırlamış, bu içerikler internete yüklenmiştir80. Böylelikle öğrencilerin interneti bir 

paylaşım kanalı olarak kullanması sağlanırken, bu paylaşımda üreten tarafta olmayı 

tecrübe etmişlerdir. 

 

 

 
79 Bir birey birden çok kategoride bulunabilmektedir. 

80 STEPS, Case studies: Gárdonyi Circle of Multigrade Schools, Hungary, 2009. 



 

373 

 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Milli Eğitim Bakanlığı (Sorumlu) 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    Uygulamanın olası faydalarını yeni neslin nitelikli dijital içerik 

üretim alışkanlıklarına sahip olması ve anadilde içerik 

zenginliğinin artırılması olarak iki başlıkta toplamak mümkündür.  

• Öğretim programlarında öğrencilerin ürettikleri içerikleri 

internet sitesi, blog, sosyal ağ gibi farklı mecraları kullanarak 

paylaşmasının dijital yerlilere nitelikli içerik üretme alışkanlığı 

kazandırılmasına yardımcı olacaktır. Çocukların okulda ve 

boş zamanlarında resim, fotoğraf, müzik, kısa film gibi bir 

alanda ürettiği sanat ürünlerini blogundan veya diğer sosyal 

ağlardan paylaşması interneti ve sosyal ağları değerli 

amaçlara hizmet eden bir mecra olarak görmesini 

sağlayacaktır. Bunun takibi ve gelişimi için SOBAG 

tarafından yapılan çalışmanın periyodik olarak tekrarlanması 

gerekmektedir. 

• Böyle bir alışkanlığın oluşması durumunda, anadilde nitelikli 

içeriğin artması sağlanabilir. Bu da Wikipedia gibi içerik 

üretimi istatistiklerini gerçek zamanlı olarak sunan 

örneklemlerle takip edilebilir. 

FaydaFaydaFaydaFayda    - 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    - 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Güncellemeler FATİH Projesi dolayısıyla yürütülecek olan mevcut müfredat 
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değişikliklerinde gerçekleştirilecektir. 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 4.2.1.1 numaralı uygulamada, öğrencilerde geliştirilmesi amaçlanan dijital becerilerin 

oluşumu bu tür öğrenim programına geçişte bir gerekliliktir. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayı takip edecek bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Okullardaki BT laboratuvarlarının kullanımının sağlanması veya FATİH Projesi 

kapsamında yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanması    

• Ortaokuldan itibaren internetteki paylaşım platformlarının kullanımının müfredata 

dahil edilmesi: Örnek olarak    

o Öğrencilerin kompozisyon ve araştırmaları sonucunda yazdıkları raporları kendi 

açtıkları bloglarda yayınlaması ve yorum yazması    

o Projelerinde görsel-işitsel araçların kullanımının, ilgi alanlarına yönelik blog 

oluşturmalarının ve fotoğraf ve video içeriklerinin video paylaşım ağlarında ve 

bloglarında paylaşımının desteklenmesi     

o Wikipedia ve benzeri bilgi kaynaklarından sıkça faydalanmalarının sağlanması, 

bununla birlikte ulaştıkları bilgiye karşı eleştirel bakış açısı edinmeleri ve doğru 

bilgiyi farklı kaynaklardan kontrol etmeleri gerekliliğinin vurgulanması    

o Makale araştırmaları aracılığıyla rapor yazım üslubu ve kuralları konusunda 
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bilincin geliştirilmesi    

o Google Docs, Prezi gibi gibi takım çalışmasında yardımcı çevrimiçi araçların 

kullanımının teşvik edilmesi    

• Müfredatın günün ihtiyaçlarına ve yeniliklerine göre periyodik olarak güncellenmesi 

• Oluşturulan içerik üretim yaklaşımın eğiticilere aktarılması 

• Eğitim fakültelerindeki öğrenim programlarının öğretmenler için gereken BİT 

yetkinliklerini geliştirecek şekilde düzenlenmesi 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Öğretmenlerin derslerde BİT kullanabilecek yetkinliğe ulaşmaları için kapsamlı 

eğitimler verilmelidir. Aksi takdirde, BİT’in kimi öğretmenler tarafından etkin 

kullanılamaması müfredatın etkisini düşürecektir. 

• Müfredatta önerilen ders dışı etkinliklerin evlerinde internet erişimi olmayan 

öğrenciler için bir dezavantaj yaratması mümkündür. Zorunlu ders dışı etkinliklerin 

sınırlı tutulması veya okullarda okul sonrası saatlerde öğrencilerin ödev ve projelerini 

yapabilmelerine izin verecek ortam sunulması bu engellere çözüm olabilir. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

4.4.1 numaralı uygulamada olduğu gibi müfredatın uygulamaya geçmesi FATİH 

Projesi’nin ulusal düzeyde uygulanmasıyla paralel ilerlemeyi gerektirmektedir. 

Müfredatın hazırlanması müfredattaki değişikliklerin derinliğine göre değişecek olmakla 

birlikte değişikliklerin 6 – 12 ay arası bir sürede tamamlanması mümkündür. 
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Strateji/Gelişim AlanıStrateji/Gelişim AlanıStrateji/Gelişim AlanıStrateji/Gelişim Alanı    4.2.3: İnternetteki hizmetlerin çeşitlendirilerek internet 4.2.3: İnternetteki hizmetlerin çeşitlendirilerek internet 4.2.3: İnternetteki hizmetlerin çeşitlendirilerek internet 4.2.3: İnternetteki hizmetlerin çeşitlendirilerek internet 

kullanım ihtiyacının geliştirilmesikullanım ihtiyacının geliştirilmesikullanım ihtiyacının geliştirilmesikullanım ihtiyacının geliştirilmesi    

4.2.3.1 Yaygın eğitimde BİT’e dayalı uzaktan eğitimin oluşturulması ve 4.2.3.1 Yaygın eğitimde BİT’e dayalı uzaktan eğitimin oluşturulması ve 4.2.3.1 Yaygın eğitimde BİT’e dayalı uzaktan eğitimin oluşturulması ve 4.2.3.1 Yaygın eğitimde BİT’e dayalı uzaktan eğitimin oluşturulması ve 

yaygınlaşyaygınlaşyaygınlaşyaygınlaştırılması tırılması tırılması tırılması     

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Halk Eğitim programları gibi kamunun sunduğu yaygın eğitimlerde BİT’e dayalı uzaktan 

eğitimin oluşturulması ve yaygınlaşması internetteki hizmetlerinin çeşitlendirilmesinin bir 

diğer örneğidir. Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) olduğu gibi yetişkinlere yönelik kamu veya 

özel sektör tarafından oluşturulacak yaygın eğitim portalları sayesinde, yetişkinler ilgi 

alanları hakkında video derslere ve materyallere ulaşabileceklerdir. Sertifikasyon 

dahilindeki ders videolarının ve diğer materyallerin sunumu kadar ölçme ve 

değerlendirmelerinin de internet üzerinden yapılabilmesi mümkündür.  

Bu derslerin içerikleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilebileceği gibi üniversiteler, 

STK’lar ve özel sektör tarafından da hazırlanabilir. Üniversitelerin bu kapsama dahil 

edilmesi halinde üniversitelere bu kapsamda bütçe ayrılması gerekmektedir. Ayrıca, bu 

süreçte halkın konu hakkında bilgilendirilmesi hizmetin toplumun geneline ulaşabilmesi 

bakımından hızlandırıcı rol üstlenecektir.  

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de herkese açık video ders içerikleri ve sertifikalı uzaktan eğitim programları 

yürütülmekle birlikte bu eğitimlerin kısıtlı sayıda kaldığı görülmektedir. KursiyerNet 

projesi, Türkiye’de MEB tarafından hazırlanan herkese açık video dersler için bir örnek 

oluşturmaktadır. Bilgi teknolojilerinde yetkinlik kazandırmaya yönelik oluşturulmuş 

içerikte çeşitli programlar ve yazılım dilleri için 900’ü geçkin eğitim videosu 

bulunmaktadır. Proje kapsamında KursiyerNet portalına 5000 eğitim videosu konulması 

hedeflenmektedir. Üniversitelerin uzaktan eğitim programları incelendiğinde, 18 

üniversitede sertifikalı uzaktan eğitim programlarının sunulduğu görülürken, üniversite 

dışındaki sertifikalı uzaktan eğitim programlarıyla ilgili bir araştırmaya ulaşılamamıştır. 

Dünyada, Khan Academy gibi internet girişimleri aracılığıyla sunulan e-öğrenme 

portalleri dışında, kamu tarafından BİT’in sunduğu çözümler aracılığıyla sürekli 
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öğrenmeye erişim sağlanmasına yönelik adımlar atılmaktadır. Polonya Bilgi Toplumunu 

Geliştirme Stratejisi’nde planlanan Kırsal Kesimlerde Uzak Öğrenme Merkezleri adlı 

proje bunun örnekleri arasındadır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Milli Eğitim Bakanlığı (Sorumlu) 

• YÖK 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Yaygın eğitimin BİT destekli uzaktan eğitim platformlarına 

taşınmasıyla bireylerin bilgiye ve eğitime erişiminin 

kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, BİT 

destekli uzaktan eğitim platformları aracılığıyla bireylere 

temel BİT becerilerinin üzerinde BİT yetkinlikleri edinme 

imkanları da sunulmaktadır. 

• e-Devlet, e-katılımcılık ve e-ticaret hizmetlerinde olduğu gibi, 

internetteki hizmet çeşitliliğinin artırılmasının internet 

kullanımına olan ihtiyacı geliştirmesi mümkündür. Bunun 

sonucunda, 4.6 numaralı strateji/gelişim alanındaki her 

uygulama gibi genişbant sahibi olmama sebepleri arasında 

ihtiyaç duymamanın oranının düşmesi beklenmektedir. 

FaydaFaydaFaydaFayda    - 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    - 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

• Portal kurulumu maliyeti (örn. tasarım, geliştirme, test, yazılım, barındırma)  
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• Sürekli maliyetler arasında içerik üretim maliyeti ve operasyonel maliyetler 

bulunmaktadır.  

o Operasyonel maliyetlerin altında teknik bakım ve sunucu maliyetleri ile içerik 

yönetim maliyetlerini dahil etmek mümkündür. Bu maliyetler içeriğin 

crowdsourcing’e açık veya kapalı olması ve sitenin içerik hacmine göre 

değişkenlik gösterecektir. 

• İçerik üretimi üniversiteler, STK’lar veya özel sektör tarafından üstlenilebilir. İçerik 

üretim maliyetlerinin üniversite bünyesinde hazırlanması durumunda üniversite 

başına bütçe ayrılması gerekliliği öne çıkmaktadır. 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

BT yatırım (Kamu, 

STK veya özel sektör) 

Portal kurulum maliyeti tasarım, 

geliştirme, test, yazılım gibi maliyetleri 

içermektedir. Uzaktan eğitimin 

portallerinin kurulması için kamu özel 

sektör ve STK’lara teşvikler sunabilir. 

50 – 100 bin TL 

Vergi / destek / teşvik 

(Kamu) 

Üniversite başına ders içerik üretimi için 

ayrılabilecek yıllık bütçe. 

Üniversite başına 

150 – 300 bin TL / yıl 

Diğer (Kamu, STK 

veya özel sektör) 

Portal operasyonel maliyetleri, yıllık 

teknik bakım ve içerik yönetimi 

maliyetlerinden oluşmaktadır.  

80 – 250 bin TL / yıl 

Toplam81  0,9 - 2,25 milyon TL 

 

 

 

 
81 İçerik üretiminde yer alacak tahmini 3 üniversitenin proje maliyeti ve 5 yıllık operasyonel maliyetler göz önüne 

alınarak hesaplanmıştır. 
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6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• Bir ön gereksinim olmamakla birlikte, 4.2.1.2 numaralı uygulamada belirtilen 

toplumun geneline verilecek dijital okuryazarlık yaygın eğitimleri bireylerin yeterli BİT 

kullanım becerilerine sahip olması açısından önemlidir. Daha büyük bir kesimin BİT 

kullanım becerilerine sahip olmasının, BİT’e dayalı uzaktan eğitimin kullanım 

yaygınlığını genişletmesi mümkündür. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• Bu uygulamayı takip edecek bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Dijital ortama geçirilecek programların belirlenmesi ve genel proje planı hazırlanarak 

bütçe ayrılması 

• Hayat Boyu Eğitim Genel Müdürlüğü’nün gider kalemlerinin portal kurulum ve video 

ders maliyetleri göz önüne alınarak düzenlenmesi: Bu maliyetlerin yanında, portal 

üzerinden sunulan derslerin sınıflarda sunulan derslerin yerine geçmesiyle uzun 

vadede operasyonel maliyetlerin kısılacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Sistemin yayılma aşamasında, başta BT dersleri olmak üzere yetişkinlerin kendilerini 

geliştirmelerini sağlayacak e-öğrenme portallarının oluşumu ve içeriklerin 

hazırlanması için STK ve özel kuruluşlara teşviklerin sağlanması: Bu teşvikler, ilgili 

STK veya özel kuruluş tarafından hazırlanan çevrimiçi derslere katılan her öğrencinin 

karşılığında kamunun bir ücret ödemesini içermektedir. Yaygın eğitime çevrimiçi 

platformlar üzerinden katılımın yaygınlaşmasıyla bu ödemenin katılımcılar tarafından 

üstlenilmesine geçilmesi finansal olarak sürdürülebilir bir sistem kurulması adına 

kritiktir. 
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• Üniversitelerle video ders üretim anlaşmalarının yapılması: Bir diğer seçenek olan 

üniversitelerin MEB adına içerik üretmesi için belirli üniversitelerle yıllık anlaşmalar 

yapılması durumunda, üniversitelerin proje maliyetinin karşılanması gerekmektedir. 

• Toplumun uzaktan eğitimle sunulan derslerle ilgili farkındalığının artırılması 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Üniversiteler, STK’lar ve özel kuruluşlar tarafından düzenli içerik sağlanması finansal 

ve süreçsel olarak zorluklar barındırmaktadır. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Kamu kuruluşları tarafından portal oluşturulması, ilgili düzenlemeler ve başlangıç 

aşaması için yeterli içerik oluşturulması için yaklaşık 12 – 18 aylık bir süre gerekeceği 

düşünülmektedir. Bununla birlikte portal için içerik oluşturulması ve portalın yönetilmesi 

süreklilik arz etmektedir. 
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4.2.3.2 Açık öğretim ve devlet üniversitelerinde eğitim içerik kalitesinin ve 4.2.3.2 Açık öğretim ve devlet üniversitelerinde eğitim içerik kalitesinin ve 4.2.3.2 Açık öğretim ve devlet üniversitelerinde eğitim içerik kalitesinin ve 4.2.3.2 Açık öğretim ve devlet üniversitelerinde eğitim içerik kalitesinin ve 

maliyet etkinliğinin BİT vasıtasıyla artırılmasımaliyet etkinliğinin BİT vasıtasıyla artırılmasımaliyet etkinliğinin BİT vasıtasıyla artırılmasımaliyet etkinliğinin BİT vasıtasıyla artırılması    

    1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Son yıllarda üniversitelerde yayılan BİT destekli uzaktan eğitim imkanlarının açık öğretim 

fakültesi başta olmak üzere devlet üniversitelerinde eğitim içerik kalitesi ve maliyet 

etkinliğini BİT vasıtasıyla artırılması kapsamında değerlendirilmesi mümkündür. Bu 

kapsamda dünyadaki ve Türkiye’deki lider üniversitelerin internet bazlı derslerinden 

faydalanılması içerik kalitesi ve maliyet etkinliği bakımından değerlendirilebilir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de üniversiteler Açık Öğretim Fakültesi’ne alternatif olarak ön lisans, lisans ve 

yüksek lisans uzaktan eğitim programlarını sunmakta ve uzaktan eğitim programlarının 

koordinasyonu sağlamak amacıyla uzaktan eğitim merkezlerini kurmaktadır. 2013 yılı 

itibarıyla, uzaktan eğitim lisans programına sahip üniversite sayısı 21 ve toplam uzaktan 

eğitim lisans programı sayısı 81’dir. Bu rakamlar dahilinde, yüksek lisans programı olan 

üniversitelerin 13’ünde e-MBA programı bulunmaktadır. Diplomalı uzaktan eğitim 

programları haricinde İnkılap Tarihi, Türk Dili gibi ortak dersleri uzaktan eğitim yoluyla 

veren 26 üniversite mevcuttur. Birçok üniversite, uzaktan eğitim merkezi kurma 

çalışmalarına devam etmektedir. 

Güney Kore’de, ulusal Siber Hane Eğitim Sistemi (CHLS) sayesinde her haneye eğitim 

hizmeti ulaştırılmaktadır. Bu hizmetin amacı, ulusal eğitimi iyileştirmek ve bölgesel eğitim 

farklılıklarını kapatmaktır. CHLS hizmetinin parçası olarak internet üzerinden dersler 

verilmekte, öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayacak ders materyalleri 

paylaşılmakta, öğrencilere özel dersler sunulmakta ve öğrenciler internet üzerinden 

değerlendirilmektedir. CHLS’ye kayıtlı öğrenci sayısı Ağustos 2008’de 3.09 milyonu 

bulmuş, bu sistem sayesinde 2007 yılında yaklaşık 1,8 milyar dolar eğitim masrafından 

tasarruf sağlanmıştır. 

Singapur Ulusal Üniversitesi’nde, Etkileşimli Sanal Eğitim Ortamı (IVLE) sayesinde 

uzaktan eğitim hizmeti sağlanmaktadır. 1997’den beri sağlanan bu hizmet sayesinde 
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öğrenciler internetten derslerin video kayıtlarına ulaşabilmekte, ders materyalleri internet 

üzerinden dağıtılmakta, sanal ortamda forum ve anlık mesajlaşma platformlarıyla ders 

tartışmaları yürütülmekte, ödevler dağıtılmakta ve internet üzerinden gerçekleştirilen 

sınavlar aracılığıyla değerlendirme yapılmaktadır. 

Benzer şekilde, ABD’de Massachusetts Institute of Technology, Yale gibi alanında lider 

üniversiteler belirli derslerinin video kayıtlarını internet üzerinden yayınlamaktadır. Bu 

video içeriklere herkesin erişimi mümkündür. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• YÖK (Sorumlu) 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    Üniversite ve açıköğretim fakültelerinde BİT destekli uzaktan 

eğitimin yaygınlaştırılmasıyla, üniversitelerde eğitim kalitesinin 

artması, maliyet etkinliği fırsatlarının değerlendirilmesi ve yeni 

nesilde internet kullanım alışkanlığını eğitim gibi somut bir 

faydada geliştirmesi mümkündür. 

• Üniversitelerde Türkiye ve dünyadaki lider üniversitelerin 

video derslerinden ve diğer eğitim materyallerinden 

faydalanma imkanının sunulmasının yükseköğretimde eğitim 

kalitesini artırmakta etkili olacağı düşünülmektedir.  

• Daha fazla öğrencinin yükseköğreniminde BİT destekli 

uzaktan eğitimden faydalanmasının kamu adına maliyet 

etkinliği yaratması da mümkündür.  

• Ayrıca, bireylerin eğitim gibi konularda BİT kullanım 

alışkanlıklarının oluşması bireylerin hayat boyu eğitimlerinde 

BİT’in sunduğu imkanlardan faydalanmasını olumlu yönde 

etkileyecektir. 
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FaydaFaydaFaydaFayda    - 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    - 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

• Portal kurulumu maliyeti (örn. tasarım, geliştirme, test, yazılım, barındırma)  

• Sürekli maliyetler arasında içerik üretim maliyeti ve operasyonel maliyetler 

bulunmaktadır.  

o Operasyonel maliyetlerin altında teknik bakım ve sunucu maliyetleri ile içerik 

yönetim maliyetlerini dahil etmek mümkündür. Bu maliyetler içeriğin 

crowdsourcing’e açık veya kapalı olması ve sitenin içerik hacmine göre 

değişkenlik gösterecektir. 

o İçerik üretim maliyetlerinin üniversite bünyesinde hazırlanması üniversite başına 

yıllık bütçe ayrılması gerekliliği öne çıkmaktadır. 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

BT yatırım (Kamu) Portal kurulum maliyeti portal 

tasarım, geliştirme, test, 

yazılım gibi maliyetleri 

içermektedir. 

50 – 100 bin TL 

Vergi / destek / teşvik 

(Kamu) 

Üniversite başına içerik üretimi 

için ayrılabilecek yıllık bütçe. 

150 – 300 bin TL/yıl 

(kuruluş başına) 

Diğer (Kamu) Portal operasyonel maliyetleri 

yıllık teknik bakım ve içerik 

yönetimi maliyetlerinden 

80 – 250 bin TL/yıl 
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oluşmaktadır.  

Toplam82  11 - 32 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• Bir ön gereksinim bulunmamakla birlikte açık öğretim ve üniversite öğrencilerinin 

temel BİT kullanım becerilerine sahip olması, üniversite eğitiminde sağlanacak BİT 

desteğinin etkin kullanımını yaygınlaştıracaktır. Bu nedenle, 4.2.1.1 numaralı 

uygulamada değinilen, bireylere örgün eğitimde BİT kullanım becerileri 

kazandırılması bu uygulamadaki süreci hızlandıracaktır. 

 

7. Ardıl Uygulamala7. Ardıl Uygulamala7. Ardıl Uygulamala7. Ardıl Uygulamalarrrr    

Bu uygulamayı takip edecek bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• e-Öğrenme yoluyla bazı derslerin verileceği okullara ve uzaktan eğitim programlarına 

yönelik ulusal düzeyde hedef ve ölçeklerin belirlenmesi    

• Uzaktan eğitimde sunulacak lisans, ön lisans ve yüksek lisans programlarının, 

derslerin ve içeriklerin belirlenmesi    

 

 

 
82 e-Öğrenme ve uzaktan eğitim programları açan 20 yeni üniversite ve video ders içeriği üreten 3 okulun 5 yıllık 

maliyeti göz önüne alınmıştır. 
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• Kitle derslerinde ve belli başlı programların bütün derslerinde video ders ve dijital 

ders materyali oluşturulması için yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle anlaşılması    

• Ders içeriklerinin ve materyallerinin uzaktan eğitime uygun bir şekilde oluşturulması 

• Oluşturulacak video ders ve dijital ders materyallerinden faydalanacak katılımcı 

üniversitelerin belirlenmesi ve mekanizmanın oluşturulması    

• Ders değerlendirmelerinin, sınavların, ödevlerin uzaktan eğitim portalı vasıtasıyla 

yapılmasına olanak sağlanması    

• Hem içerik hazırlayan hem de katılımcı üniversitelere gerekli finansmanın sağlanması 

ve portallerin kurulumunda dış kaynak kullanımı ile ilgili karar verilmesi: Projelerin 

finansmanının uzun vadede insan kaynağından tasarruf edilmesiyle karşılanması ve 

kamu için maliyet etkinliği yaratılması beklenmektedir. 

 

10. Uygulama önündeki ris10. Uygulama önündeki ris10. Uygulama önündeki ris10. Uygulama önündeki risk ve engellerk ve engellerk ve engellerk ve engeller    

• Öğretim programları bağımsız olan üniversitelerin e-öğrenme kanallarına daha açık 

bir ortam sunması ve bu yönde eğitim materyallerinin Türkiye ve yurtdışındaki lider 

üniversitelerden sağlanması YÖK düzeyinde zorlu bir yönetişim süreci 

barındırmaktadır. 

• Üniversitelerde öğrencilerin e-öğrenme araçlarını rahatlıkla kullanabilmeleri için 

gerekli kablolu ve kablosuz genişbant bağlantı altyapısının hazır olması 

gerekmektedir. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Kamu kuruluşları tarafından portal oluşturulması, ilgili düzenlemeler ve başlangıç 

aşaması için yeterli içerik oluşturulması için yaklaşık 12 – 18 aylık bir süre gerekeceği 

düşünülmektedir. Bunula birlikte portal için içerik oluşturulması ve portalın yönetilmesi 

süreklilik arz etmektedir. 
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StrateStrateStrateStrateji/Gelişim Alanıji/Gelişim Alanıji/Gelişim Alanıji/Gelişim Alanı    4.2.4: İnternet kullanımındaki riskler konusunda başta 4.2.4: İnternet kullanımındaki riskler konusunda başta 4.2.4: İnternet kullanımındaki riskler konusunda başta 4.2.4: İnternet kullanımındaki riskler konusunda başta 

çocuklar ve ebeveynler olmak üzere toplumun bilinçlendirilmesiçocuklar ve ebeveynler olmak üzere toplumun bilinçlendirilmesiçocuklar ve ebeveynler olmak üzere toplumun bilinçlendirilmesiçocuklar ve ebeveynler olmak üzere toplumun bilinçlendirilmesi    

4.2.4.1 İlkokullardan itibaren etik, güvenli ve bilinçli BİT kullanımı eğitimlerinin 4.2.4.1 İlkokullardan itibaren etik, güvenli ve bilinçli BİT kullanımı eğitimlerinin 4.2.4.1 İlkokullardan itibaren etik, güvenli ve bilinçli BİT kullanımı eğitimlerinin 4.2.4.1 İlkokullardan itibaren etik, güvenli ve bilinçli BİT kullanımı eğitimlerinin 

verilmesiverilmesiverilmesiverilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

İlkokuldan itibaren etik, güvenli ve bilinçli BİT kullanımı eğitimlerinin verilmesi, toplumun 

erken yaşlardan itibaren bu bilince sahip olması ve internetteki olası risklere karşı 

kendilerini koruyabilmesi için bir gerekliliktir. Bu eğitimlerde değinilmesi gereken konular 

arasında 7 başlık öne çıkmaktadır: 

• Kişisel bilgilerin kötüye kullanımı 

• Cinsel ve zararlı içeriğe maruz kalma 

• Sanal zorbalık 

• Tanımadıkları kişilerle iletişime geçme 

• Yanlış bilgi ve dezenformasyon 

• Aşırı kullanım ve bağımlılık 

• Nefret söylemi 

Eğitimin içeriği yeni teknolojilerle birlikte ortaya çıkan olası riskler göz önüne alınarak, 

günün şartlarına göre düzenlenebilir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Erken yaştan itibaren internette etik, mahremiyet, güvenlik gibi konularda çocukların 

bilinçlendirilmesi, bu bağlamda güvenliklerini sağlayacak yetkinliklerin kazandırılması ve 

aşırı kullanım, dezenformasyon, sanal zorbalık, kişisel bilgilerin kötüye kullanımı gibi 

etmenlerden zarar görmelerini önleyecek kullanım alışkanlıklarının kazandırılması 

gerekmektedir. Bunun için okulda ve ailede kazandırılacak bilinç büyük önem 

taşımaktadır. 
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Çocukların interneti güvenli şekilde kullanmalarını ve internette doğru bilgiye 

ulaşmalarını sağlayacak 8 temsili beceri ölçüldüğünde, Türkiye’de çocuklar 8 becerinin 

ortalama 2,6’sına sahip olarak Avrupa’daki 4,2’lik ortalamanın gerisinde kalmaktadır. Bu 

da, Türkiye’de çocukların internette güvende olmalarını sağlayacak yetkinliklere diğer 

ülkelerdeki akranları kadar sahip olmadıklarını göstermektedir. 

Singapur, Finlandiya, Güney Kore gibi birçok gelişmiş ülkede bilinçli, güvenli ve etik 

internet kullanımı hakkında küçük yaşlardan itibaren eğitimler verilmektedir. Örneğin, 

Güney Kore’de BİT etik eğitimi programı yürütülmüştür. İnternet bağımlılığı, sanal suç ve 

etik kullanımla ilgili bilinç kazandırmak amacıyla yürütülen çalışmalar arasında öğretmen, 

öğrenci ve ebeveynlerden oluşan 500 bin kişiye etik BİT kullanımı eğitimi verilmesi yer 

almaktadır. Bu eğitimlerin ilkokuldan itibaren başlamasının, çocukların ergenlikle birlikte 

özel alanlarına müdahale konusunda hassas olmaya başlaması göz önünde 

bulundurulduğunda daha doğru olduğu düşünülmektedir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Milli Eğitim Bakanlığı (Sorumlu) 

• Telekomünikasyon ve İletişim Başkanlığı 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    Örgün eğitimde belirtildiği gibi bir eğitim alan dijital yerli nesillerin 

etik kurallara saygılı, internetteki olası risklere karşı kendini 

koruyabilecek yetkinliklere sahip bilinçli internet kullanıcıları 

olması beklenmektedir. BİT kullanım alışkanlığına sahip bir 

toplumun ve aynı zamanda internet mecrasında bu tür bir bilince 

sahip olunması bilgi toplumunun sağlıklı dönüşümünde kritiktir. 

Belirtilen 7 olası riskin toplumda bulunmaması internet mecrası 

kadar sağlıklı sosyal hayat için de bir gerekliliktir.  

Çocukların internette kendilerini olası tehditlere karşı 

savunabilecek becerilere sahip olup olmadıklarının ölçümü için 

Eurostat tarafından ölçülen 8 becerinin ölçümüne devam 



 

388 

 

edilebilir. Hedef olarak ise 4,2’lik Avrupa ortalamasını göstermek 

mümkündür. 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Etik, güvenli ve bilinçli BİT kullanım eğitimleri öğretim programına dahil edilecek olup 

kamu iç kaynağı tarafından karşılanmış olacaktır. Ek maliyet olarak müfredatın 

yenilenmesi maliyeti hesaba katılabilir. 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamAçıklamAçıklamAçıklamaaaa    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Eğitim / farkındalık (Kamu) Öğretim programı hazırlama 

ve hazırlanan programın 

değişen koşullara göre 

güncellenmesi maliyeti 

bulunmaktadır. 

- 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ön gereksinim bulunmamaktadır.  

 

7. Ardıl Uygulam7. Ardıl Uygulam7. Ardıl Uygulam7. Ardıl Uygulamalaralaralaralar    

Bu uygulamayı takip edecek bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    
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• Erken yaştan başlanarak BİT’in barındırdığı risklere karşın hem farkındalık hem de 

sahip olunması gereken yetkinlikler ile ilgili içeriğin müfredata eklenmesi: Bu 

kapsamda, Telekomünikasyon ve İletişim Başkanlığı’nın bu zamana kadarki birikimi 

ve çalışmalarından faydalanılması gerekmektedir. 

• Müfredatın değişen teknolojik koşullar ve risklere göre periyodik olarak 

güncellenmesi 

• Öğretmenlerin BİT ve barındırdığı olası riskler hakkındaki bilgilerinin yeterli düzeye 

getirilmesi 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Güvenli ve bilinçli internet kullanımına yönelik farkındalık çalışmalarında bireyleri 

internette soğutmayacak yapıcı bir dilin kullanımı çok önemlidir. Aksi takdirde, 

interneti bilinçli kullanan bireyler yerine internet kullanmayan bireylerin yetişmesi 

mümkündür. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Müfredatın hazırlanması müfredattaki değişikliklerin derinliğine göre değişecek olmakla 

birlikte değişikliklerin 6 – 12 ay arası bir sürede tamamlanabileceği düşünülmektedir. 



 

390 

 

 

4.4.4.4.2222....4.4.4.4.2 Başta ebeveynler olmak üzere yetişkinlerin riskler konusunda 2 Başta ebeveynler olmak üzere yetişkinlerin riskler konusunda 2 Başta ebeveynler olmak üzere yetişkinlerin riskler konusunda 2 Başta ebeveynler olmak üzere yetişkinlerin riskler konusunda 

bilinçlendirilmesibilinçlendirilmesibilinçlendirilmesibilinçlendirilmesi    

Bu uygulama ile ilgili bilgiler 5. Eksen “Strateji/Gelişim Alanı 5.1.3: Çocukların interneti 

güvenli kullanımını sağlamak için mekanizmaların güçlendirilmesi” bölümünde detaylı 

olarak sunulmuştur. 
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Tema 4.Tema 4.Tema 4.Tema 4.3333    FATİH Projesi ve dijital bölünmeyi gidermeye yönelik diğer FATİH Projesi ve dijital bölünmeyi gidermeye yönelik diğer FATİH Projesi ve dijital bölünmeyi gidermeye yönelik diğer FATİH Projesi ve dijital bölünmeyi gidermeye yönelik diğer 

çalıçalıçalıçalışmaların etkisinin artırılmasışmaların etkisinin artırılmasışmaların etkisinin artırılmasışmaların etkisinin artırılması    

Strateji/Gelişim Alanı Strateji/Gelişim Alanı Strateji/Gelişim Alanı Strateji/Gelişim Alanı 4.3.1: Dezavantajlı kesimlerin BİT kullanımının artırılması4.3.1: Dezavantajlı kesimlerin BİT kullanımının artırılması4.3.1: Dezavantajlı kesimlerin BİT kullanımının artırılması4.3.1: Dezavantajlı kesimlerin BİT kullanımının artırılması    

4.3.1.1 Yerel ve ulusal düzeyde toplumun farklı kesimlerdeki alt grupların 4.3.1.1 Yerel ve ulusal düzeyde toplumun farklı kesimlerdeki alt grupların 4.3.1.1 Yerel ve ulusal düzeyde toplumun farklı kesimlerdeki alt grupların 4.3.1.1 Yerel ve ulusal düzeyde toplumun farklı kesimlerdeki alt grupların 

ihtiyaçlarına yönelik kullanımı ihtiyaçlarına yönelik kullanımı ihtiyaçlarına yönelik kullanımı ihtiyaçlarına yönelik kullanımı teşvik edici dijital içerik ve mobiteşvik edici dijital içerik ve mobiteşvik edici dijital içerik ve mobiteşvik edici dijital içerik ve mobil uygulamaların l uygulamaların l uygulamaların l uygulamaların 

oluşumunun desteklenmesioluşumunun desteklenmesioluşumunun desteklenmesioluşumunun desteklenmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Özellikle dezavantajlı kesimde yer alan alt grupların ihtiyaçlarına yönelik BİT kullanımını 

teşvik edici dijital içerik ve uygulamaların oluşumunun desteklenmesinin bireylerin 

internet kullanım ihtiyacı duymasında etkili olacağı düşünülmektedir. Türkiye’de bu yolla 

BİT kullanımı teşvik edilebilecekler dezavantajlı kesimler arasında 

• Kadınlar (örn: ev kadınları) 

• Kırsal kesimlerdeki farklı alt gruplar (örn: çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar) 

• Az gelişmiş bölgeler  

• Engelliler 

• Yaşlılar (örn: emekliler) 

bulunmaktadır. Bu dijital içeriklerin ve uygulamaların geliştirilmesi için kamu tarafından 

STK’lara ve girişimcilere sağlanacak finansal destek büyük önem taşımaktadır. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de internetin faydaları hakkında yeterli bilgi sahibi olunmaması ve kullanım 

alanlarının yetersiz bulunması, bireylerde internet kullanım ihtiyacının oluşmasını 

engellemektedir. Türkiye’de evinde internet bağlantısı bulunmayan bireylerin %29’u 

evlerinde kimsenin internete ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bunun sebeplerden biri de, 

internetteki mevcut içerik ve hizmet çeşitliliğinin BİT kullanma talebi oluşturacak 

seviyede olmamasıdır.    
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Bu konuda dezavantajlı kesimlerin önceliklendirilmesinin sebebi dijital bölünmedir. Dijital 

bölünmeye maruz kalan kesimlerin internet kullanımıyla diğer kesimler 

karşılaştırıldığında aradaki farklar görülmektedir: 

• Cinsiyetler arası dijital bölünme:Cinsiyetler arası dijital bölünme:Cinsiyetler arası dijital bölünme:Cinsiyetler arası dijital bölünme: Türkiye’de erkeklerde son 3 ayda internet kullanım 

oranı %58, kadınlarda %37’dir. Bu istatistikteki kadın ve erkek arasındaki yüzde puan 

farkı AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye’nin 21 yüzde puanla en yüksek farka 

sahip olduğu görülmektedir. İstanbul’da erkeklerin düzenli internet kullanım oranı 

kadınların 1,5 katı olurken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bu oran 3’tür. 

• KırKırKırKır----kent arası dijital bölünme: kent arası dijital bölünme: kent arası dijital bölünme: kent arası dijital bölünme: İnternet kullanımı kentlerde %56’yken, aynı oran kırsal 

kesimlerde %26’dır.  

• Bölgeler arası dijital bölünme:Bölgeler arası dijital bölünme:Bölgeler arası dijital bölünme:Bölgeler arası dijital bölünme: Bölgelere göre internet kullanım oranları 

incelendiğinde İstanbul’un %61’le önde olduğu, onu Batı Anadolu, Doğu Marmara, 

Ege gibi batı bölgelerinin takip ettiği görülmektedir. Diğer yandan doğu bölgelerine 

doğru gidildikçe internet kullanım yaygınlığı azalmakta ve Güneydoğu Anadolu’da 

%30 seviyesinde kalmaktadır. 

• Yaş grupları arası dijital bölüYaş grupları arası dijital bölüYaş grupları arası dijital bölüYaş grupları arası dijital bölünme:nme:nme:nme: Türkiye’de 16-24 yaş grubunda haftada en az bir 

kere internet kullananların oranı %56’yken, aynı oran 55-64 yaş grubunda %7 ve 65-

74 yaş grubunda ise %3’tür. 16-24 yaş grubunda AB ortalaması %90 olurken, 55-64 

yaş grubunda %45 ve 65-74 yaş grubunda %24’tür. 

• Engellilerde görülen dijital bölünme:Engellilerde görülen dijital bölünme:Engellilerde görülen dijital bölünme:Engellilerde görülen dijital bölünme: Engelliler arasında internet kullanım oranı 

%10’ken, özellikle görme engelli, zihinsel engelli, duygusal engelli ve süreğen 

hastalık sahipleri arasında internet kullanımı daha azdır. 

• Eğitim düzeyleri arası dijitEğitim düzeyleri arası dijitEğitim düzeyleri arası dijitEğitim düzeyleri arası dijital bölünme:al bölünme:al bölünme:al bölünme: Eğitim seviyesi yükseldikçe internet 

kullanımının arttığı, bu sebeple özellikle ilkokul mezunları gibi düşük eğitim düzeyine 

sahip bireylerle yüksek eğitimli bireyler arasında dijital bölünmenin olduğu 

görülmektedir. 

Küresel örnekler incelendiğinde, Hindistan’da çiftçilere yönelik gübre kullanımını, hava 

tahminlerini, pazar fiyatlarını veren çevrimiçi hizmetler sunarak internet kullanımını teşvik 

etmeyi amaçlayan birçok farklı proje bulunmaktadır. Bu projeler toplumdaki BİT 

kullanımına olan talebi artırmanın yanında farklı meslek gruplarından ve farklı 
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kesimlerden bireylere mesleki imkanlar sağlayarak toplumda adil bir ekonominin 

oluşmasına katkıda bulunmaktadır83. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Kalkınma Bakanlığı (Sorumlu) 

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

• KOSGEB 

• TÜBİTAK 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Farklı kesimlerin ihtiyaçlarına yönelik dijital içerik ve 

uygulamalar bu kesimlerdeki bireyleri BİT kullanımına teşvik 

edecektir. Bu bireylerden bir kısmının bu sayede günlük 

hayatındaki farklı ihtiyaçları için BİT’i kullanmaya başlaması 

beklenirken, internet kullanmayan bireylerin çeşitli 

ihtiyaçlarına hizmet eden uygulamalarla birlikte bilgisayar, 

internet ve mobil cihazları kullanmaya başlaması olası etkileri 

arasında gösterilmektedir. Dezavantajlı kesimlerdeki alt 

gruplara yönelik içeriklerin artması dijital bölünme endeksine 

olumlu bir etkide bulunacaktır. Ayrıca, TÜİK Hanehalkı Bilişim 

Teknolojileri Kullanımı Araştırması’nda, genişbant 

 

 

 
83 Kokate, K. D., Singh, A. K., Use of Mobile Technologies for Empowering Small holder farmers in India, 2013. 
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bağlantısına sahip olmayan haneler arasında ihtiyaç 

duymayanların oranının azalması beklenmektedir. 

• Ayrıca mesleklerinde, ev işlerinde veya günlük hayatlarında 

çeşitli imkanlar sunan bu uygulama ve içeriklerin ekonomiye 

ve sosyal hayata daha somut katkılarda bulunması 

mümkündür. 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Sağlanacak desteğin büyüklüğü kamu önceliklerine bağlı olarak değişecek olmakla 

birlikte, kaynak sağlanacak girişimlerin maliyet kalemlerini aşağıdaki gibi özetlemek 

mümkündür. Maliyetlerin özel sektör, STK ve kamu arasında paylaşımı ve reklam modeli 

ile finansmanı mümkün olabilir. 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Vergi/destek/teşvik 

(Kamu, STK veya özel 

sektör) 

İnternet sitesi geliştirme, yazılım, 

donanım, barındırma gibi kurulum 

maliyetlerini içermektedir. Teşvikler proje 

başvurularında bulunan STK ve/veya özel 

sektör şirketlerine verilebilir. 

50 – 100 bin TL (bir 

internet portalının 

kurulum maliyeti) 

Vergi/destek/teşvik 

(Teşvikin kapsamına 

göre kamu, STK veya 

özel) 

Yıllık içerik yönetimi ve teknik bakım 

maliyetini içermektedir. Hedef kitle, içerik 

derinliği ve içerik oluşturma yöntemine 

(örn: vatandaş katılımı, editörler ile içerik 

80 – 250 bin TL/yıl 

(bir internet portalı 

için) 
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yaratılması, satın alma) göre değişkenlik 

gösterecektir. 

Toplam84  6,5 – 17 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• Bir ön gereksinim olmamakla birlikte, 4.2.1.2 numaralı uygulamada belirtilen 

toplumun geneline verilecek dijital okuryazarlık yaygın eğitimleri bireylerin yeterli BİT 

kullanım becerilerine sahip olması açısından önemlidir. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• 4.2.1.2 numaralı uygulamada bahsedilen, dezavantajlı kesimlerde BİT kullanımını 

teşvik etmeye yönelik çalışmalarla ilgili toplumun farkındalığının artırılmasına yönelik 

eğitim çalışmalarında, farklı kesimlere yönelik içerik ve uygulamaların tanıtılması 

önem taşımaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Hangi alanlarda ve hangi kesimler için içerik ve mobil uygulama geliştirilmesinin 

teşvik edileceğinin ve desteklerin nasıl sağlanacağının belirlenmesi 

o Kadınlar, yaşlılar ve engellilerin günlük ihtiyaçlarına yönelik içerik ve mobil 

 

 

 
84 5 yıl boyunca her yıl 10 girişime yatırım ve ilk yıl maliyetleri için teşvik sağlanacağı düşünülerek hesaplanmıştır. 
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uygulamaların teşvik edilmesi: Örnek olarak, sağlık ve sağlıklı yaşam konusunda 

bilgilendirici sitelerin teşviki kadınlar, yaşlılar ve engellilerin ilgi alanları aracılığıyla 

internet kullanımına adapte edilmesini sağlayacağı gibi sağlık konusunda 

dezenformasyona karşı güvenilir kaynakların desteklenmesine yardımcı olacaktır. 

Benzer şekilde, engelliler, yaşlılar ve kırsal kesimde yaşayanlar için her bölgede 

sanal market uygulamalarının geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve tanıtılması bu 

kesimlerin günlük ihtiyaçlarını daha kolay ve ekonomik yollardan giderebilmek için 

internet kullanımına ihtiyaç duymasını sağlayacaktır. 

o Düşük gelirli, düşük eğitim düzeyine sahip, az gelişmiş bölgelerde yaşayan veya 

kırsal kesimlerde yaşayan bireylerin yoğun olduğu mesleklerdeki ihtiyaçlara 

uygun dijital içerik ve mobil uygulamaların geliştirilmesi teşvik edilmesi: 

Hayvancılık ve çiftçilik gibi meslek gruplarında mesleki ihtiyaçlara yönelik dijital 

içeriklerin ve mobil uygulamaların geliştirilmesi bu meslek gruplarında ticari 

avantaj kazanmak adına internet kullanımına adapte olmayı tetikleyecektir. 

Hindistan’da çiftçilerin mahsul fiyatları hakkında güncel bilgi edinebileceği 

hizmetlerden, balıkçıların dalga boyu, rüzgar hızı, balık avlama alanları, haberler 

ve balık fiyatları gibi birçok bilgiyi güncel olarak takip edebileceği hizmetlere kadar 

birçok dijital içerik ve mobil uygulama bu meslek gruplarındaki bireylerin 

ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda internet kullanımına yönelmesine sebep 

olmuştur. 

• Yıllık olarak dijital içerik ve mobil uygulamalara ayrılacak bütçenin belirlenmesi, 

bütçeyi destekleyecek kamu fonlarına karar verilmesi ve yıllık bütçe göz önüne 

alınarak teşvik sağlanabilecek girişim sayısının belirlenmesi 

• Belirli içerik veya uygulama kategorilerinde yenilikçi örneklerin yaratılmasını teşvik 

etmek amacıyla ödüllü yarışmalar düzenlenmesi ve kazananlara kaynak sağlanması 

• STK ve/veya özel sektörün içerik üretimine veya uygulamalarına yönelik proje 

başvurularına kaynak sağlanması 

• Bu kesimleri hedefleyen paydaş STK ve özel kuruluşların sağlanan kaynaklar 

hakkında bilgilendirilmesi ve proje başvuruları için teşvik edilmesi 

• İçerik sağlayan sitelerde kaliteli içeriği ve doğru bilgiyi teşvik amacıyla, sitelere 

alanlarıyla ilintili devlet kurumlarından onay verilmesi (örn: sağlıkla ilgili bilgiler sunan 
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sitelerin Sağlık Bakanlığı’ndan onay/destek alabilmesi) 

 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Fonların bu hizmetlere yönelik kullanımı için kamudaki iletişimin sağlanmasında 

güçlüklerin çıkması mümkündür. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Teşvik olarak, tanıma uyan üretici firmalara ilk yatırımları ve başlangıç aşaması 

maliyetleri için kaynak sağlanması mümkündür. Kaynakların yönetişiminin 

sağlanmasının ardından, sağlanan kaynakların 5 yıl gibi bir sürede olabildiğince fazla 

sayıda girişime destekle geniş bir tabana yayılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
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4.3.1.2 Düşük gelirli 4.3.1.2 Düşük gelirli 4.3.1.2 Düşük gelirli 4.3.1.2 Düşük gelirli engellilere belirlenen hedefler dahilindeengellilere belirlenen hedefler dahilindeengellilere belirlenen hedefler dahilindeengellilere belirlenen hedefler dahilinde    yardımcı teknoloji yardımcı teknoloji yardımcı teknoloji yardımcı teknoloji 

sağlanmasısağlanmasısağlanmasısağlanması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Düşük gelirli engellilere yardımcı teknoloji sağlanması, yardımcı teknoloji 

gereksiniminden dolayı BİT cihazı maliyetleri diğer bireylere göre daha yüksek olan 

engellilere finansal olarak destek olacaktır. Uygulamadan faydalanan bireylerin internet 

ve bilgisayar kullanımını hayatının bir parçası haline getirebilecek imkanlara sahip 

olduğundan emin olmak adına, cihaz sahipliğinin yanında genişbant hizmetlerine 

erişimlerinin ve dijital okuryazarlıklarından emin olmak gerekmektedir. Aksi durumlarda, 

bu bireylerin mevcut, genişbant aboneliği indirimlerinden ve dijital okuryazarlık 

eğitimlerinden faydalanmasının sağlanması, gerekli görüldüğü takdirde yardımcı 

teknoloji desteklerinden faydalanmak için ön koşul olarak sunulabilir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Engelliler arasında internet kullanım oranı %10’ken, özellikle görme engelli, zihinsel 

engelli, duygusal engelli ve süreğen hastalık sahipleri arasında internet kullanımı daha 

azdır. Toplumun genelinde aynı oranın 2012 itibarıyla %47 seviyesinde olması 

engellilerle toplumun geri kalanı arasında bulunan dijital bölünmeyi göstermektedir. 

2011 Faaliyet Raporu’na göre Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görme 

engellilere yardımcı teknoloji yazılımlarının yüklü olduğu 5000 cihaz sağlamıştır. Bununla 

beraber, engellilerin cihaz sahibi olması için toplumun geneline göre daha yüksek bir 

maliyete maruz kalması dijital bölünmenin başlıca sebepleri arasındadır. 

Engellilerin cihaz sahipliğine yönelik dünyada yapılan örnek çalışmalardan biri 

Danimarka’da Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, yükseköğretim 

kurumlarındaki engelli öğrencilere engellerine uygun yardımcı teknoloji yazılımları 

yüklenmiş dizüstü bilgisayarlar verilmektedir. Buna benzer çalışmalar ABD ve 

İngiltere’de yerel yönetimler veya eyaletler kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışmalarda, bireylere cihaz sahipliği dışında genişbant hizmet alımı ve temel BİT 

kullanım becerileri kazandırılmasına yönelik eğitimler verilmesi konusunda da 
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desteklerde bulunulmuştur. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Sorumlu) 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Cihaz sahipliği engelini ortadan kaldırmaya amaçlayan bu tip 

uygulamalar, destekten faydalanan bireylerin BİT erişimine 

olanak tanımaktadır. Engellilerin %10’luk internet 

penetrasyonunu artırmak amaçlanmakla birlikte, maliyetler 

engellilerin cihaz sahipliğini 10 yüzde puan artırma hedefi 

baz alınarak hesaplanmıştır. Böylelikle engelliler arasındaki 

internet penetrasyonun doğrudan %20’ye çıkması 

mümkündür. 

• Hedef kitle olarak belirtilen düşük gelirli engellilerin 

belirlenmesinde etkili bir yöntemin bulunması projenin etkisini 

artıracaktır. Bu noktada, gelir düzeyine yönelik yapılan 

tespitlerin geçerliliği önem kazanmaktadır. 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Yardımcı teknoloji maliyeti erişilecek engelli sayısına göre değişecektir. Örnek olarak 

görme engelli bireylerinin yardımcı teknoloji yazılım masrafı 200 – 300 ABD Doları 

civarında seyretmektedir. Engelliler arasında cihaz sahipliğini 10 yüzde puan artırmak 

amaçlandığı takdirde, Türkiye’nin tahmini 2020 nüfusundan yola çıkarak yaklaşık 200 bin 

kişiye yardımcı teknoloji dağıtımı sağlanması gerekmektedir. 



 

400 

 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Altyapı / teçhizat (Kamu) Yardımcı teknoloji 

maliyeti (örn: görme 

engelli bireylerin 

yardımcı teknoloji 

maliyeti) kapsamakta 

olup engel türüne göre 

değişebilmektedir.  

Yaklaşık 70-110 milyon 

TL ve üstü 

Toplam  70-110 milyon TL ve üstü 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 4.1.1.1 numaralı uygulamada belirtilen cihaz ve genişbant sahipliğini artırmaya 

yönelik yürütülecek projenin neticelerine göre şekillendirilmesi kaynakların verimli 

kullanılması adına büyük önem taşımaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Rapor kapsamında bu uygulamayı takip edecek bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Engelliler özelinde düşük gelirli birey tanımlarının yapılması ve yardımcı teknoloji 

desteklerinden faydalanacak düşük gelirli engelli sayısının belirlenmesi: Düşük gelir 

şartında Yeşil Kart sahipliği gibi mevcut yoksulluk göstergelerinden faydalanılması 

mümkündür. 
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• Finansman ihtiyacının belirlenmesi 

• Satın alma, teçhizat yenileme, bakım, onarım programının oluşturulması: Tedarik 

edilecek yardımcı programların tüm lojistik detaylarının planlanmasını kapsamaktadır. 

• Katılımcı bireylerin engeline ve bilgisayarına uygun yardımcı teknolojinin tespiti ve 

temini: Ürünleri kullanılan yardımcı teknoloji tedarikçisi firmaların kampanyadan 

faydalananlara ihtiyaç tespiti konusunda rehberlik etmesi beklenmektedir. 

• Dijital okuryazar olmayan katılımcılarına temel BİT becerilerini kazandıracak yaygın 

eğitimlere katılımının teşviki ve takibi: Dijitla okuryazar olmayan engellilerin cihaz 

temininin, 4.2.1.2 numaralı uygulama kapsamında yürütülecek olan temel BİT 

becerileri eğitimine katılım şartıyla sunulması mümkündür. 

• Genişbant internet erişimi bulunmayan katılımcılara operatörler tarafından sunulan 

engellilere yönelik genişbant indirimleri konusunda bilinç kazandırılması  

• Sağlanan desteklerin etkilerinin düzenli ölçümü: İlk aşamada engellilerin internet 

penetrasyonu ve cihaz sahipliğinin gösterge olarak belirlenmesi yeterlidir. 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Engellilerin BİT cihazlarını etkin kullanımının sürekliliğinin sağlanması önemli bir 

kriterdir. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Teşviklerin planlanması için 6 aylık bir hazırlık aşaması gerekmektedir. Sonrasında, 

teşvikler 24-36 ay gibi bir sürede yardımcı teknoloji tedarikinin yanında katılımcı 

bireylerin BİT kullanımının sağlanmasından emin olacak şekilde sunulabileceği gibi, 

oluşturulan yıllık bütçe ve hedeflerle sürekli hale getirilebilir.  
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4.3.1.3 Kamu sitelerinin kullanıcı deneyimi tasarımına önem verilerek toplumun 4.3.1.3 Kamu sitelerinin kullanıcı deneyimi tasarımına önem verilerek toplumun 4.3.1.3 Kamu sitelerinin kullanıcı deneyimi tasarımına önem verilerek toplumun 4.3.1.3 Kamu sitelerinin kullanıcı deneyimi tasarımına önem verilerek toplumun 

rahat şekilde kullanabileceği hale getirilmesi, engelli ve yaşlıların rahat şekilde kullanabileceği hale getirilmesi, engelli ve yaşlıların rahat şekilde kullanabileceği hale getirilmesi, engelli ve yaşlıların rahat şekilde kullanabileceği hale getirilmesi, engelli ve yaşlıların 

erişilebilirliğinin sağlanması ve özel kurumlara ait sitelerde erişilebilierişilebilirliğinin sağlanması ve özel kurumlara ait sitelerde erişilebilierişilebilirliğinin sağlanması ve özel kurumlara ait sitelerde erişilebilierişilebilirliğinin sağlanması ve özel kurumlara ait sitelerde erişilebilirliğin teşvikirliğin teşvikirliğin teşvikirliğin teşviki    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

İnternet sitelerinin başta engelliler ve yaşlılar olmak üzere toplumdaki bireylerin ihtiyacı 

olan bilgiye kolaylıkla erişebileceği şekilde tasarlanması, internetin herkes tarafından 

kolaylıkla kullanılabilmesi için önemli bir adımdır. Bu bağlamda, internet girişimlerinde 

önemsenen bir faktör olmasıyla birlikte yaygınlaşan kullanıcı deneyimi tasarımının 

Türkiye’de de başta kamu sitelerinde olmak üzere göz önünde bulundurulması önem 

taşımaktadır. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

4.2.2 numaralı uygulamada da dile getirildiği gibi, Türkiye’de engelliler arasında internet 

kullanım oranı %10’ken, özellikle görme engelli, zihinsel engelli, duygusal engelli ve 

süreğen hastalık sahipleri arasında internet kullanımı daha azdır. Toplumun genelinde 

aynı oranın %47 seviyesinde olması engellilerle toplumun geri kalanı arasında bulunan 

dijital bölünmeyi göstermektedir. Haftada en az bir kere internete girme oranı 16-24 yaş 

grubunda %56’yken, 55-64 yaş grubunda %7 ve 65-74 yaş grubunda ise %3’tür.  

Engellilerin ve yaşlıların BİT kullanımının önündeki bariyerlerden biri de internetteki 

içeriklerin duyusal engellere uygun olarak oluşturulmamış olmasıdır. 

Kullanıcı deneyimi tasarımını, dünyanın önde gelen internet girişimleri tarafından 

sundukları içerikleri tüketiciye en basit şekilde yönlendirebilen bir arayüzde sunmak için 

sürekli olarak yapılan tasarım geliştirme çalışmaları olarak özetlemek mümkündür. Bu 

yenilikçi alanda çalışan kullanıcı deneyimi tasarımı uzmanları, kullanıcıları internet 

sitelerinde en basit internet becerileriyle aradıkları içeriklere yönlendirmeye 

amaçlamaktadır. Bu uzmanlığın Türkiye’de kamu sitelerinden başlayarak kullanımının 

teşviki, engelliler ve yaşlılarla birlikte temel BİT becerilerine sahip bireylerin internetteki 

deneyimlerini olumlu yönde etkileyecektir. 

Örneğin, Finlandiya nüfusunun %15’i 65 yaş ve üstünde olmakla beraber, yaşlanan 
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nüfusla birlikte özellikle duyulara dayalı engellerin artması beklenmektedir. Bu sebeple, 

yaşlıların ve engellilerin internetteki erişilebilirliği konusunda özellikle hassasiyet 

gösterilmektedir. Selko-e projesiyle kamu internet sitelerinin öğrenme yetersizliği olan 

bireyler için erişilebilir hale gelmesi amaçlanmıştır. Öğrenme yetersizliği olan bireyler 

sınıfına yaşlılar, engelli bireyler ve göçmenler dahil edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 

kamu internet sitelerini tasarlayan yetkili mercileri konu kapsamında eğitmek, kolay 

kullanım testlerinden faydalanmak, ücretsiz rehberler hazırlamak ve erişilebilirlik 

sorunlarına yönelik beyanlarda bulunmak gibi yöntemler takip edilmektedir. 

Güney Kore’de 2004 yılına kadar engellilerin internet erişilebilirliğine yönelik kılavuzlar 

oluşturulmuş ve BT Erişilebilirlik Standartları forumları düzenlenmiştir. ABD’de farklı 

eyaletlerde standartların düzenlenmesiyle benzer uygulamalar yürütülmüştür. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

• Tüm kamu kuruluşları 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Kullanıcı için daha kolay kullanım sağlayan ve daha 

erişilebilir internet mecrasının oluşumu, ilk olarak kamu ve 

özel sektör internet hizmetlerine erişilebilirliğin ve kullanım 

sıklığının artmasını sağlayacaktır. Bilgi alma, form gönderme 

ve form indirme için e-devlet hizmetlerinin kullanım 

yaygınlığının mevcut AB ortalamalarına (sırasıyla %39, %22 

ve %26) çıkması hedeflenebilir. Bu hedefe ulaşmada 4.6.1 

numaralı uygulamanın yürütülmesinin ana etken olması 

tahmin edilmektedir. 

• Bireylerin internette ihtiyaçlarını daha kolay 

karşılayabilmesiyle internet kullanımına olan talebin olumlu 



 

404 

 

yönde etkilenmesi ve yaygınlaşması mümkündür. 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Bu kapsamda yapılacak çalışmaların maliyeti bu alanda istihdam edilecek veya bu işe 

atanacak uzmanların maliyetlerinde oluşmaktadır. İstihdam edilecek kullanıcı deneyimi 

tasarımı uzmanı sayısına göre toplam maliyet değişecektir.    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (Kamu) Uzman başına yıllık 90 – 120 bin TL 

Toplam85  30 – 40 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 8.1.1.1 numaralı uygulamada hazırlanması konusunda ayrıntılara yer verilen e-

Devlet’te Kullanıcı Odaklılık Rehberi’nde kullanıcı odaklılığın geliştirilmesi için gerekli 

ölçüt ve süreçlere yer verilmektedir. Bu rehberdeki ölçütlerin belirlenmesi bu 

uygulama için bir gereksinimdir. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili takip edilecek bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

 

 

 
85 22 bakanlık için 5 yıl boyunca 3 kişinin işgücü maliyeti hesaplanmıştır. 
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8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• e-Devlet’te Kullanıcı Odaklılık Rehberi’nde belirlenen ölçüt ve süreçlerin 

uygulamasının planlanması 

• Her bakanlık için uzman ihtiyaçlarının ve bütçenin belirlenmesi 

• Kamu siteleri için kullanıcı deneyimi tasarımı uzmanları istihdam edilmesi ve sitelerin 

toplumun en rahat şekilde kullanımına uygun hale getirilmesi için düzenli çalışmaların 

yürütülmesi 

• Kullanıcı deneyimi tasarımı uzmanlarının istihdamıyla, kamu kurumlarına erişilebilir 

içerik hazırlama konusunda yetkinlik kazandırılması 

• Kamu sitelerinin engelli erişilebilirliğinin düzenli denetimi ve kamuya açık bir şekilde 

uygunluğunun bildirilmesi 

• Kişi ve özel kurumlara ait sitelerde küresel boyutta geçerli erişilebilirlik standartlarının 

engellilere ve teknoloji camiasına tanıtımı ve uygulanmasının teşviki 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Kamu kurumlarının karara uymaması durumunda her alanda aynı etkinin yaratılması 

mümkün olmayabilir. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Kamu birimlerinde kullanıcı deneyimi tasarımına yönelik çalışmaların 6-12 ay içerisinde 

tamamlanması mümkündür. Bunula birlikte kullanıcı deneyimi tasarımı ve erişilebilirlik 

çalışmalarının devamlılığı, sitelerin mevcut durumunun her zaman gelişime açık olması 

ve yeni içeriklere adaptasyonu bakımından gereklilik taşımaktadır.  
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Strateji/Gelişim Alanı Strateji/Gelişim Alanı Strateji/Gelişim Alanı Strateji/Gelişim Alanı 4.3.2: Etkin proje yönetimi, koordi4.3.2: Etkin proje yönetimi, koordi4.3.2: Etkin proje yönetimi, koordi4.3.2: Etkin proje yönetimi, koordinasyon ve güncel veriler nasyon ve güncel veriler nasyon ve güncel veriler nasyon ve güncel veriler 

vasıtasıyla toplumsal dönüşümle ilgili çalışmaların etkisinin artırılmasıvasıtasıyla toplumsal dönüşümle ilgili çalışmaların etkisinin artırılmasıvasıtasıyla toplumsal dönüşümle ilgili çalışmaların etkisinin artırılmasıvasıtasıyla toplumsal dönüşümle ilgili çalışmaların etkisinin artırılması    

4.3.2.1 4.3.2.1 4.3.2.1 4.3.2.1 Toplumsal dönüşümün ve dijital bölünmenin daha iyi ölçümlenmesi için Toplumsal dönüşümün ve dijital bölünmenin daha iyi ölçümlenmesi için Toplumsal dönüşümün ve dijital bölünmenin daha iyi ölçümlenmesi için Toplumsal dönüşümün ve dijital bölünmenin daha iyi ölçümlenmesi için 

TÜİK anketlerinde ölçülen göstergelerin günün şartlarına ve BİT kullanımındaki TÜİK anketlerinde ölçülen göstergelerin günün şartlarına ve BİT kullanımındaki TÜİK anketlerinde ölçülen göstergelerin günün şartlarına ve BİT kullanımındaki TÜİK anketlerinde ölçülen göstergelerin günün şartlarına ve BİT kullanımındaki 

eeeeğilimlere uygun olacak şekilde güncellenmesiğilimlere uygun olacak şekilde güncellenmesiğilimlere uygun olacak şekilde güncellenmesiğilimlere uygun olacak şekilde güncellenmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Toplumsal dönüşümün ve dijital bölünmenin daha iyi ölçümlenmesi için TÜİK 

anketlerinde ölçülen göstergelerin günün şartlarına ve BİT kullanımındaki eğilimlere 

uygun olacak şekilde güncellenmesi gerekmektedir. Buna ek olarak, araştırmaların 

oluşturulacak Bilgi Toplumu Stratejisi’nin etki takibinin yapılabileceği şekilde 

güncellenmesi çalışmaların etki analizi için kaynak israfını önleyecektir. Örnek olarak 

mevcut istatistiklerde eksikliği hissedilen konular verilebilir:  

• Mobil cihaz ve mobil internet kullanımı istatistikleri 

• Engellilerin BİT kullanım alışkanlıkları, engel türüne göre dağılımı ve BİT kullanımında 

yaşadıkları temel zorluklar 

• Dijital bölünme endeksi (genel internet penetrasyonuyla dezavantajlı kesimlerin 

ağırlıklı internet penetrasyonunun yüzde puan üzerinden farkı) 

• Dijital okuryazarlık (Eurostat’ın istatistiklerinde yer alan 6 bilgisayar kullanım becerisi 

göstergesi86 ve 6 internet kullanım becerisi göstergesi87 üzerinden ölçülmesi 

mümkündür) 

• İlçe bazlı internet penetrasyonu ve cihaz sahipliği istatistikleri 

• İnternet kullanım amaçlarının yaygınlıkla kullanılan siteler ve hizmetler baz alınarak 

 

 

 
86 Program açma, dosya taşıma, kopyala/yapıştır işlevlerinin kullanımı, Excel’de basit matematik işlemi yapma, 

dosya sıkıştırma ve belirli bir programlama diliyle kod yazma. 

87 Arama motoru kullanımı, ekli e-posta gönderimi, forum veya haber grubuna ileti girme, internetten telefonla arama, 
film ve müzik için P2P kullanımı ve internet sitesi yaratma 
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her yıl güncellenmesi, detaylandırılması ve amaç adlarının dahil edilen site adlarıyla 

desteklenmesi (örn: sosyal ağ – Facebook, mikroblog – Twitter ve Tumblr vb.) 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

TÜİK tarafından her yıl yürütülen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 

Eurostat’ın bilgi toplumu istatistikleri konusunda yürüttüğü araştırmalar baz alınarak 

hazırlanmaktadır. Bu araştırma, Türkiye’de toplumun BİT kullanımı üzerine yapılan en 

kapsamlı araştırmadır. 

Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri raporunda incelenen ABD ve Güney Kore 

örneklerinin ülke stratejilerinde ölçümlerin periyodik olarak güncel göstergelerle 

yapılması planlanmıştır. Polonya’da ise ülke stratejilerinde gösterilen her bir hedefin 

göstergesi belirlenmiş olup gelecek yıllarda bu göstergelerin takibi yapılmıştır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• TÜİK (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı 

 

4. Tahmini Etki / F4. Tahmini Etki / F4. Tahmini Etki / F4. Tahmini Etki / Faydalaraydalaraydalaraydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Ulusal boyuttaki BİT kullanım istatistiklerinin güncel 

ihtiyaçları karşılaması, mevcut durumun gerçeğe uygun 

olarak farkında olunması ve BİT stratejilerinin hedef ve etki 

takibinin etkin şekilde yapılması gibi yönetişimdeki 

verimliliği artıracak etkiler yaratacaktır. 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    
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Güncellemeler mevcut araştırma komisyonu tarafından yürütülecek olup, TÜİK iç 

kaynaklarının kullanımıyla sağlanmış olacaktır. 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ön gereksinim bulunmamaktadır.  

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• 4.3.2.2 numaralı uygulama kapsamında yürütülecek çalışmaların etki takibinin güncel 

göstergelerle daha yerinde yapılması mümkündür. 

• 4.1.1.1 numaralı uygulama kapsamında yürütülecek projede TÜİK’in ilçe bazlı 

internet kullanım ve cihaz sahiplik istatistiklerine ihtiyaç duyulacaktır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında belirlenen önerilerin etki takibi için 2014 yılı 

istatistiklerinden başlayarak Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 

ölçümlerinin strateji kapsamında belirlenen göstergeleri barındırması 

• TÜİK, ilgili kurumlar ve konuyla ilgili uzmanlardan oluşan kurulun düzenli olarak 

toplanarak konuyla ilgili göstergeleri değerlendirmesi ve alandaki yeniliklerin göz 

önüne alınarak anketlerin güncellenmesi 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Yenilikler dahilinde güncellemeler yapılırken Eurostat gibi uluslararası istatistiklerden 

eksik kalmamaya dikkat edilmelidir. 
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• Anketler güncellenirken geçmiş dönemde toplanan verilerin devamlılığı sağlanabilir. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Önceki yıllarda bilgi toplumu ile ilgili ankette sorulan soruların devamlılığı göz önünde 

bulundurularak TÜİK anketindeki soruların güncelliği her yıl düzenli olarak sağlanabilir. 
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4.3.2.2 Dijital bölünmenin azaltılmasına yönelik çalışan özel sektör, STK ve 4.3.2.2 Dijital bölünmenin azaltılmasına yönelik çalışan özel sektör, STK ve 4.3.2.2 Dijital bölünmenin azaltılmasına yönelik çalışan özel sektör, STK ve 4.3.2.2 Dijital bölünmenin azaltılmasına yönelik çalışan özel sektör, STK ve 

kamu kurumları arasında ortak bir hedef doğrultusunda çalışmaların kamu kurumları arasında ortak bir hedef doğrultusunda çalışmaların kamu kurumları arasında ortak bir hedef doğrultusunda çalışmaların kamu kurumları arasında ortak bir hedef doğrultusunda çalışmaların 

eşgüdümünün sağlanmasıeşgüdümünün sağlanmasıeşgüdümünün sağlanmasıeşgüdümünün sağlanması    

1. Tan1. Tan1. Tan1. Tanımımımım    

Dijital bölünmenin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmaların eşgüdümünün sağlanması 

kaynakların etkili kullanımı adına önem taşımaktadır. Bu amaçla paydaşların temsil 

ettikleri kesimlere yönelik, kamunun hedeflerine paralel çalışmalar yürütmesi ülke 

genelinde hedeflenen etkiyi yaratmakta yardımcı olacaktır. Bu kapsamda kamu ve 

paydaşlar arasında koordinasyonu sağlayacak bir portalin kurulması ve periyodik olarak 

toplantıların/atölye çalışmaların yapılması önem taşımaktadır.  

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

UNDP ve Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Bilişimle Desteklenen Sosyal 

Dönüşüm Proje, Program ve İnisiyatiflerin Envanter Tespit Çalışması’ndan çıkan 

sonuçlar incelendiğinde belirlenen hedeflere uygun ve koordineli çalışmaların 

eksikliğinin mükerrer ve etkisi düşük alanlarda çalışmalara sebep olduğu görülmektedir.  

Küresel örnekler incelendiğinde, Finlandiya’da 2003’te Bilgi Toplumu Programı 

kapsamında müzakereleri ve gelişmeleri yöneten Bilgi Toplumu Konseyi’ne Başbakan 

liderlik ederken 35 kurum ve kuruluştan temsilci ve 7 kalıcı uzman yer almıştır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Kalkınma Bakanlığı (Sorumlu) 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

• Milli eğitim Bakanlığı 

• İçişleri Bakanlığı 

• Milli Eğitim Bakanlığı 
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• Aile ve Sosyal Politikal Bakanlığı 

• Paydaş kuruluşlar (Kamu kuruluşları, STK’lar ve özel sektör temsilcileri) 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Paydaş kuruluşlar arasında iletişim sağlanarak yürütülen 

projelerle ilgili yakından takibin sağlanması ve ortak bir 

hedefe hizmet edilmesi, kaynak verimliliğini ve etkinliğini 

artıracaktır. 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Eşgüdüm için belirlenen yöntemlerin maliyetinden oluşmaktadır. Bu bağlamda, 

paydaşların katılımını sağlayacak internet portalı kurulumu, atölye çalışmaları ve 

toplantıların maliyetleri göz önüne alınabilir. İnternet portalı kurulum dışarıdan 

danışmanlık hizmeti alımı ile gerçekleştirilebilirken, atölye çalışmalarının maliyeti atölye 

için belirlenecek fiziki kriterlere göre değişiklik gösterecektir.    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini Tahmini Tahmini Tahmini MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet    

BT yatırım (Kamu) Koordinasyonu ve 

çalışmalardaki ilerlemelerin 

takip edilmesi sağlayacak 

internet portalinin kurulması 

için gerekli olan tasarım, 

yazılım, donanım, barındırma 

ve hizmet gibi maliyet 

kalemlerini içermektedir. 

50 – 100 bin TL 

Diğer (Kamu) 200-300 temsilcinin katılımıyla 

gerçekleştirilen tam gün süren 

420 - 630 bin TL 
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atölye çalışması maliyetidir. Bu 

atölyeler bilgi toplumu stratejisi 

boyunca uygulamaların 

katılımcı bir platformda 

değerlendirilmesi adına yılda 

iki defa olmak üzere 

gerçekleştirilebilir. 

Danışmanlık (Kamu) Paydaşlar arasında 

koordinasyon ve bütünlük 

taşıyan çalışmaların yönetişimi 

için gerekli danışmanlık hizmeti 

alımını içermektedir. 

1,5 -2 milyon TL 

Toplam88  5,8 – 8,4 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 4.3.2.1 numaralı uygulama kapsamında hazırlanacak güncel göstergelerin 

çalışmaların etki takibini daha yerinde yapması mümkündür.  

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• Eksen kapsamındaki tüm eylem planlarının paydaş STK, özel kurum ve kamu 

kurumlarının katılımıyla netleştirilmesi ve görev alacak kurumların eylem bazında 

iletişiminin baştan sağlanması, paydaş her kuruluşun 2014 yılından itibaren göz 

önüne alacakları hedefleri ve atacakları adımları belirlemesi adına kritik bir role 

sahiptir. 

 

 

 
88 Atölye maliyetleri 5 yıl boyunca yılda iki kere yapılacak şekilde hesaplanmıştır. 
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8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Paydaşlarla 6 aylık periyodlarda yapılacak atölye çalışmaları ile iletişimin ve 

paylaşımların sağlanması:    

o Belirlenen hedefler doğrultusunda kamu, STK’lar ve özel sektör tarafından 

yürütülmüş örnek çalışmaların sunumu ve katılımcılarla değerlendirilmesi 

o Kamu tarafından belirlenen hedeflerin ne kadarının gerçekleştiğinin takibi    

o  Daha etkin bir yürütme için görülen gereksinimlerin paylaşımı    

o Hedeflenen ilerlemenin gerisinde kalınan konulara odaklanılması konusunda 

paydaşlar arasında farkındalık yaratılması     

o Bu çalışmalara genel koordinasyon görevini üstlenmek üzere Kalkınma 

Bakanlığı’nın, yürütülecek eğitim çalışmalarını temsil etmek üzere Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın, cihaz ve bağlantı sahipliğini artırmaya yönelik yürüteceği çalışmalar 

sebebiyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın, yerel yönetimlerle 

yönetişimi temsil etmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın ve dezavantajları 

kesimlere yönelik çalışmaların koordinasyonu adına Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı’nın katılımı büyük önem taşımaktadır.    

• Kalkınma Bakanlığı’na ait mevcut çalışma envanterinin89 çevrimiçi platforma 

taşınması ve bu platformda paydaşlarca üstlenilen çalışmalardaki ilerlemelerin ve 

etkilerinin periyodik olarak güncellenmesinin sağlanması    

 

 

 
89 Kalkınma Bakanlığı, UNDP ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği tarafından hazırlanan “Sosyal Dönüşümü 

Bilişimle Destekleyen Proje, Program ve İnisiyatiflerin Envanter Tespit Çalışması” 
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10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Görev paylaşımı sonucunda denetim ve yönetişimde diğer kurum ve kuruluşların 

üzerinde söz sahibi bir kurumun olmaması ortak hedeflere yönelik eşzamanlı 

çalışmaların gerçekleşme yüzdesini düşürebilir. 

• Paydaş katılımcıların kendi alanlarındaki talepleri önceliklendirmeye imkan vermeyen 

bir ortam oluşmamasına sebep olabilir. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Paydaşlara yönelik atölye çalışmaları ve çevrimiçi platformun idaresi bilgi toplumu 

stratejisi süresi boyunca yürütülecektir.  
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4.3.2.3 Dijital bölünmeye dair başarılı pilot uygulamaların tüm ülkeye yayılmasını 4.3.2.3 Dijital bölünmeye dair başarılı pilot uygulamaların tüm ülkeye yayılmasını 4.3.2.3 Dijital bölünmeye dair başarılı pilot uygulamaların tüm ülkeye yayılmasını 4.3.2.3 Dijital bölünmeye dair başarılı pilot uygulamaların tüm ülkeye yayılmasını 

sağlayacak mekanizmanın kurulmasısağlayacak mekanizmanın kurulmasısağlayacak mekanizmanın kurulmasısağlayacak mekanizmanın kurulması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Dijital bölünmeye dair başarılı pilot uygulamaların tüm ülkeye yayılması için, ulusal 

düzeyde verilen desteklerin ve oluşturulan fonların STK, kamu ve özel sektör tarafından 

yürütülmüş başarılı pilot uygulamaların yaygınlaştırılması için kullanımı önem 

taşımaktadır. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Bilgi toplumuna dönüşüme yönelik yapılan çalışmalarda gösterilen örnek çalışmaların ve 

başarılı uygulamaların önemli bir kısmının kısıtlı bir ölçeğe sahip olduğu bu yüzden ulusal 

düzeyde etkilerinin sınırlı olduğu görülmektedir. İncelenen küresel örneklerde Evrensel 

Hizmet Fonu gibi dijital bölünmeyi gidermeyi amaçlayan fonlara sıkça rastlanmaktadır.  

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Kalkınma Bakanlığı (Sorumlu) 

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

• KOSGEB 

• TÜBİTAK 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

 

4. Tahmini Etki / Fayd4. Tahmini Etki / Fayd4. Tahmini Etki / Fayd4. Tahmini Etki / Faydalaralaralaralar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Başarılı pilot çalışmaların ölçeklendirilerek ülke geneline 

yayılmasıyla kaynakların etkin kullanımını sağlamak 
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mümkündür. Bunun sonucunda toplumun BİT kullanımı 

artırılabilir ve toplumun farklı kesimleri arasındaki dijital 

bölünme kapatılabilir. 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Bu uygulama sağlanacak desteklerin dağıtımına yönelik bir yöntem sunmakla birlikte ek 

bir maliyet oluşturmamaktadır. 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Rapor kapsamında bu uygulamayı takip edecek bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Rapor kapsamında bu uygulamayı takip edecek bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Halihazırda toplumsal dönüşüm projelerine sağlanan desteklerin envanterinin 

çıkartılması 

• Projelerin başarı ölçütlerinin belirlenmesi (örn. erişilen birey sayısı, bireylerdeki 

yetkinlik artışı, bireylerde BİT kullanım artışı) 

• Pilot uygulamaları finansal olarak destekleyebilecek fonların (örn. Evrensel Hizmet 
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Fonu) tespiti ve bu fonları yöneten kamu kurumu, STK ve şirketlerle tasarlanan 

çalışmalara verilen finansal destek konusunda belirlenen bu metodolojiye 

katılımlarına yönelik görüşmelerin yürütülmesi: Bu alanda kaynak ayırması muhtemel 

kamu kurumları İlgili Kuruluşlar başlığında belirtilmiş olmakla birlikte daha kapsamlı 

bir araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

• Ülke genelinde pilot uygulamaların başvurularının alınacağı yıllık bir değerlendirme 

sürecinin oluşturulması ve seçici kurulun belirlenmesi 

• Projeler için maliyet ve etki analizinin yapılması ve başarılı projelerin belirlenmesi 

• Belirlenen projelerin başarı nedenlerinin detaylı olarak araştırılması ve belirlenen 

başarı kriterleri doğrultusunda bu projelerin ülke/bölge geneline yaygınlaştırılması için 

finansal desteğin sağlanması 

• Başarılı pilot projelerin başarı kriterlerinin konunun paydaşları ile paylaşılması ve 

bilgilendirmelerin yapılarak sonraki dönemlerde hayata geçirilecek pilot projelerinin 

etkisinin artırılması 

 

10. Uygula10. Uygula10. Uygula10. Uygulama önündeki risk ve engellerma önündeki risk ve engellerma önündeki risk ve engellerma önündeki risk ve engeller    

• Fonların başarılı pilot uygulamalara öncelik vermesi, fon sağlayan paydaş kurumların 

yönetişiminin başarısına önemli ölçüde bağlıdır. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Envanterden faydalanılarak bu tip bir yapının oluşturulması 6 ay gibi bir süre alacak 

olmakla birlikte, başarılı projelerin toplumun geneline yaygınlaştırılması süreklilik 

gerektirmektedir.  
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Strateji/Gelişim Alanı Strateji/Gelişim Alanı Strateji/Gelişim Alanı Strateji/Gelişim Alanı 4.3.3: FATİH Projesi’nin toplumsal dönüşüme etkisinin en 4.3.3: FATİH Projesi’nin toplumsal dönüşüme etkisinin en 4.3.3: FATİH Projesi’nin toplumsal dönüşüme etkisinin en 4.3.3: FATİH Projesi’nin toplumsal dönüşüme etkisinin en 

üst düzeye getirilmesiüst düzeye getirilmesiüst düzeye getirilmesiüst düzeye getirilmesi    

4.3.3.1 Velilere yöne4.3.3.1 Velilere yöne4.3.3.1 Velilere yöne4.3.3.1 Velilere yönelik içerik ve uygulamalarla çocuk sahibi yetişkinlerin internet lik içerik ve uygulamalarla çocuk sahibi yetişkinlerin internet lik içerik ve uygulamalarla çocuk sahibi yetişkinlerin internet lik içerik ve uygulamalarla çocuk sahibi yetişkinlerin internet 

kullanımına yönlendirilmesikullanımına yönlendirilmesikullanımına yönlendirilmesikullanımına yönlendirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

FATİH Projesi kapsamında öğrencilere dağıtılacak tabletler aracılığıyla velilerin BİT 

kullanımına adaptasyonunun sağlanması için velilere yönelik içerik ve uygulamalarla 

çocuk sahibi yetişkinlerin internet kullanımına yönlendirilmesi mümkündür. Tabletlerde 

sunulduğu takdirde, yetişkinleri BİT kullanımına teşvik edecek uygulamalardan kamu 

önderliğinde yapılacak olanları 4 başlıkta toplamak mümkündür:   

• e-Okul uygulaması (velilere çocuklarının okul durumu ve gelişimini takip etmelerini 

sağlayan çevrimiçi platformun uygulama versiyonu) 

• e-Devlet uygulamaları 

• e-Sağlık uygulaması 

• Uzaktan eğitim portalleri 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de evinde internet bağlantısı bulunmayan bireylerin %29’u evlerinde kimsenin 

internete ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bunun ana sebepleri arasında internetteki 

hizmet çeşitliliğinin yeterli boyuta ulaşmamış olmasının gösterilmesi mümkündür. 

Türkiye’de haber siteleri, sosyal ağlar ve içerik paylaşım sitelerine olan yoğun ilgiye 

karşılık e-öğrenme, e-katılımcılık, e-devlet, e-ticaret gibi alanlardaki kullanımın daha 

düşük kaldığı görülmektedir.  

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Milli Eğitim Bakanlığı (Sorumlu) 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
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• YÖK 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • FATİH Projesi’nde verilen tabletlerdeki uygulamalar 

sayesinde, dijital göçmenlerin internet aracılığıyla farklı 

hizmetlerden faydalanması sağlanacaktır. Bu hizmetlerin 

sağlanması vatandaşların sosyal refahını artıracaktır.  

• Uygulamalar aracığıyla tabletlere adaptasyonun sağlanması 

toplumda internet kullanmayan kesimlerin BİT kullanım 

alışkanlığı edinmesine yardımcı olacaktır. Bunun sonucunda 

internet kullanmayan bireyler için internete gerek duymama 

sebebinin giderilmesi beklenmektedir. 

• Mobil uygulama geliştirme ekosisteminin canlanması 

sağlanacaktır. 

FaydaFaydaFaydaFayda    - 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    - 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Uygulamalar oluşturulacak bir sanal uygulama mağazasında özel sektörün katılımına 

açık bir şekilde sunulabilir. Uygulama mağazasının özel sektörün katılımına açık olması 

kamu tarafından yüklenecek uygulama maliyetini ortadan kaldıracaktır ve bireylerin bu 

uygulamaları ücretsiz veya düşük bir fiyata edinebilmelerine olanak sağlayacaktır. Diğer 

yandan uygulamaların kamu tarafından iç kaynak kullanımı veya hizmet alımı aracılığıyla 

hazırlanması durumunda maliyetin aşağıdaki aralıkta olması tahmin edilmektedir: 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

BT yatırım (Kamu, özel sektör) Uygulama başına 

uygulama geliştirme 

50 – 500 bin TL 
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maliyeti 

Toplam90  0,5 – 5 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ön gereksinim bulunmamakla birlikte FATİH Projesi’yle paralel 

ilerlemesi gerekmektedir.  

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayı takip edecek bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Başta uygulama mağazası yazılım altyapısının oluşturulması olmak üzere FATİH 

Projesi kapsamında yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanması    

• Velilere yönelik yukarıda belirtilen 4 alanda uygulamalar geliştirilmesi için kamu 

tarafından hizmet alım sürecinin yürütülmesi ve bu hizmet alım sürecinin sonucunda 

FATİH projesi kapsamında dağıtılacak olan tabletlere uygun uygulamaların 

geliştirilmesi    

• Okullarda veli toplantıları gibi fırsatlardan faydalanılarak uygulamalar konusunda 

 

 

 
90 Özel sektörden katılan girişimlerin maliyeti bir zorunluluk oluşturulmadığı için dahil edilmezken, toplam maliyet 

kamu tarafından 10 uygulama hazırlanacağı varsayımıyla hesaplanmıştır. 
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velilerin farkındalığının artırılması    

• FATİH Projesi kapsamında yetkili okulların veya sağlayıcı firmanın BT uzmanlarının 

velilere uygulamaların kullanımı konusunda yardım sunmasının sağlanması 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Velilere yönelik uygulamaların içeriğinin oluşturulması sırasında, çocukların 

kullanımının kısıtlanmaması için çok zaman almayan uygulamaların 

önceliklendirilmesi mümkündür.  

 

11. Ta11. Ta11. Ta11. Tahmini Tamamlanma Süresihmini Tamamlanma Süresihmini Tamamlanma Süresihmini Tamamlanma Süresi    

Kamu veya özel sektör tarafından oluşturulacak çeşitli uygulamaların tahmini olarak 

yaklaşık 6-12 ay içerisinde hazırlanması ve uygulama mağazasında yer alması 

mümkündür. 
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C.C.C.C. Toplam MaliyetlerToplam MaliyetlerToplam MaliyetlerToplam Maliyetler    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    KamuKamuKamuKamu    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

Özel sektÖzel sektÖzel sektÖzel sektörörörör    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

ToplamToplamToplamToplam    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

Vergi/destek/teşvik 6 – 22  - 6 – 22 

Danışmanlık 3 – 4 - 3 - 4 

BT / altyapı / teçhizat yatırımı 97 – 162 - 97 – 162 

İşgücü 530 - 790 - 530 – 790 

Diğer 13 - 33 - 13 – 33 

ToplamToplamToplamToplam    649 649 649 649 ----    1011101110111011    ----    649 649 649 649 ----    1011101110111011    
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D.D.D.D. ÖnceliklendirÖnceliklendirÖnceliklendirÖnceliklendirmemememe    

Uygulama AdıUygulama AdıUygulama AdıUygulama Adı    Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en 

yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en 

düşük)düşük)düşük)düşük)    

Fayda/EtkiFayda/EtkiFayda/EtkiFayda/Etki    MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet    

4.1.1.1 Dijital bölünmeye maruz kalan 

kesimlerin BİT’e erişimini artıracak 

yöntemlerin ilçe ve mikro market bazında 

detaylı maliyet ve etki analizi ile optimize 

edilmesi 

1 Yüksek Düşük 

4.3.2.1 Toplumsal dönüşümün ve dijital 

bölünmenin daha iyi ölçümlenmesi için 

TÜİK anketlerinde ölçülen göstergelerin 

günün şartlarına ve BİT kullanımındaki 

eğilimlere uygun olacak şekilde 

güncellenmesi 

1 Yüksek Düşük 

4.3.2.3 Dijital bölünmeye dair başarılı pilot 

uygulamaların tüm ülkeye yayılmasını 

sağlayacak mekanizmanın kurulması 

1 Yüksek Düşük 

4.2.1.1 Çocuklara günlük hayatlarında ve 

eğitimlerinde faydalanabilecekleri BİT 

yetkinliklerini örgün eğitimde 

kazandıracak bir temel eğitim içeriğinin 

oluşturulması ve uygulamaya alınması 

1 Yüksek Düşük 

4.3.2.2 Dijital bölünmenin azaltılmasına 

yönelik çalışan özel sektör, STK ve kamu 

kurumları arasında ortak bir hedef 

doğrultusunda çalışmaların eşgüdümünün 

sağlanması 

1 Yüksek Orta 
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Uygulama AdıUygulama AdıUygulama AdıUygulama Adı    Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en 

yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en 

düşük)düşük)düşük)düşük)    

Fayda/EtkiFayda/EtkiFayda/EtkiFayda/Etki    MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet    

4.2.3.1 Yaygın eğitimde BİT’e dayalı 

uzaktan eğitimin oluşturulması ve 

yaygınlaştırılması 

1 Yüksek Orta 

4.2.3.2 Açık öğretim ve devlet 

üniversitelerinde eğitim içerik kalitesinin 

ve maliyet etkinliğinin BİT vasıtasıyla 

artırılması 

1 Yüksek Orta 

4.1.1.2 KİEM’lerin yönetimi ve denetimi 

için bir model oluşturulması, KİEM’lerin 

temelde yaygın eğitimlere ev sahipliği 

edecek şekilde düzenlenmesi ve 

etkinliğinin takip edilmesi 

2 Yüksek Yüksek 

4.2.1.2 Yaygın eğitim programlarıyla dijital 

göçmenlere ve dezavantajlı kesimlere 

KİEM’lerde dijital okuryazarlık 

eğitimlerinin verilmesi 

2 Yüksek Yüksek 

4.2.2.1 Derslerde ve diğer eğitim 

uygulamalarında BİT kullanımıyla 

öğrencilerin nitelikli dijital içerik üretim 

alışkanlığı kazanmasının sağlanması 

2 Orta Düşük 

4.2.4.1 İlkokullardan itibaren etik, güvenli 

ve bilinçli BİT kullanımı eğitimlerinin 

verilmesi 

2 Orta Düşük 

4.3.1.1 Yerel ve ulusal düzeyde toplumun 

farklı kesimlerdeki alt grupların 

ihtiyaçlarına yönelik kullanımı teşvik edici 

2 Orta Orta 
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Uygulama AdıUygulama AdıUygulama AdıUygulama Adı    Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en 

yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en 

düşük)düşük)düşük)düşük)    

Fayda/EtkiFayda/EtkiFayda/EtkiFayda/Etki    MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet    

dijital içerik ve mobil uygulamaların 

oluşumunun desteklenmesi 

4.3.1.3 Kamu sitelerinin kullanıcı deneyimi 

tasarımına önem verilerek toplumun rahat 

şekilde kullanabileceği hale getirilmesi, 

engelli ve yaşlıların erişilebilirliğinin 

sağlanması ve özel kurumlara ait sitelerde 

erişilebilirliğin teşviki 

2 Orta Orta 

4.3.3.1 Velilere yönelik içerik ve 

uygulamalarla çocuk sahibi yetişkinlerin 

internet kullanımına yönlendirilmesi 

2 Orta Orta 

4.3.1.2 Düşük gelirli engellilere belirlenen 

hedefler dahilinde yardımcı teknoloji 

sağlanması 

3 Orta Yüksek 
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E.E.E.E. ZamanlamaZamanlamaZamanlamaZamanlama    

Uygulama  

Uygulama sonrasında devam eden aktivite  

Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama 

AdıAdıAdıAdı    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

4.1.1.1               

4.1.1.2               

4.2.1.1               

4.2.1.2               

4.2.2.1               

4.2.3.1               

4.2.3.2               

4.2.4.1               
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Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama 

AdıAdıAdıAdı    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

4.3.1.1               

4.3.1.2               

4.3.1.3               

4.3.2.1               

4.3.2.2               

4.3.2.3               

4.3.3.1               
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5555 Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternetBilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternetBilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternetBilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet    

A.A.A.A.     Temel Bulgular ve Küresel ÖğrenimlerTemel Bulgular ve Küresel ÖğrenimlerTemel Bulgular ve Küresel ÖğrenimlerTemel Bulgular ve Küresel Öğrenimler    

Bilgi Toplumuna Dönüşüm süreci ile birlikte pek çok yeni teknoloji yaygın olarak 

kullanılmaya başlanmakta ve bu değişimler ile birlikte yeni ortamlar ve etkileşimler 

doğmaktadır. Bu süreç sosyal ve ekonomik açılardan pek çok fayda sunmaktadır.  

Bu süreç ile birlikte meydana gelecek değişimlerin yan etkileri de mevcuttur ve daha 

önce öngörülmemiş riskler doğmaktadır. Bu risklerin de hem doğrudan hem de dolaylı 

etkileri mevcuttur. Bilgi sistemlerinin siber saldırıya uğraması ya da kişisel verilerin 

çalınması gibi olaylar sonucunda mağdur durumuna düşenler, bilgi ve iletişim 

teknolojileri kullanımının risklerini doğrudan zararlarını hissetmektedir. Söz konusu 

doğrudan risklerden dolayı bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı konusunda duyulan 

çekinceler, bireylerin, kurumların ve kuruluşların bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin 

getireceği fırsatlardan faydalanmasına engel olabilmekte ve dolaylı bir etki 

yaratmaktadır.  

Bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik gerekli güvenin oluşturulamaması bilgi toplumuna 

dönüşümü yavaşlatabilecektir. Bu kapsamda adım atılması gereken dört risk alanı öne 

çıkmaktadır: Bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması, güvenli internet ve bilişim suçları. 

Bilgi GüvenliğiBilgi GüvenliğiBilgi GüvenliğiBilgi Güvenliği    

Bilgi güvenliği bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte ayrı bir önem 

kazanmış, bilgi toplumuna dönüşümün kritik bir ön şartı haline gelmiştir. 

Türkiye’de bilgi güvenliğine yönelik bazı düzTürkiye’de bilgi güvenliğine yönelik bazı düzTürkiye’de bilgi güvenliğine yönelik bazı düzTürkiye’de bilgi güvenliğine yönelik bazı düzenlemeler mevcuttur, Kurum ve enlemeler mevcuttur, Kurum ve enlemeler mevcuttur, Kurum ve enlemeler mevcuttur, Kurum ve 

kuruluşlardaki bilgi güvenliği seviyesinin düşük olduğu görülmüştür. 2012 yılında Siber kuruluşlardaki bilgi güvenliği seviyesinin düşük olduğu görülmüştür. 2012 yılında Siber kuruluşlardaki bilgi güvenliği seviyesinin düşük olduğu görülmüştür. 2012 yılında Siber kuruluşlardaki bilgi güvenliği seviyesinin düşük olduğu görülmüştür. 2012 yılında Siber 

Güvenlik Kurulu kurulmuş ve 2013’te Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013Güvenlik Kurulu kurulmuş ve 2013’te Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013Güvenlik Kurulu kurulmuş ve 2013’te Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013Güvenlik Kurulu kurulmuş ve 2013’te Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013----2014 2014 2014 2014 

Eylem Planı yayımlanmıştır.Eylem Planı yayımlanmıştır.Eylem Planı yayımlanmıştır.Eylem Planı yayımlanmıştır.    

• Bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla bilişim suçları kanunları ve sektörel bilgi 

güvenliğine yönelik düzenlemeler (telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde) 

mevcuttur. Ulusal bilgi güvenliğine yönelik, 2012’de gündeme gelen Bilişim 

Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı’nın da arasında bulunduğu, bazı çalışmalar 

yapılmış ancak hiçbirisi yasalaşmamıştır. 
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• Geçtiğimiz yıllarda kamu kurumlarına yönelik “hacktivist” saldırılar gündeme 

gelmiştir. 2011 yılında kamu, özel ve STK’lardan toplam 41 kuruluşun katıldığı 

Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatının sonuçları “katılan kurum ve kuruluşlarda bilgi 

güvenliği açısından azımsanmayacak miktarda açıklık olduğu sonucunu gözler 

önüne sermektedir.” Bunun yanı sıra odak grubu ve atölye çalışmalarında, bilgi 

güvenliği konusundaki bilinç ve farkındalık eksikliği sıklıkla dile getirilmiştir. 

• 2012 yılında kurulan ve kamu yöneticilerinden oluşan Siber Güvenlik Kurulu, 

ulusal koordinasyondan sorumludur. Siber Güvenlik Kurulu’na destek vermek 

üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kamu içerisindeki bilgi 

güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olarak belirlenmiştir. TÜBİTAK, BTK, TİB 

ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da değişik rollerle ulusal bilgi 

güvenliği çalışmalarına destek vermektedir.  

• 20 Haziran 2013’te Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı 

yayımlanmıştır. Belgenin amacı “kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi teknolojileri 

üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem ve veri ile bunların sunumunda 

kullanılan sistemlerin güvenliğinin sağlanmasına, kamu ya da özel sektör 

tarafından işletilen kritik altyapılara ait bilişim sistemlerinin güvenliğinin 

sağlanmasına, siber güvenlik olaylarının etkilerinin en düşük düzeyde kalmasına, 

olayların ardından sistemlerin en kısa sürede normal çalışmalarına dönmesine 

yönelik stratejik siber güvenlik eylemlerinin belirlenmesine ve oluşan suçun adli 

makam ve kollukça daha etkin araştırılmasının ve soruşturulmasının 

sağlanmasına yönelik bir altyapı oluşturmaktır.” Belgede yedi adet stratejik siber 

güvenlik eylemi belirlenmiştir: 

o Yasal Düzenlemelerin Yapılması 

o Adli Süreçlere Yardımcı Olacak Çalışmaların Yürütülmesi 

o Ulusal Siber Olaylara Müdahale Organizasyonunun Oluşturulması 

o Ulusal Siber Güvenlik Altyapısının Güçlendirilmesi 

o Siber Güvenlik Alanında İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi ve Bilinçlendirme 

Faaliyetleri 

o Siber Güvenlikte Yerli Teknolojilerin Geliştirilmesi 
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o Ulusal Güvenlik Mekanizmalarının Kapsamının Genişletilmesi 

Diğer ülkelerin yaklaşımlarına bakıldığında bilgi güvenliğinin daha stratejik bir boyutta ele bilgi güvenliğinin daha stratejik bir boyutta ele bilgi güvenliğinin daha stratejik bir boyutta ele bilgi güvenliğinin daha stratejik bir boyutta ele 

alındığı, işbirliklerinin artırıldığalındığı, işbirliklerinin artırıldığalındığı, işbirliklerinin artırıldığalındığı, işbirliklerinin artırıldığı, yetkinliklerin geliştirilmesine önem verildiği ve devletlerin ı, yetkinliklerin geliştirilmesine önem verildiği ve devletlerin ı, yetkinliklerin geliştirilmesine önem verildiği ve devletlerin ı, yetkinliklerin geliştirilmesine önem verildiği ve devletlerin 

kritik altyapıların korunması konusunda daha etkin rol aldığı gözlemlenmektedir.kritik altyapıların korunması konusunda daha etkin rol aldığı gözlemlenmektedir.kritik altyapıların korunması konusunda daha etkin rol aldığı gözlemlenmektedir.kritik altyapıların korunması konusunda daha etkin rol aldığı gözlemlenmektedir. 

• Bilgi güvenliği konusu kurumsal boyuttaki güvenlik önlemleri ve bilişim suçları ile 

mücadele çerçevesinden daha kapsamlı ve stratejik boyutta değerlendirilmeye 

başlanmıştır. Bu yönde pek çok devlet (çoğunluğu son 5 yılda olmak üzere, 18 

OECD ülkesi), ulusal strateji belgeleri91 hazırlamıştır. Bilgi güvenliği konusunun 

sorumluluğunu ve önderliğini ülkedeki en yüksek mevkiler üstlenmektedir. Uzun 

vadeli politikalar ve ilkeler belirlenmektedir. Bilişim suçlarının da bu stratejik bakış 

açısıyla değerlendirilmeye başlandığı görülmüştür. 

• Kamu-özel işbirlikleri modelleri ön plana çıkmaktadır. Özel sektör temsilcileri 

strateji hazırlığı sürecine müdahil olmakta (ör. Hollanda’daki Ulusal Siber 

Güvenlik Konseyi içerisindeki stratejik işbirliği, Avustralya’daki AISI 

çerçevesindeki operasyonel işbirliği), ulusal bilgi güvenliği stratejilerinin hayata 

geçmesi sırasında da etkin rol oynamaktadır. Uluslararası işbirliklerinin 

artırılmasına yönelik arayışlar artmaktadır. Ulusal stratejilerin hayata geçmesi 

sırasında suçlarla mücadele, bilgi paylaşımı, araştırma ve geliştirme ve diğer 

konularda uluslararası işbirlikleri sürdürülmektedir. 

• Araştırma ve geliştirme yatırımları artırılmakta, bilgi güvenliği yetkinliklerinin 

geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Hem genel kullanıcılara yönelik hem de 

yöneticilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları kilit bir rol oynamaktadır. İnsan 

kaynağının ve uzmanlığın yetiştirilmesine yönelik adımlar atılmaktadır. Bazı ülke 

örneklerinde siber güvenlik sektörünün geliştirilmesinin stratejik bir adım olduğu 

görülmektedir. Ayrıca bu siber güvenlik ürünlerinin ve hizmetlerinin, mesleki 

 

 

 
91 Bazı ülkeler “bilgi güvenliği stratejisi” bazı ülkeler “siber güvenlik stratejisi” olarak kurgulamıştır. 
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yeterliliğin belli standartlara bağlanması için çalışmalar yapılmakta, akreditasyon 

mekanizmaları oluşturulmaktadır. 

• Devletler kamu elindeki ulusal kritik altyapıların korunmasına yönelik bilgi 

güvenliği önlemlerini artırmakta ve bu varlıkların kullandıkları ürün ve hizmetlere 

yönelik standartlar oluşturmaktadır. Bu altyapıların korunması için kamu-özel 

işbirlikleri kullanılmakta, bazı durumlarda ise devletin doğrudan müdahalesine 

imkân verecek düzenlemeler üzerinde çalışılmaktadır. 

Kişisel Verilerin KorunmasıKişisel Verilerin KorunmasıKişisel Verilerin KorunmasıKişisel Verilerin Korunması    

Kişisel verileri güvenKişisel verileri güvenKişisel verileri güvenKişisel verileri güvence altına amacıyla ülkeler kişi haklarını korumaya yönelik ve ce altına amacıyla ülkeler kişi haklarını korumaya yönelik ve ce altına amacıyla ülkeler kişi haklarını korumaya yönelik ve ce altına amacıyla ülkeler kişi haklarını korumaya yönelik ve 

uluslararası veri transferini düzenleyecek adımlar atmıştır.uluslararası veri transferini düzenleyecek adımlar atmıştır.uluslararası veri transferini düzenleyecek adımlar atmıştır.uluslararası veri transferini düzenleyecek adımlar atmıştır. Özellikle OECD, Avrupa 

Konseyi ve Avrupa Birliği bu doğrultuda kritik çalışmalar yapmıştır. APEC’in benimsediği 

çerçeve ve ABD’deki veri koruma uygulaması da veri koruma anlayışına farklı 

yaklaşımları ortaya koymaktadır. 

• OECD, 1980’de sınır ötesi kişisel veri transferi ve bireylerin mahremiyet ve 

haklarının korunması konusunda rehber ilkeler yayımlamıştır. Söz konusu 

belgenin güncellenmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Avrupa Konseyinin 1981’de 

yayımladığı “Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi Sırasında Gerçek 

Kişilerin Korunmasına İlişkin Sözleşme” ilk uluslararası bağlayıcılığı olan belge 

olarak ortaya konmuş ve veri koruma ile sınır ötesi veri transferi konusunda temel 

ilkeler belirlenmiştir. 

• 1995 yılında Avrupa Birliği’nde kabul edilen 95/46/AT sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Yönergesi ile belirtilen hususların tüm üye ülkelerin iç hukuklarının bir 

parçası olması zorunlu tutulmuş, böylece bütün üye ülkelerde kişisel verilerin belli 

ölçüde korunması sağlanmıştır. Yönerge bazı temel ilkeler belirlemiş ve AB dışına 

veri transferini kısıtlamıştır. 

o Yönerge’de ortaya konulan temel ilkeler kısaca şunlardır: Hukuka ve 

dürüstlük kurallarına uygun olmak; doğru olmak; belirli, açık ve meşru 

amaçlar için işlenmek; toplandıkları veya yeniden işlendikleri amaçla 

bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak; gerektiğinde güncellenmek; işlendikleri 

amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektir.  
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o Bu Yönerge aynı zamanda kişisel verilerin Avrupa Birliği dışına çıkmasını 

da sınırlandırmış, “üçüncü ülke”ler için “yeterlilik” kıstası getirmiştir. Bir 

ülkenin “yeterli” statüsüne erişebilmesi için Yönerge’deki ilkelere uygun bir 

ulusal mevzuatı olması ve tam bağımsız bir veri koruma otoritesinin 

bulunması gerekmektedir. En son Yeni Zelanda, İsrail ve Uruguay’ın dâhil 

olduğu toplam 13 ülkeye “yeterlilik” statüsü verilmiştir. 

• Son yıllarda ise hem teknolojik gelişmelerin doğurduğu belirsizliklerden hem de 

üye ülkeler arasındaki mevzuat uyumsuzluğundan ötürü Veri Koruma Reformu 

üzerinde çalışılmaktadır. Bu çalışmaların amacı bütün Avrupa içerisinde geçerli 

olacak tek bir düzenleme olması ve “unutulma hakkı”92 gibi bazı güncel ilkeler 

benimsenmesi söz konusudur. Bu yönde çıkan taslağın, 2014 yılında kabul 

edilmesi ve 2016 yılında yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 

• APEC kişisel verileri belli seviyede güvence altına alacak ilkeleri belirleme ve 

bölgesel farklılıkları azaltarak ve işbirliğini artırarak sınır ötesi veri akışını 

serbestleştirme amacıyla 2004 yılında APEC Özel Yaşamın Gizliliği Çerçeve 

Belgesini kabul etmiştir. Belgede OECD Rehber İlkelerinin önemli bir etkisi 

olduğu görülmektedir. Ancak bu ilkelerin zorunlu olarak uygulanması 

öngörülmemiş, yol gösterici bir araç olması tercih edilmiştir. 

• ABD anayasası mahremiyeti doğrudan güvence altına almamış ancak alınan 

kararlar ile birlikte mahremiyet hakkı içtihatların bir parçası haline gelmiştir. İlave 

olarak özel sektördeki veri mahremiyetini sağlamak amacıyla bazı sektörlere 

yönelik düzenlemeler çıkartılmıştır. Ancak AB’deki gibi ulusal çapta bir veri 

koruma kanunu mevcut değildir. 

Henüz Türkiye’de kişisel verilerin güvence altına alınmasını sağlayacak ve Anayasa’da Henüz Türkiye’de kişisel verilerin güvence altına alınmasını sağlayacak ve Anayasa’da Henüz Türkiye’de kişisel verilerin güvence altına alınmasını sağlayacak ve Anayasa’da Henüz Türkiye’de kişisel verilerin güvence altına alınmasını sağlayacak ve Anayasa’da 

öngörülen çerçevede bir düzenleme yürürlüöngörülen çerçevede bir düzenleme yürürlüöngörülen çerçevede bir düzenleme yürürlüöngörülen çerçevede bir düzenleme yürürlüğe girmemiştir.ğe girmemiştir.ğe girmemiştir.ğe girmemiştir.        

 

 

 
92 Kendisi hakkındaki kişisel verilerin silinmesini isteme hakkı 
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• Anayasa’nın 20’inci maddesinde yapılan değişiklik93 ile birlikte kişisel veriler 

anayasal güvence altına alınmış, kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve 

usullerin kanun ile belirleneceği öngörülmüştür. Ancak henüz bu işlevi görecek bir 

kanun yasalaşmamıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Taslağı üzerinde 

çalışılmaktadır. 

• Bazı sektörel düzenlemeler (elektronik haberleşme ve bankacılık sektörlerinde) ile 

kişisel verilerin kullanımını kısıtlamıştır. Sağlık verileri ile ilgili yönetmelik üzerinde 

çalışılmaktadır. Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza 

Muhakemesi Kanunu ve bazı ikincil düzenlemelerde kişisel verilerin kullanımına 

ilişkin maddeler bulunmaktadır. 

Ülkemizde kişisel veriler konusundaki hassasiyet Avrupa BirliÜlkemizde kişisel veriler konusundaki hassasiyet Avrupa BirliÜlkemizde kişisel veriler konusundaki hassasiyet Avrupa BirliÜlkemizde kişisel veriler konusundaki hassasiyet Avrupa Birliği’ndekinden düşük ği’ndekinden düşük ği’ndekinden düşük ği’ndekinden düşük 

seviyede olduğu dile getirilmektedir.seviyede olduğu dile getirilmektedir.seviyede olduğu dile getirilmektedir.seviyede olduğu dile getirilmektedir. Bu yöndeki bilinçlendirme çalışmaları internetin 

güvenli kullanımına yönelik sürdürülen çalışmalar dâhilinde yapılmaktadır.  

Türkiye, Avrupa Birliği’nin 95/46 Veri Koruma Yönergesi ile belirlenen “yeTürkiye, Avrupa Birliği’nin 95/46 Veri Koruma Yönergesi ile belirlenen “yeTürkiye, Avrupa Birliği’nin 95/46 Veri Koruma Yönergesi ile belirlenen “yeTürkiye, Avrupa Birliği’nin 95/46 Veri Koruma Yönergesi ile belirlenen “yeterlilik” terlilik” terlilik” terlilik” 

kriterlerini karşılayan bir güvence sunmamaktadırkriterlerini karşılayan bir güvence sunmamaktadırkriterlerini karşılayan bir güvence sunmamaktadırkriterlerini karşılayan bir güvence sunmamaktadır. Bazı istisna durumlar94 hariç, AB’den 

Türkiye’ye kişisel veri taşımak yasaktır. 

Türkiye’de kişisel verilerin korunmasını sağlayacak bir hukuki çerçeve olmaması ve bir hukuki çerçeve olmaması ve bir hukuki çerçeve olmaması ve bir hukuki çerçeve olmaması ve 

özellikle Yönerge’nin “yeterliliközellikle Yönerge’nin “yeterliliközellikle Yönerge’nin “yeterliliközellikle Yönerge’nin “yeterlilik” kriterlerinin karşılanmaması hem bireyler hem de kurum ” kriterlerinin karşılanmaması hem bireyler hem de kurum ” kriterlerinin karşılanmaması hem bireyler hem de kurum ” kriterlerinin karşılanmaması hem bireyler hem de kurum 

ve kuruluşlar açısından sıkıntılar yaratmaktadır. ve kuruluşlar açısından sıkıntılar yaratmaktadır. ve kuruluşlar açısından sıkıntılar yaratmaktadır. ve kuruluşlar açısından sıkıntılar yaratmaktadır.     

• Anayasa’nın öngördüğü kanun çıkmadığı için kişisel verilere değinen diğer 

düzenlemelerin uygulamasında sıkıntılar yaşanmaktadır. 

 

 

 
93 20’inci maddeye yapılan ekleme: “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu 
hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya 
silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, 
ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve 
usuller kanunla düzenlenir.” 

 

94 Örneğin, şirketlerin Bağlayıcı Kurumsal Kurallar (Binding Corporate Rules) ve Bağlayıcı/standart/örnek anlaşma 
hükümleri (Binding/standard/model contractual clauses) yöntemleri ile veri transferini gerçekleştirmesi mümkündür 
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• Kamu kurumlarının AB’deki sistemler (ör. Europol, Schengen Bilgi sistemi, 

Eurojust) ile veri paylaşımında sıkıntılar yaşandığı için işbirliklerinin boyutu kısıtlı 

kalabilmektedir.  

• Bulut bilişim gibi sektörlerin Avrupa ile çalışmaları zorlaşmakta, dolayısıyla 

büyüme potansiyeli kısıtlanmaktadır. Süreçlerin veya organizasyonun bir kısmı AB 

sınırları içerisinde bulunan şirketler kurum içi bilgi paylaşımında sıkıntılar 

yaşamaktadır. 

Güvenli İnternetGüvenli İnternetGüvenli İnternetGüvenli İnternet    

Türkiye’de çocuklar, gençlerin ve ebeveynlerinin internetin güvenli kullanımı beTürkiye’de çocuklar, gençlerin ve ebeveynlerinin internetin güvenli kullanımı beTürkiye’de çocuklar, gençlerin ve ebeveynlerinin internetin güvenli kullanımı beTürkiye’de çocuklar, gençlerin ve ebeveynlerinin internetin güvenli kullanımı becerileri cerileri cerileri cerileri 

Avrupa’daki akranlarına göre çok daha düşük seviyededir. Türkiye’de belli yasadışı Avrupa’daki akranlarına göre çok daha düşük seviyededir. Türkiye’de belli yasadışı Avrupa’daki akranlarına göre çok daha düşük seviyededir. Türkiye’de belli yasadışı Avrupa’daki akranlarına göre çok daha düşük seviyededir. Türkiye’de belli yasadışı 

içeriklere karşılık erişim kısıtlama, internetin güvenli kullanımına yönelik bazı içeriklere karşılık erişim kısıtlama, internetin güvenli kullanımına yönelik bazı içeriklere karşılık erişim kısıtlama, internetin güvenli kullanımına yönelik bazı içeriklere karşılık erişim kısıtlama, internetin güvenli kullanımına yönelik bazı 

uygulamalar ve bilinçlendirme çalışmaları mevcuttur. uygulamalar ve bilinçlendirme çalışmaları mevcuttur. uygulamalar ve bilinçlendirme çalışmaları mevcuttur. uygulamalar ve bilinçlendirme çalışmaları mevcuttur.     

• 2011 yılındaki EU Kids Online araştırmasında Türkiye “düşük kullanım, biraz risk” 

ülkeleri arasında bulunmuştur. Çocuklar ve gençlerin güvenli internet becerileri en 

düşük seviyede 2,6/8,0 iken, AB ortalaması 4,2/8,0’da olarak tespit edilmiştir. 

Ebeveynlerin internet okuryazarlığı ve internet kullanımı da düşük seviyede 

bulunmuştur. Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki annelerin %87’si internet 

kullanırken, Türkiye’deki annelerin %24’ü kullanmakta, Avrupa Birliği’ndeki 

babaların ise %82’si kullanmaktayken, Türkiye’dekilerin %49’u kullanmaktadır. 

• Zararlı veya yasadışı içeriklere erişim kısıtlanmaktadır. 5651 sayılı Kanun 

içerisinde sayılan katalog suçları bünyesinde barındırmak suretiyle yasadışı içerik 

yayınlayan siteler adli makamlar ve bazı hallerde Telekomünikasyon İletişim 

Başkanlığı tarafından erişime engellenmektedir.  

• Türkiye’de internetin güvenli kullanımına yönelik uygulamalara örnek olarak 

“Güvenli İnternet” hizmeti verilebilir. “Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve 

Esaslar” yönetmeliği ile düzenlenen uygulama ile TİB ücretsiz ve isteğe bağlı bir 

şekilde kullanabileceği “Güvenli İnternet” adı altında internet filtresi hizmeti 

sunmaktadır. Uygulama yaklaşık 1,5 milyon aboneye ulaşmıştır. 

• Büyük bölümünü TİB’in yürüttüğü kitapçık, seminer, internet siteleri ve televizyon 

ve radyo programları formatlarında bilinçlendirme çalışmaları 
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gerçekleştirilmektedir. TİB tarafından 2012 yılı içerisinde öğrenci, eğitici, 

idarecilere ve ebeveynlere yönelik 300'e yakın seminer düzenlenmiş, yaklaşık 40 

bin kişiye internetin getirdiği faydalar, içerisinde barındırdığı riskler ve bu risklere 

karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca 

devlet tarafından sürdürülen çalışmaların yanı sıra bazı STK’ların da 

bilinçlendirme çalışmaları mevcuttur. 

Küresel eğilimlere bakıldığında güvenli internet çalışmalarının toplumsal farkındalık ve güvenli internet çalışmalarının toplumsal farkındalık ve güvenli internet çalışmalarının toplumsal farkındalık ve güvenli internet çalışmalarının toplumsal farkındalık ve 

yetkinliğin artırılmasına, internetin olumlu yönlerinden daha fazla yararlanılmasına,yetkinliğin artırılmasına, internetin olumlu yönlerinden daha fazla yararlanılmasına,yetkinliğin artırılmasına, internetin olumlu yönlerinden daha fazla yararlanılmasına,yetkinliğin artırılmasına, internetin olumlu yönlerinden daha fazla yararlanılmasına, 

yasadışı ve zararlı içeriklerin tespitine ve engellenmesine yönelik mekanizmaların 

geliştirilmesine odaklanıldığı görülmektedir.  

• AB’nin uyguladığı Güvenli İnternet Programı (2009-2013) dört adet eylem 

belirlemiştir: Toplumsal farkındalığı artırmak, yasadışı içerik ve zararlı eylemlerle 

mücadele etmek, güvenli internet ortamını teşvik etmek, bilgi ve birikim merkezi 

oluşturmak 

• AB’nin Dijital Gündem’i çerçevesindeki Çocuklara Daha İyi İnternet için Avrupa 

Stratejisi de dört başlık altında toplanmıştır: 

o Genç ve çocuklara yönelik kaliteli içeriğin teşvik edilmesi:::: çocukların 

yaratıcı içerik üretiminin teşvik edilmesi, çocuklara yönelik eğitici içeriğin 

artırılması ve internet kullanımının olumlu bir tecrübe olmasına yönelik 

adımlar atılması 

o Farkındalığın ve yetkinliklerin artırılması: İnternet ve medya 

okuryazarlığının artırılması, okullarda güvenli internet eğitimlerinin 

verilmesi, bilinçlendirme çalışmalarının artırılması, gençlerin bu sürecin 

etkin bir parçası olması, kullanıcılar için basit ve işlevsel ihbar 

mekanizmalarının kurulması 

o Çocuklara internette güvenli bir ortam sunulması: yaş gruplarına uygun 

gizlilik ayarları kurulması, ebeveyn gözetim mekanizmalarının ve 

kullanımlarının artırılması, içeriklerin yaş gruplarına göre sınıflandırmasının 

yaygınlaştırılması, çevrimiçi reklamcılığa yönelik ve aşırı para harcamayı 

sınırlandıracak önlemler alınması 
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o Çocukların cinsel istismarı ile mücadele edilmesi: : : : Çocuk istismarı 

unsurlarının çevrimiçi çabuk ve sistematik tespit edilmesi ve engellenmesi 

• Ülke örneklerine bakıldığında, çok değişik formatlarda toplumsal bilinçlendirme 

çalışmalarının yapıldığı ve eğitim sistemi içerisinde güvenli internete daha fazla 

ağırlık verildiği görülmektedir. Ayrıca STK’lar ve özel sektörün de bu çalışmalarda 

önemli rol oynadığı gözlemlenmiştir. 

Bilişim SuçlarıBilişim SuçlarıBilişim SuçlarıBilişim Suçları    

Türkiye’de bilişim suçları konusunda oldukça geniş bir hukuki altyapı mevcutTürkiye’de bilişim suçları konusunda oldukça geniş bir hukuki altyapı mevcutTürkiye’de bilişim suçları konusunda oldukça geniş bir hukuki altyapı mevcutTürkiye’de bilişim suçları konusunda oldukça geniş bir hukuki altyapı mevcut    olmak ile olmak ile olmak ile olmak ile 

birlikte Avrupa Birliği kurumları ile operasyonel işbirliklerinde sıkıntılar yaşanmaktadır.birlikte Avrupa Birliği kurumları ile operasyonel işbirliklerinde sıkıntılar yaşanmaktadır.birlikte Avrupa Birliği kurumları ile operasyonel işbirliklerinde sıkıntılar yaşanmaktadır.birlikte Avrupa Birliği kurumları ile operasyonel işbirliklerinde sıkıntılar yaşanmaktadır.    

• Türkiye’de bilişim suçları hukuku Türk Ceza Kanunu, Fikir Sanat Eserleri Kanunu, 

Elektronik İmza Kanunu, Bankacılık Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve 

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesindeki 

düzenlemeleri kapsamaktadır. 

• Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı soruşturma ve delil inceleme 

süreçlerini tek çatı altında yürütmektedir. 

• Avrupa Konseyi’ndeki 47 ülke arasından 35 ülke Siber Suç Sözleşmesini 

onaylamış, ancak Türkiye imzalamasına rağmen henüz onaylamamıştır. 

• Türkiye bilişim suçları alanında uluslararası projelere (ör. Interpol, ikili işbirlikleri) 

dâhil durumdadır. Ancak Siber Suç Sözleşmesi iç hukuka uyarlanmadığı ve 

kişisel verilerin korunması için “yeterli” güvence sunulmadığı için    bilişim suçları ile 

ilgili AB kuruluşları (ör. Europol, Schengen Bilgi Paylaşım Sistemi) ile stratejik 

işbirliğinin ötesinde operasyonel işbirliği gerçekleştirilememektedir. 

Bilişim suçları sınır aşan yapısıyla hemen hemen bütün ülkeler tarafından hukuksal 

düzenleme konusu yapılmıştır. Bu düzenlemeler incelendiğinde ülkelerin 

düzenlemelerinin büyük çoğunluğunda bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık, hırsızlık, 

verilere zarar verme, sabotaj, verilerde sahtekârlık, sisteme yetkisiz girme, kişisel 

verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması gibi eylemlerin suç olarak 

düzenlendiği görülmektedir 
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Ayrıca bilişim suçları ile mücadele sürecindeki görevlilerin bilişim suçları ve elektronik görevlilerin bilişim suçları ve elektronik görevlilerin bilişim suçları ve elektronik görevlilerin bilişim suçları ve elektronik 

deliller konusunda kapasitelerinin artırılmasının faydalı olacağı dile getirilmektedirdeliller konusunda kapasitelerinin artırılmasının faydalı olacağı dile getirilmektedirdeliller konusunda kapasitelerinin artırılmasının faydalı olacağı dile getirilmektedirdeliller konusunda kapasitelerinin artırılmasının faydalı olacağı dile getirilmektedir. “Türk 

Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında “bilişim suçlarında 

soruşturma teknikleri ve delil elde etme yöntemleri” konusunda eğitimler verilmektedir. 

Pek çok ülkede bilişim suçları ve elektronik deliller konusunda bazı çalışanların 

uzmanlaştırılması veya tüm çalışanların bilişim konusundaki yetkinliklerinin artırılması 

yöntemleriyle kolluk kuvvetlerinin ve adli görevlilerin birikimleri artırılmaktadır. Avrupa 

Konseyi Lizbon Şebekesi ve Siber Suç Projesi’nin Avrupa Konseyi ülkelerdeki95 iyi 

uygulamaları kavramsal bir çerçeveye yerleştirerek “Hâkimler ve savcılar için siber suç 

eğitimi: bir kavram” belgesi ile bir yol haritası çizmiştir. 

B.B.B.B. Temalar, Strateji/Gelişim Alanları ve UygulamalarTemalar, Strateji/Gelişim Alanları ve UygulamalarTemalar, Strateji/Gelişim Alanları ve UygulamalarTemalar, Strateji/Gelişim Alanları ve Uygulamalar    

d.d.d.d. Genel BakışGenel BakışGenel BakışGenel Bakış    

Eksen kapsamında oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve uygulamalar aşağıda Eksen kapsamında oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve uygulamalar aşağıda Eksen kapsamında oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve uygulamalar aşağıda Eksen kapsamında oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve uygulamalar aşağıda 

gösterilmektedir:gösterilmektedir:gösterilmektedir:gösterilmektedir:    

Tema 5.1 BİT’Tema 5.1 BİT’Tema 5.1 BİT’Tema 5.1 BİT’e yönelik güvenin arttırılmasıe yönelik güvenin arttırılmasıe yönelik güvenin arttırılmasıe yönelik güvenin arttırılması    

Strateji/gelişim alanı 5.1.1 Belirlenen ulusal yaklaşım doğrultusunda düzenleme, Strateji/gelişim alanı 5.1.1 Belirlenen ulusal yaklaşım doğrultusunda düzenleme, Strateji/gelişim alanı 5.1.1 Belirlenen ulusal yaklaşım doğrultusunda düzenleme, Strateji/gelişim alanı 5.1.1 Belirlenen ulusal yaklaşım doğrultusunda düzenleme, 

yapılanma ve yetkinliklerin geliştirilmesiyapılanma ve yetkinliklerin geliştirilmesiyapılanma ve yetkinliklerin geliştirilmesiyapılanma ve yetkinliklerin geliştirilmesi    

5.1.1.1 Ulusal bilgi güvenliği için bir düzenleme modelinin belirlenmesi ve 

hayata geçirilmesi 

5.1.1.2 Belirlenen ulusal yönelim için mevcut ve olası yapılanma 

modellerinin değerlendirilmesi 

5.1.1.3 Yetkinlik geliştirme politikalarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesi 

 

 

 
95 Çalışmaya katılan ülkeler: Belçika, Hırvatistan, Gürcistan, Almanya, Fransa, Hollanda, Polonya,  

Portekiz, Romanya, İspanya, Makedonya, İngiltere, İrlanda ve İtalya 
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Strateji/gelişim alanı 5.1.2  Kişisel verilerin güvence altına alınarak güven Strateji/gelişim alanı 5.1.2  Kişisel verilerin güvence altına alınarak güven Strateji/gelişim alanı 5.1.2  Kişisel verilerin güvence altına alınarak güven Strateji/gelişim alanı 5.1.2  Kişisel verilerin güvence altına alınarak güven 

içerisiniçerisiniçerisiniçerisinde kullanımının sağlanmasıde kullanımının sağlanmasıde kullanımının sağlanmasıde kullanımının sağlanması    

 5.1.2.1 Anayasa’nın öngördüğü hukuki çerçevenin hayata geçmesi ve Veri 

Koruma Otoritesinin oluşturulması 

5.1.2.2 Kişisel verilerin kullanımı konusundaki farkındalık ve yetkinliği 

artırma 

Strateji/gelişim alanı 5.1.3 Çocukların iStrateji/gelişim alanı 5.1.3 Çocukların iStrateji/gelişim alanı 5.1.3 Çocukların iStrateji/gelişim alanı 5.1.3 Çocukların interneti güvenli kullanımını sağlamak için nterneti güvenli kullanımını sağlamak için nterneti güvenli kullanımını sağlamak için nterneti güvenli kullanımını sağlamak için 

mekanizmaların güçlendirilmesi mekanizmaların güçlendirilmesi mekanizmaların güçlendirilmesi mekanizmaların güçlendirilmesi     

5.1.3.1 Çocuklar, gençlerin ve ebeveynlerin internetin güvenli kullanımı 

konusunda farkındalık ve yetkinliğini artırma 

5.1.3.2 İnternetteki riskler ile ilgili yardım ve danışma mekanizmalarının 

geliştirilmesi 

5.1.3.3 Çocukların ve gençlerin internet kullanımına dair araştırmaların 

artırılması 

5.1.3.4 Paydaşlar arasında bir platformun oluşturulması ve STK’ların 

desteklenmesi 

Strateji/gelişim alanı 5.1.4  Bilişim suçları ile mücadele yStrateji/gelişim alanı 5.1.4  Bilişim suçları ile mücadele yStrateji/gelişim alanı 5.1.4  Bilişim suçları ile mücadele yStrateji/gelişim alanı 5.1.4  Bilişim suçları ile mücadele yetkinliğinin artırılması etkinliğinin artırılması etkinliğinin artırılması etkinliğinin artırılması     

5.1.4.1 Siber Suç Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesi 

5.1.4.2 Kolluk kuvvetlerinin ve adli görevlilerin bilişim suçları konusunda 

birikimlerinin arttırılması 

5.1.4.3 Kullanıcıların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması 

e.e.e.e. TeTeTeTemalar ve Stratejiler/Gelişim Alanlarımalar ve Stratejiler/Gelişim Alanlarımalar ve Stratejiler/Gelişim Alanlarımalar ve Stratejiler/Gelişim Alanları    

Tema 5.1 BİT’e yönelik güvenin arttırılmasıTema 5.1 BİT’e yönelik güvenin arttırılmasıTema 5.1 BİT’e yönelik güvenin arttırılmasıTema 5.1 BİT’e yönelik güvenin arttırılması    

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yan etkisi olarak doğan risklerin doğrudan ve dolaylı 

etkilerini engellemek ve kullanıcı ve işletmelerin bilgi ve iletişim teknolojilerine olan 

güveninin artırılmasını hedeflemektedir. Bu tema altında 4 strateji/gelişim alanı tespit 

edilmiştir: 
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5.1.1 Belirlenen ulusal yaklaşım doğrultusunda düzenleme, yapılanma ve 5.1.1 Belirlenen ulusal yaklaşım doğrultusunda düzenleme, yapılanma ve 5.1.1 Belirlenen ulusal yaklaşım doğrultusunda düzenleme, yapılanma ve 5.1.1 Belirlenen ulusal yaklaşım doğrultusunda düzenleme, yapılanma ve 

yetkinliklerin geliştirilmesiyetkinliklerin geliştirilmesiyetkinliklerin geliştirilmesiyetkinliklerin geliştirilmesi    

5.1.2 Kişisel verilerin güvence altına alınarak g5.1.2 Kişisel verilerin güvence altına alınarak g5.1.2 Kişisel verilerin güvence altına alınarak g5.1.2 Kişisel verilerin güvence altına alınarak güven içerisinde kullanımının üven içerisinde kullanımının üven içerisinde kullanımının üven içerisinde kullanımının 

sağlanmasısağlanmasısağlanmasısağlanması    

5.1.3 Çocukların interneti güvenli kullanımını sağlamak için mekanizmaların 5.1.3 Çocukların interneti güvenli kullanımını sağlamak için mekanizmaların 5.1.3 Çocukların interneti güvenli kullanımını sağlamak için mekanizmaların 5.1.3 Çocukların interneti güvenli kullanımını sağlamak için mekanizmaların 

güçlendirilmesi güçlendirilmesi güçlendirilmesi güçlendirilmesi     

5.1.4 Bilişim suçları ile mücadele yetkinliğinin artırılması5.1.4 Bilişim suçları ile mücadele yetkinliğinin artırılması5.1.4 Bilişim suçları ile mücadele yetkinliğinin artırılması5.1.4 Bilişim suçları ile mücadele yetkinliğinin artırılması    
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f.f.f.f. Uygulama DetaylarıUygulama DetaylarıUygulama DetaylarıUygulama Detayları    

Tema 5.1 BİT’e yönelik güvenin arttırılmasTema 5.1 BİT’e yönelik güvenin arttırılmasTema 5.1 BİT’e yönelik güvenin arttırılmasTema 5.1 BİT’e yönelik güvenin arttırılmasıııı    

Strateji/gelişim alanı 5.1.1 Belirlenen ulusal yaklaşım doğrultusunda düzenleme, Strateji/gelişim alanı 5.1.1 Belirlenen ulusal yaklaşım doğrultusunda düzenleme, Strateji/gelişim alanı 5.1.1 Belirlenen ulusal yaklaşım doğrultusunda düzenleme, Strateji/gelişim alanı 5.1.1 Belirlenen ulusal yaklaşım doğrultusunda düzenleme, 

yapılanma ve yetkinliklerin geliştirilmesiyapılanma ve yetkinliklerin geliştirilmesiyapılanma ve yetkinliklerin geliştirilmesiyapılanma ve yetkinliklerin geliştirilmesi    

5.1.1.1 Ulusal bilgi güvenliği için bir düzenleme modelinin belirlenmesi ve hayata 5.1.1.1 Ulusal bilgi güvenliği için bir düzenleme modelinin belirlenmesi ve hayata 5.1.1.1 Ulusal bilgi güvenliği için bir düzenleme modelinin belirlenmesi ve hayata 5.1.1.1 Ulusal bilgi güvenliği için bir düzenleme modelinin belirlenmesi ve hayata 

geçirilmesigeçirilmesigeçirilmesigeçirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Belirlenen ulusal yönelimin etkin işleyebilmesi için düzenleme modelinin belirlenmesi, 

gerekli birincil ve ikincil düzenlemelerin yürürlüğe geçirilmesi ve uygulanması 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Mevcut durumda Türkiye’de bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla bilişim suçları kanunları 

ve sektörel bilgi güvenliğine yönelik düzenlemeler (elektronik haberleşme ve bankacılık 

sektörlerinde) mevcuttur. 

Geçmişte ulusal bilgi güvenliğine yönelik bazı kanun çalışmaları yapılmış, ancak hiçbirisi 

yasalaşmamıştır. 1990’ların sonlarından 2006 yılına kadar Milli Savunma Bakanlığı 

bünyesinde yürütülen bilgi güvenliği çalışmaları ile hukuki boşluğu gidermeye yönelik 

Ulusal Bilgi Güvenliği Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 

hazırlanmış, ancak üzerinde mutabakat sağlanamadığı için sonuca ulaşılamamıştır. 

Ardından Adalet Bakanlığı’nın sürdürdüğü kanun tasarısı taslağının hazırlığına başlamış 

ve ortaya Ulusal Bilgi Güvenliği Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 

çıkmıştır. En son 2012 yılında Bilişim Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı üzerinde 

çalışmalar yapılmıştır. Henüz bu çalışmaların hiçbirisi yasalaşmamıştır. 

20 Haziran 2013’te yayımlanan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem 

Planı içerisinde sayılan stratejik eylemler arasında “Yasal Düzenlemelerin Yapılması” 

başlığına da yer verilmiş ve “2013-2014 döneminde, ulusal siber güvenliğin sağlanması 

konusunda gerek kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan, 

gerekse ihtiyaç duyulan alanlarda mevcut eksiklikleri gidermeyi amaçlayan mevzuatın 
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oluşturulması çalışmalarına başlanacaktır.  Söz konusu çalışmalar, ceza hukuku, medeni 

hukuk, idari yargı ve bunlara ilişkin tüm usul hükümlerinin düzenlenmesine destek 

olacak bir nitelik arz edecektir” diye açıklanmıştır. 

Uluslararası örneklere bakıldığında bazı ülkelerin (ör. ABD, İsrail, Almanya, Hollanda, 

Fransa, Finlandiya) kamu, özel sektör veya kişilerin bilgi güvenliğinin korunması için 

düzenlemeleri yürürlüğe soktuğu görülmektedir. Bu düzenlemeler ulusal bilgi 

güvenliğinin sağlanması için konuya farklı bakış açılarıdan yaklaşmaktadır ve kurumsal 

yapılanma modeli ile bir bütünlük taşımaktadır. 

Türkiye’de de Ulusal Siber Güvenlik Stratejisinde belirlenen yönelimin hayata 

geçebilmesi için belli düzenlemeler gerekli olacaktır. Bu konuda ülke modellerinde 

benimsenen düzenlemeler arasında geçmiş çalışmaları da göz önünde tutarak Türkiye 

bağlamına en uygun yaklaşımın hangisi olduğunun belirlenmesi, mevcut düzenlemelerin 

gözden geçirilmesi gereken birincil ve ikincil düzenlemelerin hayata geçmesi ve ile ilgili 

ihtiyaç mevcuttur. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (sorumlu) 

• Adalet Bakanlığı 

• TÜBİTAK 

• Sektörel denetim kuruluşları (BTK, BDDK, EPDK vs.) 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Farklı düzenleme modellerine göre farklı etkiler görülebilecektir. 

Etkin bir düzenleme modeli ulusal bilgi güvenliğinin 

geliştirilmesine yönelik kapsamın, yetki ve sorumlulukların açık bir 

şekilde tanımlanmasını sağlayabilir 

o Ulusal bilgi güvenliğinin kapsamının tanımlanması üzerinde 

mutabakatın sağlandığı bir çerçeve oluşturabilir 
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o Yetkilerin tanımlanması kurumsal yapılanmanın etkin 

çalışabilmesine yardımcı olabilir 

o Sorumlulukların tanımlanması ulusal bilgi güvenliği 

kapsamında değerlendirilen kuruluşların atması gereken 

adımları ve önceliklerini açıklığa kavuşturabilir 

• Etkin bir düzenleme modeli sonuç olarak ulusal bilgi güvenliğinin 

artırılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Bilgi güvenliği 

seviyesinin artması mevcut zararların ve olası zararların 

azalmasına yardımcı olacaktır. Güvenlik algısının artması 

sonucunda ise bilgi ve iletişim teknolojilerine olan güven 

artacaktır. (Şekil 28) 

 

Şekil 28 Bilgi güvenliğini iyileştirmenin etkileri 

Bilgi güvenliğini geliştirmenin etkileri

Bilgi güvenliğini 
önceliklendirmenin doğrudan

etkileri

▪ Bilgi güvenliği harcamalarının artması (kamu ve özel sektör harcamaları)
▪ Bilgi güvenliği (özellikle de siber güvenlik) sektörünün büyümesi, istihdamın artması

▪ Bilişim suçlarının neden olduğu doğrudan kayıpların azalması
– Türkiye’nin GSYH’nın %0,07-%0,07 arasında bir büyüklüğe sahip olduğu tahmin edilen

bilişim suçu zararının azalması1

▪ Kullanıcı hatalarından doğan kayıpların azaltılması

Güvenlik seviyesinin 
artmasının doğrudan etkileri

Mevcut zararların 
azaltılması

▪ Kritik altyapıların olası hasarlarının azaltılması 
– Kritik altyapılarda meydana gelebilecek bir aksama sonucu oluşabilecek milyarlarca lira 

zararın engellenmesi2

Olası zararların 
azaltılması

▪ Bireylerin bilgi sistemlerini kullanımının artması 
– Güvenlik kaygılarından dolayı alışveriş etmeyen internet kullanıcılarının çekincelerinin 

kaldırılmasının çevrimiçi alışverişi yaklaşık %25 (5-6 milyar TL) artırması mümkündür3

– İnternet kullanmayanların %7'si güvenlik kaygılarını sebep göstermiştir.4

▪ Kamunun bilgi sistemlerini kullanımının artması
– Küresel örneklere baktığımızda, kamu hizmetlerinin internete taşınması ile kamu 

harcamalarının beşte bir oranında azalabileceği hesaplanmıştır5

▪ Özel sektörün bilgi sistemlerini kullanımının artması

Güvenlik algısının 
artmasının dolaylı etkileri

Bilgi sistemlerine 
güvenin artması

1 Türkiye’de bilişim suçlarının maliyetinin 560 milyon ABD dolara  (yaklaşık GSYH’nın %0,07’si) tekabül ettiği tahmin edilmiştir. (Symantec Basın Bülteni, Eylül 
2012, “2012 Norton Siber Suç Raporuna göre, Türkiye’de Siber Suçların Toplam Net Maliyeti 556 Milyon ABD dolarını Buluyor”) Bir araştırma ise İngiltere’de 
GSYH’i içinde bilişim suçlarının doğrudan yaklaşık %0,007’e denk zarara neden olduğu hesaplanmıştır (Anderson et al. 2012, “Measuring the Cost of Cybercrime”)
2 2003 yılında ABD’nin Kuzeydoğusu’nda hata sonucunda ortaya çıkan elektrik kesintisinin 6 milyar ABD dolar zarara neden olduğu tahmin edilmektedir. 
(Kaynaklar: Center for New American Studies, “America’s Cyber Future, Security and Prosperity in the Information Age” Volume II, Temmuz 2011.)
3 İnternetten alışveriş yapmayan tüketicilerin %28'i güvenlik, %17'si gizlilik endişeleri belirtmektedir. (Kaynak: TÜİK, 2012, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 
Kullanım Araştırması) Türkiye’de toplam e-ticaret pazarı 17,5-21 milyar TL arasında büyüklüğü olduğu tahmin edilmektedir. (Kaynak: İnternet Girişimciliği ve e-
Ticaret Ekseni Mevcut Durum Raporu)
4 (Kaynak: Ipsos KMG, 2012, ”Ev Telefonu Hat, İnternet ve Bilgisayar Sahipliği Araştırması”)
5 (Kaynak: Cabinet Office, “Digital Efficiency Report” [Çevrimiçi]. http://publications.cabinetoffice.gov.uk/digital/efficiency )
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FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması için gerekli olan süreç maliyetinin dışında bir 

maliyet öngörülmemektedir. 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama için gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulama için bir ardıl uygulama bulunmamaktadır.  

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Aşağıdaki uygulama ile uyum gözetilmelidir: 

• 5.1.2.1 Anayasa’nın öngördüğü hukuki çerçevenin hayata geçmesi ve Veri Koruma 

Otoritesinin oluşturulması 

• 5.1.4.1 Siber Suç Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesi 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adı9. Üst Seviye Uygulama Adı9. Üst Seviye Uygulama Adı9. Üst Seviye Uygulama Adımlarımlarımlarımları    

• Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ile uyumlu şekilde ve uluslararası örnekleri ve geçmiş 

çalışmaları göz önünde bulundurarak Türkiye’nin bağlamına uygun bir düzenleme 

modelinin belirlenmesi (söz konusu modeller aşağıda detaylandırılmıştır) 

• Düzenleme modelinin gerektirdiği birincil ve ikincil düzenlemelerin yürürlüğe girmesi 

• Mevcut düzenlemelerin benimsenen yönelimlere göre gözden geçirilmesi ve gerekli 
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görülürse iyileştirmelerin yapılması 

• Eğer söz konusu birincil ve ikincil düzenlemeler kamudaki veya özel sektördeki 

yönetici ve çalışanlara alışkın olmadıkları bir bilgi güvenliği yükümlülüğü getiriyorsa, 

düzenlemeler hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yapılması  

Bilgi güvenliği düzenleme modelleriBilgi güvenliği düzenleme modelleriBilgi güvenliği düzenleme modelleriBilgi güvenliği düzenleme modelleri    

Uluslararası örnekler ulusal bilgi güvenliğinin geliştirmek için içerisinde düzenleme, 

yapılanma ve yetkinliklerin gelişmesine yönelik parçalar içeren dört model 

benimsemiştir. “Sektörel düzenleme modeli” sektörel düzenlemeleri, öz-denetleme ve 

üst seviye bir koordinasyonu benimsemiştir ve modele örnek olarak ABD’yi incelemek 

mümkündür. “Kanuni düzenleme modeli” kritik altyapıların korunmasına yönelik kanun 

ve üst seviye bir koordinasyon benimsemiştir ve bu modele örnek olarak İsrail’i 

incelemek mümkündür. “İşbirliği modeli” ise tüm paydaşların işbirliğini stratejisinin 

merkezine yerleştiren bir yaklaşımı benimsemiştir ve bu modele örnek olarak Hollanda’yı 

incelemek mümkündür. “Kurumsal yapılanma modeli” ise güçlü bir merkezi kurumun 

ulusal bilgi güvenliğini güçlendirmeye yönelik çalışmasını öngörmüştür ve bu modele 

örnek olarak Almanya’yı incelemek mümkündür. (Şekil 29) 

Düzenleme boyutunda ülkenin strateji belgeleri, kritik altyapıları, özel sektörü ve kişisel 

verileri koruma, bilişim suçları ile mücadele etme ve yapılanmaya yönelik hayata 

geçirdiği düzenlemeler kastedilmektedir. ABD’nin sektörel düzenlemelere odaklandığı, 

İsrail’in kritik altyapıları doğrudan düzenlemeyi seçtiği, Hollanda’nın kanun koymamayı 

tercih ettiği ve Almanya’nın yapılanmaya yönelik kanun çıkarttığı görülmektedir: 

• Sektörel düzenleme modeli: ABD, Ulusal Bilgi Güvenliği Stratejisi’ni 2003 yılında 

yayınlamış, bilişim suçları kanunlarını çıkartmış, kritik altyapıları tanımlamış ve 

sektörel düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Son yıllarda kritik altyapıların 

korunması ve bilgi paylaşımına yönelik düzenlemeler gündeme gelmiştir. 

Yapılanmaya dair ya da kişisel verilerin korunmasına yönelik bir kanun mevcut 

değildir. 

• Kanuni düzenleme modeli: İsrail, Ulusal Bilgi Güvenlik Stratejisi üzerinde 

çalışmaktadır, bilişim suçları kanunlarını çıkartmış, kritik altyapıları tanımlamış ve 

kişisel verileri güvence altına almıştır. Kritik altyapıların büyük bölümünün devlet 

elinde bulunmasından ve bu kritik altyapıların ulusal güvenlik açısından önem 
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taşımasından ötürü 2002 yılında kritik altyapıların doğrudan denetlenmesine izin 

verecek bir kanun çıkartan İsrail, bilgi güvenliği konusunda devlet odaklı bir 

düzenleme çözümünü benimsemiştir. Yapılanmaya dair bir kanun mevcut 

değildir. 

• İşbirliği modeli: Hollanda, ilk Ulusal Bilgi Güvenliği Stratejisini 2011 yılında 

hazırlamış, ikincisi üzerinde çalışmalara başlamıştır. Hollanda, bilişim suçları 

kanunlarını çıkartmış, kritik altyapıları tanımlamış ve kişisel verileri güvence altına 

almıştır. Yapılanmaya dair bir kanun mevcut değildir. Kişisel verileri koruma 

yükümlülüğünün ötesinde Hollanda kanuni bir zorlama uygulamamaktadır, bu 

boyutta daha serbest bir yaklaşım benimsemiştir. 

 

Şekil 29 Ulusal Bilgi Güvenliği Stratejisi modelleri ve örnek ülkeler 

Konu Kategoriler

Düzenlemeler

Yapılanma

▪ Yapılanmaya dair kanun

▪ Ulusal strateji ve 
koordinasyon birimi

▪ Bu birimin kompozisyonu

▪ Bağlı bulunduğu seviye

▪ Kamu-özel işbirliği?

▪ Bilgi paylaşımı 
mekanizmaları 

▪ Kamunun bilgi 
güvenliğinden sorumlu

▪ Bilgi paylaşımı zorunluğu

▪ Bilişim suçları kanunları

▪ Kritik altyapıların bilgi 
güvenliğinin kanun ile
denetimi

▪ Kişisel veriler kanunu

▪ Sektörel düzenlemeler

▪ Kritik altyapıların 
tanımlanması

Ayrıştıran 
özellikler

▪ Stratejisi belgesi

Kısmen mevcut/
yapım aşamasında

Mevcut 

– Mevcut değil

Bilgi Güvenliği konusunda incelediğimiz modeller ve ülke örnekleri

Sektörel 
düzenleme modeli

▪ Siber Güvenlik Ofisi

▪ Kamu 

▪ Başkanlık

▪ Kamu danışmanlık 
vermekte, Executive
Order işbirliğinin 
artırılmasını talep ediyor

▪ İç Güvenlik Teşkilatı 
danışmanlığı ve sektörel 
bilgi paylaşımı ve analiz 
merkezleri sayesinde

▪ İç Güvenlik Teşkilatı 
– Siber Güvenlik ve 
İletişim Ofisi

–

–

Örnek ülke: ABD

▪ “Siber Uzayın Güvenliği 
İçin Ulusal Strateji“ (2003)

–

–

▪ Ulusal Siber Büro

▪ Kamu 

▪ Başbakanlık 

▪ Forumlar aracılığı ile 
stratejik seviyede diyalog 
sürdürülmektedir

▪ Ulusal Siber Büro 
sayesinde

▪ İsrail Güvenlik 
Ajansı – Ulusal Bilgi 
Güvenliği Otoritesi

▪ Kişisel veriler kanunu 
çerçevesinde

–

–

Örnek ülke: İsrail

▪ Hazırlanmakta

Kanuni 
düzenleme modeli

▪ Ulusal Siber Güvenlik 
Konseyi

▪ Kamu, özel, akademi

▪ Bağımsız 

▪ Stratejik seviyede 
sürdürülmekte

▪ Ulusal Siber Güvenlik 
Merkezi sayesinde, 
sektörel bilgi paylaşımı 
ve analiz merkezleri 
aracılığıyla

▪ Güvenlik ve Adalet 
Bakanlığı – Güvenlik 
ve Anti-terör 
Koordinatörlüğü

▪ Kişisel veriler kanunu 
çerçevesinde

–

–

–

Örnek ülke: Hollanda

▪ “Ulusal Siber Güvenlik 
Stratejisi” (2011)

İşbirliği 
modeli

▪ Federal Bilgi Güvenliği 
Ofisi

▪ Kamu

▪ İçişleri Bakanlığı

▪ Federal Bilgi Güvenliği 
Ofisi yakın çalışmaktadır, 

▪ Siber Güvenlik Kurulu 
kurulacaktır 

▪ Federal Bilgi Güvenliği 
Ofisi aracılığıyla

▪ Federal Bilgi Güvenliği 
Ofisi

▪ Kişisel veriler kanunu 
çerçevesinde

–

–

Örnek ülke: Almanya

▪ “Ulusal Siber Güvenlik 
Stratejisi” (2011)

Kurumsal 
yapılanma modeli



 

446 

 

• Kurumsal yapılanma modeli: Almanya, 2009 yılında ulusal stratejisini hazırlamış, 

bilişim suçları kanunlarını çıkartmış, kritik altyapıları tanımlamış ve kişisel verileri 

güvence altına almıştır. Kritik altyapıların bilgi güvenliği açısından korunmasına 

dair doğrudan bir kanun bulunmamaktadır. Federal Bilgi Güvenliği Ofisi 

yapılanması ise kanunlar ile hayata geçirilmiş ve güçlendirilmiştir. 

Farklı modellerin farklı özelliklerinin bulunduğu gözlemlenmiştir. Sektörel düzenleme 

modeli özel sektörün istekliliğini ve devletin en üst mevkisine bağlı bir kurumun ulusal 

çapta daha etkili olacağını varsaymaktadır. Kanuni düzenleme modeli ise yürütmenin en 

üst birimine bağlı bir kurumun ulusal çapta daha etkili olacağını varsaymaktadır. İşbirliği 

modeli kamu ve özel sektörün kendi bilgi güvenliğini artırmaya yönelik yeteri kadar 

istekliliğinin olduğunu ve her bir kesimden paydaşın faydalı katkı verebileceğini 

varsaymaktadır. Kurumsal yapılanma modeli de özel sektörün belli bir istekliliğinin 

olduğunu varsaymaktadır. 

Türkiye’de geçmiş çalışmaların Almanya’da gözlemlenen kurumsal yapılanma modeli ve 

bu model için gereken yasal altyapıyı oluşturmaya yöneldiği görülmektedir. 

En son 2012 yılında Bilişim Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı üzerinde çalışmalar 

yapılmış, kurumsal yapılanma öngören bir model benimsenmiştir. Ulusal Siber Güvenlik 

Stratejisi ise “kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan” bir yasal 

düzenleme eylemine başlandığını belirtmiştir. 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Düzenlemelerin, özellikle de özel sektörü etkileyecek düzenlemelerin, paydaşların 

görüşünün alınmadan hazırlanması ve yürürlüğe girmesi uygulamada güçlük 

çıkartabilir. 

• Olası birincil ve ikincil düzenlemeler ile birlikte yükümlülük altına girebilecek yönetici 

ve çalışanlar bilgi güvenliği ve yükümlülükleri hakkında yetersiz bilgi ve yetkinliğe 

sahip olabilirler.  

• Düzenleme modellerinin kendilerine özgün olası çekinceler olabilecektir. Söz konusu 

çekinceler Uygulama Adımları altında detaylı olarak değerlendirilmiştir. 
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11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Söz konusu birincil ve ikincil düzenlemeler 3-6 içerisinde hazırlanıp yürürlüğe girebilir. 
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5.1.1.2 Belirlenen ulusal yönelim için mevcut ve olası yapılanma modellerinin 5.1.1.2 Belirlenen ulusal yönelim için mevcut ve olası yapılanma modellerinin 5.1.1.2 Belirlenen ulusal yönelim için mevcut ve olası yapılanma modellerinin 5.1.1.2 Belirlenen ulusal yönelim için mevcut ve olası yapılanma modellerinin 

değerlendirilmesideğerlendirilmesideğerlendirilmesideğerlendirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Belirlenen ulusal yönelimin etkin işleyebilmesi için mevcut yapılanma modelinin gözden 

geçirilmesi ve olası kurumsal yapılanma modellerinin incelenerek gerekli görülen yeni 

yapılanmaların oluşturulması 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

2012 yılında kurulan ve kamu yöneticilerinden oluşan Siber Güvenlik Kurulu, ulusal 

koordinasyondan sorumludur ve strateji ve kapsamlı bir eylem planı üzerinde 

çalışmaktadır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kamu içerisindeki bilgi 

güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olarak belirlenmiştir. TÜBİTAK, BTK, TİB ve Siber 

Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da değişik rollerle ulusal bilgi güvenliği 

çalışmalarına destek vermektedir.  

2012 yılında gündeme gelen Bilişim Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı da bir kurumsal 

yapılanma öngörmüştür. Bu yapılanma içerisinde stratejik seviyede ve koordinasyondan 

sorumlu Bilişim Güvenliği Kurulu ve Bilişim Güvenliği Başkanlığı tanımlanmıştır.  

20 Haziran 2013’te yayımlanan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem 

Planı içerisinde sayılan stratejik eylemler arasında “Yasal Düzenlemelerin Yapılması” 

başlığı altında “ulusal siber güvenliğin sağlanması konusunda gerek kurum ve 

kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan” yasal düzenlemelerin 

yapılmasını öngörmüş, dolayısıyla bu eylem planının zamansal kapsamı içerisinde bazı 

kurum ve kuruluşların yasal yetkilerle donatılması beklenmektedir.  

Uluslararası örneklere baktığımızda, bazı ülkelerin (ör. ABD, İsrail, Almanya, Hollanda, 

Fransa) kamu, özel sektör veya kişilerin bilgi güvenliğinin korunması için bazı kurumsal 

yapılanma oluşturdukları görülmektedir. Bazı ülkelerde bu yapılanma devlet başkanına 

bağlı bir koordinatörlük şeklinde olabildiği gibi, bazılarında ise bir bakanlığa bağlı kurum 

olarak işlev görebilmektedir. Bu yapılanmalar ulusal bilgi güvenliğinin sağlanması için 
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konuya farklı bakış açılarıdan yaklaşmaktadır ve düzenleme modeli ile bir bütünlük 

taşımaktadır. 

Türkiye’de de ulusal bilgi güvenliği için belirlenen yönelimin hayata geçebilmesi için 

mevcut yapılanma modelinin gözden geçirilmesi, olası ilave yapılanma modelleri 

değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi önemlidir.  

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (sorumlu) 

• TÜBİTAK 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Farklı yapılanma modellerine göre farklı etkiler 

görülebilecektir. Etkin bir yapılanma modeli ulusal bilgi 

güvenliğinin geliştirilmesine yönelik eşgüdümün 

sağlanmasını, atılan adımların takibini ve yetkinliklerin 

geliştirilmesini destekleyebilir 

o Yapılanma modeli değişik yetki ve sorumlulukları olan 

birimlerin işbirliğini ve eşgüdümünü artırabilir 

o Yapılanma modeli üst seviyede sorumlu birimleri de 

oluşturabileceği için atılan adımların takibini 

kolaylaştırabilecektir 

o Yapılanma modeli ile ulusal bilgi güvenliği için 

oluşabilecek kurumsallaşma süreç içerisinde rol 

oynayan paydaşların yetkinliklerin gelişimine yardımcı 

olabilecektir 

• Etkin bir yapılanma modeli sonuç olarak ulusal bilgi 

güvenliğinin artırılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Bilgi 

güvenliği seviyesinin artması olası zararların azalmasına 

yardımcı olacaktır. Güvenlik algısının artması sonucunda ise 
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bilgi ve iletişim teknolojilerine olan güven artacaktır.(Şekil 

28) 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Altyapı yatırımları (kamu) Gerekli kurumsal 

yapılanmanın (ör. kurul, 

genel müdürlük, daire 

başkanlığı, koordinatörlük) 

maliyeti, var olan bir birimin 

yetkilendirilmesi ya da yeni 

bir kurumun (30 çalışanlı) 

kurulması 

0-5 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama için gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulama için bir ardıl uygulama bulunmamaktadır.  

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    
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• Uluslararası örnekler eğilimlerde gözlemlenen Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 

geçmiş çalışmaları göz önünde bulundurularak Türkiye’nin bağlamına uygun bir 

yapılanma modelinin belirlenmesi (söz konusu modeller aşağıda detaylandırılmıştır) 

• Yapılanma modelinin gerektirdiği kurumların veya kuruluşların oluşturulması ve 

hayata geçirilmesi 

Bilgi güvenliği yapılanma modelleriBilgi güvenliği yapılanma modelleriBilgi güvenliği yapılanma modelleriBilgi güvenliği yapılanma modelleri    

Uluslararası örnekler ulusal bilgi güvenliğini geliştirmek için içerisinde düzenleme, 

yapılanma ve yetkinliklerin gelişmesine yönelik parçalar içeren dört model 

benimsemiştir. “Sektörel düzenleme modeli” sektörel düzenlemeleri, öz-denetleme ve 

üst seviye bir koordinasyonu benimsemiştir ve modele örnek olarak ABD’yi incelemek 

mümkündür. “Kanuni düzenleme modeli” kritik altyapıların korunmasına yönelik kanun 

ve üst seviye bir koordinasyon benimsemiştir ve bu modele örnek olarak İsrail’i 

incelemek mümkündür. “İşbirliği modeli” ise tüm paydaşların işbirliğini stratejisinin 

merkezine yerleştiren bir yaklaşımı benimsemiştir ve bu modele örnek olarak Hollanda’yı 

incelemek mümkündür. “Kurumsal yapılanma modeli” ise güçlü bir merkezi kurumun 

ulusal bilgi güvenliğini güçlendirmeye yönelik çalışmasını öngörmüştür ve bu modele 

örnek olarak Almanya’yı incelemek mümkündür. (Şekil 29) 

Yapılanma boyutunda nasıl bir stratejik yapılanma ile birlikte ulusal bilgi güvenliği 

stratejisinin yürütüldüğü ve koordine edildiği, tüm paydaşlar ile işbirliğinin ve bilgi 

paylaşımının nasıl bir mekanizma ile sağlandığı kastedilmektedir. ABD sektörlerin öz-

denetlemesi ve Beyaz Saraya bağlı Siber Güvenlik Ofisi modelini, İsrail başbakanlığa 

bağlı olarak paydaşlarla yakından çalışan Ulusal Siber Büro modelini, Hollanda 

paydaşların müdahil oldukları ulusal bir stratejik konsey modelini, Almanya ise özel bir 

bilgi güvenliği kurumunu benimsemiştir.  

• ABD, öz-denetleme üzerinden ve sektörel koordinasyonlara odaklanmış, kamu 

içerisindeki bilgi güvenliğini İç Güvenlik Teşkilatı içerisindeki Siber Güvenlik ve 

İletişim Ofisi üzerinden yürütmüştür. Son yıllarda tüm bu çabaların 

koordinasyonunu ve bilgi güvenliğinin ulusal seviyedeki önceliğinin artırılması 

amacıyla daha üst seviye bir birim ihtiyacı doğmuş ve bu doğrultuda Beyaz 

Saraya bağlı ve kamu temsilcilerinden oluşan bir Siber Güvenlik Ofisi 

kurulmuştur. Sektörel koordinasyon ve bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla İç 
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Güvenlik Teşkilatı koordinasyonunda sektörel bilgi paylaşımı ve analizi merkezleri 

kurulmuştur. Bu yapılanma içerisinde sektörel işbirlikleri desteklenmekte ve İç 

Güvenlik Teşkilatı danışmanlık sunmaktadır. 

• İsrail, devlet eliyle kritik altyapıların denetlenmesinin kapsamı dışarısında kalan 

özel sektörün ve bireylerin bilgi güvenliğinin artırılmasına yönelik olarak 

Başbakanlığa bağlı bir Ulusal Siber Büro kurmuştur. Bu büro tamamen kamudan 

oluşmasına rağmen, özel sektör, STK’lar ve üniversiteler ile yakından çalışmakta, 

forumlar aracılığı ile paydaşları strateji hazırlama sürecine dâhil etmektedir. Büro 

ayrıca bilgi paylaşımını artırmak amacıyla özel sektör temsilcileri ile çalışmalar 

yapmaktadır. Kamu içerisindeki bilgi güvenliğinden sorumlu olarak da İsrail 

Güvenlik Ajansı ve içerisindeki Ulusal Bilgi Güvenliği Otoritesi belirlenmiştir. 

• Hollanda, işbirliğini stratejisinin merkezine alan bir Ulusal Bilgi Güvenliği Stratejisi 

ile birlikte Ulusal Siber Güvenlik Konseyi oluşturmuştur. Kamu, özel ve 

akademiden temsilcilerden oluşan bu stratejik kurul önderliğinde ilk Ulusal Bilgi 

Güvenliği Stratejisi hazırlanmıştır. Kurulun bir yaptırım gücü mevcut olmamasına 

rağmen gönüllülük ve işbirliği esasına dayanarak adımlar atılmaktadır. Yine ilk 

strateji belgesi ile oluşturulan Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ve sektörel bilgi 

paylaşımı ve analiz merkezleri aracılığıyla bilgi paylaşımı artırılmaktadır. Kamu 

içerisindeki bilgi güvenliği çalışmalarını koordine etme sorumluluğu Güvenlik ve 

Adalet Bakanlığı içerisindeki Ulusal Güvenlik ve Anti-terör Koordinatörlüğü 

görevlendirilmiştir.  

• Almanya, 1990’da bir kanun ile Federal İçişlerine bağlı olarak kurduğu Federal 

Bilgi Güvenliği Ofisinin güçlü bir kurumsal yapılanması aracılığıyla devlet 

içerisindeki bilgi güvenliğini artırmaya ve özel sektöre yol göstermeye yönelik 

adımlar atmaktadır. Ofis özel sektöre danışmanlık yapmakta ve bilgi güvenliği 

ürün ve hizmetleri ile ilgili standartların belirlenmesinde etkin rol oynamaktadır. 

Strateji belgesi de Ulusal Siber Güvenlik Kurulunun kurulmasını öngörmüştür. 

Federal Bilgi Teknolojileri Genel Sekreteri'nin koordine edeceği bu platformun 

federal devlet içerisinde ve kamu-özel arasında işbirliği kurması ve sürdürmesi 

amaçlanmış ve bu kurulun Ulusal Siber Güvenlik Stratejisinin hayata geçişini de 

gözetmesi planlanmıştır. Ancak henüz söz konusu kurul oluşturulmamıştır 

Farklı modellerin farklı özelliklerinin bulunduğu gözlemlenmiştir. Sektörel düzenleme 
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modeli özel sektörün istekliliğini ve devletin en üst mevkisine bağlı bir kurumun ulusal 

çapta daha etkili olacağını varsaymaktadır. Kanuni düzenleme modeli ise yürütmenin en 

üst birimine bağlı bir kurumun ulusal çapta daha etkili olacağını varsaymaktadır. İşbirliği 

modeli kamu ve özel sektörün kendi bilgi güvenliğini artırmaya yönelik yeteri kadar 

istekliliğinin olduğunu ve her bir kesimden paydaşın faydalı katkı verebileceğini 

varsaymaktadır. Kurumsal yapılanma modeli de özel sektörün belli bir istekliliğinin 

olduğunu varsaymaktadır. 

Geçmiş çalışmalar ve mevcut durum ülkemizde de işbirliği modelinin ve kurumsal 

yapılanma modelinin melezi bir yaklaşımın benimsenebileceğini göstermektedir. 

Türkiye’de mevcut durumdaki Siber Güvenlik Kurulu Hollanda’da gözlemlenen işbirliği 

modelini andırmaktadır, ancak söz konusu model ülkemizdekinden daha katılımcı bir 

yapıda işlemektedir. 2012 yılında Bilişim Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı da Bilişim 

Güvenliği Başkanlığı öngörmüştür. Bu anlamda Almanya’da gözlemlenen kurumsal 

yapılanma modeli ile benzeşmektedir.  

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Yapılanmaların, özellikle de özel sektör üzerinde doğrudan denetim yetkisine sahip 

olacaklarsa, paydaşların görüşünün alınmadan oluşturulması uygulamada güçlük 

çıkartabilir. 

• Yapılanma içerisinde çalışacak uzmanların yetkinlikleri yetersiz olduğu takdirde, 

yapılanma istenildiği kadar etkin işlemeyebilir. 

• Yapılanma modellerinin kendilerine özgün olası çekinceler olabilecektir. Söz konusu 

çekinceler Uygulama Adımları altında detaylı olarak değerlendirilmiştir. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Karar verilen kurumsal yapılanmanın hayata geçmesi, strateji belirlendikten sonra 6-12 

ay içerisinde tamamlanabilir.  
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5.1.1.3 Yetkinlik geliştirme politikalarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesi5.1.1.3 Yetkinlik geliştirme politikalarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesi5.1.1.3 Yetkinlik geliştirme politikalarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesi5.1.1.3 Yetkinlik geliştirme politikalarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Bilgi toplumuna dönüşümünün kilit bir gereksinimi olan bilgi güvenliği için model 

ülkelerde gözlemlenen ortak yetkinlik alanlarını geliştirme politikalarının belirlenmesi ve 

hayata geçirilmesi 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Ulusal bilgi güvenliğini sağlama açısından gereken yetkinliklerin yetersiz olduğu 

gözlemlenmiştir. Odak grubu ve atölye çalışmalarında bazı kritik altyapılardaki bilgi 

güvenliği eksiklikleri, insan kaynağı yetersizliği, toplumsal farkındalık eksikliği, ürün, 

hizmet ve mesleki yeterlilik standartlarının pek çok alanda oturmamış olması, siber 

güvenlik sektörünün yerel oyuncularının ulusal ihtiyaçları karşılayabilecek bir seviyede 

olmadığı sıklıkla dile getirilmiştir. Bu gözlemler 2011 yılında yapılan ve kamu ve özel 

sektörden başlıca kuruluşların katıldığı Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatında da teyit 

edilmiştir. Sonuç raporu çalışanların ve sistemlerin bilgi güvenliği önlemlerinin ve 

kullanılan ürün ve hizmetlerin yetersizliğini, sorumluların ve çalışanların bilinç ve yetkinlik 

seviyesinin düşüklüğünü vurgulamıştır. 

20 Haziran 2013’te yayımlanan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem 

Planı içerisinde sayılan stratejik eylemler arasında yetkinliklerin geliştirilmesi ile ilişkili 

stratejik eylemlere yer vermiştir. “Ulusal Siber Güvenlik Altyapısının Güçlendirilmesi” 

stratejik eylemi ülke çapındaki bilişim altyapısı ve kritik altyapısının bilgi güvenliğini 

geliştirmeye odaklanmıştır. “Siber Güvenlik Alanında İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi  ve 

Bilinçlendirme Faaliyetleri” insan kaynağının geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın 

artırılmasını amaçlamaktadır. “Siber Güvenlikte Yerli Teknolojilerin Geliştirilmesi” yerel 

siber güvenlik sektörünün geliştirilmesini desteklemektedir. 

Küresel örnekler incelendiğinde ulusal yetkinliklerin geliştirilmesinin çok yönlü olarak 

değerlendirildiği görülmektedir, ancak çoğu ülkede, özellikle de ABD’de, altı ortak 

konuya ilişkin etkin politikaların belirlendiği görülmektedir ve ülkemizde de bu konularda 
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politika ihtiyacı mevcuttur:  

o Kritik altyapıların belirlenmesi ve bu altyapıların bilgi güvenliğinin geliştirilmesi: 

Ülkemizde henüz kritik altyapılar tanımlanmamıştır. Tüm modellerde görüldüğü 

gibi belli sektörlerin tanımlanması, bu kapsamdaki varlıkların risk analizlerinin 

yapılması ve bilgi güvenliklerinin geliştirilmesine yönelik kurumsal iyileştirmeler 

(ör. bilgi güvenliği uzmanlarının alınması, kurum çapında farkındalık çalışmalarının 

yapılması) ulusal bilgi güvenliğine ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. 

o İnsan kaynağı geliştirme politikası belirlenmesi: Modellere bakıldığında, bu yeni 

alanda insan kaynağının ve uzmanların yetiştirilmesine için bir politika belirlenip 

ilerleme sağlanması, hem bilgi güvenliği sektörü hem de kurum ve kuruluşların 

ihtiyaçlarını karşılamakta büyük fayda sağlayacaktır. 

o Toplumsal farkındalığı ve yetkinliği artırma politikası belirlenmesi: Odak grubu ve 

atölye çalışmalarında toplumsal farkındalığın ve yetkinliğin artırılmasına yönelik 

ihtiyaç sıklıkla dile getirilmiştir. Bu yönde bir politika belirlenip bilinçlendirme 

çalışmaları ve değişik yollarla (ör. örgün eğitim, yaygın eğitim) yetkinliklerin 

artırılması hem kurum ve kuruluşlar özelinde, hem de genel çapta ulusal bilgi 

güvenliğini artıracaktır. 

o Ürün, hizmet ve mesleki yeterlilik standartlarının belirlenmesi ve sertifikasyon 

mekanizmalarının oluşturulması: Özellikle bu alanda ilk adımları atan ABD 

örneğine ve tüm modellere bakıldığında, ürün, hizmet ve mesleki yeterlilik 

standartlarının belirlenmesine ve sertifikasyon mekanizmalarına yüksek derecede 

önem verildiği görülmektedir. Standartlar ve mekanizmalar uluslararası olarak 

belirlenmiş halleri ile kullanılabilir, Türkiye’ye uyarlanabilir ya da tamamen baştan 

yaratılabilir.  

o Ar-Ge politikası belirlenmesi: Model ülkelere bakıldığında, bu yeni alanda Ar-Ge 

çalışmaları için bir politika belirlenip ilerleme sağlanması eksik kalınan yetkinlik ve 

teknolojik noktalarda gelişim sağlanmasına yardımcı olacaktır. 

o Yerel siber güvenlik sektörünün geliştirilmesi: İsrail örneğinde Ar-Ge ve insan 

kaynakları politikalarının yerel siber güvenlik sektörünün gelişmesine odaklandığı 

ve yapılanmanın bu doğrultuda etkin olarak çaba harcadığı gözlemlenmiştir. Bilgi 

güvenliğinin ekonomik potansiyelinden faydalanmak amacıyla Türkiye’de de yerel 
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sektörün gelişmesi için politikaların geliştirilmesi düşünülebilir. 

 

3. İlgili Kur3. İlgili Kur3. İlgili Kur3. İlgili Kuruluşlaruluşlaruluşlaruluşlar    

• Siber Güvenlik Kurulu (sorumlu) 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

• Kalkınma Bakanlığı 

• TÜBİTAK 

• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

• Adalet Bakanlığı 

• İçişleri Bakanlığı 

• Milli Savunma Bakanlığı 

• Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 

• Türk Standartlar Enstitüsü 

• Yükseköğretim Kurulu 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik etkin politikaların 

belirlenmesi ve uygulanması kapsamlı bir ulusal bilgi 

güvenliğinin sağlanması için gereken parçaların eşzamanlı 

olarak iyileştirilmesini sağlayacaktır.  

o Kritik bilgi altyapılarının bilgi güvenliğinin artırılması, 

ulusal çapta tehlikeye yol açabilecek risklerin 

azaltılmasını sağlayabilecektir 

o İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, kurum ve kuruluşların 
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bilgi güvenliğinin sağlanması, yerel siber güvenlik 

sektörünün gelişmesi ve Ar-Ge çalışmalarının 

sürdürülmesi için gereken uzman insan kaynağını 

yetiştirecektir 

o Toplumsal farkındalığı ve yetkinliği artırma, bilgi 

güvenliğinin en hassas noktası olan insan faktöründen 

doğabilecek riskleri azaltabilecektir 

o Ürün, hizmet ve mesleki yeterlilik standartlarının 

belirlenmesi ve sertifikasyon mekanizmalarının 

oluşturulması, kurum ve kuruluşların kullandıkları bilgi 

güvenliği ürünlerinin ve hizmetlerin belli bir kalite 

seviyede olmasını sağlayabilecek, uzmanlar için belli 

standartlar belirleyecek, bütünsel bir yeterlilik ölçütü 

olarak sertifikasyon mekanizmaları oluşturacak ve yerel 

ürün ve hizmetlerin de kalitesinin artması için itici bir güç 

olacaktır 

o Ar-Ge politikasının belirlenmesi eksik kalınan yetkinlik ve 

teknolojik noktalarda gelişim sağlanmasına ve yerel 

siber güvenlik sektörünün gelişmesine yardımcı olacaktır 

o Yerel bir siber güvenlik sektörünün geliştirilmesi ise ülke 

içinde daha kaliteli ürün ve hizmetlerin mevcut olmasını, 

rekabet ile bu ürün ve hizmetlerin daha ucuzlamasını, 

insan kaynağı ve Ar-Ge birikiminin oluşmasını 

destekleyebilecektir 

• Yetkinlik geliştirme politikaları sonuç olarak ulusal bilgi 

güvenliğinin artırılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Bilgi 

güvenliği seviyesinin artması mevcut zararların ve olası 

zararların azalmasına yardımcı olacaktır. Güvenlik algısının 

artması sonucunda ise bilgi ve iletişim teknolojilerine olan 

güven artacaktır. (Şekil 28) 

FaydFaydFaydFaydaaaa    ----    
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Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Altyapı yatırımları 

(kamu) 

Altı ayrı yetkinlik alanı için de 

düzenli olarak toplanacak alt 

çalışma gruplarının oluşturulması 

50 bin – 100 bin TL 

Danışmanlık (kamu) Altı ayrı yetkinlik alanı için 

politikaların belirlenmesine destek 

olması için danışmanlık 

hizmetlerinin alınması 

3 milyon – 6 milyon TL 

Toplam  3 milyon – 6 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama için gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır  

 

7. 7. 7. 7. Ardıl UygulamalarArdıl UygulamalarArdıl UygulamalarArdıl Uygulamalar    

Bu uygulama için bir ardıl uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Aşağıdaki adımlar ile uyum gözetilmelidir: 

• 5.1.1.1 Ulusal bilgi güvenliği için bir düzenleme modelinin belirlenmesi ve hayata 

geçirilmesi 

• 5.1.1.2 Ulusal bilgi güvenliği için bir yapılanma modelinin belirlenmesi ve 

uygulamaya konması 
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• 5.1.2.1 Anayasa’nın öngördüğü hukuki çerçevenin hayata geçmesi ve Veri Koruma 

Otoritesinin oluşturulması 

• 5.1.2.2 Kişisel verilerin kullanımı konusundaki farkındalık ve yetkinliği artırma 

• 5.1.4.1 Siber Suç Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesi 

• 5.1.4.2 Kolluk kuvvetlerinin ve adli görevlilerin bilişim suçları konusunda birikimlerinin 

arttırılması 

• 5.1.4.3 Kullanıcıların bilişim suçları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar 

yapılması 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Siber Güvenlik Kuruluna bağlı olarak çalışacak ve hem kamudan hem de özel 

sektörden paydaşların bir araya gelebileceği politika alt çalışma gruplarının 

oluşturulması 

• Türkiye’nin ulusal bilgi güvenliği vizyonu ve hedefleri ışığında yetkinliklerin 

önceliklendirilmesi 

o Kritik altyapıların belirlenmesi ve bu altyapıların bilgi güvenliğinin geliştirilmesi 

o Ar-Ge politikası belirlenmesi 

o İnsan kaynağı geliştirme politikası belirlenmesi  

o Toplumsal farkındalığı ve yetkinliği artırma politikası belirlenmesi 

o Ürün, hizmet ve mesleki yeterlilik standartlarının belirlenmesi ve sertifikasyon 

mekanizmalarının oluşturulması  

o Yerel siber güvenlik sektörünün geliştirilmesi 

• Yetkinlik geliştirme politikaları belirlendikten sonra sorumluların belirlenmesi 

o Mevcut kurum ve kuruluşların yetki ve yetkinliklerine uyumlu ise bu kurum ve 

kuruluşların görevlendirilmesi 
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o Yeni bir kurum veya kuruluş ihtiyaç ise, bunların oluşturulması 

• Söz konusu yetkinlik alanlarında temel performans göstergelerinin belirlenmesi ve 

durum analizlerinin düzenli olarak rapor haline getirilerek yayımlanması 

• Durum analizleri ve gözlemlenen ilerlemeler ışığında politikaların gözden geçirilmesi 

ve gerekirse yenilenmesi 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Hızlı çözümler elde edebilmek için kısa vadeli bir politikalara odaklanılırsa kapsamlı 

ve sistematik bir gelişim için gereken yönelimlerden ödünler verilebilir ve belirlenen 

adımlar uzun vadede verimsiz ve etkisiz olabilir. 

• Paydaşlarla işbirliğinin beklendiği gibi işlememesi politikaların hazırlığını uzatabilir ve 

ulusal bilgi güvenliği için atılacak adımlar gecikebilir. 

• Üst seviyede belirlenecek doğrultu ve alınacak kararlar alt seviyedeki kurum, 

kuruluşlar (kamu ve özel sektör) ve çalışanlar tarafından sahiplenilmediği ve 

benimsenmediği takdirde bilgi güvenliğindeki eksiklikler beklenen oranda 

çözülemeyebilir. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Danışmanlık hizmeti eşliğinde politikaların belirlenmesi 6-12 ay sürebilir. Ancak eş 

zamanlı olarak hayata geçirilecek olan yetkinlik geliştirme politikaları uzun vadeli olarak 

planlanmalı ve sürdürülmelidir. 
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Strateji/Gelişim Alanı 5.1.2: Kişisel verilerin güvence altına alınarak güven içerisinde Strateji/Gelişim Alanı 5.1.2: Kişisel verilerin güvence altına alınarak güven içerisinde Strateji/Gelişim Alanı 5.1.2: Kişisel verilerin güvence altına alınarak güven içerisinde Strateji/Gelişim Alanı 5.1.2: Kişisel verilerin güvence altına alınarak güven içerisinde 

kullanımının sağlanmasıkullanımının sağlanmasıkullanımının sağlanmasıkullanımının sağlanması    

5.1.2.1 5.1.2.1 5.1.2.1 5.1.2.1 Anayasa’nın öngördüğü hukuki çerçevenin hayata geçmesi ve VeriAnayasa’nın öngördüğü hukuki çerçevenin hayata geçmesi ve VeriAnayasa’nın öngördüğü hukuki çerçevenin hayata geçmesi ve VeriAnayasa’nın öngördüğü hukuki çerçevenin hayata geçmesi ve Veri    Koruma Koruma Koruma Koruma 

Otoritesinin oluşturulmasıOtoritesinin oluşturulmasıOtoritesinin oluşturulmasıOtoritesinin oluşturulması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Anayasa’nın 20’inci maddesinin kişisel verilerin korunmasına yönelik öngördüğü usul ve 

esasların belirleyen bir kanunun hayata geçirilmesi ve uygulamayı gözetecek tam 

bağımsız Ulusal Veri Koruma Otoritesinin oluşturulması    

 

 

 

 
96 20’inci maddeye yapılan ekleme: “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu 
hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya 
silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, 
ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve 
usuller kanunla düzenlenir.” 

 

2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar    

Henüz Türkiye’de kişisel verilerin güvence altına alınmasını sağlayacak ve Anayasa’da 

öngörülen çerçevede bir düzenleme yürürlüğe girmemiştir.  

• Anayasa’nın 20’inci maddesinde yapılan değişiklik96 ile birlikte kişisel veriler 

anayasal güvence altına alınmış, kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve 

usullerin kanun ile belirleneceği öngörülmüştür. Ancak henüz bu işlevi görecek bir 

kanun yasalaşmamıştır. Geçmişte bazı çalışmalar yapılmış ancak henüz 

yasalaşan bir çalışma olmamıştır. Mevcut durumda Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Taslağı üzerinde çalışılmaktadır. 

• Bazı sektörel düzenlemeler (elektronik haberleşme ve bankacılık sektörlerinde) ile 
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97 Örneğin, şirketlerin Bağlayıcı Kurumsal Kurallar (Binding Corporate Rules) ve Bağlayıcı/standart/örnek anlaşma 

hükümleri (Binding/standard/model contractual clauses) yöntemleri ile veri transferini gerçekleştirmesi mümkündür 

kişisel verilerin kullanımını kısıtlamıştır. Sağlık verileri ile ilgili yönetmelik üzerinde 

çalışılmaktadır. Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza 

Muhakemesi Kanunu ve bazı ikincil düzenlemelerde kişisel verilerin kullanımına 

ilişkin maddeler bulunmaktadır.  

Türkiye, Avrupa Birliği’nin 95/46 Veri Koruma Yönergesi ile belirlenen “yeterlilik” 

kriterlerini karşılayan bir güvence sunmamaktadır. Bazı istisna durumlar97 hariç, AB’den 

Türkiye’ye kişisel veri taşımak yasaktır. 

Türkiye’de kişisel verilerin korunmasını sağlayacak bir hukuki çerçeve olmaması ve 

özellikle Yönerge’nin “yeterlilik” kriterlerinin karşılanmaması hem bireyler hem de kurum 

ve kuruluşlar açısından sıkıntılar yaratmaktadır.  

• Anayasa’nın öngördüğü kanun çıkmadığı için kişisel verilere değinen diğer 

düzenlemelerin uygulamasında belirsizlikler yaşanmaktadır. 

• Kamu kurumlarının AB’deki sistemler (ör. Europol, Schengen Bilgi sistemi, 

Eurojust) ile veri paylaşımında sıkıntılar yaşandığı için işbirliklerinin boyutu kısıtlı 

kalabilmektedir.  

• Bulut bilişim gibi sektörlerin Avrupa ile çalışmaları zorlaşmakta, dolayısıyla 

büyüme potansiyeli sınırlanmaktadır. Süreçlerin veya organizasyonun bir kısmı 

AB sınırları içerisinde bulunan şirketler kurum içi bilgi paylaşımında kısıtlamalarla 

karşılaşılmaktadır. 

Kişisel verilerin korunması alanında ortaya konmuş hukuki çerçevelere baktığımızda 

küresel çapta ön plana çıkan üç model tespit edilmiştir:  

• AB: Kişisel Verilerin Korunması Yönergesi ile bazı ilkeler belirlenmiş ve tüm üye 

ülkelerin iç hukuklarını bu ilkelere uyarlayacak değişiklikleri yapması 
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98 Kendisi hakkındaki kişisel verilerin silinmesini isteme hakkı 

öngörülmüştür. Böylece bütün üye ülkelerde kişisel verilerin belli ölçüde 

korunması sağlanmıştır. Ayrıca Yönerge kişisel verilerin “yeterli” koruma 

sağlamayan ülkelere çıkışını kısıtlamıştır. Bir ülkenin “yeterli” statüsüne 

erişebilmesi için Yönerge’deki ilkelere uygun bir ulusal mevzuatı olması ve tam 

bağımsız bir veri koruma otoritesinin bulunması gerektiği belirtilmiştir. Son 

zamanlarda Kişisel Veriler Reformu gündeme gelmiştir. Bu reform ile bütün AB 

içerisinde geçerli olacak tek bir düzenleme olması ve “unutulma hakkı”98 gibi bazı 

güncel ilkelerin benimsenmesi düşünülmektedir. 

• APEC:  Özel Yaşamın Gizliliği Çerçeve Belgesi ile birlikte kişisel verileri belli 

seviyede güvence altına alacak ilkeler belirlenmiş, bölgesel farklılıkları azaltarak 

ve işbirliğini artırarak sınır ötesi veri akışını serbestleştirme amaçlanmıştır. Ancak 

bu ilkelerin zorunlu olarak uygulanması öngörülmemiş, yol gösterici bir araç 

olması tercih edilmiştir. 

• ABD: Veri mahremiyeti büyük oranda tüketici hakları çerçevesinde 

değerlendirerek bazı sektörlere yönelik düzenlemeler çıkartılmıştır. Bu sektörel 

düzenlemelerin dışında henüz Avrupa’daki gibi ulusal çapta bir veri koruma 

kanunu mevcut değildir. 

Türkiye’deki mevcut Anayasa’nın öngördüğü hukuki çerçeve, AB’ye uyum süreci ve AB 

ile ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda, eğer AB Veri Koruma Yönergesine 

uyumluluğun karşılanması isteniyorsa, iki önemli ihtiyaç dikkat çekmektedir: 

 

• Veri Koruma Yönergesindeki temel ilkeleri karşılayacak bir hukuki çerçeve 

oluşturulması: Avrupa Komisyonu, Yönergenin içerisinde belirtilen ilkelere tam 

uyumlu bir hukuki çerçeve aramaktadır. Avrupa Konseyi içerisindeki pek çok ülke 

Veri Koruma Kanunu çıkartmıştır. Bu ilkeleri ulusal mevzuata uygulamanın değişik 

yolları mevcuttur. AB içerisinde bazı ülkeler “katı”, bazı ülkeler “esnek” bir yaklaşım 

benimsemiştir. “Yeterlilik” statüsü verilen AB dışındaki ülkelerin her birisinin kendi 
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3. İlgi3. İlgi3. İlgi3. İlgili Kuruluşlar:li Kuruluşlar:li Kuruluşlar:li Kuruluşlar:    

• Adalet Bakanlığı (sorumlu) 

• Başbakanlık 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    Kişisel verilerin korunmasının bireylere, kamuya ve özel sektöre 

doğrudan (ör. bireylerin kişisel veriler üzerinde daha fazla söz 

sahibi olması) ve dolaylı (ör. kurumların AB ile işbirliğinin 

artması, bulut bilişim sektörünün potansiyelinin artması) etkileri 

söz konusudur (Şekil 30).  

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net BugNet BugNet BugNet Bugünkü Değerünkü Değerünkü Değerünkü Değer    ----    

 

 

hukuki altyapısına bağlı olarak kendi çözümlerini benimsediği ve değişik şekillerde 

ilkeleri karşıladığı görülmüştür. 

 

• Tam bağımsız Ulusal Veri Koruma Otoritesinin kurulması: Avrupa Komisyonu, 

belirlenen ilkelerin uygulanabilmesi için ulusal kapsamda yetkili tam bağımsız bir Veri 

Koruma Otoritesinin kurulmasını talep etmektedir. Tam bağımsız olmak ile hem diğer 

kamu kurumlarından hem de özel sektörden bağımsız olarak herhangi bir etkiden 

uzak işleyebilmesi kastedilmektedir.  

 

Ayrıca bu Otorite içerisinde kurulacak bir çalışma grubu ise yeni teknolojilerin kişisel 

veriler hukukuna etkisini inceleyerek gerekli düzenleme ve değişikliklere yönelik 

tavsiye sunabilir. 
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Şekil 30 Kişisel verilerin korunmasının etkileri 

    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Altyapı yatırımları (kamu) AB'nin Veri Koruma 

Yönergesinde öngörülen 

tam bağımsızlık kriterlerini 

karşılayacak bir Veri 

Koruma Otoritesinin yıllık 

gideri 

Yıllık yaklaşık 55 milyon TL 

Kişisel verilerin korunmasının etkileri

▪ Bireylerin kişisel verilerinin koruma altına alınarak kişi hakları ihlallerinin engellenmesi

Bireyler

Kişisel verilerin 
korunmasının dolaylı 

etkileri

Kamu

Özel sektör

Bireyler

Kişisel verilerin 
korunmasının doğrudan 

etkileri

Kamu

Özel sektör

▪ Kamu kuruluşlarının kişisel veri kullanımının kısıtlanması ve bir sürece tabi olması
– Kolluk kuvvetleri, istihbarat gibi kurumların kişisel veri kullanımı ile ilgili işlevlerinin yeniden 

düzenlenmesi
▪ Özel sektör kuruluşlarının kişisel veri kullanımının kısıtlanması halihazırda kişisel verilerin işlenmesi 

konusunda düzenlenmemiş olan başlıca sektörler:
– Perakende, sağlık, reklamcılık, KOBİ’ler (AB’de Veri Koruma Reformunun KOBİ’lerin BT

harcamalarını doğrudan artırması, yaklaşık 3.000 ile 7.200 avro arasında bir maliyete – ortalama BT
harcamalarının yaklaşık %15 ile %40’i arasında bir oranda – neden olacağı tahmin edilmiştir.1)

▪ Bireylerin kişisel verilerini güven içerisinde paylaşabilmesi, bilgi sistemlerinin kullanımının artması

▪ Kolluk kuvvetleri ve adli kurumların AB kurumları ve ağları (ör. Europol, Eurojust, Schengen Bilgi Paylaşımı 
Sistemi) ile işbirliğini geliştirebilmesi2

▪ Kişisel verilerin işlenmesi için bir çerçevenin belirlenmesi ve kişisel verilerin daha etkin kullanımının ve 
paylaşımının önünün açılması

▪ AB’den Türkiye’ye veri transferini gerektiren sektörlerin büyüme potansiyelinin artması,2 örneğin: 
– Bulut bilişim sektörü

▪ Bir kısmı AB içerisinde bulunan özel sektör kuruluşlarında AB’den Türkiye’ye veri transferinin mümkün hale 
gelmesi2

▪ Bireylerin çevrimiçi bilgi sistemleri ile alışverişe daha istekli olması
– Güvenlik kaygılarından dolayı alışveriş etmeyen internet kullanıcılarının çekincelerinin kaldırılmasının 

çevrimiçi alışveriş hacmini yaklaşık %17’ye (3-3,5 milyar TL) kadar artırması mümkündür.3

1 (Kaynak: Christensen,Colciago, Etro ve Rafert, Şubat 2013, “The Impact of the Data Protection Regulation in the E.U.”)
2 Türkiye’nin AB Veri Koruma Yönergesi’ne göre “yeterli” bulunması halinde
3 İnternetten alışveriş yapmayan tüketicilerin %28'i güvenlik, %17'si gizlilik endişeleri belirtmektedir. (Kaynak: TÜİK, 2012, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 
Kullanım Araştırması) Türkiye’de toplam e-ticaret pazarı büyüklüğü yaklaşık 17,5-21 milyar TL arasında olduğu tahmin edilmektedir. (Bilgi Toplumu Stratejisi 
Yenilenmesi Projesi, 2013, İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret Ekseni Mevcut Durum Raporu)
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6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama için gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulama aşağıdaki gelişim alanları ve adımlar için öncüldür: 

• 1.2 Bölgesel veri merkezi olunması 

• 1.4 Sağlık sektöründe e-sağlık/m-sağlık uygulamalarının geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması 

• 5.1.4.1 Siber Suç Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesi 

• 5.1.2.2 Kişisel verilerin kullanımı konusundaki farkındalık ve yetkinliği artırma 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

Bu süreç gerekli hukuki çerçevenin oluşturulması, Ulusal Veri Koruma Otoritesinin 

kurulması ve ikincil düzenlemelerin uyumlu hale getirilmesi ile tamamlanacaktır. 

• Tüm paydaşların katkılarının göz önünde bulundurularak etkin ve uygulanabilir bir 

hukuki çerçevenin belirlenmesi ve yasalaşması 

• Kamu ve özel sektörden tam bağımsız olarak işleyebilecek ve kişisel verilerin 

kullanımını gözetecek Ulusal Veri Koruma Otoritesinin oluşturulması 

• Hukuki çerçeve doğrultusunda, kişisel veri işleyen sektörler (ör. sağlık ve 

perakende), kurum ve kuruluşlara (ör. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli 

İstihbarat Teşkilatı) yönelik ikincil düzenlemelerin oluşturulması ve mevcut ikincil 

düzenlemelerin gözden geçirilmesi 
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10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Ülkedeki tüm paydaşların menfaatlerinin gözetilmediği bir hukuki çerçeve hak ve 

özgürlükleri yeteri seviyede güvence altına almayabilir veya ekonomik anlamda 

büyük bir yük getirebilir. 

• Belirlenen hukuki çerçeve ve kurulan kurumların amaçları toplum ve alt seviyedeki 

kurumlar, kuruluşlar ve çalışanlar tarafından benimsenmediği takdirde atılan bu adım 

yeteri seviyede etkin olmayabilir. 

 

11111111. Tahmini Ta. Tahmini Ta. Tahmini Ta. Tahmini Tamamlanma Süresimamlanma Süresimamlanma Süresimamlanma Süresi    

Kişisel veriler hukuki çerçevesinin hayata geçmesi, ikincil düzenlemelerin uyumlu hale 

getirilmesi ve Veri Koruma Otoritesinin işler hale gelmesi yaklaşık 1-2 yıl sürebilir.  

Mevcut taslakların tüm paydaşlarla tartışılması, son hallerinin yasalaşması ve ikincil 

düzenlemelerin uyumlu hale getirilmesi 6 - 12 ayda tamamlanabilir. İkincil 

düzenlemelerin uyumlu hale getirilmesine paralel olarak sürdürülebilecek olan Veri 

Koruma Otoritesinin kurulması 12 - 18 ayda tamamlanabilir, ancak temel bilinilirlik 

çalışmaları ve tam işler hale gelmesi 1 yıl sürebilir. Bunların ardından bilinilirlik 

çalışmaları düzenli olarak devam edebilir. 
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5.1.2.2 Kişisel verilerin kullanımı konusundaki farkındalık ve yetkinliği artırma5.1.2.2 Kişisel verilerin kullanımı konusundaki farkındalık ve yetkinliği artırma5.1.2.2 Kişisel verilerin kullanımı konusundaki farkındalık ve yetkinliği artırma5.1.2.2 Kişisel verilerin kullanımı konusundaki farkındalık ve yetkinliği artırma    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

• Kişisel verilerini paylaşan bireylerin olası riskler konusunda bilincinin artırılması ve 

anayasal haklar, mahremiyet artırıcı teknolojiler veya kurulacak olan veri koruma 

otoritesi gibi çözüm yollarının aktarılması 

• Kişisel veri işleyen kurum ve kuruluşların yönetici ve çalışanlarının yükümlülükleri ve 

çözüm yolları konusunda bilinçlendirilmesi 

 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Hizmete geçmesi durumunda Veri Koruma Otoritesi (sorumlu) 

2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar    

Ülkemizde kişisel veriler konusundaki toplumsal hassasiyetin Avrupa Birliği’ndekinden 

düşük seviyede olduğu dile getirilmektedir. Ayrıca veri işleyen kurum ve kuruluşlar 

tarafından bazı ihmaller gündeme gelmiştir. Bu yöndeki bilinçlendirme çalışmaları 

internetin güvenli kullanımına yönelik sürdürülen çalışmalar (ör. TİB’in sürdürdüğü ve 

internetin bilinçli kullanımına yönelik farkındalık çalışmaları) dâhilinde yapılmaktadır. 

Ancak mevcut kişisel veriler konusuna odaklanan büyük çapta bilinçlendirme çalışmaları 

mevcut değildir. 

Ülke örneklerine bakıldığında özellikle AB ülkesi ülkelerde toplumsal hassasiyetinin daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Ancak özellikle AB’ye en son giren ülkelerde (ör. Çek 

Cumhuriyeti) hem toplumsal farkındalığı hem de veri işleyenlerin bilincini artırmaya 

yönelik çalışmaların kişisel verilerin korunması sürecinin önemli bir parçası olduğu 

görülmektedir. 

Türkiye’de de hukuki çerçevenin ve veri koruma otoritesinin oluşturulması ile amaçlanan 

iyileştirmeyi ciddi oranda destekleyecek bir bilinçlendirme çalışması ihtiyacı mevcuttur. 
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• Başbakanlık (sorumlu) 

• Milli Eğitim Bakanlığı 

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

• Yüksek miktarda kişisel veri saklayan kamu (ör. Sosyal Güvenlik Kurumu) ve özel 

sektör (ör. bankacılık ve telekomünikasyon sektörü) kuruluşları 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • BİT’in alt sektörlerinde ve BİT’in yoğun olarak kullanıldığı 

sektörlerde oluşturulabilecek istihdam ve eğitim stratejilerine 

katkı sağlanması Bireyleri bilinçlendirmek kişisel verilerin 

istismarına karşılık daha etkin rol oynanmasını sağlayacaktır 

o Bireylerin istismara açık hareketleri azalacaktır. 

o Bireyler riskli durumlarda mahremiyet artırıcı 

teknolojiler gibi çözümleri daha etkin kullanarak riski 

azaltacaktır. 

o Bireyler sahip oldukları hukuki haklar hakkında daha 

bilinçli olarak sahip oldukları mekanizmaları (ör. 

kurulacak olan veri koruma otoritesini) daha etkin 

kullanacaktır. 

• Veri işleyen kurum ve kuruluşların yükümlülüklerinin farkında 

davranması ile ihmalden doğan istismarlar kısıtlanacaktır 

• Kişisel verilerin daha istismarının azalması ile birlikte ise 

bireylerin bilgi ve iletişim teknolojilerine güveni artacak, 

kişisel veri paylaşımının önündeki çekinceler azalacak ve 

yeni teknolojiler ile kişisel verilerin mağduriyet 

oluşturmadan yeni ekonomik değerler için kullanılmasının 

önü açılacaktır. 
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FaydFaydFaydFaydaaaa    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti99999999    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Eğitim-farkındalık 

(kamu) 

• Kampanyayla ilgili ön 

çalışmaların tamamlanması, 

yazılı, görsel mesajların, 

videoların hazırlanması, medya 

planı hazırlanması, ücretli 

reklam mecralarında yapılan 

reklamlar veya kamu spotları ile 

yayımlanması 

• Kamu yöneticilerine ve özel 

sektör yöneticilerine seminerler 

verilmesi, broşürlerin 

dağıtılması 

Yıllık 500 bin – 750 bin TL 

(ücretli reklam mecralarının 

maliyetleri medya planına 

göre değişecektir.) 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama için gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır ancak aşağıdaki adımın 

önceden uygulanması bu adımdaki riskleri azaltacaktır: 

• 5.1.2.1 Anayasa’nın öngördüğü hukuki çerçevenin hayata geçmesi ve Veri Koruma 

 

 

 

99 Toplumsal farkındalık çalışmaları özellikle internetin güvenli kullanımı kapsamındaki çalışmalar içerisinde veya 
Toplumsal Dönüşüm ekseninin eğitim müfredatı içerisinde dikkat çektiği adımlar içerisinde yapılabileceği için 
maliyeti de bu çalışmaların içerisinde değerlendirilebilir. 
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Otoritesinin oluşturulması 

• 5.1.4.3 Kullanıcıların bilişim suçları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılması 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayı takip edecek bir ardıl uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

Bu uygulamanın iki ayağı bulunmaktadır: kişisel verilerin korunması konusunda 

toplumsal farkındalığın artırılması ve veri işleyen kurum ve kuruluşların bilinçlendirilmesi 

Toplumsal farkındalığın ve yetkinliğin artırılması için en etkili mesaj ve mecraların ve 

gerekli kampanya süresinin belirlenmesi gerekmektedir. Kampanyaların etkisi üzerinde 

geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması da bu çalışmaların kalıcı etkinliğini 

artıracaktır. (EK – Bilinirlik Artırma Çerçevesi) 

Söz konusu kampanyalar geleneksel iletişim araçları (televizyon, radyo, yazılı basın, 

reklam panoları vs.), yeni iletişim araçları (arama motoru reklamları, internet sitesi 

reklamları, sosyal medya, kamu kurumlarının internet siteleri vs.) veya alternatif kanallar 

(ünlülerin farkındalığı artırmak için rol oynaması vs.) üzerinden gerçekleştirilebilir. (EK – 

Bilinirlik Artırma Çerçevesi) 

Veri işleyen kurum ve kuruluşlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları için  

• içerik ve eğitmen yetiştirilmesi,  

• kişisel verileri daha yoğun kullanan ve dolayısıyla öncelikli olan kurum ve 

kuruluşların (ör. sağlık sektörü kuruluşları, Emniyet Genel Müdürlüğü) belirlenmesi,  

• önceliklendirme sırasına göre kurum ve kuruluşların yöneticilerine, bilgi sistemleri 
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sorumlularına, veri işleme sürecine dâhil diğer çalışanlarına seminerler verilmesi 

• kolay ulaşılabilir referans içerik (ör. kişisel verilerin işlenmesi konusundaki genel 

kurallar) hazırlanması ve erişimi kolay bir şekilde (ör. internet portalı, broşür) 

sunulması 

gerekmektedir. 

İki boyutlu olan bu bilinçlendirme çalışmaları aynı zamanda mahremiyet artırıcı 

teknolojileri de özendirebilir. Kişisel verilerin korunması noktasında faydalı olan bu 

teknolojiler (ör. anonim gezme araçları, gizlilik koruyucu programlar) tanıtılır ve faydaları 

anlatılırsa, bilinçlendirme çalışmalarının içerisinde çözüm yöntemlerine daha verimli 

olarak değinilmiş olacaktır. 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Bilinçlendirme çalışması kurum ve kuruluşlardaki karar vericilere ve toplumun büyük 

bir kesimine ulaşamadığı veya mesajları yeteri kadar net anlatamadığı takdirde 

beklenen iyileştirmeler gerçekleşmeyebilir. 

• Kişisel veriler konusunda hassasiyete de neden olabilecek olan bu farkındalık 

kampanyaları insanlardaki çekince seviyesini azaltmak yerine artırabilir. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Bu uygulama içerisindeki ilk tanıtım programı 3-6 ay arasında tamamlanabilir, daha 

düşük düzeyde olarak 2 yıl daha sürebilir. Kampanya planlaması ve pilot çalışma özel 

sektörde benzer kampanyalarda birkaç ayda tamamlanabilmektedir. Bilinirlik 

kampanyasının uygulanması birkaç haftada tamamlanabilir. Kamu ve özel sektör 

yöneticilerine yönelik bilinçlendirme çalışmaları 2 yıl daha sürebilir.  
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Strateji/Gelişim Alanı 5.1.3: ÇocuklarıStrateji/Gelişim Alanı 5.1.3: ÇocuklarıStrateji/Gelişim Alanı 5.1.3: ÇocuklarıStrateji/Gelişim Alanı 5.1.3: Çocukların interneti güvenli kullanımını sağlamak için n interneti güvenli kullanımını sağlamak için n interneti güvenli kullanımını sağlamak için n interneti güvenli kullanımını sağlamak için 

mekanizmaların güçlendirilmesimekanizmaların güçlendirilmesimekanizmaların güçlendirilmesimekanizmaların güçlendirilmesi 

5.1.3.1 Çocuklar, gençlerin ve ebeveynlerin internetin güvenli kullanımı 5.1.3.1 Çocuklar, gençlerin ve ebeveynlerin internetin güvenli kullanımı 5.1.3.1 Çocuklar, gençlerin ve ebeveynlerin internetin güvenli kullanımı 5.1.3.1 Çocuklar, gençlerin ve ebeveynlerin internetin güvenli kullanımı 

konusunda farkındalık ve yetkinliğini artırmakonusunda farkındalık ve yetkinliğini artırmakonusunda farkındalık ve yetkinliğini artırmakonusunda farkındalık ve yetkinliğini artırma    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Farklı çalışmalar aracılığıyla çocuklar, gençler ve ebeveynlerin internetteki riskler, riskleri 

önleme yöntemleri ve risklerle başa çıkma çözümleri konusunda bilinçlendirilmesi 

 

2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar    

Türkiye’deki çocukların ve gençlerin internetin güvenli kullanımı konusundaki bilinç ve 

yetkinliği AB ortalamasının aşağısındadır. 2011 yılındaki EU Kids Online araştırmasında 

Türkiye, “düşük kullanım, biraz risk” ülkeleri arasında bulunmuştur. Çocuklar ve 

gençlerin güvenli internet becerileri en düşük seviyede 2,6/8,0 iken, AB ortalaması 

4,2/8,0 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca Türkiye’de çocukların ve gençlerin interneti güvenli 

kullanımı konusunda benzer ülkelerdeki akranlarına göre ebeveyn desteğini daha nadir 

aldığı gözlemlenmiştir. 

Türkiye’de büyük bölümünü TİB’in yürüttüğü kitapçık, seminer, internet siteleri, 

televizyon ve radyo programları formatlarında bilinçlendirme çalışmaları 

gerçekleştirilmektedir. TİB tarafından 2012 yılı içerisinde öğrenci, eğitici, idarecilere ve 

ebeveynlere yönelik 300’e yakın seminer düzenlenmiş, yaklaşık 40 bin kişiye internetin 

getirdiği faydalar, içerisinde barındırdığı riskler ve bu risklere karşı alınması gereken 

tedbirler konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Bunların yanı sıra bazı STK’ların da kısıtlı 

seviyede bilinçlendirme çalışmaları mevcuttur. 

Bilinç ve yetkinlik seviyesinin çok daha yüksek olduğu ülkelerin (ör. İngiltere, Almanya, 

Polonya, İspanya, Slovakya, ABD, Kanada) incelemeleri bu konuda değişik yöntemlerle 

çocukların ve gençlerin bilinçlenmesine yönelik kampanyalar yapmakta olduğunu, 

AB’nin de bu konu için özel bir “Güvenli İnternet Programı”nın olduğunu ortaya 

koymuştur. 
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3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (sorumlu) 

• STK’lar100 

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

• Milli Eğitim Bakanlığı 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Bilinçlendirme kampanyaları çocukların internet kullanımını 

daha güvenli hale getirerek doğrudan bir fayda sağlayacak, 

böylece internet kullanımının artmasına sebep olacaktır.  

o Bilinçlendirme çalışmaları, farkındalık ve yetkinliği 

artırarak, çocukların ve gençlerin internet üzerindeki 

risklere maruz kalmaması ve maruz kaldığı riskler ile 

daha etkin bir şekilde başa çıkabilmesi için yetkinliğinin 

ve becerilerinin artırılmasına yardımcı olacaktır. 

 

 

 
100 Potansiyel olarak rol üstlenebilirler 

Ülkemizde de düşük olduğu tespit edilen bilinç ve yetkinlik seviyesinin artırılması ihtiyacı 

görülmektedir. 

(Toplumsal Dönüşüm ekseni eğitim sistemi kullanılarak interneti daha güvenli ve faydalı 

kullanmak üzere atılabilecek adımları incelemektedir. Dolayısıyla bu uygulama içerisinde 

sadece internetin güvenli kullanımına dair toplumsal bilinçlendirme çalışmaları 

incelenmektedir.) 
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Türkiye’deki interneti güvenli kullanma becerilerinin üç 

yıl içerisinde mevcut 2,6/8,0 seviyesinden AB 

ortalaması 4,2/8,0 seviyesine ulaşması101 

amaçlanmaktadır.  

o Ebeveynlerin bilincinin ve yetkinliğinin artırılması da 

onların çocuklarını daha etkin bir gözetim altında 

internetteki riskler hakkında yetiştirebilmesini 

sağlayacaktır.  

o Ebeveynler belli yetkinlikleri kazandıkları takdirde kendi 

değerlerine uygun bir gözetim yöntemi 

benimseyebilecektir. 

o İnternetin çocuklar ve gençler için daha güvenli bir hale 

gelmesi ise çocuklar ve gençlerin internetten daha 

fazla fayda sağlamasına ve ebeveynlerin çocuklarının 

internet kullanımı konusunda istekli olmasına yardımcı 

olacaktır. Dolayısıyla internet kullanımını artıracaktır. 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Eğitim-farkındalık 

(kamu veya özel 

sektör) 

• Kampanyayla ilgili ön 

çalışmaların tamamlanması, 

yazılı, görsel mesajların, 

Yıllık 5 milyon – 7,5 milyon 

TL (ücretli reklam 

mecralarının maliyetleri 

 

 

 
101 EU Kids Online araştırmasında belirlenen kriterlere göre ölçülen katsayılar baz alınarak 
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videoların hazırlanması, medya 

planı hazırlanması, ücretli 

reklam mecralarında yapılan 

reklamlar veya kamu spotları ile 

yayımlanması 

• Belli öğretmenlerin yıllık 

seminerler verilerek eğitilmesi 

medya planına göre 

değişecektir.) 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama için gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayı takip edecek bir ardıl uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Aşağıdaki adımlar ile uyum gözetilmelidir: 

• 4.2.2.1 Eğitim uygulamalarında BİT kullanımıyla öğrencilerin nitelikli dijital içerik 

üretimine teşviki  

• 4.3.3.1 Velilere yönelik içerik ve uygulamalarla çocuk sahibi yetişkinlerin internet 

kullanımına yönlendirilmesi 

• 4.2.4.1 İlkokullardan itibaren etik, güvenli ve bilinçli BİT kullanımı eğitimlerinin 

verilmesi  

• 4.2.4.2 Başta ebeveynler olmak üzere yetişkinlerin riskler konusunda 

bilinçlendirilmesi  

• 5.1.3.2 İnternetteki riskler ile ilgili yardım ve danışma mekanizmalarının geliştirilmesi 

• 5.1.3.3 Çocukların ve gençlerin internet kullanımına dair araştırmaların artırılması 
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• 5.1.3.4 Paydaşlar arasında bir platformun oluşturulması ve STK’ların desteklenmesi 

• 5.1.4.3 Kullanıcıların bilişim suçları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılması 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Toplumsal farkındalığın ve yetkinliğin artırılması için en etkili mesaj ve mecraların ve 

gerekli kampanya süresinin belirlenmesi gerekmektedir. Kampanyaların etkisi 

üzerinde geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması da bu çalışmaların kalıcı 

etkinliğini artıracaktır. (EK – Bilinirlik Artırma Çerçevesi) 

• Söz konusu kampanyalar geleneksel iletişim araçları (televizyon, radyo, yazılı basın, 

reklam panoları vs.), yeni iletişim araçları (arama motoru reklamları, internet sitesi 

reklamları, sosyal medya, kamu kurumlarının internet siteleri vs.) veya alternatif 

kanallar (ünlülerin farkındalığı artırmak için rol oynaması vs.) üzerinden 

gerçekleştirilebilir. (EK – Bilinirlik Artırma Çerçevesi) 

 

10101010. Uygulama . Uygulama . Uygulama . Uygulama önündeki risk ve engellerönündeki risk ve engellerönündeki risk ve engellerönündeki risk ve engeller    

• Çalışmaların hedef grubunun yaş grubuna özel içerik sunulmadığı takdirde istenilen 

mesajlar aktarılamayabilir ve istenilen bilinç oluşturulamayabilir. 

• Bilinçlendirme çalışmaları çözüm yöntemlerini aktaramazsa, yetkinlikleri 

geliştiremezse veya korkutucu bir dil kullanırsa, yaratacağı hassasiyet çocukların ve 

ebeveynlerin internete karşı çekincelerini artırabilir. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Bu uygulama içerisindeki genel bilinçlendirme çalışmaları 3-6 ay arasında 

tamamlanabilir, ancak okullarda seminerlerin verilmesi için 2-3 yıl ağırlıklı olarak 

sürdürülecek bir çalışma düzenli olarak devam ettirilebilir.  

Kampanya planlaması ve pilot çalışma özel sektörde benzer kampanyalarda birkaç ayda 

tamamlanabilmektedir. Bilinirlik kampanyasının uygulanması birkaç haftada 
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tamamlanabilir. Öğretmenlere verilebilecek seminerler ön hazırlık ve temel uygulama 

süreci yaklaşık 2-3 yıl, sonrasında daha düşük sıklıkta ise devamlı olarak uzun vadede 

sürebilir. 
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5.1.3.2 İnternetteki riskler ile il5.1.3.2 İnternetteki riskler ile il5.1.3.2 İnternetteki riskler ile il5.1.3.2 İnternetteki riskler ile ilgili yardım ve danışma mekanizmalarının gili yardım ve danışma mekanizmalarının gili yardım ve danışma mekanizmalarının gili yardım ve danışma mekanizmalarının 

geliştirilmesigeliştirilmesigeliştirilmesigeliştirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Çocukların, gençlerin, ebeveynlerin ve öğretmenlerin internetteki riskler, risklerin 

oluşumunu önleme yöntemleri ve oluşan riskler için çözüm yöntemleri hakkında yardım 

alabileceği bir telefon hattının ve etkileşimli bir internet sitesinin kurulması    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar    

Türkiye’de henüz çocukların ve gençlerin internet üzerindeki riskler ile ilgili ulaşabileceği 

bir yardım ve danışma hattı bulunmamaktadır. İnternetin güvenli kullanımına yönelik 

ihbar hatları mevcut olmasına rağmen, riskler konusunda bilgilendirici ve hem çocukların 

hem de ebeveynlerin yardım alabileceği benzer bir mekanizma bulunmamaktadır. 

AB üyesi ülkelerin pek çoğunda bu doğrultuda hizmet veren yardım hatları mevcuttur ve 

bireylere destek olmaktadır. Bu hatlar sayesinde çocuklar, ebeveynler ve öğretmenler 

internetteki riskler hakkında bilgilendirilmekte, risk ile karşılaştıkları durumlarda 

danışmanlık hizmeti verilmekte, risklerle karşılaşan çocuklara nasıl destek verilebileceği 

hakkında bilgi verilmektedir. 

Ülkemizde de bu yardım ve danışma mekanizmalarının geliştirilmesi bilinç ve yetkinlik 

seviyesi düşük olan ancak risklerle başa çıkmak isteyen çocuklara, ebeveynlerine veya 

öğretmenlere yönelik kolay bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. 
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3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (sorumlu) 

• STK’lar102 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Yardım hattı bireylere internetteki riskler ile başa çıkmak için 

hızlı ve pratik bir mekanizma olarak hizmet vererek, riskler ile 

ilgili çözüm yöntemlerinin daha yaygın bir şekilde 

kullanılmasını mümkün kılmaktadır. 

• İnternetin çocuklar ve gençler için daha güvenli bir hale 

gelmesi ise ebeveynlerin çocuklarının internet kullanımı 

konusunda daha açık fikirli olmasına, çocuklar ve gençlerin 

internetten daha fazla fayda sağlamasına ve dolayısıyla 

internet kullanımını artıracaktır. 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti
103103103103
    

 

 

 
102 Potansiyel olarak rol üstlenebilirler 

103 AB Güvenli İnternet Programı’nın Bulgaristan’da sponsorluğunu yaptığı ve mevcut güvenli internet merkezine 
yardım hattının eklenmesini öngören projenin toplam maliyeti 490 milyon avro olarak hesaplanmıştır. (Kaynak: 
Avrupa Komisyonu, 2013, “Safer Internet BG SIC: Safenet.bg: Completing set-up of an integrated national Safer 
Internet Centre by establishing a Helpline” (çevrimiçi) 
http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=SI-2009-SIC-123902  ) 
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Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (kamu) Yardım ve danışma hizmeti 

verebilecek çalışanların 

eğitimi, düzenli giderleri  

Yıllık 500 bin – 1,5 milyon 

TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama için gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır ancak aşağıdaki adımı 

takip etmesi paydaşlar arası sorumluluğun paylaşımında yardımcı olur: 

• 5.1.3.4 Paydaşlar arasında bir platformun oluşturulması ve STK’ların desteklenmesi 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayı takip edecek bir ardıl uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Bu adımın sorumlularının (kamu ya da STK’lar) ve paydaşlarının belirlenmesi 

• Yardım hattının işlemesi için teknik altyapının kurulması ya da dış kaynak 

kullanılarak çağrı merkezi hizmeti alınması 

• Yardım ve danışma hizmeti verecek yetkin çalışanların yetiştirilmesi 

• İnternetin güvenli kullanımına yönelik yapılan bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 

yardım hattının bilinirliğini artırmak 
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10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Yardım mekanizmaları hakkında toplumsal farkındalık yaratılamazsa amaçlanan 

toplumsal fayda sağlanamayabilir. 

• Yardım hizmeti veren çalışanlar yeteri kadar yetkin olmazsa istenilen etkinlik 

sağlanamayabilir. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Bu uygulama içerisindeki adımlar 3-6 ayda tamamlanabilir. Teknik altyapının 

hazırlanması ve danışmanların eğitimi 2-3 ayda, ilk tanıtım süreci de 2-3 ayda 

tamamlanabilir ve ardından daha düşük seviyede devam edebilir. Burada öngörülen 

adımlar STK’lar ve dış kaynakların kullanımı (ör. çağrı merkezi hizmetleri) öngörüldüğü 

takdirde çok daha kısa sürede hayata geçebilir. 
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5.1.3.3 Çocukların ve gençlerin internet kullanımına dair araştırmaların artırılması5.1.3.3 Çocukların ve gençlerin internet kullanımına dair araştırmaların artırılması5.1.3.3 Çocukların ve gençlerin internet kullanımına dair araştırmaların artırılması5.1.3.3 Çocukların ve gençlerin internet kullanımına dair araştırmaların artırılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Çocukların ve gençlerin internet kullanım alışkanlıklarına, ne tür risklere maruz kaldıkları, 

bu risklerle nasıl başa çıktıkları ve bu risklerin etkileri üzerine daha fazla araştırma 

yapılması ve tamamlanmış araştırmaların bir araya getirilerek incelenmesi 

 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (sorumlu) 

• Türkiye İstatistik Enstitüsü 

• Milli Eğitim Bakanlığı 

2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar    

Gittikçe artan oranda çocuk ve genç internet kullanmakta ve internet ile etkileşim yolları 

değişik şekiller alabilmektedir. Çocuklar ve gençlerin interneti daha güvenli kullanımını 

sağlamak için, mevcut kullanım alışkanlıkları ve bunların etkilerinin anlaşılması 

gerekmektedir. TİB ve RTÜK tarafından çocukların internet ve medya kullanımını da 

inceleyen bazı araştırmalar mevcuttur, ayrıca EU Kids Online araştırmasının ikinci 

safhası ülkemizi de kapsamaktadır. Ancak ülkemizde uluslararası muadilleri ile işbirliği 

içerisinde ve düzenli olarak yapılan, çocukları değişik segmentlerde inceleyen kapsamlı 

bir araştırma mevcut değildir. 

İngiltere gibi pek çok ülke ve Avrupa Birliği bu konuda araştırmalara hız vermiştir. AB’nin 

destek olduğu EU Kids Online araştırması bu konuda şu ana kadar yapılmış en kapsamlı 

çalışmadır. 

Türkiye’deki çocukların da kullanım alışkanlıkları, riskler ile ilişkileri, yetkinlikleri, kullanım 

alışkanlıklarının ve risklerin çocuklar üzerindeki etkilerinin araştırılması, bu konuda 

atılacak adımların daha isabetli ve etkili olmasına yardımcı olabilir. 
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• Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 

• STK’lar104 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Çocuklar ve gençlerin interneti kullanım alışkanlıklarının 

veriler ile anlaşılabilmesi, 

o özellikle nesil farklılıklarından doğan gerçekdışı 

varsayımların azalmasını,  

o risklerin ve gelişim alanlarının daha kapsamlı ve belirli 

olarak görülmesini,  

o Türkiye’de yurtdışından farklı olarak görülen alışkanlıklar 

ve risklerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. 

• Sonuç olarak daha etkin politikaların önünü açacaktır. 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (kamu) Yönlendirici akademik 

kurulun maliyeti, araştırma 

süreci (mülakatlar ve geniş 

İki yılda bir yapılacağı 

varsayılırsa 300 bin – 1,5 

milyon TL 

 

 

 
104 Potansiyel olarak rol üstlenebilirler 
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anketler) 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama için gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayı takip edecek bir ardıl uygulama bulunmamaktadır ancak  

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Çıktıların aşağıdaki adım için değerlendirilmesi faydalı olacaktır: 

• 5.1.3.1 Çocuklar, gençlerin ve ebeveynlerin internetin güvenli kullanımı konusunda 

farkındalık ve yetkinliğini artırma 

• 5.1.3.4 Paydaşlar arasında bir platformun oluşturulması ve STK’ların desteklenmesi 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Bu adımın sorumlularının (kamu ya da STK’lar) ve paydaşlarının belirlenmesi 

• Araştırmaları koordine edecek ve gözetecek bir akademik kurulun oluşturulması 

• Türkiye’nin değişik yerlerinde yapılacak derinlemesine araştırmalar (ör. mülakatlar, 

odak grupları) ile konuların kapsamının ve kişisel boyutlarının anlaşılması 

• Geniş kapsamlı örneklemler için ülke çapında durumun ve sorunların seviyesinin 

anlaşılması 

• Kurulun bulguları düzenli çıktılar halinde kamuoyu ve politika belirleyiciler ile 

paylaşması 
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10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Araştırma bulguları politikalara ve uygulamalara geçirilemezse bu adımın herhangi 

bir etkisi görülmeyebilir. 

 

11111111. Tahmi. Tahmi. Tahmi. Tahmini Tamamlanma Süresini Tamamlanma Süresini Tamamlanma Süresini Tamamlanma Süresi    

Söz konusu araştırmaların tamamlanması 9-12 ay sürebilir. Ön hazırlık süreci 3-6 ay, 

derinlemesine mülakatlar ve geniş kapsamlı anketler 6 ay sürebilir. 

Araştırmalar 2 yılda bir tekrarlanması ve hem yapılan çalışmaların performans göstergesi 

işlevi görmesi hem de değişen kullanım alışkanlıklarının takibi için kullanılması 

öngörülmektedir.  
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5.1.3.4 Paydaşlar arasında bir platformun oluşturulması ve STK’ların 5.1.3.4 Paydaşlar arasında bir platformun oluşturulması ve STK’ların 5.1.3.4 Paydaşlar arasında bir platformun oluşturulması ve STK’ların 5.1.3.4 Paydaşlar arasında bir platformun oluşturulması ve STK’ların 

desteklenmesidesteklenmesidesteklenmesidesteklenmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Kamu, STK’lar ve özel sektörler arasındaki paydaşların iletişim ve işbirliğini artıracak bir 

platformun oluşturulması ve STK’ların internetin güvenli kullanımına yönelik 

çalışmalarının desteklenmesi  

 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• İnternet Geliştirme Kurulu (sorumlu) 

• STK’lar 

2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar    

Türkiye’de internetin güvenli kullanımına yönelik çalışmalar ağırlıklı olarak kamu 

kurumları (özellikle TİB) tarafından yürütülmektedir. Bazı STK’ların kısıtlı seviyede 

bilinçlendirme çalışmaları mevcuttur. Ancak paydaşların düzenli olarak bir araya 

gelmesini sağlayacak bir platform mevcut değildir. 

İngiltere, Almanya, Polonya, İspanya gibi örnek ülkelerde internetin güvenli kullanımına 

yönelik çalışmaların içerisinde STK’lar ve özel sektör bilinçlendirme çalışmalarında, 

zararlı içeriğe erişim kısıtlama uygulamalarında ve ihbar ve danışma mekanizmalarının 

uygulanmasında daha etkin rol oynamaktadır. Örneğin İngiltere’de bu işbirliğini mümkün 

kılmak üzere UKCCIS kurulmuştur. 

Türkiye’de de diğer paydaşlar ile işbirliğinin artırılması ve özel sektörün ve STK’ların (ör. 

internetin güvenli kullanımı, çocukların korunması, toplumsal eğitim veya tüketicileri 

korumak için çalışan STK’lar) bu konudaki etkinliğini artıracak bir platform ihtiyacı 

görülmektedir. Böyle bir platform çalışmaların kapsamını genişletebilir, kaynakları ve 

etkinliğini artırabilir. 
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• İnternet servis sağlayıcılar 

• Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Bir işbirliği platformu devlet dışındaki paydaşların sürece 

daha yüksek oranda dâhil olması ve paydaşların fikir ve 

kaynaklarını bir araya getirerek daha etkin mücadele 

etmesine imkân sağlayacaktır. Bu süreç içerisinde STK’lara 

verilecek olan destek ile farklı kuruluşların kaynakları, 

yetkinlikleri ve çabaları ile yürütülmekte olan çalışmaların 

yöntemleri, içerikleri ve kapsamı da zenginleşecek ve 

etkinliği artacaktır. 

• Bu gelişme sonucunda ise internetin güvenli kullanımı 

konusundaki bilinç seviyesi artacaktır. 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Diğer (kamu veya özel 

sektör) 

Koordinatörlük kurulması, 

düzenli toplantıların 

yapılması 

150 bin – 700 bin TL 
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6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama için gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulam7. Ardıl Uygulam7. Ardıl Uygulam7. Ardıl Uygulamalaralaralaralar    

Bu uygulamayı takip edecek bir ardıl uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Aşağıdaki adımlar ile uyum gözetilmelidir: 

• 5.1.3.1 Çocuklar, gençlerin ve ebeveynlerin internetin güvenli kullanımı konusunda 

farkındalık ve yetkinliğini artırma 

• 5.1.3.2 İnternetteki riskler ile ilgili yardım ve danışma mekanizmalarının geliştirilmesi 

• 5.1.3.3 Çocukların ve gençlerin internet kullanımına dair araştırmaların artırılması 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Kilit paydaşların (kamu kurumları, sosyal hizmet veren STK’lar, internet servis 

sağlayıcıları, internet sektörü STK’ları) belirlenmesi 

• Düzenli olarak bir araya gelinebilecek bir platformun ve koordinasyon merkezinin 

oluşturulması 

• STK’lara bazı sorumlulukların verilmesi ve kaynak desteği sağlanması 

o STK’lar bilinçlendirme çalışmalarında rol alabilirler 

o STK’lar ihbar ve yardım hatlarının işletilmesi sürecinde rol alabilirler 

o STK’lar zararlı içeriği engelleme sürecinde (örneğin “Güvenli İnternet” filtresine 

yeni profil çeşitleri üreterek) rol alabilirler 

o STK’lar faydalı içerik üretimini destekleme sürecinde rol alabilirler 
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10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Diğer ülkelerde daha ağırlıklı rol oynayan paydaşlar (STK’lar ve özel sektör) 

tarafından gerekli isteklilik ortaya konmadığı ve destek sunulmadığı veya bu 

paydaşlara inisiyatif verilmediği takdirde kamu ağırlığı devam edebilir. 

• Yetkinlikler ve sorumluluklar yeteri kadar net belirlenmezse gereken adımların hayata 

geçmesini uzatabilir. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Söz konusu platformun kurulması ve işler hale gelmesi 3-6 ay sürebilir. 
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Strateji/Gelişim Alanı 5.4: Bilişim suçları ile etkin mücadele etmekStrateji/Gelişim Alanı 5.4: Bilişim suçları ile etkin mücadele etmekStrateji/Gelişim Alanı 5.4: Bilişim suçları ile etkin mücadele etmekStrateji/Gelişim Alanı 5.4: Bilişim suçları ile etkin mücadele etmek 

5.1.4.1 Siber Suç Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesi 5.1.4.1 Siber Suç Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesi 5.1.4.1 Siber Suç Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesi 5.1.4.1 Siber Suç Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesi     

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nin onaylanması, iç hukuka uyumlu hale 

getirilmesi ve uluslararası işbirliğinin artırılması 

 

 

2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar    

Türkiye’de bilişim suçları konusunda oldukça geniş bir hukuki altyapı mevcut olmak ile 

birlikte Avrupa Birliği kurumları ile operasyonel işbirliklerinde sıkıntılar yaşanmaktadır. 

• Türkiye’de bilişim suçları hukuku Türk Ceza Kanunu, Fikir Sanat Eserleri Kanunu, 

Elektronik İmza Kanunu, Bankacılık Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve 

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesindeki 

düzenlemeleri kapsamaktadır. 

• Avrupa Konseyi ülkelerin iç hukukunu uyumlu hale getirmek amacıyla Siber Suç 

Sözleşmesi hazırlamıştır ve ülkelerin imzasına açmıştır. Avrupa Konseyi’ndeki 47 

ülke arasından 35 ülke Siber Suç Sözleşmesini onaylamış, ancak Türkiye 

imzalamasına rağmen henüz onaylamamıştır. 

• Türkiye bilişim suçları alanında uluslararası projelere (ör. Interpol, ikili işbirlikleri) 

dâhil durumdadır. Ancak Siber Suç Sözleşmesi onaylanmadığı ve iç hukuka 

uyarlanmadığı ve kişisel verilerin korunması için “yeterli” güvence sunulmadığı 

için    bilişim suçları ile ilgili AB kuruluşları (ör. Europol, Schengen Bilgi Paylaşım 

Sistemi) ile stratejik işbirliğinin ötesinde operasyonel işbirliği 

gerçekleştirilememektedir. 

Bu Sözleşme’nin onaylanması uluslararası işbirliğini özellikle operasyonel seviyede 

artırmak için önemli katkı sağlayabilir. 
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3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Adalet Bakanlığı (sorumlu) 

• Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Siber Suç Sözleşmesinin onaylanması ve gerekli şekilde iç 

hukukun düzenlenmesi Türkiye’nin bilişim suçları hukuki 

altyapısını Siber Suç Sözleşmesini onaylayan diğer ülkelerle 

uyumlu hale getirecektir.  

• Hukuki altyapının uyumunun artması uluslararası bilgi 

paylaşımı ve operasyonel işbirliğinin kolaylaşmasını ve 

artmasını sağlayacaktır.  

• Dolayısıyla sınır ötesi yapısı olan bilişim suçları ile daha 

etkin mücadele edilebilecektir. 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

4. Tahmini Etkileri4. Tahmini Etkileri4. Tahmini Etkileri4. Tahmini Etkileri    

• Siber Suç Sözleşmesinin onaylanması ve gerekli şekilde iç hukukun düzenlenmesi 

Türkiye’nin bilişim suçları hukuki altyapısını Siber Suç Sözleşmesini onaylayan diğer 

ülkelerle uyumlu hale getirecektir.  

• Hukuki altyapının uyumunun artması uluslararası bilgi paylaşımı ve operasyonel 

işbirliğinin kolaylaşmasını ve artmasını sağlayacaktır.  

• Dolayısıyla sınır ötesi yapısı olan bilişim suçları ile daha etkin mücadele 

edilebilecektir. 
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5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Sözleşmenin mecliste onaylanması ve gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması için 

gerekli olan süreç maliyetinin dışında bir maliyet öngörülmemektedir. 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama için aşağıdaki adım öncül bir adımdır: 

• 5.1.2.1 Anayasa’nın öngördüğü hukuki çerçevenin hayata geçmesi ve Veri Koruma 

Otoritesinin oluşturulması 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayı takip edecek bir ardıl uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Mevcut bilişim suçları düzenlemelerinin Sözleşme ile uyumlu hale getirilmesi, gerekli 

ek düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ve Sözleşme’nin onaylanması  

• Bilişim suçları düzenlemeleri, internet üzerindeki diğer yasadışı eylemlerle ilgili 

düzenlemeler ve kişisel verilerin korunması ile ilgili düzenlemelerin uluslararası 

normlara göre gözden geçirilmesi ve gerekli görüldüğü konularda iyileştirmelerin 

yapılması 

• Önü açılan uluslararası işbirliklerinin uygulamaya geçmesi 
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10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

Bu uygulamaya ilişkin herhangi bir risk ya da engel tespit edilmemiştir. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma S. Tahmini Tamamlanma S. Tahmini Tamamlanma S. Tahmini Tamamlanma Süresiüresiüresiüresi    

Siber Suç Sözleşmesi için gerekli düzenlemeler hayata geçtiği takdirde, Sözleşmenin 

onaylanması ve hayata geçirilmesi 1 ayda tamamlanabilir. Ancak mevcut 

düzenlemelerin Sözleşme onaylanmadan önce veya onaylandıktan sonra uyumlu hale 

getirilmesi 6-9 ay sürebilir. 
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5.1.4.2 Kolluk kuvvetlerinin ve adli görevlilerin bilişim suçları konusunda 5.1.4.2 Kolluk kuvvetlerinin ve adli görevlilerin bilişim suçları konusunda 5.1.4.2 Kolluk kuvvetlerinin ve adli görevlilerin bilişim suçları konusunda 5.1.4.2 Kolluk kuvvetlerinin ve adli görevlilerin bilişim suçları konusunda 

birikimlerinin arttırılmasıbirikimlerinin arttırılmasıbirikimlerinin arttırılmasıbirikimlerinin arttırılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Gittikçe yaygınlaşan ve geçmişteki suç türlerinden farklılaşan bilişim suçları ve elektronik 

deliller hakkında kolluk kuvvetlerinin ve adli görevlilerin birikimlerinin artırılması 

 

 

 

 
105 Çalışmaya katılan ülkeler: Belçika, Hırvatistan, Gürcistan, Almanya, Fransa, Hollanda, Polonya,  

Portekiz, Romanya, İspanya, Makedonya, İngiltere, İrlanda ve İtalya 

2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar    

Bilişim suçlarının artması ve elektronik delillerin gittikçe önem kazanması ile birlikte 

mevcut kolluk kuvvetlerinin ve adli görevlilerin bu konulardaki birikimlerinin artırılması 

ihtiyacı doğmuştur. “Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi” 

kapsamında “bilişim suçlarında soruşturma teknikleri ve delil elde etme yöntemleri” 

konusunda eğitimler verilmektedir. 

Pek çok ülkede bilişim suçları ve elektronik deliller konusunda bazı çalışanların 

uzmanlaştırılması veya tüm çalışanların bilişim konusundaki yetkinliklerinin artırılması 

yöntemleriyle kolluk kuvvetlerinin ve adli görevlilerin birikimleri artırılmaktadır. Avrupa 

Konseyi Lizbon Şebekesi ve Siber Suç Projesi’nin Avrupa Konseyi ülkelerdeki105 iyi 

uygulamaları kavramsal bir çerçeveye yerleştirerek “Hâkimler ve savcılar için siber suç 

eğitimi: bir kavram” belgesi ile bir yol haritası çizmiştir. 

Türkiye’de mevcut çalışmalara ilave olarak bilişim suçları ve elektronik deliller konusuna 

odaklanan çalışmalara ağırlık verilerek uzun vadede devam etmesi olası yanlış veya 

eksik uygulamaların önüne geçebilir ve bilişim suçları ile mücadeleyi daha etkin bir hale 

getirebilir. 
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3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu (sorumlu) 

• Adalet Bakanlığı 

• Emniyet Genel Müdürlüğü 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Bilişim suçları konusunda ileri seviyede yetkinlik sahibi belli 

oranda uzmanlar yetişecektir 

• Kolluk kuvvetlerinin ve adli görevlilerin genel olarak bilişim 

suçları konusunda yetkinliğini artırması için imkânlar 

sunulmuş olacaktır 

• Sonuç olarak bilişim suçlarının takip, soruşturma ve 

kovuşturma süreçlerinin daha doğru, hızlı ve etkili 

işlemesine yardımcı olacaktır 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

MaliyeMaliyeMaliyeMaliyet Kalemit Kalemit Kalemit Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Eğitim-farkındalık 

(kamu) 

Bazı hâkim ve savcılara ileri 

seviye eğitimlerin düzenlenmesi, 

kolay erişilebilir içeriklerin 

hazırlanması ve sunulması; belli 

bölgelerde bazı mahkeme 

dairelerinin bilişim suçları 

davalarında uzmanlaşmasının 

2 milyon – 7,5 milyon TL 
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maliyeti 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama için gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayı takip edecek bir ardıl uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

Bu gelişim uygulama içerisinde değişik adımlar bulunmaktadır: 

• Eğitim kurumlarının uluslararası standartlar temelinde bilişim suçları alanında 

başlangıç eğitimini ve hizmet-içi eğitimi verme kapasitesinin geliştirilmesi 

• Mümkün olan en yüksek sayıda hâkim, savcı ve kolluk gücünü (hem mevcut hem de 

aday görevlileri) bilişim suçları ve elektronik kanıtlar üzerine temel bilgiyle donatma 

• Kritik sayıda hâkim ve savcıya ileri eğitim verme 

• Hâkimler, savcılar ve kolluk güçlerinin devamlı uzmanlaşması ve teknik eğitimini 

destekleme; gerekirse ihtisas mahkemelerinin oluşturulması 

• Hâkimler, savcılar ve kolluk güçlerinin arasında şebeke oluşturma yoluyla bilgi 

artışına katkıda bulunma 

• Farklı eğitim girişimleri ve şebekelerine erişmeyi kolaylaştırma 
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10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Tüm hâkim ve savcıların bilişim konusundaki yetkinliği belli seviyede artırılmazsa, 

bilişim konusuna değinen artan sayıdaki davaların tümü özel bir uzmanlık 

gerektirmese de bilişim suçları uzmanı hâkim ve savcılar önünde bir yığılma 

yaratabilir.  

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Bu adımlar ağırlıklı olarak 2-3 yıl, ardından daha düşük seviyede düzenli olarak sürebilir. 

Hâkim ve savcıların eğitimlerinin içerisine bilişim hukuku konularının dâhil edilmesi 1-2 

ayda, hâkim ve savcıların ileri seviye eğitimlerinin organize edilip uygulanması yaklaşık 1 

yıl, ihtisas mahkemelerinin oluşturulup işler hale gelmesi 1-2 yıl, kolay erişilebilir 

içeriklerin hazırlanması ve sunulması ise yaklaşık 1 yıl sürebilir. 
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5.1.4.3 Kullanıcıların bilişim suçları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik 5.1.4.3 Kullanıcıların bilişim suçları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik 5.1.4.3 Kullanıcıların bilişim suçları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik 5.1.4.3 Kullanıcıların bilişim suçları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılmasıçalışmalar yapılmasıçalışmalar yapılmasıçalışmalar yapılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanan bireylerin riskler, önlem ve çözüm yöntemleri 

hakkında bilinçlendirilmesi 

 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (sorumlu) 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

• STK’lar 

• İnternet servis sağlayıcıları 

• Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 

 

 

 

 

2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar    

Türkiye’de 2007 yılında Sanal Banka Mağdurları Derneği’nin açılışına neden olacak 

seviyede bilişim suçu meydana gelmiştir. Böyle olaylar kullanıcıların bu tür suçlar 

konusunda ne kadar bilinçsiz olduğu ortaya çıkarmıştır. Bu konudaki bilinç ve farkındalık 

eksikliği odak grubu ve atölye çalışmalarında da sıklıkla dile getirilmiştir. 

Ülkemizde bu konuda kullanıcıların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç 

görülmüştür. Bu yöndeki çalışmalar istismarları ve mağduriyetleri azaltabileceği gibi bilgi 

ve iletişim teknolojilerini daha güvenli kullanımını da sağlayabilir. 
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4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Kullanıcıların bilinçlendirilmesi bilişim suçlarını 

kolaylaştıracak ihmal ve hataları azaltmaya ve önlemleri 

artırmaya yönelik becerileri geliştirecek  

• Oluşan bilişim suçları hakkında kullanıcılar daha bilinçli 

olarak adım atabilecektir 

• Bilişim suçlarının etik boyutları hakkında toplumsal 

farkındalık yaratacaktır  

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

4. Tahmini Etkileri4. Tahmini Etkileri4. Tahmini Etkileri4. Tahmini Etkileri    

• Kullanıcıların bilinçlendirilmesi bilişim suçlarını kolaylaştıracak ihmal ve hataları 

azaltmaya ve önlemleri artırmaya yönelik becerileri geliştirecek  

• Oluşan bilişim suçları hakkında kullanıcılar daha bilinçli olarak adım atabilecektir 

• Bilişim suçlarının etik boyutları hakkında toplumsal farkındalık yaratacaktır 

 

5. Tahmi5. Tahmi5. Tahmi5. Tahmini Maliyetini Maliyetini Maliyetini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Eğitim-farkındalık 

(kamu) 

Kampanyayla ilgili ön 

çalışmaların tamamlanması, 

yazılı, görsel mesajların, 

videoların hazırlanması, medya 

planı hazırlanması, ücretli reklam 

mecralarında yapılan reklamlar 

veya kamu spotları ile 

yayımlanması 

Yıllık 250 bin – 600 bin TL 

(ücretli reklam mecralarının 

maliyetleri medya planına 

göre değişecektir.) 
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6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulama için gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayı takip edecek bir ardıl uygulama bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Aşağıdaki adımlar ile uyum gözetilmelidir: 

• 4.2.4.2 Başta ebeveynler olmak üzere yetişkinlerin riskler konusunda 

bilinçlendirilmesi  

• 5.1.2.2 Kişisel verilerin kullanımı konusundaki farkındalık ve yetkinliği artırma 

• 5.1.3.1 Çocuklar, gençlerin ve ebeveynlerin internetin güvenli kullanımı konusunda 

farkındalık ve yetkinliğini artırma 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

Toplumsal farkındalığın ve yetkinliğin artırılması için en etkili mesaj ve mecraların ve 

gerekli kampanya süresinin belirlenmesi gerekmektedir. Kampanyaların etkisi üzerinde 

geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması da bu çalışmaların kalıcı etkinliğini 

artıracaktır. (EK – Bilinirlik Artırma Çerçevesi) 

Söz konusu kampanyalar geleneksel iletişim araçları (televizyon, radyo, yazılı basın, 

reklam panoları vs.), yeni iletişim araçları (arama motoru reklamları, internet sitesi 

reklamları, sosyal medya, kamu kurumlarının internet siteleri vs.) veya alternatif kanallar 

(ünlülerin farkındalığı artırmak için rol oynaması vs.) üzerinden gerçekleştirilebilir. (EK – 

Bilinirlik Artırma Çerçevesi) 
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10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Bilinçlendirme çalışmaları çözüm yöntemlerini aktaramazsa, yetkinlikleri 

geliştiremezse veya korkutucu bir dil kullanırsa, yaratacağı hassasiyet bireylerin 

internete karşı çekincelerini artırabilir. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Bu uygulama içerisindeki genel bilinçlendirme çalışmaları 3-6 ay arasında 

tamamlanabilir. Kampanya planlaması ve pilot çalışma özel sektörde benzer 

kampanyalarda birkaç ayda tamamlanabilmektedir. Bilinirlik kampanyasının 

uygulanması birkaç haftada tamamlanabilir ancak daha düşük seviyede uzun vadede 

devam edebilir. 
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5.1.4.4 Türkiye’nin Bilişim Suçları Stratejisi’nin belirlenm5.1.4.4 Türkiye’nin Bilişim Suçları Stratejisi’nin belirlenm5.1.4.4 Türkiye’nin Bilişim Suçları Stratejisi’nin belirlenm5.1.4.4 Türkiye’nin Bilişim Suçları Stratejisi’nin belirlenmesiesiesiesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Türkiye’nin bilişim suçları ile mücadele sürecindeki eşgüdüm ve işbirliğini artırmaya ve 

yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik stratejisinin belirlenmesi 

 

2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar2.  İhtiyaçlar    

Türkiye’de bilişim suçları ile mücadele için 1990’lardan itibaren düzenlemeler mevcut 

olup, yapılanmayı güçlendirici adımlar atılmıştır. Mücadele süreci içerisinde rol oynayan 

kolluk ve adli görevlilerin yetkinliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar da 

yürütülmektedir. 

• Türkiye’de bilişim suçları hukuku Türk Ceza Kanunu, Fikir Sanat Eserleri Kanunu, 

Elektronik İmza Kanunu, Bankacılık Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve 

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesindeki 

düzenlemeleri kapsamaktadır. 

• Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı soruşturma ve delil inceleme 

süreçlerini tek çatı altında yürütmektedir. 

• Avrupa Konseyi’ndeki 47 ülke arasından 35 ülke Siber Suç Sözleşmesini 

onaylamış, ancak Türkiye imzalamasına rağmen henüz onaylamamıştır. 

İngiltere ve Yeni Zelanda gibi ülkeler bilişim suçları ile mücadele sürecindeki etkinliği 

artırmak için eşgüdüm ve işbirliğini artırmaya ve yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik 
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3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (sorumlu) 

• İçişleri Bakanlığı 

 

 

 
106 Ör. Eylül 2011’deki Internet Governence Forum kapsamındaki Workshop 115: Cybercrime Strategies ve Kasım 

2011’deki Avrupa Konseyi’nin Octopus Konferansı 

bilişim suçları stratejileri hazırlamıştır. Ayrıca bilişim suçları stratejileri değişik 

uluslararası toplantılarda tartışılmaya başlanmıştır.106 

Söz konusu bilişim suçları stratejileri ulusal bilgi güvenliği stratejilerinden amaç ve 

kapsam açısından farklılaşmaktadır: 

• Bilgi güvenliği stratejileri temel olarak BİT’in güvenilirliğini sağlamayı 

amaçlamaktadır. Bilişim suçları stratejileri ise temel olarak ceza hukukunun etkin 

işlemesi ve sonuç olarak hukukun ve temel hakların üstünlüğünü 

amaçlamaktadır. 

• Bilgi güvenliği stratejileri bilgi sistemlerinin güvenliğini artırmaya odaklanmaktadır. 

Bilişim suçları stratejileri ise bilişim suçları ile etkin mücadeleye odaklanmaktadır. 

Özellikle BİT’e yönelik suçlar ile mücadele konusu iki stratejinin de konusu 

olabilmektedir. Ancak BİT aracılığıyla işlenen suçlar (ör. nefret söylemi, çocuk 

tacizi, telif hakları) ve elektronik delil konuları bilgi güvenliği stratejilerinin 

kapsamına girmemektedir. 

Diğer örneklerde görüldüğü gibi, ülkemizde de bilişim suçları alanında atılan adımların 

eşgüdümünü artırmak, diğer paydaşlarla işbirliğini artırmak ve yetkinlikleri geliştirme 

konularının bir strateji olarak değerlendirilmesi ve bilgi güvenliği stratejileri dışarısında 

kalan kapsamda bilişim suçları ve elektronik deliller konularının kolluk ve adli boyutlarına 

odaklanan bir strateji ihtiyacı görülmektedir. 
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• Adalet Bakanlığı 

• Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Bilişim suçları konusunda stratejik bir bakışı ile kapsamlı 

belli adımlar tanımlanmış olacaktır 

• Uzun vadeli sorumluluklar ve gerekli yetkinlikler 

incelenerek, bu alanlarda eşgüdüm artırılacak ve gelişme 

alanlarına odaklanılacaktır 

• Atılması gereken adımlar önceliklendirilerek daha etkin bir 

yol haritası takip edilebilecektir 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (kamu) Strateji belgesi hazırlığı için 

danışmanlık hizmetlerinin 

alınması 

500 bin – 1 milyon TL 

Diğer (kamu) Kamu-özel işbirliği platformunun 

oluşturulması, paydaşlarla 

toplantılar düzenlenmesi 

50 bin – 300 bin TL 

Toplam (kamu)  550 bin – 1,3 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    
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Bu uygulama için gereken bir öncül uygulama bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayı takip edecek bir ardıl uygulama bulunmamaktadır ancak eşzamanlı 

olarak ilerleyebilecek olan bazı çalışmaların güncellenmesi gerekebilir: 

• 5.1.4.1 Siber Suç Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesi 

• 5.1.4.2 Kolluk kuvvetlerinin ve adli görevlilerin bilişim suçları konusunda 

birikimlerinin arttırılması 

• 5.1.4.3 Kullanıcıların bilişim suçları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılması 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Aşağıdaki adımlar ile uyum gözetilmelidir: 

• 5.1.3.1 Çocuklar, gençlerin ve ebeveynlerin internetin güvenli kullanımı konusunda 

farkındalık ve yetkinliğini artırma 

• 5.1.4.1 Siber Suç Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesi 

• 5.1.4.2 Kolluk kuvvetlerinin ve adli görevlilerin bilişim suçları konusunda 

birikimlerinin arttırılması 

• 5.1.4.3 Kullanıcıların bilişim suçları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılması 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Hem kamudan hem de özel sektörden paydaşların bir araya gelebileceği bir strateji 

hazırlık platformunun oluşturulması  

• Türkiye’de ulusal stratejinin bağlamının incelenmesi 
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• Aşağıdaki konuları göz önünde bulunduran Ulusal Bilişim Suçları Stratejisi’nin 

belirlenmesi107 

o Bilişim suçları ihbar ve istihbarat mekanizmalarının geliştirilmesi 

o Bilişim suçlarının oluşumunun engellenmesi için toplumun 

bilinçlendirilmesi 

o Uluslararası standartlarda düzenlemelerin hayata geçmesi 

o Özelleşmiş (ör. ileri teknoloji ekibi, ihtisas mahkemeleri) ya da 

uzmanlaşacak birimlerin oluşturulması ya da belirlenmesi 

o Kamu içerisindeki kurum ve kuruluşlar arası eşgüdümün ve işbirliğinin 

artırılması 

o Kolluk kuvvetlerinin bilişim suçları konusundaki birikimlerinin artırılması 

o Adli görevlilerin bilişim suçları konusundaki birikimlerinin artırılması 

o Özel-kamu işbirliğinin (ör. internet servis sağlayıcılar ve emniyet birimleri 

arasında) artırılması 

o Etkin uluslararası işbirliğinin artırılması 

o Mali bilişim suçları ile mücadelenin artırılması 

o Çocukların ve gençlerin internette güvenliğinin artırılması 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Ulusal bilgi güvenliği ile pek çok konuda örtüşme mevcut olduğu için iki süreç 

 

 

 
107 Avrupa Konseyi’nin Global Project on Cybercrime çalışması bünyesinde Ekim 2011’de hazırlanan “Cybercrime 

Strategies” dökümanında belirlenen konular esas alınmıştır. Doküman için: 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-
Presentations/2079_cy_strats_rep_V20_14oct11.pdf 
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arasındaki uyumsuzluk olmamasına dikkat etmek gerekmektedir. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Stratejinin hazırlığı 3-6 ayda tamamlanabilir ancak öngörülen adımların hayata geçmesi 

uzun vadeli sürebilir. 
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C.C.C.C. Toplam MaliyetlerToplam MaliyetlerToplam MaliyetlerToplam Maliyetler    

MaMaMaMaliyet Kalemiliyet Kalemiliyet Kalemiliyet Kalemi    KamuKamuKamuKamu    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

Özel sektörÖzel sektörÖzel sektörÖzel sektör    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

ToplamToplamToplamToplam    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

Altyapı yatırımları 55– 60   55– 60  

Danışmanlık 0,8– 2,5  0,8– 2,5 

Eğitim/farkındalık 8– 16   8– 16  

İşgücü 0,5 – 1,5   0,5 – 1,5  

Diğer 0,2 – 1   0,2 – 1  

ToplamToplamToplamToplam    64,5 64,5 64,5 64,5 ––––    81818181            66664,5 4,5 4,5 4,5 ––––    81818181        
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D.D.D.D. ÖnceliklendirmeÖnceliklendirmeÖnceliklendirmeÖnceliklendirme    

Uygulama AdıUygulama AdıUygulama AdıUygulama Adı    Öncelik (1 en yüksek, Öncelik (1 en yüksek, Öncelik (1 en yüksek, Öncelik (1 en yüksek, 

3 en düşük)3 en düşük)3 en düşük)3 en düşük)    

Fayda/EtkiFayda/EtkiFayda/EtkiFayda/Etki    MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet    

5.1.3.1 Çocuklar, gençlerin ve 

ebeveynlerin internetin güvenli 

kullanımı konusunda farkındalık ve 

yetkinliğini artırma 

1 Yüksek Orta 

5.1.3.4 Paydaşlar arasında bir 

platformun oluşturulması ve STK’ların 

desteklenmesi 

1 Yüksek Düşük 

5.1.4.2 Kolluk kuvvetlerinin ve adli 

görevlilerin bilişim suçları konusunda 

birikimlerinin arttırılması 

1 Yüksek Orta 

5.1.1.1 Ulusal bilgi güvenliği için bir 

düzenleme modelinin belirlenmesi ve 

hayata geçirilmesi 

1 Yüksek Düşük 

5.1.1.2 Belirlenen ulusal yönelim için 

mevcut ve olası yapılanma modellerinin 

değerlendirilmesi 

1 Yüksek Orta 

5.1.1.3 Yetkinlik geliştirme 

politikalarının belirlenmesi ve hayata 

geçirilmesi 

1 Yüksek Orta 

5.1.4.4 Türkiye’nin Bilişim Suçları 

Stratejisi’nin belirlenmesi 

1 Yüksek Düşük 

5.1.2.1 Anayasa’nın öngördüğü hukuki 2 Yüksek Yüksek 



 

511 

 

çerçevenin hayata geçmesi ve Veri 

Koruma Otoritesinin oluşturulması 

5.1.2.2 Kişisel verilerin kullanımı 

konusundaki farkındalık ve yetkinliği 

artırma 

2 Orta Düşük 

5.1.3.3 Çocukların ve gençlerin internet 

kullanımına dair araştırmaların 

artırılması 

2 Orta Düşük 

5.1.4.1 Siber Suç Sözleşmesi’nin 

yürürlüğe girmesi 

2 Yüksek Düşük 

5.1.4.3 Kullanıcıların 

bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar 

yapılması 

2 Orta Düşük 

5.1.3.2 İnternetteki riskler ile ilgili 

yardım ve danışma mekanizmalarının 

geliştirilmesi 

3 Düşük Düşük 
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E.E.E.E. ZamanlamaZamanlamaZamanlamaZamanlama    

Uygulama  

Uygulama sonrasında devam eden aktivite  

Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama 

AdıAdıAdıAdı    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

5.1.1.1               

5.1.1.2               

5.1.1.3               

5.1.2.1               

5.1.2.2               

5.1.3.1               

5.1.3.2               

5.1.3.3               
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Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama 

AdıAdıAdıAdı    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

5.1.3.4               

5.1.4.1               

5.1.4.2               

5.1.4.3               

5.1.4.4               
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6666 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi ÇözümBilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi ÇözümBilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi ÇözümBilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümlerlerlerler    

A.A.A.A. Temel Bulgular ve Küresel ÖğrenimlerTemel Bulgular ve Küresel ÖğrenimlerTemel Bulgular ve Küresel ÖğrenimlerTemel Bulgular ve Küresel Öğrenimler    

Akıllı KentlerAkıllı KentlerAkıllı KentlerAkıllı Kentler    

Kentlerin karşı karşıya kaldığı pek çok sorunun temelinde hızla artan nüfus ve kırsaldan Kentlerin karşı karşıya kaldığı pek çok sorunun temelinde hızla artan nüfus ve kırsaldan Kentlerin karşı karşıya kaldığı pek çok sorunun temelinde hızla artan nüfus ve kırsaldan Kentlerin karşı karşıya kaldığı pek çok sorunun temelinde hızla artan nüfus ve kırsaldan 

kente olan göç önemli bir yer tutmaktadır.kente olan göç önemli bir yer tutmaktadır.kente olan göç önemli bir yer tutmaktadır.kente olan göç önemli bir yer tutmaktadır. Dünyadaki eğilimlere benzer şekilde Türkiye 

nüfusu ve nüfus içinde kentlerin payı hızla artmaktadır. Kentlerdeki hızlı nüfus artışı pek 

çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Ortaya çıkan bu sorunlar kentlerdeki ekonomik 

ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkilediği gibi kent sakinlerinin yaşam kalitesini 

düşürmekte ve kentlerin marka ve rekabet gücünü azaltmaktadır. 

• Son 10 yılda dünya nüfusu %12 artarak 6,2 milyardan 7,0 milyara çıkmıştır. Yıllık 

bazda dünya nüfusu 2002–2012 yılları arasında %0,6 seviyesinde artarken, bu 

oran gelişmekte olan ülkelerde %1,01 ve az gelişmiş ülkelerde %2,06 

seviyelerindedir. 

• 2002-2012 yılları arasında kırdan kente göç gelişmiş ülkelerde toplam nüfusun 

%0,6’sını oluştururken bu oran gelişmekte olan ülkelerde nüfusun %2,3’ünü (4 

kat) ve diğer az gelişmiş ülkelerde nüfusun %4,4’ünü oluşturmuştur 

• Türkiye’nin son 10 yıldaki nüfus artışı yıllık %1,31 ile gelişmekte olan ülkelerin 

üzerinde seyretmiştir. 2007 yılında yaklaşık 71 milyon olan Türkiye nüfusu 2012 

yılında 75 milyona ulaşmıştır. Bu artış ve devam eden göçlerle birlikte 2007 yılında 

toplam nüfusun %70’ini oluşturan kent nüfusu hızla artarak 2012 yılında toplam 

nüfusun %75’ine ulaşmıştır. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri şehirlerde karşılaşılan sorunların çözülmesi, sunulan Bilgi ve iletişim teknolojileri şehirlerde karşılaşılan sorunların çözülmesi, sunulan Bilgi ve iletişim teknolojileri şehirlerde karşılaşılan sorunların çözülmesi, sunulan Bilgi ve iletişim teknolojileri şehirlerde karşılaşılan sorunların çözülmesi, sunulan 

hizmetlerinin iyileştirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitelerinin artırıhizmetlerinin iyileştirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitelerinin artırıhizmetlerinin iyileştirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitelerinin artırıhizmetlerinin iyileştirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitelerinin artırılmasına önemli lmasına önemli lmasına önemli lmasına önemli 

katkılar sağlamaktadır. katkılar sağlamaktadır. katkılar sağlamaktadır. katkılar sağlamaktadır.     

• Günümüzde kentlerin yaşadıkları sorunları çözmeyi ve kentlerde yaşayanların 

yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan “Akıllı Kent” çözümleri önem kazanmaktadır 

ve dünyadaki pek çok şehirde hızla uygulamaya geçirilmektedir    

• Akıllı Kent çözümleri kentlere ve kentlerde yaşayanlara finansal faydalar, daha iyi 

bir kent yaşamı, kentlerin marka değerini artırma gibi faydalar sağlamaktadır.    
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Akıllı kent alanındaki küresel gelişimler incelendiğinde aşağıdaki eğilimlerin öne çıktığı Akıllı kent alanındaki küresel gelişimler incelendiğinde aşağıdaki eğilimlerin öne çıktığı Akıllı kent alanındaki küresel gelişimler incelendiğinde aşağıdaki eğilimlerin öne çıktığı Akıllı kent alanındaki küresel gelişimler incelendiğinde aşağıdaki eğilimlerin öne çıktığı 

gözlemlenmektedir.gözlemlenmektedir.gözlemlenmektedir.gözlemlenmektedir.    

• Akıllı kent uygulamalarındaki büyüme daha çok teknolojisini kanıtlamış alanlarda 

veya güvenlik sorunları nispeten önemsiz belli alanlarda meydana gelmektedir. 

• Dünyadaki örneklere bakıldığında Akıllı Kent projeleri daha çok sektörler arası 

bütünleşmeye sahip projelerden çok bağımsız çözümler veya küçük ölçekli pilot 

uygulamalar şeklindedir. 

• Akıllı kent uygulamaların tümleşik ve bütüncül bir şekilde hayata geçirilmesi için 

ciddi finansal kaynaklara ve güçlü uzun vadeli bir öngörüye gerek duyulmaktadır. 

• Akıllı kent çözümleri çoğunlukla devletler tarafından hayata geçirilmekle birlikte 

kamu özel sektör işbirlikleri ve sadece özel sektörün hayata geçirdiği projeler de 

bulunmaktadır. 

Akıllı kent uygulamalarının hayata geçirilmesinde önerilen çözAkıllı kent uygulamalarının hayata geçirilmesinde önerilen çözAkıllı kent uygulamalarının hayata geçirilmesinde önerilen çözAkıllı kent uygulamalarının hayata geçirilmesinde önerilen çözümlerin teknolojik ümlerin teknolojik ümlerin teknolojik ümlerin teknolojik 

sağlamlığı, güvenilirliği ve mevcut teknik platformla uyumluluğu tüm kentler için göz sağlamlığı, güvenilirliği ve mevcut teknik platformla uyumluluğu tüm kentler için göz sağlamlığı, güvenilirliği ve mevcut teknik platformla uyumluluğu tüm kentler için göz sağlamlığı, güvenilirliği ve mevcut teknik platformla uyumluluğu tüm kentler için göz 

önünde bulundurulması gereken önemli hususlardırönünde bulundurulması gereken önemli hususlardırönünde bulundurulması gereken önemli hususlardırönünde bulundurulması gereken önemli hususlardır. Ayrıca akıllı kent uygulamaları 

tarafından toplanan verilerin paylaşımı yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi için önemli 

fırsatlar sunmaktadır. 

• Türkiye’de kentler teknoloji risklerinin, teknoloji değişim hızının ve yaşam 

döngüsünün değerlendirilmesi ve anlaşılması için gereken kilit yetkinliklere 

genellikle sahip değildir. 

• Ölçek ekonomisi ve kolay kullanılabilirlik avantajlarından yararlanabilmek için 

yazılım ve donanımların kentte uygulamaya alınmış durumdaki diğer teknolojilerle 

uyumlu olması önem taşımaktadır. Bu alanda Türkiye’de standartlar 

belirlenmemiştir ve uygulamalar arasında uyumluluk problemleri yaşanmaktadır. 

• Akıllı kent teknolojilerinin çoğu, şebekeler üzerinden hassas verileri toplamakta ve 

aktarmaktadır (örneğin, kent sakinlerinin kameralardan gelen görüntüleri, elektrik 

kullanımı ve kontrol bilgileri), bundan dolayı güvenlik ve kişisel verilerin gizliliği 

dikkate alınması gereken unsurlardır. Akıllı kent uygulamaların toplayacağı kişisel 

bilgilerin toplanmasını, kullanımını, paylaşımını ve hangi şartlarda paylaşılacağını 

düzenleyen, bireylerin kişilik haklarını ve mahremiyetini gözetecek bir mevzuat 

bulunmamaktadır. 
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• Yerel yönetimler ve kamu tarafından toplanan veriler bireylerin, kurumların, 

akademik çevrenin ve girişimlerin kullanımına açılmamış (açık veri), bundan 

dolayı kamu-özel sektör-üniversite işbirlikleri yeterli düzeye gelememiş ve farklı 

uygulamaların hayata geçirilmesi için gerekli olan yenilikçilik ekosistemi 

geliştirilememiştir. 

Türkiye’de belediyelerde kentsel hizmetler ve ulaşım alanındaki akıllı kent uygulamaları Türkiye’de belediyelerde kentsel hizmetler ve ulaşım alanındaki akıllı kent uygulamaları Türkiye’de belediyelerde kentsel hizmetler ve ulaşım alanındaki akıllı kent uygulamaları Türkiye’de belediyelerde kentsel hizmetler ve ulaşım alanındaki akıllı kent uygulamaları 

öne çıkarken enerji ve su alanındaki akıllı kent uygulamaları döne çıkarken enerji ve su alanındaki akıllı kent uygulamaları döne çıkarken enerji ve su alanındaki akıllı kent uygulamaları döne çıkarken enerji ve su alanındaki akıllı kent uygulamaları daha kısıtlı sayıda aha kısıtlı sayıda aha kısıtlı sayıda aha kısıtlı sayıda 

belediyede hayata geçirilmiştir.belediyede hayata geçirilmiştir.belediyede hayata geçirilmiştir.belediyede hayata geçirilmiştir. Türkiye’de özellikle büyük kentlerde coğrafi ve kent bilgi 

sistemi uygulamaları hayata geçirilmekle birlikte küçük il ve ilçe belediyelerinde bu 

uygulamalar yaygınlaştırılamamıştır. Ayrıca akıllı kent uygulamalarının hayata 

geçirilmesinde kent sakinlerinin sürece katılımları yeterli seviyede değildir. 

• Belediyeler ağırlıklı olarak kentsel hizmetler ve su hizmetleri alanındaki akıllı kent 

uygulamalarının yaygınlaştırılmasını tercih etmektedir. 

• Belediyelerde, akıllı kent çözümlerinin hayata geçirilmesi aşamasında finansman, 

nitelikli insan kaynağı, standartlara uyumluluk ve entegrasyon önemli sorunlar 

olarak ön plana çıkmaktadır. 

• Yerel yönetimlerdeki planlama ve aralarındaki koordinasyon ve haberleşme 

eksikliklerinden dolayı, yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve üretilen bilgilerin ve 

hizmetlerin paylaşımı gerçekleşememektedir. 

• Kentlerde yaşayan vatandaşlar çözümlerin sunduğu fırsatlar ve faydalar hakkında 

bilinçlendirilmemiştir. Buna ek olarak çözümlerin geliştirilmesi aşamasında 

vatandaşların sürece entegrasyonu sınırlı kalmıştır. Özellikle Avrupa’da bu amaçla 

yaygın bir şekilde kullanılmakta olan kamu, yerel yönetim, özel sektör ve 

vatandaşların aktif katılımı vasıtasıyla yenilikçiliği destekleyen yaşayan 

laboratuvar uygulamaları Türkiye’de istenilen seviyeye gelememiştir. 

Kamu kurumları ulaşım, kentsel hizmetler, KBS (Kent Bilgi Sistemleri) ve CBS (Coğrafi 

Bilgi Sistemleri) Standartlarının Belirlenmesi, enerji ve güvenlik alanlarından akıllı kent 

çözümleri kategorisine girecek çalışmalarda bulunmakta birlikte kamuda akıllı kent kamuda akıllı kent kamuda akıllı kent kamuda akıllı kent 

alanında bütüncül strateji ve politika eksikliği bulunmaktadır ve hedefler belirlenmemiştir. alanında bütüncül strateji ve politika eksikliği bulunmaktadır ve hedefler belirlenmemiştir. alanında bütüncül strateji ve politika eksikliği bulunmaktadır ve hedefler belirlenmemiştir. alanında bütüncül strateji ve politika eksikliği bulunmaktadır ve hedefler belirlenmemiştir. 

Uygulamaya geçirilen eylemlerin izlenmesine ve performans takibine yönelik süreç, araç Uygulamaya geçirilen eylemlerin izlenmesine ve performans takibine yönelik süreç, araç Uygulamaya geçirilen eylemlerin izlenmesine ve performans takibine yönelik süreç, araç Uygulamaya geçirilen eylemlerin izlenmesine ve performans takibine yönelik süreç, araç 

vvvve yönetişim yapısı bulunmamaktadır.e yönetişim yapısı bulunmamaktadır.e yönetişim yapısı bulunmamaktadır.e yönetişim yapısı bulunmamaktadır. 
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• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) tarafından ulaştırma 

sektörü için strateji belirlenmiş, e-Ödeme standartlarının oluşturulması için 

çalışmalar yapılmış ve Ulusal Ulaştırma Portalı devreye alınmış ve taslak Ulusal 

Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji belgesi oluşturulmuştur. 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentleşme ve imar konularında merkezi 

ve yerel idareler için yol haritasını içeren, KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme 

Stratejisi ve Eylem Planı (2010–2023) oluşturulmuştur. 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Kent 

Bilgi Sistemleri (KBS) ile ilgili yerel yönetim uygulamalarında kullanılacak 

standartları tanımlamaya yönelik çalışmalar yapılmış ancak bu standartlar 

uygulamada yaygınlaştırılamamıştır. 

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinatörlüğünde kamu, özel sektör ve sivil 

toplum kuruluşlarının katılımları ile “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023” 

hazırlanmıştır. Ayrıca “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (2008)” ve 

“Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair 

Yönetmelik (2011)” yayımlanmıştır. 

• Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kentlerin güvenliğini sağlamaya yönelik 

olarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) hayata geçirilmiştir. MOBESE 

olarak da bilinen bu sistemlerin kurulumu, 81 il merkezi ve 84 ilçe merkezinde 

tamamlanmıştır. 

EEEE----Sağlık HizmetleriSağlık HizmetleriSağlık HizmetleriSağlık Hizmetleri    

Hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak ülkelerin sağlık hizmetleri alanındaki Hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak ülkelerin sağlık hizmetleri alanındaki Hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak ülkelerin sağlık hizmetleri alanındaki Hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak ülkelerin sağlık hizmetleri alanındaki 

harcamaları da artmaktaharcamaları da artmaktaharcamaları da artmaktaharcamaları da artmaktadır.dır.dır.dır. Türkiye eTürkiye eTürkiye eTürkiye e----sağlık hizmetlerini ciddi ölçüde geliştirmiş olsa da, sağlık hizmetlerini ciddi ölçüde geliştirmiş olsa da, sağlık hizmetlerini ciddi ölçüde geliştirmiş olsa da, sağlık hizmetlerini ciddi ölçüde geliştirmiş olsa da, 

hem harcama hem de erişilebilirlik sorunları hala devam etmektedir.hem harcama hem de erişilebilirlik sorunları hala devam etmektedir.hem harcama hem de erişilebilirlik sorunları hala devam etmektedir.hem harcama hem de erişilebilirlik sorunları hala devam etmektedir.    

• Dünya ortalamasında sağlık harcamalarının GSYİH’ye oranı 1995 yılında %8,8 

olurken bu oran 2010 yılına gelindiğinde %10,4’e çıkmıştır. 

• Türkiye’de 2000’li yılların başından günümüze kadar geçen dönemde sağlık 

hizmetlerinden duyulan memnuniyet artmış, yatan hasta kabulleri neredeyse 2 

katına çıkmış ve bebek ölümleri önemli oranda düşmüştür. 



 

518 

 

• Türkiye’de sağlık harcamalarının miktarı hızla artmış ve GSYH içindeki oranı 

%4,8’den (2000) %6,3’e (2008) çıkmıştır. 

• Türkiye’deki sağlık personelinin sayısı OECD ülkeler ile kıyaslandığında hala 

yetersizdir. Her 1000 kişiye OECD ülkelerinde ortalama 8,9 hastabakıcı/hemşire 

ve 3 doktor düşerken Türkiye’de bu oran 1,8 hastabakıcı/hemşire ve 1,5 

doktordur. 

Dünyada gözlemlendiği gibi Türkiye’de de nüfusun önemli bir kesimi kronik sağlık Dünyada gözlemlendiği gibi Türkiye’de de nüfusun önemli bir kesimi kronik sağlık Dünyada gözlemlendiği gibi Türkiye’de de nüfusun önemli bir kesimi kronik sağlık Dünyada gözlemlendiği gibi Türkiye’de de nüfusun önemli bir kesimi kronik sağlık 

sorunlarıyla karşı karşıyadır. sorunlarıyla karşı karşıyadır. sorunlarıyla karşı karşıyadır. sorunlarıyla karşı karşıyadır. Günümüzde hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkların 

tedavisinde kullanılmakta olan uzaktan takip gibi e-sağlık uygulamaları ülkemizde yeni 

yeni özel sektör tarafından sunulmaya başlanmıştır. 

• 2000’li yıllarda %11 seviyesinde olan 60 yaş üstü dünya nüfusunun 2050 yılına 

geldiğinde %21 seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2000’li yılların başında %58-

59 seviyesinde olan kronik hastalıklardan ölüm oranının 2030’lu yıllara 

gelindiğinde %70 seviyesine yaklaşacağı tahmin edilmektedir. 

• TÜİK 2010 Sağlık Araştırması’na göre on beş yaş ve üzeri bireylerde hekim 

tarafından teşhis edilen hastalıkların/sağlık sorunlarının başında %12,7 ile 

hipertansiyon gelmektedir. 

• Hipertansiyonu %6 ile şeker hastalığı, %4,8 ile astım, %4,2 ile koroner kalp 

hastalığı ve yine %4,2 ile kronik obstrüktif akciğer hastalığı, amfizem izlemektedir. 

• Özel sektörde mobil haberleşme şirketleri de mobil sağlık alanında yenilikçi 

çalışmalar yürütmektedir. Kronik hastalıklarla etkin ve verimli mücadele için 

uzaktan hastalık takibi BİT çözümleri üretilmektedir. 

Artan sağlık harcamaların kontrol altına almak, maliyetleri düşürmek, süreçleri 

hızlandırmak, verimliliği artırmak, verilere ve analizlere dayalı kararlar vermek, 

vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini ve kapsamını artırmak amacıyla bilgi ve bilgi ve bilgi ve bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanımı hızla artmaktadıriletişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanımı hızla artmaktadıriletişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanımı hızla artmaktadıriletişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanımı hızla artmaktadır. 

• Avrupa Komisyonun e-sağlık hizmetlerini, Avrupa vatandaşlarının almakta 

oldukları sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla öncelikli bir alan ilan etmiştir. 
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• Birçok Avrupa Birliği ülkesinde e-sağlık alanında politika, strateji ve hedefler 

belirlenmiştir ve eylemler hayata geçirilmiştir. Elektronik sağlık kayıtları, teletıp ve 

standartlar ile ilgili eylemler AB27 ülkelerinin tamamında tamamlanmıştır. 

Türkiye’de sağlık hizmetleri içinde BİT çözümlerinin kullanımı son yıllarda artmış ve Türkiye’de sağlık hizmetleri içinde BİT çözümlerinin kullanımı son yıllarda artmış ve Türkiye’de sağlık hizmetleri içinde BİT çözümlerinin kullanımı son yıllarda artmış ve Türkiye’de sağlık hizmetleri içinde BİT çözümlerinin kullanımı son yıllarda artmış ve 

önemli kazançlar saönemli kazançlar saönemli kazançlar saönemli kazançlar sağlamıştır.ğlamıştır.ğlamıştır.ğlamıştır. Özellikle Sağlık Bakanlığı ve SGK bünyesinde projeler 

sürdürülmüş ve birçok alanda bu çözümleri kullanan sistemler hayata geçirilmiştir. Bu 

sistemler elektronik sağlık kayıtları, kaynak yönetimi, hastane randevu yönetimi, 

envanter yönetimi ve koordinasyon konularına odaklanmış ve temelde kamunun bu 

alandaki altyapı eksikliklerini gidermiştir. Sağlanan bu kazançların ve yapılan bu Sağlanan bu kazançların ve yapılan bu Sağlanan bu kazançların ve yapılan bu Sağlanan bu kazançların ve yapılan bu 

çalışmaların yanında elektronik sağlık kayıtlarının, teleçalışmaların yanında elektronik sağlık kayıtlarının, teleçalışmaların yanında elektronik sağlık kayıtlarının, teleçalışmaların yanında elektronik sağlık kayıtlarının, tele----tıp uygulamalarının tıp uygulamalarının tıp uygulamalarının tıp uygulamalarının 

yaygınlaştırılması, hastaların sağlık veyaygınlaştırılması, hastaların sağlık veyaygınlaştırılması, hastaların sağlık veyaygınlaştırılması, hastaların sağlık verilerinin gizliliğinin sağlanması ve sağlık verilerinin rilerinin gizliliğinin sağlanması ve sağlık verilerinin rilerinin gizliliğinin sağlanması ve sağlık verilerinin rilerinin gizliliğinin sağlanması ve sağlık verilerinin 

paylaşımı konularında eksiklikler bulunmaktadır.paylaşımı konularında eksiklikler bulunmaktadır.paylaşımı konularında eksiklikler bulunmaktadır.paylaşımı konularında eksiklikler bulunmaktadır. 

• Mevcut çözümlerin yaygınlaştırılması (elektronik sağlık kayıtları), tüm kurumların 

sisteme katılımı (örn. kimi hizmetler için özel sağlık kurumları ve araştırma ve 

eğitim hastaneleri) ve tam entegrasyon sağlanamamıştır. 

• Uzaktan tanı, sağlık denetimi ve uzaktan doktor erişimi gibi yurtdışında yaygın 

kullanım örnekleri görülen daha yenilikçi alanlar ülkemizde halen pilot veya yeni 

uygulama aşamasındadır. 

• Tele-tıp uygulamaları sonucunda verilen kararların sorumluluğunun kime ait 

olacağı konusunda belirsizlikler bulunmaktadır. 

• Kişisel verilerin korunması, güvenliği ve mahremiyeti hakkında yürürlükte bir 

kanun bulunmadığı için hastaneler arasında ve uluslararası kuruluşlar ile (örnek 

Avrupa Birliği) elektronik hasta kayıtları paylaşımı yapılamamaktadır. 

• Toplanan sağlık verilerinin yeni uygulamalar oluşturulması, detaylı analizler ve 

çıkarımlar yapılması amacıyla araştırmacılar ve girişimler ile bireylerin 

mahremiyeti ve kamunun çıkarları gözetilecek şekilde paylaşımı 

sağlanamamaktadır. 
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Yeşil BilişimYeşil BilişimYeşil BilişimYeşil Bilişim    

İklim değişikliği ve küresel ısınma günümüzde insanoğlunun karşılaştığı en önemli çevre İklim değişikliği ve küresel ısınma günümüzde insanoğlunun karşılaştığı en önemli çevre İklim değişikliği ve küresel ısınma günümüzde insanoğlunun karşılaştığı en önemli çevre İklim değişikliği ve küresel ısınma günümüzde insanoğlunun karşılaştığı en önemli çevre 

sorunlarından biridir.sorunlarından biridir.sorunlarından biridir.sorunlarından biridir. Küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine ek olarak, ekonomik 

gelişme ve insan etkisi, diğer kaynakların üzerinde de baskı oluşturmaktadır. 

• Son 50 yılda küresel ortalama sıcaklıklar her 10 yılda bir 0,13ºC artmıştır. 

• Küresel boyutta artan sıcaklıkların bir sonucu olarak 2012 yılında Kuzey Kutbu 

deniz buz alanı 1979’dan bu zamana kadarki en düşük seviyeye inmiştir. 

Ortaya çıkan iklim değişikliğinin en önemli nedeni olarak gösterilen sera gazı emisyonu Ortaya çıkan iklim değişikliğinin en önemli nedeni olarak gösterilen sera gazı emisyonu Ortaya çıkan iklim değişikliğinin en önemli nedeni olarak gösterilen sera gazı emisyonu Ortaya çıkan iklim değişikliğinin en önemli nedeni olarak gösterilen sera gazı emisyonu 

hızlı bir şekilde artmaktadır.hızlı bir şekilde artmaktadır.hızlı bir şekilde artmaktadır.hızlı bir şekilde artmaktadır. Küresel sera gazı emisyonunun önümüzdeki 20 yılda %30 

civarından artması öngörülmektedir. 

• Çin, Kuzey Amerika ve geçiş dönemi ülkeleri emisyonun artmasına neden olan 

başlıca ülkeler olarak gösterilmektedir. 2020 yılına doğru küresel karbon 

emisyonunun çoğu gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacağı öngörülmektedir. 

• Dünya nüfusundaki (özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki) artışa 

paralel olarak ülkelerin enerji, ulaşım ve üretim ihtiyaçları da artmaktadır. 2002 

yılında bu 3 sektörün payı toplam emisyonun %60’ı iken, bu oranın 2020 yılında 

%67’ye ve 2030 yılında %70’e yükseleceği tahmin edilmektedir. 

Her ne kadar BİT sektörünün karbon emisyonu küresel olarak artış gösterse de, BİT’BİT’BİT’BİT’in in in in 

cisimsizleştirme (dematerialization) yoluyla veya enerji etkinliğini artıran ve mevcut cisimsizleştirme (dematerialization) yoluyla veya enerji etkinliğini artıran ve mevcut cisimsizleştirme (dematerialization) yoluyla veya enerji etkinliğini artıran ve mevcut cisimsizleştirme (dematerialization) yoluyla veya enerji etkinliğini artıran ve mevcut 

süreçlerin karbon yoğunluğunu azaltan bir bileşen olarak disüreçlerin karbon yoğunluğunu azaltan bir bileşen olarak disüreçlerin karbon yoğunluğunu azaltan bir bileşen olarak disüreçlerin karbon yoğunluğunu azaltan bir bileşen olarak diğer sektörlerden ğer sektörlerden ğer sektörlerden ğer sektörlerden 

kaynaklanan küresel emisyonların azaltılmasında önemli bir rol oynayacağı kaynaklanan küresel emisyonların azaltılmasında önemli bir rol oynayacağı kaynaklanan küresel emisyonların azaltılmasında önemli bir rol oynayacağı kaynaklanan küresel emisyonların azaltılmasında önemli bir rol oynayacağı 

öngörülmektedir.öngörülmektedir.öngörülmektedir.öngörülmektedir. 

• BİT diğer sektörlerde sağladığı etkinlik artışı ve cisimsizleştirme yoluyla 2020 

yılına gelindiğinde küresel CO₂ emisyonunu 7,8 GtCO2e miktarında azaltma 

potansiyeline sahiptir. 

• “Akıllı bina”, “akıllı şebeke”, “akıllı ulaştırma” ve “akıllı üretim” gibi bilgi ve iletişim 

teknolojileri tabanlı uygulamalar karbon emisyonlarının azaltılmasını mümkün 

kılabilmektedir. 



 

521 

 

Türkiye’deki sera gazı salımı kaynaklarTürkiye’deki sera gazı salımı kaynaklarTürkiye’deki sera gazı salımı kaynaklarTürkiye’deki sera gazı salımı kaynaklarının başında enerji sektörü gelmektedir ve ının başında enerji sektörü gelmektedir ve ının başında enerji sektörü gelmektedir ve ının başında enerji sektörü gelmektedir ve 

endüstriyel işlemler sektörünün payı da hızla artmaktadır. endüstriyel işlemler sektörünün payı da hızla artmaktadır. endüstriyel işlemler sektörünün payı da hızla artmaktadır. endüstriyel işlemler sektörünün payı da hızla artmaktadır. Küresel salımlarda olduğu gibi 

Türkiye’de de enerji üretimi ve sanayi sektörü salım kaynakları arasında ilk 2 sırayı 

almaktadır. Enerji üretimi detaylı incelendiğinde, Türkiye’nin elektrik üretimini büyük 

oranda CO2 salımı yüksek olan fosil yakıtlardan karşıladığı görülmektedir.  

• Türkiye’nin 2010 yılındaki sera gazı salımın yaklaşık olarak %70’i enerji 

sektöründen kaynaklanmaktadır. Bunu %13 ile endüstriyel işlemler, %7 ile 

tarımsal faaliyetler ve %9 ile atıklar izlemektedir.  

• Salınan CO2 bazında incelendiğinde, emisyonun %80’i elektrik üretimi, sanayi 

üretimi, ulaştırma ve konutlardan kaynaklanmaktadır.  

Bu bulgularaBu bulgularaBu bulgularaBu bulgulara    ek olarak, yenilebilir enerji kaynaklarıek olarak, yenilebilir enerji kaynaklarıek olarak, yenilebilir enerji kaynaklarıek olarak, yenilebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi arndan enerji üretimi arndan enerji üretimi arndan enerji üretimi arttttmış olmasına mış olmasına mış olmasına mış olmasına 

rağmen, Türkiye’de rağmen, Türkiye’de rağmen, Türkiye’de rağmen, Türkiye’de enerji enerji enerji enerji üretimindeüretimindeüretimindeüretiminde    fosil yakıtlara bağlılık fosil yakıtlara bağlılık fosil yakıtlara bağlılık fosil yakıtlara bağlılık yüksek seviyedediryüksek seviyedediryüksek seviyedediryüksek seviyededir....  

• Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 2006 yılında neredeyse hiç yokken 2011 

senesinde rüzgarın elektrik üretimindeki oranı hızla artarak %2 seviyesine 

çıkmıştır.  

• 2006 yılında elektrik üretiminin %26’sını karşılayan kömür 2012 yılı verilerine göre, 

Türkiye’de elektrik üretiminin %27,2’sini karşılamıştır. 

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı ve enerjideki cari açığı göz önünde 

bulundurulduğunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemi daha da artmaktadır. Enerji Enerji Enerji Enerji 

üretiminde Türkiye’nin dışa bağımlılığın yüksek seviyesi düşünüldüğünde, enerji üretiminde Türkiye’nin dışa bağımlılığın yüksek seviyesi düşünüldüğünde, enerji üretiminde Türkiye’nin dışa bağımlılığın yüksek seviyesi düşünüldüğünde, enerji üretiminde Türkiye’nin dışa bağımlılığın yüksek seviyesi düşünüldüğünde, enerji 

verimliliğinin artırılması, Türkiye için büyük ekonomik öneme sahiptir.verimliliğinin artırılması, Türkiye için büyük ekonomik öneme sahiptir.verimliliğinin artırılması, Türkiye için büyük ekonomik öneme sahiptir.verimliliğinin artırılması, Türkiye için büyük ekonomik öneme sahiptir. Enerjide dışa 

bağımlılığın azaltılmasının yanında üretilen enerjinin (elektriğin) verimli bir şekilde üretilen enerjinin (elektriğin) verimli bir şekilde üretilen enerjinin (elektriğin) verimli bir şekilde üretilen enerjinin (elektriğin) verimli bir şekilde 

iletilmesi ve dağıtımı da büyük önem taşımaktadır.iletilmesi ve dağıtımı da büyük önem taşımaktadır.iletilmesi ve dağıtımı da büyük önem taşımaktadır.iletilmesi ve dağıtımı da büyük önem taşımaktadır. Dağıtım ve iletimde oluşan kayıplar 

yüzünden ihtiyacı karşılamak için daha fazla üretim veya enerji/yakıt ithalatı yapılması 

gerekmektedir. 

• Türkiye’de enerji üretimi için fosil yakıtların ithalatı 2010 yılında ticaret açığının 

%47’sini oluşturmuştur.  

• Türkiye’nin en yüksek iki ticaret açığı kalemi petrol ve doğalgaz ithalatından 

oluşmaktadır. Petrol ticaret açığı 2010 yılında 16,9 milyar ABD doları olurken, 

doğalgaz ticaret açığı 13,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 
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• Türkiye’nin elektrik iletim ve dağıtımındaki kayıplar incelendiğinde, 2000’li yılların 

başında %18-20 seviyesinde olan kayıpların 2012 yılına geldiğinde %16,8 

seviyesine gerilediği gözlemlenmektedir. Sağlanan bu iyileşmeye rağmen 

Türkiye’nin elektrik iletimi ve dağıtımındaki kayıpları gelişmiş ülkelerin (%6-7) ve 

dünya ortalamasının (%8-9) üzerindedir. 

Sera gazı salımı ve enerji verimliliğine ek olarak eSera gazı salımı ve enerji verimliliğine ek olarak eSera gazı salımı ve enerji verimliliğine ek olarak eSera gazı salımı ve enerji verimliliğine ek olarak e----atık (atık (atık (atık (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya) Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya) Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya) Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya) 

alanında Türkiye’de geri dönüşüm çok sınırlı kalmıştır.alanında Türkiye’de geri dönüşüm çok sınırlı kalmıştır.alanında Türkiye’de geri dönüşüm çok sınırlı kalmıştır.alanında Türkiye’de geri dönüşüm çok sınırlı kalmıştır.    

• Türkiye de yıllık oluşan elektronik atık miktarının yaklaşık 400-540 bin ton olduğu 

tahmin edilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan uygunluk yazısı ile çalışan 

firmalarca toplanan, yasal atık miktarı 2011 yılı için 8 bin ton civarındadır. 

• ABD’de 2009 yılı içerisinde ömrünü tamamlamış bilgisayarların %38’i, 

televizyonların %17’si ve mobil cihazların %8’i geri dönüşüm için toplanabilmiştir. 

Bu oran Türkiye’de yaklaşık olarak %2 seviyesindedir. 

Türkiye’de kamu kurumları yeşil bilişim alanına giren bazı alanlarda kendi kurumları 

çerçevesinde strateji ve eylem planları belirlemekle ve çalışmalar yürütmekle birlikte 

yeşil bilişim alanında bütüncül bir strateji belirlenmemiş, hedefler konulmamış, özel yeşil bilişim alanında bütüncül bir strateji belirlenmemiş, hedefler konulmamış, özel yeşil bilişim alanında bütüncül bir strateji belirlenmemiş, hedefler konulmamış, özel yeşil bilişim alanında bütüncül bir strateji belirlenmemiş, hedefler konulmamış, özel 

sektör ile işbirliği yeterli seviyede sağlanamamış ve toplumda bu alanda farkındalık sektör ile işbirliği yeterli seviyede sağlanamamış ve toplumda bu alanda farkındalık sektör ile işbirliği yeterli seviyede sağlanamamış ve toplumda bu alanda farkındalık sektör ile işbirliği yeterli seviyede sağlanamamış ve toplumda bu alanda farkındalık 

oluşturulamamıştır.oluşturulamamıştır.oluşturulamamıştır.oluşturulamamıştır. 

• Yeşil bilişim alanında Türkiye’de politika, strateji ve hedefler belirlenmemiştir. 

Bunun sonucunda da bu alanda yapılması gereken eylemler planlanamamıştır. 

• Yeşil bilişim yoluyla iklim değişikliği ile mücadele için kamu - özel sektör 

işbirliğinin tesis edilmesi gerekmektedir, fakat bu amaçla koordinasyonu, 

denetleme ve düzenlemeleri yapacak bir yönetişim yapısı bulunmamaktadır 

• Maliyet tasarrufu sağlayan ve verimliği artıran, ayrıca cisimsizleştirmeye olanak 

sağlayarak emisyonların düşmesine yardımcı olan kamu ve yerel yönetimlerin e-

devlet hizmetleri toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılamamıştır 

• İşletmelerden kaynaklanan sera gazı emisyon miktarları ölçülmemekte ve 

işletmelerin izin verilen emisyon eşiklerine uyup uymadıkları takip 

edilememektedir 
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• Yeşil bilişim konusunda yürütülecek Ar-Ge faaliyetlerinin devlet tarafından 

desteklenmesi ve yönlendirilmesini sağlayacak kurumsal yapılanma, insan 

kaynağı ve Ar-Ge teşvikleri gibi unsurlar bulunmamaktadır 

• Sanayi, ulaştırma, binalar, enerji ve diğer ilgili alanlardaki pek çok politika ve 

strateji yeşil bilişim uygulamaları sayesinde elde edilebilecek iyileştirmeleri göz 

önünde bulundurmamaktadır 

Türkiye’deki bu eksikliklere karşı, son yıllarda iklim değişikliği ve yeşil bilişim ülkelerin son yıllarda iklim değişikliği ve yeşil bilişim ülkelerin son yıllarda iklim değişikliği ve yeşil bilişim ülkelerin son yıllarda iklim değişikliği ve yeşil bilişim ülkelerin 

politika gündemlerinin ana maddelerinden birini oluşturmaktadır.politika gündemlerinin ana maddelerinden birini oluşturmaktadır.politika gündemlerinin ana maddelerinden birini oluşturmaktadır.politika gündemlerinin ana maddelerinden birini oluşturmaktadır. Bu amaçla ülkeler 

küresel ısınmada önemli etkisi bulunan sera gazlarının salımlarını düşürmek amacıyla 

hedefler belirlemiş ve pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke karbon salımını 2020 

yılına kadar düşürmek için taahhütte bulunmuştur. 

• Devletler farklı alanlarda bilgi ve iletişim teknolojileri ve çevre politikaları 

benimsemişlerdir. Bu politikalarda Ar-Ge, yenilikçilik, yeşil bilişim, bilgi ve iletişim 

teknolojileri uygulamalarının yaygınlaştırılması, yetkinlik ve farkındalık yaratmak 

öne çıkan politika alanlarıdır. 

• Yeşil bilişim alanında ülkeler farkındalık yaratma, ulusal stratejileri oluşturma, en 

iyi uygulamaları paylaşma, özel sektör ve vatandaşların katılımını artırma, enerji 

verimliliğini artırma ve e-atık yönetimi konusunda çalışmalar yürütmektedir. 

• Enerji verimliliği üzerine çalışmalar yapan şirketlere yapılan risk sermayesi 

yatırımları artmaktadır. 

Büyük VeriBüyük VeriBüyük VeriBüyük Veri    

Günümüze bilgi ve iletişim teknolojilerinde hızlı gelişmeye, kullanıcı sayısındaki ve Günümüze bilgi ve iletişim teknolojilerinde hızlı gelişmeye, kullanıcı sayısındaki ve Günümüze bilgi ve iletişim teknolojilerinde hızlı gelişmeye, kullanıcı sayısındaki ve Günümüze bilgi ve iletişim teknolojilerinde hızlı gelişmeye, kullanıcı sayısındaki ve 

kullanım sıklığındaki artışa ve internete bağlı bilgi toplayan cihazlardaki çeşikullanım sıklığındaki artışa ve internete bağlı bilgi toplayan cihazlardaki çeşikullanım sıklığındaki artışa ve internete bağlı bilgi toplayan cihazlardaki çeşikullanım sıklığındaki artışa ve internete bağlı bilgi toplayan cihazlardaki çeşitliliğe paralel tliliğe paralel tliliğe paralel tliliğe paralel 

üretilen dijital veri hacmi hızla artmaktadırüretilen dijital veri hacmi hızla artmaktadırüretilen dijital veri hacmi hızla artmaktadırüretilen dijital veri hacmi hızla artmaktadır.  

• Nesnelerin interneti cihazlarının yakın zamanda hızla yayılacağı, dolayısıyla da 

üretilen veri hacminin daha da artacağı öngörülmektedir. 2010-2015 yılları 

arasında internete bağlı cihaz sayısının yıllık %35 oranında artacağı tahmin 

edilmektedir.  
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• Büyük veri pazarın önümüzdeki senelerde yılda yaklaşık %60 büyüyerek 2017 

yılında 53,4 milyar dolar seviyesine ulaşacağı öngörülmektedir.  

Türkiye’de büyük veri alanında çalışmalara başlanmakla berabeTürkiye’de büyük veri alanında çalışmalara başlanmakla berabeTürkiye’de büyük veri alanında çalışmalara başlanmakla berabeTürkiye’de büyük veri alanında çalışmalara başlanmakla beraber, gerçek anlamda r, gerçek anlamda r, gerçek anlamda r, gerçek anlamda 

büyük veri uygulama örnekleri sınırlıdır. Ayrıca büyük veri alanında gerek duyulan nitelikli büyük veri uygulama örnekleri sınırlıdır. Ayrıca büyük veri alanında gerek duyulan nitelikli büyük veri uygulama örnekleri sınırlıdır. Ayrıca büyük veri alanında gerek duyulan nitelikli büyük veri uygulama örnekleri sınırlıdır. Ayrıca büyük veri alanında gerek duyulan nitelikli 

uzman yetiştirme programları bulunmamaktadır.uzman yetiştirme programları bulunmamaktadır.uzman yetiştirme programları bulunmamaktadır.uzman yetiştirme programları bulunmamaktadır.    

• Türkiye’deki haberleşme, perakende, bankacılık gibi müşteri bilgisinin ve müşteri 

davranışlarının yakından takip edildiği alanlarda faaliyet gösteren büyük özel 

şirketler, müşterileri ile ilgili toplamış oldukları büyük hacimdeki verileri kullanarak 

müşteri davranışlarını tahmin etme, müşterilerine sunulan hizmetlerin kalitesini 

artırma, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırma, karar alma mekanizmalarına 

yardımcı olacak öngörüler üretme, ürün tasarımlarını müşteri beklentilerine göre 

şekillendirme, ürün fiyatlandırmasını optimize etme, detaylı müşteri 

segmentasyonu yapma ve ürünlerini sundukları kanalların verimliliğini artırma gibi 

alanlarda “veri madenciliği” çalışmaları yapmaktadır. 

• Kamuda ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) toplamış olduğu büyük miktardaki 

yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler üzerinde çeşitli analizler yaparak 

verimliliği artırmak, kayıp-kaçak oranlarını düşürmek ve hizmet kalitesini 

yükseltmek için büyük veri konusunda çalışmalara başlamıştır. 

• Üniversitelerde veri tabanı ve veri madenciliği konusunda dersler verilmekte olup, 

büyük veri konusunda müfredat bulunmamaktadır. Büyük veri yeni iş kollarının 

doğmasına olanak sağlamakta ve farklı alanlarda uzmanlaşmış insan kaynağına 

ihtiyaç duymaktadır. Bu alandaki yetişmiş insan kaynağı eksikliğini gidermeye 

yönelik bir politika/strateji belirlenmemiştir. 

• Büyük veriden verimlilik, maliyetlerin azaltılması, daha iyi hizmet sunma ve ürün 

geliştirme gibi alanlarda fayda sağlayacak olan özel sektör işletmelerinde konu 

hakkındaki farkındalık yetersizdir. 

Dünyanın pek çok ülkesinde hükümetler, sorumluluğu artırmak, yolsuzluğu önlemek ve Dünyanın pek çok ülkesinde hükümetler, sorumluluğu artırmak, yolsuzluğu önlemek ve Dünyanın pek çok ülkesinde hükümetler, sorumluluğu artırmak, yolsuzluğu önlemek ve Dünyanın pek çok ülkesinde hükümetler, sorumluluğu artırmak, yolsuzluğu önlemek ve 

vevevevergi gelirlerinin nasıl harcandığını vatandaşlarına gösterebilmek amacıyla şeffaflığın ve rgi gelirlerinin nasıl harcandığını vatandaşlarına gösterebilmek amacıyla şeffaflığın ve rgi gelirlerinin nasıl harcandığını vatandaşlarına gösterebilmek amacıyla şeffaflığın ve rgi gelirlerinin nasıl harcandığını vatandaşlarına gösterebilmek amacıyla şeffaflığın ve 

açıklığın önemini vurgulamaktadır. Bu kapsamda açık veri ve büyük veri uygulamaları açıklığın önemini vurgulamaktadır. Bu kapsamda açık veri ve büyük veri uygulamaları açıklığın önemini vurgulamaktadır. Bu kapsamda açık veri ve büyük veri uygulamaları açıklığın önemini vurgulamaktadır. Bu kapsamda açık veri ve büyük veri uygulamaları 

önem kazanmaktadır.önem kazanmaktadır.önem kazanmaktadır.önem kazanmaktadır.    
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• Açık veri önem kazanmakta ve kamunun açmış olduğu muazzam büyüklükteki 

büyük veri kümeleri üzerinde yararlı bilgi elde etme ve doğru bakış açıları 

geliştirme amacıyla analizler yapılmaktadır. 

• Büyük verinin sağlamış olduğu fırsatlardan yararlanmak ve bu alandaki 

yetkinlikleri geliştirmek amacıyla ülkeler yatırım programlarını açıklamaya 

başlamıştır. 

o ABD Hükümeti Mart 2012'de "Büyük Veri Araştırma ve Geliştirme 

Girişimini" başlatmış ve bu girişime 200 milyon doların üzerinde bir kaynak 

sağlama taahhüdünde bulunmuştur. 

o İngiltere hükümeti büyük veri ve enerji verimliliği yüksek bilişim teknolojileri 

alanındaki araştırmalara önümüzdeki iki yıl boyunca 189 milyon sterlin 

ayırmayı planlamıştır. 

SayısalSayısalSayısalSayısal    Kütüphaneler ve Sanal MüzelerKütüphaneler ve Sanal MüzelerKütüphaneler ve Sanal MüzelerKütüphaneler ve Sanal Müzeler    

Her geçen gün artan internet kullanımı,  kullanıcılarına sunulan içeriğin fiziksel ortamdan Her geçen gün artan internet kullanımı,  kullanıcılarına sunulan içeriğin fiziksel ortamdan Her geçen gün artan internet kullanımı,  kullanıcılarına sunulan içeriğin fiziksel ortamdan Her geçen gün artan internet kullanımı,  kullanıcılarına sunulan içeriğin fiziksel ortamdan 

dijidijidijidijitale geçişini hızlandırmaktadır. Kullanıcılar zamanlarının büyük bölümünü internet ve tale geçişini hızlandırmaktadır. Kullanıcılar zamanlarının büyük bölümünü internet ve tale geçişini hızlandırmaktadır. Kullanıcılar zamanlarının büyük bölümünü internet ve tale geçişini hızlandırmaktadır. Kullanıcılar zamanlarının büyük bölümünü internet ve 

mobil cihazlarını kullanarak geçirmektedir. mobil cihazlarını kullanarak geçirmektedir. mobil cihazlarını kullanarak geçirmektedir. mobil cihazlarını kullanarak geçirmektedir.     

• ABD’de 2008 yılından 2012 yılına kadar geçen sürede kullanıcıların fiziksel 

ortamda gazete ve dergi okumak, radyo dinlemek ve TV seyretmek için 

harcadıkları zamanda düşüş gözlemlenirken yine aynı dönem içinde internette ve 

mobil cihazları kullanılarak geçirilen zaman hızlı bir artış göstermiştir. 

• Kullanıcıların dijital içerik harcamaları ve harcama yapan kullanıcı miktarı artış 

göstermektedir. 

Gözlemlenen bu eğilimlerin kütüphaneler (ve müzeler) üzerinde etkileri bulunmaktadır. 

• Sosyal ağlar ve açık içerik gibi yeni yayıncılık paradigmaları kütüphanenin küratör 

rolünü tehdit etmekte ve kütüphanelerin öğrenimi destekleyecek ve yönetecek 

yeni yollar geliştirmeye itmektedir.  

• Mobil cihazlar bilgi sunumunun ve erişiminin şeklini değiştirmektedir. Bunun 

sonucunda, kütüphaneler ve müzeler giderek artan bir biçimde mobil cihazlar için 

hizmet ve içerik sağlamaktadır. 
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• E-kitap satışındaki hızlı artış kütüphanelerden e-kitap verilmesi modellerinin ve 

lisans seçeneklerinin daha sürdürülebilir olmasını gerektirmektedir. 

• İnternetin ve arama motorları kullanımının yaygınlaşması sonucu bireyler 

kaynakları bulmada daha fazla seçenekle karşı karşıya kalmaktadır. Günümüzde 

kütüphaneler bilgi arayışında genellikle başvurulan ilk kaynak özelliklerini 

kaybetmektedirler. Kütüphaneler artık kullanıcıların dikkatini çekmek için rekabet 

etmekte olduklarından kaynaklara ve bilgilere anında kesintisiz erişimin 

sağlamaları gerekmektedir. 

Bu gelişmelerin sonucunda; dijitalleşen içerik, dijital içerik harcamalarındaki hızlı artış ve 

internette harcanan zamanın artışı, kütüphanelerin ve müzelerin de bu değişime ayak 

uydurmalarını gerektirmektedir. Küresel örneklerde, kütüphaneler ve müzeler internet ve kütüphaneler ve müzeler internet ve kütüphaneler ve müzeler internet ve kütüphaneler ve müzeler internet ve 

sosyal ağlar üzerinden sundukları hizmetleri artırmışlar ve fiziksel ortamdan sanal sosyal ağlar üzerinden sundukları hizmetleri artırmışlar ve fiziksel ortamdan sanal sosyal ağlar üzerinden sundukları hizmetleri artırmışlar ve fiziksel ortamdan sanal sosyal ağlar üzerinden sundukları hizmetleri artırmışlar ve fiziksel ortamdan sanal 

ortama geçişlerini hızlandırmışlardır.ortama geçişlerini hızlandırmışlardır.ortama geçişlerini hızlandırmışlardır.ortama geçişlerini hızlandırmışlardır. 

Türkiye’deki mevcut durum incelendiğinde,    vatandaşların kitap okumaya ayırdıkları süre vatandaşların kitap okumaya ayırdıkları süre vatandaşların kitap okumaya ayırdıkları süre vatandaşların kitap okumaya ayırdıkları süre 

diğer akdiğer akdiğer akdiğer aktivitelere ayırdıkları zamana oranla çok düşüktür ve küresel örneklerle tivitelere ayırdıkları zamana oranla çok düşüktür ve küresel örneklerle tivitelere ayırdıkları zamana oranla çok düşüktür ve küresel örneklerle tivitelere ayırdıkları zamana oranla çok düşüktür ve küresel örneklerle 

karşılaştırıldığında düzenli olarak kitap okuyanlar nüfusun çok küçük bir kısmını karşılaştırıldığında düzenli olarak kitap okuyanlar nüfusun çok küçük bir kısmını karşılaştırıldığında düzenli olarak kitap okuyanlar nüfusun çok küçük bir kısmını karşılaştırıldığında düzenli olarak kitap okuyanlar nüfusun çok küçük bir kısmını 

oluşturmaktadır.oluşturmaktadır.oluşturmaktadır.oluşturmaktadır.    

• Türk insanı ayda ortalama 30 dakikasını kitap okumaya ayırırken günde ortalama 

4-5 saatini televizyon izlemeye ve yaklaşık 1 saatini internet kullanımına 

harcamaktadır. 

• Düzenli olarak kitap okuyanlara bakıldığında nüfusun yalnızca 10 binde birinin 

düzenli olarak kitap okuduğu çeşitli kaynaklarda vurgulanmaktadır. 

Türkiye’de hem Milli KütüpTürkiye’de hem Milli KütüpTürkiye’de hem Milli KütüpTürkiye’de hem Milli Kütüphane’nin hem de halk kütüphanelerinden yararlanan kayıtlı hane’nin hem de halk kütüphanelerinden yararlanan kayıtlı hane’nin hem de halk kütüphanelerinden yararlanan kayıtlı hane’nin hem de halk kütüphanelerinden yararlanan kayıtlı 

kullanıcıların sayısı özellikle 2008 yılından sonra hızlı bir atış göstermektedir. Bu artışa kullanıcıların sayısı özellikle 2008 yılından sonra hızlı bir atış göstermektedir. Bu artışa kullanıcıların sayısı özellikle 2008 yılından sonra hızlı bir atış göstermektedir. Bu artışa kullanıcıların sayısı özellikle 2008 yılından sonra hızlı bir atış göstermektedir. Bu artışa 

rağmen kütüphanelerin toplumun geneli tarafından kullanımı kısıtlı kalmaktadır.rağmen kütüphanelerin toplumun geneli tarafından kullanımı kısıtlı kalmaktadır.rağmen kütüphanelerin toplumun geneli tarafından kullanımı kısıtlı kalmaktadır.rağmen kütüphanelerin toplumun geneli tarafından kullanımı kısıtlı kalmaktadır. 2011 

verilerine göre toplam 1.118 halk kütüphanesine kayıtlı kullanıcı sayısı 750 bin 

civarındadır. Bu kayıtlı kullanıcı sayısı 10-64 yaş arası Türkiye nüfusunun sadece 

%1,3’üne karşılık gelmektedir. 

Türkiye’de son yıllarda kütüphanelerin ve müzelerin sundukları hizmetlerde bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanılması ile ilgili çalışmalar yürütülmüş ve eylem 

planlarında tanımlanan eylemler hayata geçirilmiştir. Türkiye’de . Türkiye’de . Türkiye’de . Türkiye’de sayısalsayısalsayısalsayısal    kütüphaneler ve kütüphaneler ve kütüphaneler ve kütüphaneler ve 
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sanal müzeler alanında yapılan yatırımlar toplumun büyük bir kesimi tsanal müzeler alanında yapılan yatırımlar toplumun büyük bir kesimi tsanal müzeler alanında yapılan yatırımlar toplumun büyük bir kesimi tsanal müzeler alanında yapılan yatırımlar toplumun büyük bir kesimi tarafından arafından arafından arafından 

kullanılmamaktadır.kullanılmamaktadır.kullanılmamaktadır.kullanılmamaktadır. Kütüphanelerin ve müzelerin sundukları hizmetlerdeki kullanımın 

düşük olmasının temelinde mevcut durumda aşağıdaki temel eksiklikler göze 

çarpmaktadır: 

• Sayısal kütüphaneler alanında yapılan çalışmalar toplumun tüm kesimlerini 

kapsayacak şekilde (sadece araştırmacılar için değil) genişletilmemiş ve dijital 

içerik (e-kitap, video, müzik, vb.) olarak kütüphanelerimiz eksik kalmıştır 

• Bilgi kaynağı sunumu yapan rakip internet hizmetlerine (bloglar, wiki, forumlar) 

karşı sayısal kütüphanelerimiz ve müzelerimiz gerekli bilinçlendirme çalışmalarını 

yeterli düzeyde yapamamakta ve rekabette geride kalmaktadır 

• Sayısal kütüphanelerin ve müzelerin sundukları hizmetlerin mobil cihazlar 

üzerinden sunumunda eksiklikler bulunmaktadır 

• Kullanıcılar tarafından yaratılan içeriğin kütüphanelerdeki ve müzelerdeki standart 

içerikle birleştirilmesinde eksiklikler vardır 

• Türkiye’deki sayısal kütüphanelerin sosyal ağ kullanımları kısıtlı kalmıştır 

• Kütüphane ve müze dışındaki bilgi kaynaklarının, içeriğin ve hizmetlerin 

kütüphanedeki ve müzedeki içindekilerle bütünleştirilmesi gerçekleştirilememiştir 

B.B.B.B. Temalar, Strateji/Gelişim Alanları ve UygulamalarTemalar, Strateji/Gelişim Alanları ve UygulamalarTemalar, Strateji/Gelişim Alanları ve UygulamalarTemalar, Strateji/Gelişim Alanları ve Uygulamalar    

a.a.a.a. Genel BakışGenel BakışGenel BakışGenel Bakış    

Eksen kapsamında oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve uygulamalar aşağıda 

gösterilmektedir: 

Tema 6.1 BİT destekli yenilikçi çözümlere desteklerin sağlanmasıTema 6.1 BİT destekli yenilikçi çözümlere desteklerin sağlanmasıTema 6.1 BİT destekli yenilikçi çözümlere desteklerin sağlanmasıTema 6.1 BİT destekli yenilikçi çözümlere desteklerin sağlanması    

Strateji/Gelişim Alanı 6.1.1 BİT destekli yenilikçi çözümler alanında ArStrateji/Gelişim Alanı 6.1.1 BİT destekli yenilikçi çözümler alanında ArStrateji/Gelişim Alanı 6.1.1 BİT destekli yenilikçi çözümler alanında ArStrateji/Gelişim Alanı 6.1.1 BİT destekli yenilikçi çözümler alanında Ar----Ge Ge Ge Ge 

desteklerinin sağlanmasıdesteklerinin sağlanmasıdesteklerinin sağlanmasıdesteklerinin sağlanması    ve yenilikçi teknolojilerdeki eğilimlerin yakından takip ve yenilikçi teknolojilerdeki eğilimlerin yakından takip ve yenilikçi teknolojilerdeki eğilimlerin yakından takip ve yenilikçi teknolojilerdeki eğilimlerin yakından takip 

edilmesiedilmesiedilmesiedilmesi    

6.1.1.1 BİT destekli yenilikçi çözümler alanındaki yenilikçiliğin artırılması ve 

yerli çözüm ve hizmetlerin ticarileştirilmesinin sağlanması amacıyla devlet 

desteklerinin sağlanması 
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6.1.1.2 Küresel eğilimler ve hızla değişen ve gelişen bilgi ve iletişim 

teknolojileri göz önünde bulundurularak yenilikçi diğer teknolojilerin ve 

uygulamaların süreklilik arz edecek şekilde belirlenmesi ve uygulamaya 

alınması 

6.1.1.3 Su kaynaklarının tarımda verimli kullanılmasını sağlayacak akıllı 

sulama uygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılması 

6.1.1.4 Otonom araçlar alanında uygulama programının oluşturulması 

Tema 6.2 Kent sakinlerinin yaşam kalitesini ve kentlerin marka değerini artıran akıllı Tema 6.2 Kent sakinlerinin yaşam kalitesini ve kentlerin marka değerini artıran akıllı Tema 6.2 Kent sakinlerinin yaşam kalitesini ve kentlerin marka değerini artıran akıllı Tema 6.2 Kent sakinlerinin yaşam kalitesini ve kentlerin marka değerini artıran akıllı 

kent uygulamalarının yaygınlaştırılmasıkent uygulamalarının yaygınlaştırılmasıkent uygulamalarının yaygınlaştırılmasıkent uygulamalarının yaygınlaştırılması    

Strateji/Gelişim Alanı 6.2.1 Akıllı kent çözümlerininStrateji/Gelişim Alanı 6.2.1 Akıllı kent çözümlerininStrateji/Gelişim Alanı 6.2.1 Akıllı kent çözümlerininStrateji/Gelişim Alanı 6.2.1 Akıllı kent çözümlerinin    Türkiye genelinde hayata Türkiye genelinde hayata Türkiye genelinde hayata Türkiye genelinde hayata 

geçirilmesi ve yaygınlaştırılmasıgeçirilmesi ve yaygınlaştırılmasıgeçirilmesi ve yaygınlaştırılmasıgeçirilmesi ve yaygınlaştırılması    

6.2.1.1 Akıllı kent stratejisinin belirlenmesi 

6.2.1.2 Akıllı kent uygulamaları standartlarının belirlenmesi 

6.2.1.3 KBS ve CBS standartlarına uyumun sağlanması ve bu çözümlerin 

yaygınlaştırılması 

6.2.1.4 Akıllı kent sertifikasyon modelinin hayata geçirilmesi 

6.2.1.5 Kentsel dönüşüm alanları kullanılarak kamu alımları vasıtasıyla 

akıllı kent teknolojilerinin yaygınlaştırılmasının ve ticarileştirilmesinin 

sağlanması 

Strateji/Gelişim Alanı 6.2.2 YereStrateji/Gelişim Alanı 6.2.2 YereStrateji/Gelişim Alanı 6.2.2 YereStrateji/Gelişim Alanı 6.2.2 Yerel yönetimlerin ve kentlerde yaşayan l yönetimlerin ve kentlerde yaşayan l yönetimlerin ve kentlerde yaşayan l yönetimlerin ve kentlerde yaşayan 

vatandaşların bilinçlendirilmesi ve vatandaşların uygulama geliştirme süreçlerine vatandaşların bilinçlendirilmesi ve vatandaşların uygulama geliştirme süreçlerine vatandaşların bilinçlendirilmesi ve vatandaşların uygulama geliştirme süreçlerine vatandaşların bilinçlendirilmesi ve vatandaşların uygulama geliştirme süreçlerine 

katılımının sağlanmasıkatılımının sağlanmasıkatılımının sağlanmasıkatılımının sağlanması    

6.2.2.1 Akıllı kent çözümleri hakkında farkındalık yaratılması 

6.2.2.2 Yaşayan laboratuvar tanımının yapılması ve bu tanıma uygun 

yaşayan laboratuvar uygulamalarının belli başlı kentlerde kurulması 

Strateji/Gelişim Alanı 6.2.3 Akıllı kentler alanında yerel yönetimler, merkezi Strateji/Gelişim Alanı 6.2.3 Akıllı kentler alanında yerel yönetimler, merkezi Strateji/Gelişim Alanı 6.2.3 Akıllı kentler alanında yerel yönetimler, merkezi Strateji/Gelişim Alanı 6.2.3 Akıllı kentler alanında yerel yönetimler, merkezi 

yönetim, STK’lar, meslek birlikleri ve üniversiteler arası koordinasyonun yönetim, STK’lar, meslek birlikleri ve üniversiteler arası koordinasyonun yönetim, STK’lar, meslek birlikleri ve üniversiteler arası koordinasyonun yönetim, STK’lar, meslek birlikleri ve üniversiteler arası koordinasyonun 

sağlanmasısağlanmasısağlanmasısağlanması    
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6.2.3.1 Yerel yönetimler arasında koordinasyon, bilgi, çözüm ve en iyi 

uygulama paylaşımının sağlaması 

Strateji/Gelişim Alanı 6.2.4 Kentlerde üretilen verilerin araştırmacıların ve Strateji/Gelişim Alanı 6.2.4 Kentlerde üretilen verilerin araştırmacıların ve Strateji/Gelişim Alanı 6.2.4 Kentlerde üretilen verilerin araştırmacıların ve Strateji/Gelişim Alanı 6.2.4 Kentlerde üretilen verilerin araştırmacıların ve 

girişimcilerin kullanımına açılması ve akıllı kent teknolojilerine devlet girişimcilerin kullanımına açılması ve akıllı kent teknolojilerine devlet girişimcilerin kullanımına açılması ve akıllı kent teknolojilerine devlet girişimcilerin kullanımına açılması ve akıllı kent teknolojilerine devlet 

destekleridestekleridestekleridesteklerinin sağlanmasınin sağlanmasınin sağlanmasınin sağlanması    

6.2.4.1 Kentlerde üretilen verilerin araştırmacıların ve girişimcilerin 

kullanımına açılması 

Tema 6.3 Kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin sunulmasına, sağlık hizmetlerinin Tema 6.3 Kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin sunulmasına, sağlık hizmetlerinin Tema 6.3 Kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin sunulmasına, sağlık hizmetlerinin Tema 6.3 Kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin sunulmasına, sağlık hizmetlerinin 

kalitesinin artmasına ve sağlık harcamalarının düşürülmesine olankalitesinin artmasına ve sağlık harcamalarının düşürülmesine olankalitesinin artmasına ve sağlık harcamalarının düşürülmesine olankalitesinin artmasına ve sağlık harcamalarının düşürülmesine olanak sağlayan eak sağlayan eak sağlayan eak sağlayan e----

sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılmasısağlık uygulamalarının yaygınlaştırılmasısağlık uygulamalarının yaygınlaştırılmasısağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması    

Strateji/Gelişim Alanı 6.3.1 Elektronik sağlık kayıtlarının sağlık kuruluşları ile Strateji/Gelişim Alanı 6.3.1 Elektronik sağlık kayıtlarının sağlık kuruluşları ile Strateji/Gelişim Alanı 6.3.1 Elektronik sağlık kayıtlarının sağlık kuruluşları ile Strateji/Gelişim Alanı 6.3.1 Elektronik sağlık kayıtlarının sağlık kuruluşları ile 

paylaşımının ve bireylerin/hastaların bu kayıtlara erişiminin sağlanması paylaşımının ve bireylerin/hastaların bu kayıtlara erişiminin sağlanması paylaşımının ve bireylerin/hastaların bu kayıtlara erişiminin sağlanması paylaşımının ve bireylerin/hastaların bu kayıtlara erişiminin sağlanması     

6.3.1.1 Elektronik sağlık kayıtlarının oluşturulmasının ve paylaşımının 

sağlanması 

Strateji/Gelişim Alanı 6.3.2 Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinin ve eStrateji/Gelişim Alanı 6.3.2 Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinin ve eStrateji/Gelişim Alanı 6.3.2 Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinin ve eStrateji/Gelişim Alanı 6.3.2 Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinin ve e----

sağlık standartlarının belirlenmesi ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasısağlık standartlarının belirlenmesi ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasısağlık standartlarının belirlenmesi ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasısağlık standartlarının belirlenmesi ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılması    

6.3.2.1 Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinin oluşturulması 

6.3.2.2 E-sağlık alanında standardizasyon ve akreditasyon 

mekanizmasının belirlenmesi 

Strateji/Gelişim Alanı 6.3.3 Sağlık verilerinin araştırmacılara açılmasıStrateji/Gelişim Alanı 6.3.3 Sağlık verilerinin araştırmacılara açılmasıStrateji/Gelişim Alanı 6.3.3 Sağlık verilerinin araştırmacılara açılmasıStrateji/Gelişim Alanı 6.3.3 Sağlık verilerinin araştırmacılara açılması    

6.3.3.1 Sağlık verilerinin araştırmacılara açılması 

Tema 6.4 Sera gazı salımlarının düTema 6.4 Sera gazı salımlarının düTema 6.4 Sera gazı salımlarının düTema 6.4 Sera gazı salımlarının düşürülmesine yardımcı olan, enerji verşürülmesine yardımcı olan, enerji verşürülmesine yardımcı olan, enerji verşürülmesine yardımcı olan, enerji verimimimimliliğini liliğini liliğini liliğini 

artıranartıranartıranartıran    ve fosil yakıtlarda dışa bağımlılığı azaltan yeşil bilişim teknolojilerinin ve fosil yakıtlarda dışa bağımlılığı azaltan yeşil bilişim teknolojilerinin ve fosil yakıtlarda dışa bağımlılığı azaltan yeşil bilişim teknolojilerinin ve fosil yakıtlarda dışa bağımlılığı azaltan yeşil bilişim teknolojilerinin 

yaygınlaştırılmasıyaygınlaştırılmasıyaygınlaştırılmasıyaygınlaştırılması    

Strateji/Gelişim Alanı 6.4.1 Sera gazı salımlarının BİT ile düşürülmesi ve enerji Strateji/Gelişim Alanı 6.4.1 Sera gazı salımlarının BİT ile düşürülmesi ve enerji Strateji/Gelişim Alanı 6.4.1 Sera gazı salımlarının BİT ile düşürülmesi ve enerji Strateji/Gelişim Alanı 6.4.1 Sera gazı salımlarının BİT ile düşürülmesi ve enerji 

verimliliğinin BİT destverimliliğinin BİT destverimliliğinin BİT destverimliliğinin BİT destekli çözümler ile artırılmasıekli çözümler ile artırılmasıekli çözümler ile artırılmasıekli çözümler ile artırılması    

6.4.1.1 Yeşil bilişim alanındaki stratejinin belirlenmesi, hedeflerin ortaya 

konulması ve eylem planlarının bir bütünlük içerisinde oluşturulması 
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Strateji/Gelişim Alanı 6.4.2 Toplumda enerji verimliliğinin önemi ve eStrateji/Gelişim Alanı 6.4.2 Toplumda enerji verimliliğinin önemi ve eStrateji/Gelişim Alanı 6.4.2 Toplumda enerji verimliliğinin önemi ve eStrateji/Gelişim Alanı 6.4.2 Toplumda enerji verimliliğinin önemi ve e----atıklar atıklar atıklar atıklar 

kkkkonusunda farkındalık yaratılmasıonusunda farkındalık yaratılmasıonusunda farkındalık yaratılmasıonusunda farkındalık yaratılması    

6.4.2.1 Toplumda yeşil bilişim alanında (özellikle enerji verimliliği) 

farkındalık yaratılması 

6.4.2.2 E-Atık geri dönüşüm/kazanım oranının artırılması ve gelişmiş ülke 

seviyelerine çıkarılması 

Tema 6.5 YüksekTema 6.5 YüksekTema 6.5 YüksekTema 6.5 Yüksek    hacimdeki verhacimdeki verhacimdeki verhacimdeki verinin işlenerek dahinin işlenerek dahinin işlenerek dahinin işlenerek daha doğru çıkarımlar yapılmasına, a doğru çıkarımlar yapılmasına, a doğru çıkarımlar yapılmasına, a doğru çıkarımlar yapılmasına, 

sunulan hizmetlerin kalitesinin ve iş süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına yardımcı sunulan hizmetlerin kalitesinin ve iş süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına yardımcı sunulan hizmetlerin kalitesinin ve iş süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına yardımcı sunulan hizmetlerin kalitesinin ve iş süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına yardımcı 

olan büyük veri uygulamalarının yaygınlaştırılmasıolan büyük veri uygulamalarının yaygınlaştırılmasıolan büyük veri uygulamalarının yaygınlaştırılmasıolan büyük veri uygulamalarının yaygınlaştırılması    

Strateji/Gelişim Alanı 6.5.1 Kamuda büyük veri pilot uygulamalarınınStrateji/Gelişim Alanı 6.5.1 Kamuda büyük veri pilot uygulamalarınınStrateji/Gelişim Alanı 6.5.1 Kamuda büyük veri pilot uygulamalarınınStrateji/Gelişim Alanı 6.5.1 Kamuda büyük veri pilot uygulamalarının    hayata hayata hayata hayata 

geçirilmesigeçirilmesigeçirilmesigeçirilmesi    

6.5.1.1 Kamuda büyük veri pilot uygulamalarının hayata geçirilmesi 

Strateji/Gelişim Alanı 6.5.2 Kamu ve özel sektörde büyük veri ve sağladığı Strateji/Gelişim Alanı 6.5.2 Kamu ve özel sektörde büyük veri ve sağladığı Strateji/Gelişim Alanı 6.5.2 Kamu ve özel sektörde büyük veri ve sağladığı Strateji/Gelişim Alanı 6.5.2 Kamu ve özel sektörde büyük veri ve sağladığı 

faydalar konusunda farkındalık yaratılmasıfaydalar konusunda farkındalık yaratılmasıfaydalar konusunda farkındalık yaratılmasıfaydalar konusunda farkındalık yaratılması    

6.5.2.1 Kamu ve özel sektör kuruluşlarında büyük veri ve büyük verinin 

sağladığı faydalar hakkında bilinçlendirme yapılması ve farkındalığın 

artırılması 

Tema 6.6 Ülkenin kültür varlıklarının korunmasına ve bu kültür varlıklarının toplumun Tema 6.6 Ülkenin kültür varlıklarının korunmasına ve bu kültür varlıklarının toplumun Tema 6.6 Ülkenin kültür varlıklarının korunmasına ve bu kültür varlıklarının toplumun Tema 6.6 Ülkenin kültür varlıklarının korunmasına ve bu kültür varlıklarının toplumun 

geniş kesimlerinin erişimine fırsat tanıyan sayısal kütüphane ve sangeniş kesimlerinin erişimine fırsat tanıyan sayısal kütüphane ve sangeniş kesimlerinin erişimine fırsat tanıyan sayısal kütüphane ve sangeniş kesimlerinin erişimine fırsat tanıyan sayısal kütüphane ve sanal müze al müze al müze al müze 

uygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılmasıuygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılmasıuygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılmasıuygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılması    

Strateji/Gelişim Alanı 6.6.1 Kültür varlıklarının dijitalleştirme standartlarının Strateji/Gelişim Alanı 6.6.1 Kültür varlıklarının dijitalleştirme standartlarının Strateji/Gelişim Alanı 6.6.1 Kültür varlıklarının dijitalleştirme standartlarının Strateji/Gelişim Alanı 6.6.1 Kültür varlıklarının dijitalleştirme standartlarının 

belirlenmesi ve belirlenen standartlar doğrultusunda dijitalleştirmenin yapılmasıbelirlenmesi ve belirlenen standartlar doğrultusunda dijitalleştirmenin yapılmasıbelirlenmesi ve belirlenen standartlar doğrultusunda dijitalleştirmenin yapılmasıbelirlenmesi ve belirlenen standartlar doğrultusunda dijitalleştirmenin yapılması    

6.6.1.1 Kültür varlıklarının dijitalleştirme standartlarının belirlenmesi ve 

belirlenen standartlar doğrultusunda dijitalleştirme çalışmalarının 

yürütülmesi 

Strateji/Gelişim Alanı 6.6.2 Merkezi sistem ve farklı cihazlar üzerinden sayısal Strateji/Gelişim Alanı 6.6.2 Merkezi sistem ve farklı cihazlar üzerinden sayısal Strateji/Gelişim Alanı 6.6.2 Merkezi sistem ve farklı cihazlar üzerinden sayısal Strateji/Gelişim Alanı 6.6.2 Merkezi sistem ve farklı cihazlar üzerinden sayısal 

kütüphanelere ve sanal müzelere erişimin ve katılımcıkütüphanelere ve sanal müzelere erişimin ve katılımcıkütüphanelere ve sanal müzelere erişimin ve katılımcıkütüphanelere ve sanal müzelere erişimin ve katılımcılığın sağlanmasılığın sağlanmasılığın sağlanmasılığın sağlanması    



 

531 

 

6.6.2.1 Merkezi sistem ve farklı cihazlar üzerinden vatandaşların 

dijitalleştirilen kültür varlıklarına erişiminin ve içerik zenginleştirilmesine 

katılımının sağlanması 

Strateji/Gelişim Alanı 6.6.3 Toplumda sayısal kütüphaneler ve sanal müStrateji/Gelişim Alanı 6.6.3 Toplumda sayısal kütüphaneler ve sanal müStrateji/Gelişim Alanı 6.6.3 Toplumda sayısal kütüphaneler ve sanal müStrateji/Gelişim Alanı 6.6.3 Toplumda sayısal kütüphaneler ve sanal müzeler zeler zeler zeler 

hakkında farkındalık yaratılmasıhakkında farkındalık yaratılmasıhakkında farkındalık yaratılmasıhakkında farkındalık yaratılması    

6.6.3.1 Toplumda sayısal kütüphaneler ve sanal müzeler hakkında 

farkındalık yaratılması 

b.b.b.b. Temalar ve Stratejiler/Gelişim AlanlarıTemalar ve Stratejiler/Gelişim AlanlarıTemalar ve Stratejiler/Gelişim AlanlarıTemalar ve Stratejiler/Gelişim Alanları    

Tema 6.1 BİT destekli yenilikçi çözümlere destekTema 6.1 BİT destekli yenilikçi çözümlere destekTema 6.1 BİT destekli yenilikçi çözümlere destekTema 6.1 BİT destekli yenilikçi çözümlere desteklerinlerinlerinlerin    sağlanmasısağlanmasısağlanmasısağlanması    

Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli yenilikçi çözümler alanındaki temel amaç bu 

alanlarda yerli üretimin, ticarileşmenin ve yenilikçiliğin teşviki ve değişen teknolojik 

eğilimlere göre belirlenen stratejinin ve hayata geçirilecek uygulamaların 

güncellenmesidir. Temelde 1 strateji/gelişim alanını kapsamaktadır:    

Strateji/Gelişim Alanı 6.1.1 BİT destekli yenilikçi çözümler alanında ArStrateji/Gelişim Alanı 6.1.1 BİT destekli yenilikçi çözümler alanında ArStrateji/Gelişim Alanı 6.1.1 BİT destekli yenilikçi çözümler alanında ArStrateji/Gelişim Alanı 6.1.1 BİT destekli yenilikçi çözümler alanında Ar----Ge Ge Ge Ge 

desteklerinin sağlanması ve yenilikçi teknolojilerdeki eğilimlerin yakından takip desteklerinin sağlanması ve yenilikçi teknolojilerdeki eğilimlerin yakından takip desteklerinin sağlanması ve yenilikçi teknolojilerdeki eğilimlerin yakından takip desteklerinin sağlanması ve yenilikçi teknolojilerdeki eğilimlerin yakından takip 

edilmesiedilmesiedilmesiedilmesi    

Tema 6.2 Kent sakinlerinin yaşam kalitesini ve kentlTema 6.2 Kent sakinlerinin yaşam kalitesini ve kentlTema 6.2 Kent sakinlerinin yaşam kalitesini ve kentlTema 6.2 Kent sakinlerinin yaşam kalitesini ve kentlerin marka değerini artıran akıllı kent erin marka değerini artıran akıllı kent erin marka değerini artıran akıllı kent erin marka değerini artıran akıllı kent 

uygulamalarının yaygınlaştırılmasıuygulamalarının yaygınlaştırılmasıuygulamalarının yaygınlaştırılmasıuygulamalarının yaygınlaştırılması    

Akıllı kentler alanındaki çözümlerin hayata geçirilmesi için öncelikli olarak akıllı kent 

stratejisinin ve uygulama standartlarının belirlenmesi, paydaşların arasındaki 

eşgüdümün sağlanması ve vatandaşların çözümlerin geliştirilme sürecine katılımının 

sağlanması gerekmektedir. Bu tema altında 4 strateji/gelişim alanı tespit edilmiştir: 

Strateji/Gelişim Alanı 6.2.1 Akıllı kent çözümlerinin Türkiye genelinde hayata Strateji/Gelişim Alanı 6.2.1 Akıllı kent çözümlerinin Türkiye genelinde hayata Strateji/Gelişim Alanı 6.2.1 Akıllı kent çözümlerinin Türkiye genelinde hayata Strateji/Gelişim Alanı 6.2.1 Akıllı kent çözümlerinin Türkiye genelinde hayata 

geçirilmesi ve yaygıgeçirilmesi ve yaygıgeçirilmesi ve yaygıgeçirilmesi ve yaygınlaştırılmasınlaştırılmasınlaştırılmasınlaştırılması    

Strateji/Gelişim Alanı 6.2.2 Yerel yönetimlerin ve kentlerde yaşayan vatandaşların Strateji/Gelişim Alanı 6.2.2 Yerel yönetimlerin ve kentlerde yaşayan vatandaşların Strateji/Gelişim Alanı 6.2.2 Yerel yönetimlerin ve kentlerde yaşayan vatandaşların Strateji/Gelişim Alanı 6.2.2 Yerel yönetimlerin ve kentlerde yaşayan vatandaşların 

bilinçlendirilmesi ve vatandaşların uygulama geliştirme süreçlerine katılımının bilinçlendirilmesi ve vatandaşların uygulama geliştirme süreçlerine katılımının bilinçlendirilmesi ve vatandaşların uygulama geliştirme süreçlerine katılımının bilinçlendirilmesi ve vatandaşların uygulama geliştirme süreçlerine katılımının 

sağlanmasısağlanmasısağlanmasısağlanması    
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Strateji/Gelişim Alanı 6.2.3 Akıllı kentler alanında yerel yönetimleStrateji/Gelişim Alanı 6.2.3 Akıllı kentler alanında yerel yönetimleStrateji/Gelişim Alanı 6.2.3 Akıllı kentler alanında yerel yönetimleStrateji/Gelişim Alanı 6.2.3 Akıllı kentler alanında yerel yönetimler, merkezi yönetim, r, merkezi yönetim, r, merkezi yönetim, r, merkezi yönetim, 

STK’lar, meslek birlikleri ve üniversiteler arası koordinasyonun sağlanmasıSTK’lar, meslek birlikleri ve üniversiteler arası koordinasyonun sağlanmasıSTK’lar, meslek birlikleri ve üniversiteler arası koordinasyonun sağlanmasıSTK’lar, meslek birlikleri ve üniversiteler arası koordinasyonun sağlanması    

Strateji/Gelişim Alanı 6.2.4 Kentlerde üretilen verilerin araştırmacıların ve Strateji/Gelişim Alanı 6.2.4 Kentlerde üretilen verilerin araştırmacıların ve Strateji/Gelişim Alanı 6.2.4 Kentlerde üretilen verilerin araştırmacıların ve Strateji/Gelişim Alanı 6.2.4 Kentlerde üretilen verilerin araştırmacıların ve 

girişimcilerin kullanımına açılması ve akıllı kent teknolojilerine devlet desteklegirişimcilerin kullanımına açılması ve akıllı kent teknolojilerine devlet desteklegirişimcilerin kullanımına açılması ve akıllı kent teknolojilerine devlet desteklegirişimcilerin kullanımına açılması ve akıllı kent teknolojilerine devlet desteklerinin rinin rinin rinin 

sağlanmasısağlanmasısağlanmasısağlanması    

Tema 6.3 Kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin sunulmasına, sağlık hizmetlerinin Tema 6.3 Kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin sunulmasına, sağlık hizmetlerinin Tema 6.3 Kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin sunulmasına, sağlık hizmetlerinin Tema 6.3 Kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin sunulmasına, sağlık hizmetlerinin 

kalitesinin artmasına ve sağlık harcamalarının düşürülmesine olanak sağlayan ekalitesinin artmasına ve sağlık harcamalarının düşürülmesine olanak sağlayan ekalitesinin artmasına ve sağlık harcamalarının düşürülmesine olanak sağlayan ekalitesinin artmasına ve sağlık harcamalarının düşürülmesine olanak sağlayan e----sağlık sağlık sağlık sağlık 

uygulamalarının yaygınlaştırılmasıuygulamalarının yaygınlaştırılmasıuygulamalarının yaygınlaştırılmasıuygulamalarının yaygınlaştırılması    

E-Sağlık hizmetleri alanında öncelikli olarak elektronik sağlık kayıtlarının bütüncül bir 

şekilde sağlık kuruluşlarından toplanması ve toplanan verilerin hastaların izni 

doğrultusunda sağlık çalışanları ile paylaşımının sağlanması, yenilikçi uzaktan sağlık ve 

bakım hizmetleri ve hastane bilgi sistemleri alanlarında standartların belirlenmesi ve bu 

alandaki uygulamaların ülke geneline yaygınlaştırılması ve son olarak toplanan sağlık 

verisinin bireylerin mahremiyetine ve kamunun çıkarlarına uygun şekilde araştırmacılar 

ile paylaşılmasının sağlanması gerekmektedir. Bu tema altında 3 strateji/gelişim alanı 

tespit edilmiştir: 

Strateji/Gelişim Alanı 6.3.1 Elektronik sağlık kayıtlarının sağlık kuruluşları ile Strateji/Gelişim Alanı 6.3.1 Elektronik sağlık kayıtlarının sağlık kuruluşları ile Strateji/Gelişim Alanı 6.3.1 Elektronik sağlık kayıtlarının sağlık kuruluşları ile Strateji/Gelişim Alanı 6.3.1 Elektronik sağlık kayıtlarının sağlık kuruluşları ile 

paylaşımının ve bireylerin/hastaların bu kayıtlara erişiminin sağlanması paylaşımının ve bireylerin/hastaların bu kayıtlara erişiminin sağlanması paylaşımının ve bireylerin/hastaların bu kayıtlara erişiminin sağlanması paylaşımının ve bireylerin/hastaların bu kayıtlara erişiminin sağlanması     

Strateji/Gelişim Strateji/Gelişim Strateji/Gelişim Strateji/Gelişim Alanı 6.3.2 Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinin ve eAlanı 6.3.2 Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinin ve eAlanı 6.3.2 Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinin ve eAlanı 6.3.2 Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinin ve e----

sağlık standartlarının belirlenmesi ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasısağlık standartlarının belirlenmesi ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasısağlık standartlarının belirlenmesi ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasısağlık standartlarının belirlenmesi ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılması    

Strateji/Gelişim Alanı 6.3.3 Sağlık verilerinin araştırmacılara açılmasıStrateji/Gelişim Alanı 6.3.3 Sağlık verilerinin araştırmacılara açılmasıStrateji/Gelişim Alanı 6.3.3 Sağlık verilerinin araştırmacılara açılmasıStrateji/Gelişim Alanı 6.3.3 Sağlık verilerinin araştırmacılara açılması    

Tema 6.4 Sera gazı salımlarının düşürülmesinTema 6.4 Sera gazı salımlarının düşürülmesinTema 6.4 Sera gazı salımlarının düşürülmesinTema 6.4 Sera gazı salımlarının düşürülmesine yardımcı olan, enerji vere yardımcı olan, enerji vere yardımcı olan, enerji vere yardımcı olan, enerji verimliliğini artıranimliliğini artıranimliliğini artıranimliliğini artıran    

ve fosil yakıtlarda dışa bağımlılığı azaltan yeşil bilişim teknolojilerinin yaygınlaştırılmasıve fosil yakıtlarda dışa bağımlılığı azaltan yeşil bilişim teknolojilerinin yaygınlaştırılmasıve fosil yakıtlarda dışa bağımlılığı azaltan yeşil bilişim teknolojilerinin yaygınlaştırılmasıve fosil yakıtlarda dışa bağımlılığı azaltan yeşil bilişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması    

Yeşil bilişim alanında enerji verimliliğinin artırılması ve sera gazı salımlarının azaltılması 

için enerji, ulaşım, sanayi ve binalarda BİT kullanımının artırılması ve toplumun enerji 

verimliliği ve bu amaçla BİT kullanımının sağladığı faydalar konusunda bilgilendirilmesi 

gerekmektedir. Bu tema altında 2 strateji/gelişim alanı tespit edilmiştir: 

Strateji/Gelişim Alanı Strateji/Gelişim Alanı Strateji/Gelişim Alanı Strateji/Gelişim Alanı 6.4.1 Sera gazı salımlarının BİT ile düşürülmesi ve enerji 6.4.1 Sera gazı salımlarının BİT ile düşürülmesi ve enerji 6.4.1 Sera gazı salımlarının BİT ile düşürülmesi ve enerji 6.4.1 Sera gazı salımlarının BİT ile düşürülmesi ve enerji 

verimliliğinin BİT destekli çözümler ile artırılmasıverimliliğinin BİT destekli çözümler ile artırılmasıverimliliğinin BİT destekli çözümler ile artırılmasıverimliliğinin BİT destekli çözümler ile artırılması    
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Strateji/Gelişim Alanı 6.4.2 Toplumda enerji verimliliğinin önemi ve eStrateji/Gelişim Alanı 6.4.2 Toplumda enerji verimliliğinin önemi ve eStrateji/Gelişim Alanı 6.4.2 Toplumda enerji verimliliğinin önemi ve eStrateji/Gelişim Alanı 6.4.2 Toplumda enerji verimliliğinin önemi ve e----atıklar atıklar atıklar atıklar 

konusunda farkındalık yaratılmasıkonusunda farkındalık yaratılmasıkonusunda farkındalık yaratılmasıkonusunda farkındalık yaratılması    

Tema 6.5 Yüksek hacimdeki verinTema 6.5 Yüksek hacimdeki verinTema 6.5 Yüksek hacimdeki verinTema 6.5 Yüksek hacimdeki verinin işlenerek dağa doğru çıkarımlar yapılmasına, in işlenerek dağa doğru çıkarımlar yapılmasına, in işlenerek dağa doğru çıkarımlar yapılmasına, in işlenerek dağa doğru çıkarımlar yapılmasına, 

sunulan hizmetlerin kalitesinin ve iş süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına yardımcı olan sunulan hizmetlerin kalitesinin ve iş süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına yardımcı olan sunulan hizmetlerin kalitesinin ve iş süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına yardımcı olan sunulan hizmetlerin kalitesinin ve iş süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına yardımcı olan 

büyük veri uygulamalarının yaygınlaştırılmasıbüyük veri uygulamalarının yaygınlaştırılmasıbüyük veri uygulamalarının yaygınlaştırılmasıbüyük veri uygulamalarının yaygınlaştırılması    

Kamuya ve özel sektöre maliyetlerin düşürülmesi, sunulan ürünlerin ve hizmetlerin 

kalitesinin artırılması gibi konularda önemli faydalar sağlayan büyük veri alanında kamu 

verisinin yeniden kullanımının sağlanması, kamuda büyük veri pilot uygulamalarının 

hayata geçirilmesi ve kamu ve özel sektörde farkındalığın yaratılması öne çıkan 

hedeflerdir. Bu tema altında 2 strateji/gelişim alanı tespit edilmiştir: 

Strateji/Gelişim Alanı 6.5.1 Kamuda büyük veri pilot uygulamalarının hayata Strateji/Gelişim Alanı 6.5.1 Kamuda büyük veri pilot uygulamalarının hayata Strateji/Gelişim Alanı 6.5.1 Kamuda büyük veri pilot uygulamalarının hayata Strateji/Gelişim Alanı 6.5.1 Kamuda büyük veri pilot uygulamalarının hayata 

geçirilmesigeçirilmesigeçirilmesigeçirilmesi    

Strateji/Gelişim Alanı 6.5.2 Kamu ve özel sektörde büyük veri ve sağladığı faydalar Strateji/Gelişim Alanı 6.5.2 Kamu ve özel sektörde büyük veri ve sağladığı faydalar Strateji/Gelişim Alanı 6.5.2 Kamu ve özel sektörde büyük veri ve sağladığı faydalar Strateji/Gelişim Alanı 6.5.2 Kamu ve özel sektörde büyük veri ve sağladığı faydalar 

konkonkonkonusunda farkındalık yaratılmasıusunda farkındalık yaratılmasıusunda farkındalık yaratılmasıusunda farkındalık yaratılması    

Tema 6.6 Ülkenin kültür varlıklarının korunmasına ve bu kültür varlıklarının toplumun Tema 6.6 Ülkenin kültür varlıklarının korunmasına ve bu kültür varlıklarının toplumun Tema 6.6 Ülkenin kültür varlıklarının korunmasına ve bu kültür varlıklarının toplumun Tema 6.6 Ülkenin kültür varlıklarının korunmasına ve bu kültür varlıklarının toplumun 

geniş kesimlerinin erişimine fırsat tanıyan sayısal kütüphane ve sanal müze geniş kesimlerinin erişimine fırsat tanıyan sayısal kütüphane ve sanal müze geniş kesimlerinin erişimine fırsat tanıyan sayısal kütüphane ve sanal müze geniş kesimlerinin erişimine fırsat tanıyan sayısal kütüphane ve sanal müze 

uygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılmasıuygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılmasıuygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılmasıuygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılması    

Kültürel varlıklar açısından oldukça zengin olan ülkemizde, kültür varlıklarının 

dijitalleştirilmesi ve toplumun erişimine açılması önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu 

kapsamda sayısal kütüphaneler ve sanal müzeler alanında dijitalleştirme standartlarının 

belirlenmesi ve dijitalleştirmenin belirlenen standartlar doğrultusunda yapılması, dijital 

ortama aktarılan kültür varlıklarına ve diğer içeriklere merkezi bir sistem ve farklı cihazlar 

üzerinden erişimin sağlanması ve toplumda farkındalık yaratılarak vatandaşların içerik 

üretimine katılımının sağlanması önem taşımaktadır. Bu tema altında 3 strateji/gelişim 

alanı tespit edilmiştir: 

Strateji/Gelişim Alanı 6.6.1 Kültür varlıklarının dijitalleştirme standartlarının Strateji/Gelişim Alanı 6.6.1 Kültür varlıklarının dijitalleştirme standartlarının Strateji/Gelişim Alanı 6.6.1 Kültür varlıklarının dijitalleştirme standartlarının Strateji/Gelişim Alanı 6.6.1 Kültür varlıklarının dijitalleştirme standartlarının 

belirlenmesi ve belirlenen standartlar doğrultusunda dijitallebelirlenmesi ve belirlenen standartlar doğrultusunda dijitallebelirlenmesi ve belirlenen standartlar doğrultusunda dijitallebelirlenmesi ve belirlenen standartlar doğrultusunda dijitalleştirmenin yapılmasıştirmenin yapılmasıştirmenin yapılmasıştirmenin yapılması    

Strateji/Gelişim Alanı 6.6.2 Merkezi sistem ve farklı cihazlar üzerinden sayısal Strateji/Gelişim Alanı 6.6.2 Merkezi sistem ve farklı cihazlar üzerinden sayısal Strateji/Gelişim Alanı 6.6.2 Merkezi sistem ve farklı cihazlar üzerinden sayısal Strateji/Gelişim Alanı 6.6.2 Merkezi sistem ve farklı cihazlar üzerinden sayısal 

kütüphanelere ve sanal müzelere erişimin ve katılımcılığın sağlanmasıkütüphanelere ve sanal müzelere erişimin ve katılımcılığın sağlanmasıkütüphanelere ve sanal müzelere erişimin ve katılımcılığın sağlanmasıkütüphanelere ve sanal müzelere erişimin ve katılımcılığın sağlanması    
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Strateji/Gelişim Alanı 6.6.3 Toplumda sayısal kütüphaneler ve sanal müzeler Strateji/Gelişim Alanı 6.6.3 Toplumda sayısal kütüphaneler ve sanal müzeler Strateji/Gelişim Alanı 6.6.3 Toplumda sayısal kütüphaneler ve sanal müzeler Strateji/Gelişim Alanı 6.6.3 Toplumda sayısal kütüphaneler ve sanal müzeler 

hakkında hakkında hakkında hakkında farkındalık yaratılmasıfarkındalık yaratılmasıfarkındalık yaratılmasıfarkındalık yaratılması    
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c.c.c.c. Uygulama DetaylarıUygulama DetaylarıUygulama DetaylarıUygulama Detayları    

Tema 6.1 BİT destekli yenilikçi çözümlere desteklerin sağlanmasıTema 6.1 BİT destekli yenilikçi çözümlere desteklerin sağlanmasıTema 6.1 BİT destekli yenilikçi çözümlere desteklerin sağlanmasıTema 6.1 BİT destekli yenilikçi çözümlere desteklerin sağlanması    

Strateji/Gelişim Alanı 6.1.1 BİT destekli yenilikçi çözümler alanında ArStrateji/Gelişim Alanı 6.1.1 BİT destekli yenilikçi çözümler alanında ArStrateji/Gelişim Alanı 6.1.1 BİT destekli yenilikçi çözümler alanında ArStrateji/Gelişim Alanı 6.1.1 BİT destekli yenilikçi çözümler alanında Ar----Ge desteklerinin Ge desteklerinin Ge desteklerinin Ge desteklerinin 

sağlanması ve yenilikçi teknolojilerdeki eğilimlerin yaksağlanması ve yenilikçi teknolojilerdeki eğilimlerin yaksağlanması ve yenilikçi teknolojilerdeki eğilimlerin yaksağlanması ve yenilikçi teknolojilerdeki eğilimlerin yakından takip edilmesiından takip edilmesiından takip edilmesiından takip edilmesi    

6.1.16.1.16.1.16.1.1.1.1.1.1    BİT destekli yenilikçi çözümler alanındaki yenilikçiliğin artırılması ve yerli BİT destekli yenilikçi çözümler alanındaki yenilikçiliğin artırılması ve yerli BİT destekli yenilikçi çözümler alanındaki yenilikçiliğin artırılması ve yerli BİT destekli yenilikçi çözümler alanındaki yenilikçiliğin artırılması ve yerli 

çözüm ve hizmetlerin ticarileştirilmesinin sağlanması amacıyla devlet çözüm ve hizmetlerin ticarileştirilmesinin sağlanması amacıyla devlet çözüm ve hizmetlerin ticarileştirilmesinin sağlanması amacıyla devlet çözüm ve hizmetlerin ticarileştirilmesinin sağlanması amacıyla devlet 

desteklerinin sağlanmasıdesteklerinin sağlanmasıdesteklerinin sağlanmasıdesteklerinin sağlanması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Talep artırıcı, sektöre yetkinlik kazandırıcı ve sektörlerde BİT kullanımını teşvik edici, BİT 

destekli yenilikçi çözümlerin desteklenmesi bu strateji/gelişim alanında 

değerlendirilebilir. Bu kapsamda aşağıdaki alanlara destekler sağlanabilir; 

• Bilgi ve iletişim teknolojileri yoğun akıllı kentakıllı kentakıllı kentakıllı kent teknolojilerine devlet desteklerinin 

sağlanması, akıllı kent çözümlerinin uygulamaya alınmasında yerli çözümlere öncelik 

verilmesi ve yerli çözümlerin ticarileştirilmesinin teşvik edilmesi 

• EEEE----SağlıkSağlıkSağlıkSağlık alanındaki yenilikçiliğin artırılması amacıyla desteklerinin sağlanması 

• BİT destekli çözümler vasıtasıyla enerji verimliliği alanındaki yenilikçiliğin 

desteklenmesi ve yerli ürünlerin/hizmetlerin ticarileştirilmesinin sağlanması amacıyla 

yeşil bilişimyeşil bilişimyeşil bilişimyeşil bilişim projelerine teşviklerinin sağlanması 

• Kamu ve özel sektörde maliyetlerin düşürülmesine, hizmetlerin kalitesinin artırılmasına 

olanaklar sunun büyük veribüyük veribüyük veribüyük veri, nesnelerin internetinesnelerin internetinesnelerin internetinesnelerin interneti gibi yenilikçi teknolojilere destek 

sağlanması 

 

Bu tarzda projelerin hayata geçirilebilmesi için üniversiteler, bilişim ve sosyal dönüşüm 

alanındaki STK’lar, özel sektör ve kamunun ortak desteğiyle BT’de yenilikçi çözümler 

kullanılarak hayata geçirilecek projeler için destekler sağlanabilir ve yeni projeler için 

ödüllü yarışmalar düzenlenebilir. 
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2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Akıllı Kentler:Akıllı Kentler:Akıllı Kentler:Akıllı Kentler:    

Akıllı kent alanında yenilikçiliği teşvike amacıyla ülkeler ve bölgesel birlikler bu alandaki 

projelere teşvikler sağlamaktadır. Bu projelerle hem akıllı kentler ile ilgili yenilikçi 

teknolojilerin test edilmesi hem de oluşturulan çözümlerin ticarileştirilmesi 

hedeflenmektedir 

Örneğin, Avrupa Birliği tarafından yakın zamanda oluşturulan “Akıllı Şehirler ve 

Topluluklar Avrupa Yenilikçilik Ortaklığı” (SCC) insiyatifi, Avrupa’daki şehirlerin 

sorunlarını yenilikçi uygulamalar ile çözmeyi amaçlamaktadır. 

2011 yılında kurulan SCC’ye 2012 yılında 81 milyon avroluk bir kaynak ayrılmış ve 

özellikle ulaşım ve enerji alanlarında çözümler geliştirilmesine odaklanılmıştır. 2012 yılı 

kaynağı kapsamında finanse edilen örnek projeler odaklanılan alanlardan herhangi birisi 

üzerine olabilmektedir. 2013 yılı ile birlikte ayrılan kaynak miktarı 81 milyondan 365 

milyon avroya çıkarılmış ve odaklanılan alanlara BİT de eklenmiştir.  

EEEE----Sağlık:Sağlık:Sağlık:Sağlık:    

Sağlık Bakanlığı’nın Avrupa Birliği ile beraber yürüttüğü projeler arasında elektronik 

hasta kayıtlarının paylaşılmasını amaçlayan epSOS projesi, internet hizmetleri 

vasıtasıyla vatandaşların sağlık verilerine ulaşılmasını amaçlayan PALANTE projesi ve 

diyabet hastalarının yaşam kalitesini artırmayı, hastalıkları ile ilgili karar alma 

mekanizmasına daha yoğun katılımlarını ve hasta odaklılığı amaçlayan EMPOWER 

projesi bulunmaktadır. Bu projelerin dışında Türkiye’de girişimcilere ve özel sektöre e-

sağlık alanında sağlanan teşvikler sınırlı kalmıştır. 

Küresel örnekler incelendiğinde ülkeler ve bölgesel birlikler e-sağlık alanında pek çok 

araştırma ve geliştirme projesine destek olmaktadır. Örneğin Avrupa Birliği FP7 

programı kapsamında sağlık alanındaki projeler için 6 milyar avroluk kaynak ayırmıştır. 

ABD’de ise Sağlık Bilişimi Teknolojisi Ulusal Koordinasyon Kurumu, tanınmış 

üniversitelerin katılımıyla dört yıllık bir süre zarfında e-sağlık araştırma alanlarında somut 

hedeflere ulaşmak için geniş kapsamlı araştırmalar yürütülmekte ve sağlık bilişimi 

alanında ödüller ve yarışmalar düzenlemektedir. 



 

537 

 

Yeşil Bilişim:Yeşil Bilişim:Yeşil Bilişim:Yeşil Bilişim:    

Türkiye’de yeşil bilişim konusunda yürütülecek Ar-Ge faaliyetlerinin devlet tarafından 

desteklenmesi ve yönlendirilmesini sağlayacak kurumsal yapılanma, insan kaynağı ve 

Ar-Ge teşvikleri gibi unsurlar bulunmamaktadır. 

Avrupa Birliği örneği incelendiğinde ülkeler farklı alanlarda bilgi ve iletişim teknolojileri ve 

çevre politikaları benimsemişlerdir. Bu politikalarda Ar-Ge, yenilikçilik, yeşil bilişim, bilgi 

ve iletişim teknolojileri uygulamalarının yaygınlaştırılması, yetkinlik ve farkındalık 

yaratılması öne çıkan politika alanlarıdır. Pek çok Avrupa Birliği ülkesinde yeşil bilişim 

Ar-Ge programları hayata geçirilmiş ve bu alandaki yenilikçiliğe kamu desteği 

sağlanmıştır. Avrupa’ya benzer şekilde Güney Kore’nin yeşil büyüme planı yeşil 

teknolojiler üzerine Ar-Ge’ye odaklanmaktadır. 

Büyük Veri:Büyük Veri:Büyük Veri:Büyük Veri:    

Özellikle yazılım ve hizmet alanlarında büyümesi öngörülen büyük veri alanında 

Türkiye’de kamu-özel sektör-üniversite işbirlikleri, yenilikçilik ve Ar-Ge destekleri 

yetersizdir.  

Küresel örnekler incelendiğinde ABD’de büyük veri çalışmaları için 2012 yılında 200 

milyon ABD doları kaynak ayrılmıştır. İngiltere hükümeti ise büyük veri ve enerji 

verimliliği yüksek bilişim teknolojileri alanındaki araştırmalara önümüzdeki iki yıl boyunca 

189 milyon sterlin ayırmayı planlamıştır. 

 

3. 3. 3. 3. İlgili Kuruluşlarİlgili Kuruluşlarİlgili Kuruluşlarİlgili Kuruluşlar    

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sorumlu) 

• TÜBİTAK  

• KOSGEB  

• İlgili Bakanlıklar  

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    
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EtkiEtkiEtkiEtki    • Yenilikçi bilgi teknolojilerinin (büyük veri, nesnelerin interneti, 

yeşil bilişim vb.) sağlayacağı faydaların ölçeklenebilir 

örneklerle gösterilerek farkındalık artırılması 

• Yenilikçi alanlarda yapılacak projelerle bu alanlardaki insan 

kaynağı yetkinliklerinin artırılması 

• Projelerin hayata geçirilmesi ile ürünlerin/hizmetlerin 

ticarileşmesi sağlanarak katma değer ve ihracat potansiyeli 

yaratılması 

• Girişimlerin desteklenerek ileri teknoloji alanlarında 

istihdamın artırılması 

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 

göstergelerinden yararlanılabilir: 

• Yenilikçi çözümler alanındaki Ar-Ge projeleri ve girişimlerin 

sayısı 

• Yenilikçi çözümler (akıllı kentler, e-sağlık, yeşil bilişim, 

büyük veri) pazar hacmi ve gelişimi 

• Proje ve girişim başarı yüzdesi 

• Geliştirilen ürünlerin ticarileşme oranı ve ticaret hacmi 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Projelerin hayata geçmesi için gerekli altyapıların oluşturulması maliyetleri (veri tabanı, 

fon oluşturması, yarışmalar vb.) ve projelere sağlanacak destekler bu stratejinin/gelişim 

alanının temel maliyet kalemlerini oluşturmaktadır. Odaklanılan “Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler” ekseni alanları için gerekli Ar-Ge destek 

miktarları bu bölümde ilgili alt gelişim başlıklarında detaylandırılmıştır. Aşağıdaki tabloda 

bu alanlarda sunulabilecek Ar-Ge desteklerinin özetlenmiştir. 
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Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıAçıAçıAçıklamaklamaklamaklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Akıllı Kentler - Vergi/destek/teşvik 

(kamu) 

Özel sektör 

kuruluşlarına ve 

girişimcilere sunulacak 

olan devlet desteklerini 

içermektedir 

20-25 milyon TL/yıl 

E-Sağlık - Vergi/destek/teşvik 

(kamu) 

15-20 milyon TL/yıl 

Yeşil Bilişim - Vergi/destek/teşvik 

(kamu) 

30-35 milyon TL/yıl 

Büyük Veri - Vergi/destek/teşvik 

(kamu) 

10-20 milyon TL/yıl 

Toplam108  225-400 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu strateji/gelişim alanı uygulamaya alınmadan önce desteklenecek alanlardaki gerekli 

strateji çalışmalarının tamamlanması (örn. akıllı kentler, yeşil bilişim, uzaktan sağlık ve 

bakım hizmetleri), odaklanılacak alt alanların ve hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir.  

• 6.2.1.1 Akıllı kent stratejisinin belirlenmesi 

• 6.3.2.1 Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinin oluşturulması 

• 6.4.1.1 Yeşil bilişim alanındaki stratejinin belirlenmesi, hedeflerin ortaya konulması 

ve eylem planlarının bir bütünlük içerisinde oluşturulması    

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

 

 

 
108 Teşviklerin 3-4 yıl süresince verileceği farzedilmiştir 
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Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Proje başarı ölçütleri, hedef ve temalarının belirlenmesi 

• Yenilikçi BİT teknolojileri alanındaki stratejiler göz önünde bulundurularak kaynak 

sağlanacak teknolojik alanların belirlenmesi  

• Proje değerlendirme sistematiği ve değerlendirme komitesi yapısının (örn. 

üniversiteler, kamu, STK’lar) projelerden maksimum faydayı sağlamak üzere 

kurgulanması 

• Proje başvurularının değerlendirilmesinin ve teşviklerin sağlanmasının merkezi bir 

kurul/komite tarafından yapılması 

• Sağlanan Ar-Ge desteklerinden yaralanmak için gerekli olan başvuru sürecinin 

tanımlanması ve başvuruların değerlendirme ölçütlerinin ve sağlanacak kaynak 

miktarlarının belirlenmesi 

• Fondan destek alan Ar-Ge projelerinin izleme sürecinin belirlenmesi ve periyodik 

denetimlerin yapılması (örn. kaynakların ilerleme durumuna göre sağlanması) 

• Ar-Ge projeleri sonucunda üretilen ürünlerin ticarileşmesi için özel sektör ile 

yakından işbirliği içinde olan teknoloji transfer ofislerinin kurulması 

• Kamu tarafından yenilikçi teknolojiler alanında ödüllü Ar-Ge yarışmalarının 

yapılmasına olanak sağlayacak düzenlemelerin yapılması 

• Ar-Ge destekleri sağlanan projelerin etkinliğinin ve ekonomiye katkısının 

değerlendirilmesi 
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10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Projelerde ürünlerin ticarileştirilmesinden daha çok akademik bakışın baskın olması 

• Teşviklerin belli bölgelerdeki firmalara odaklanması 

• Sınırlı ticarileşme desteği sağlanması ve teşvikleri veren kurumların ürünlerin 

ticarileşmesinde sorumluluk almaması 

• Ar-Ge firmaları ve endüstri arasındaki işbirliğinin sağlanamaması 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

BİT ağırlıklı projelerin desteklenmesinde devlet desteklerinin devamlılığı üretilen 

çözümlerin ticarileştirilmesi için büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda teşviklerin 

projelerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi süreci boyunca sağlanması, projelerin hayata 

geçirilmesine olanak sağlayacaktır. Teşviklerin 36-48 aylık bir süre için verilmesinin 

uygun olacağı düşünülmektedir. 
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6.1.1.2 6.1.1.2 6.1.1.2 6.1.1.2 Küresel Küresel Küresel Küresel eğilimlereğilimlereğilimlereğilimler    ve hızla değişen ve gelişen bilgi ve ive hızla değişen ve gelişen bilgi ve ive hızla değişen ve gelişen bilgi ve ive hızla değişen ve gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri letişim teknolojileri letişim teknolojileri letişim teknolojileri 

göz önüngöz önüngöz önüngöz önünde bulundurularak yenilikçi diğer teknolojilerin ve uygulamaların de bulundurularak yenilikçi diğer teknolojilerin ve uygulamaların de bulundurularak yenilikçi diğer teknolojilerin ve uygulamaların de bulundurularak yenilikçi diğer teknolojilerin ve uygulamaların 

süreklilik arz edecek şekilde belirlenmesi ve uygulamaya alınmasısüreklilik arz edecek şekilde belirlenmesi ve uygulamaya alınmasısüreklilik arz edecek şekilde belirlenmesi ve uygulamaya alınmasısüreklilik arz edecek şekilde belirlenmesi ve uygulamaya alınması    

1.1.1.1.    TanımTanımTanımTanım    

Bilgi ve iletişim teknolojileri yenilikçi teknolojilerin hızla geliştiği dinamik bir sektördür. 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler ekseni kapsamına akıllı kentler, 

yeşil bilişim, büyük veri, e-sağlık, sayısal kütüphaneler ve sanal müzeler alanlarında 

temalar, strateji/gelişim alaları ve uygulamalar belirlenmiştir. Bu teknolojilerin dışında 

küresel olarak yatırımların hızla arttığı ve uygulamaların hayata geçirildiği diğer yenilikçi 

teknolojilerin de periyodik olarak değerlendirilmesi ve gerektiğinde bu teknolojiler için 

strateji ve uygulama alanlarının belirlenmesi gerekmektedir. Aşağıda gelişmekte olan 

diğer yenilikçi teknolojilere örnekler verilmiştir. 

• 3D baskı 

• Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing) 

• Konuşmayı Konuşmaya Çevrim 

• Artırılmış gerçeklik uygulamaları (Augmented Reality) 

• Katlanabilir/esnek ekranlar ve bu ekranlar için arayüzler 

Türkiye’de özellikle mobil teknolojilerin katkı sağlayabileceği pek çok alan 

bulunmaktadır. Bu uygulama kapsamında yukarıda örnekleri verilen yenilikçi 

teknolojilere ek olarak aşağıdaki uygulamaların mevcut durumunun araştırılması, küresel 

eğilimlerin incelenmesi ve gerekli stratejilerin dönemsel olarak belirlenmesi 

gerekmektedir. 

• Tarım ve ormancılık alanında sensörler vasıtasıyla toprağın besin değeri, nem 

oranları, yabani otların yoğunluğu ölçülerek gübre, ot öldürücüler gibi kimyasal 

maddelerin kullanımı optimal olarak hesaplanabilir 

• Güvenlik alanında kentlerin belirli alanlarına yerleştirilen kameralar vasıtasıyla yüz 

tanıma yapılabilir ve optik sensörler ve ses algılayıcılar vasıtasıyla ateşli silahların 
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kullanıldığı alanlar otomatik olarak belirlenebilir 

• Sınır bölgelerinde kızılötesi ısı algılayıcıları vasıtasıyla yasak sınır geçişleri 

belirlenebilir 

• Araçlara yerleştirilen algılayıcılar vasıtasıyla sürücülerin araçlarını ne kadar 

güvenli ve trafik kurallarına uygun kullandıkları belirlenebilir 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Nesnelerin interneti:Nesnelerin interneti:Nesnelerin interneti:Nesnelerin interneti:    

Özellikle algılayıcı ve mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve daha doğru kararlar 

alabilmek için toplanan verilerin analiz edilmesindeki talep, “Nesnelerin İnterneti” 

teknolojilerin günümüzde hızla yaygınlaşmasına yol açmaktadır. 

Nesnelerin interneti için pek çok tanım bulunmakla beraber, fiziksel ortamdaki nesnelerin 

iletişim ağlarına bütünleşik olarak fiziksel ortamları ve benlikleri ile ilgili verileri 

işlemeleri/üretmeleri olarak tanımlanabilir. Nesnelerin interneti tanımındaki farklı tipteki 

cihazlar (örnek sensörler, mobil telefonlar), hem diğer cihazlarla hem de internetle 

iletişim haline geçerek fiziksel dünyadaki değişimi gözeten veriler üretmektedir. Üretilen 

bu veriler analiz, otomasyon ve kontrol alanlarında kullanılmaktadır. 

• Bilgi analizi alanında kullanımBilgi analizi alanında kullanımBilgi analizi alanında kullanımBilgi analizi alanında kullanım    

o Davranışı izleme: Zaman ve mekânda insanların, nesnelerin veya verilerin 

davranışını izleme, 

o Gelişmiş durumsal farkındalık: Gerçek zamanlı olarak fiziksel ortamın farkında 

olma, 

o Sensöre dayalı karar analizleri: Derin analiz ve veri görselleştirmesi yoluyla 

insanların karar almalarına yardımcı olma. 

• Otomasyon ve kontrol alanında kullanımOtomasyon ve kontrol alanında kullanımOtomasyon ve kontrol alanında kullanımOtomasyon ve kontrol alanında kullanım    

o Süreç optimizasyonu: Kapalı (bağımsız) sistemlerin otomatik kontrolü, 

o Optimize edilmiş kaynak tüketimi: Ağ genelinde kaynak kullanımını optimize 

etmek için tüketimin kontrolü, 
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o Karmaşık otonom sistemler: Açık ve belirsiz ortamlarda otomatik kontrol 

sağlama. 

Nesnelerin interneti teknolojileri pek çok farklı uygulamada kullanılabilmektedir. Bu 

bağlamda, bu teknolojilerin Türkiye’deki kullanım alanlarının, sağlanacak faydaların, 

uygulama gereksinimlerinin belirlenmesi önem taşımaktadır. 

Diğer yenilikçi teknolojDiğer yenilikçi teknolojDiğer yenilikçi teknolojDiğer yenilikçi teknolojiler:iler:iler:iler:    

Tanım kısmında da bahsedildiği üzere bilgi ve iletişim teknolojileri hızla gelişmekte ve 

pek çok yenilikçi uygulama hayata geçirilmektedir. Hâlihazırda kullanılmakta olan bazı 

teknolojiler yerini çok daha gelişmiş yeni uygulamalara bırakmaktadır. Bu hızlı değişime 

ayak uydurabilmek için bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yenilikçi uygulamaların 

yakından takip edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, hazırlanan stratejinin teknolojideki 

gelişmeyi takip edecek şekilde periyodik olarak güncellenmesi gerekmektedir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Kalkınma Bakanlığı (Sorumlu) 

• TÜBİTAK 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Yenilikçi uygulamaların hayata geçirildiği alanlarda (örn. 

tarım, sulama, güvenlik, çevre) maliyetlerin düşürülmesi 

• Yenilikçi bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırılması 

• Yenilikçi alanlarda yapılacak projelerle bu alanlardaki insan 

kaynağı yetkinliklerinin artırılması 

• Projelerin hayata geçirilmesi ile ürünlerin/hizmetlerin 

ticarileşmesi sağlanarak katma değer ve ihracat potansiyeli 

yaratılması 
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• Girişimlerin desteklenerek ileri teknoloji alanlarında 

istihdamın artırılması 

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 

göstergelerinden yararlanılabilir: 

• Yenilikçi çözümler alanındaki girişimlerin sayısı 

• Yenilikçi çözümler pazar hacmi ve gelişimi 

• Geliştirilen ürünlerin ticarileşme oranı ve ticaret hacmi 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık 

(kamu) 

Bu doküman kapsamında ele alınan akıllı 

kentler, yeşil bilişim, e-sağlık gibi alanların 

dışındaki yenilikçi teknolojilerde (örn. tarım, 

güvenlik, sulama) mevcut durumun 

belirlenmesi, küresel eğilimlerin incelenmesi ve 

hedeflerin, stratejinin ve uygulamaların 

belirlenmesi projesini (3-4 ay) içermektedir. BİT 

hızla geliştiği için danışmanlık hizmetinin belli 

dönemlerde (örn. her 2 yılda bir) yenilenmesinin 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 

1,5-2 milyon TL 
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Toplam109  4,5-6 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7777. Ardıl Uygulamalar. Ardıl Uygulamalar. Ardıl Uygulamalar. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• 6.2.1.1 Akıllı kent stratejisinin belirlenmesi 

• 6.3.2.1 Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinin oluşturulması 

• 6.4.1.1 Yeşil bilişim alanındaki stratejinin belirlenmesi, hedeflerin ortaya konulması 

ve eylem planlarının bir bütünlük içerisinde oluşturulması 

 

9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Paydaş katılımının sağlanması amacıyla projeye destek verecek paydaşların 

belirlenmesi 

• Paydaşların projeye sağlayacakları katkının (örn. rol ve sorumlulukların) belirlenmesi 

• Paydaşların (özel sektör, kamu, üniversiteler ve sivil topum kuruluşları temsilcileri) 

katılımıyla ileriki dönemlerde odaklanılması gereken yenilikçi teknoloji alanlarının 

 

 

 
109 2020 yılına kadar 2016 yılından başlamak üzere her iki yıllık dönemde 3 defa olacak şekilde yenilikçi teknolojiler 

alaında strateji ve uygulama alanlarının belirlenmesi projelerinin yapılacağı varsayılmıştır  
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belirlenmesi 

• Belirlenen alanlarda Türkiye’deki mevcut durumun değerlendirilmesi 

• Belirlenen alanlarda küresel eğilimlerin ve uygulama örneklerinin incelenmesi 

• Hedeflerin, stratejinin ve uygulamaların belirlenmesi ve eylem planının ve uygulama 

takviminin oluşturulması 

• Yapılan incelemeler ve araştırmalar çerçevesinde Türkiye’de uygulamaya alınacak 

yenilikçi teknolojilerin gereksinimlerinin belirlenmesi (örn. maliyetler, teknolojik 

altyapı, insan kaynağı, ar-ge olanakları, sorumlu kuruluşlar) 

• Eylem planının hayata geçirilmesi için gerekli olan kamu kaynaklarının temin edilmesi 

• Eylem planının hayata geçirilmesinin yakından takip edilmesi ve dönemsel olarak 

ilerlemenin kamuoyu ile paylaşılması 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Paydaş katılımının yeterince sağlanamaması ve stratejinin benimsenmemesi 

• Yüksek uygulama maliyetlerinin ortaya çıkması 

• Yenilikçi teknolojiler alanındaki nitelikli insan kaynağı yetersizliği  

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Bu doküman kapsamında ele alınan akıllı kentler, yeşil bilişim, e-sağlık gibi alanların 

dışındaki yenilikçi teknolojilerde (örn. tarım, güvenlik, sulama) stratejinin hazırlanması ve 

uygulamaların belirlenmesi projesinin yaklaşık 3-4 aylık bir süre zarfında 

tamamlanabileceği düşünülmektedir. Bu projelerin teknolojideki gelişmeye ve değişime 

ayak uyduracak şekilde her 2-3 senede bir yenilenmesi yatırım yapılacak alanların etkin 

bir şekilde belirlenmesine olanak sağlayacaktır. 
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6.1.1.3 Su kaynaklarının 6.1.1.3 Su kaynaklarının 6.1.1.3 Su kaynaklarının 6.1.1.3 Su kaynaklarının tarımda tarımda tarımda tarımda verimli kullanılmasını sağlayacak akıllı sulama verimli kullanılmasını sağlayacak akıllı sulama verimli kullanılmasını sağlayacak akıllı sulama verimli kullanılmasını sağlayacak akıllı sulama 

uygulamalarının ülke geneline yauygulamalarının ülke geneline yauygulamalarının ülke geneline yauygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılmasıygınlaştırılmasıygınlaştırılmasıygınlaştırılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Türkiye’deki artan nüfus ve şehirleşme ülkemizdeki su kaynaklarının daha etkin ve 

sürdürülebilir kullanımını gerektirmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak su 

kaynaklarının en ekonomik şekilde kullanılmasının planlanmasını sağlanabilmektedir. Bu 

amaçla hayata geçirilmiş başarılı akıllı sulama pilot projelerin (örn. Söke Ovası Akıllı 

Sulama Projesi) ülke geneline yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Hızla artan nüfus, sanayi üretimindeki artış, kentleşme oranındaki artış gibi nedenlerden 

dolayı su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması büyük önem 

taşımaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı akıllı sulama 

sistemleri su kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu 

sistemler su kullanımını, mevcut suyun miktarına, havadaki ve topraktaki nem 

durumuna, ekilen ürünün çeşidine ve su ihtiyacına göre planlayabilmekte ve otomatik 

olarak yönetilmesine olanak sağlamaktadır. 

Bu kapsamda, Türkiye’de Söke Ovası Sulama Birliği tarafından akıllı sulama alanında 

çalışmalar yürütülmektedir. Söke Ovası'nda sulamanın otomasyon sitemi ile teknolojik 

olarak yapılmasının yanı sıra ovadaki fiziki ve üretim veri tabanı oluşturulması 

hedeflenmektedir. Söke Ovası Akıllı Sulama Projesi sulama sahasında konuma dayalı 

bilgilerin (parsel büyüklükleri, arazi sınıfları, bitki deseni, sulama şebekesi) bilgisayar 

ortamına girilmesi, girilen bu veriler doğrultusunda analizlerin yapılması ve elde edilen 
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sonuçlara göre sulama suyu miktarının az olduğu dönemlerde suyun en ekonomik 

şekilde kullanılmasının planlanmasını amaçlamaktadır [23]. Kurulan limnigraflar110 ile 

kanallardaki su seviyeleri anlık olarak takip edilebilecektir. Sahada mobil cihazlar ile 

toplanan veriler (tohum, ilaç, gübre türleri) doğrultusunda verim analizleri yapılabilmekte, 

sulanmaya başlanan parsellerin yine mobil cihazlar ile sisteme gönderilen bilgiler ile 

anlık olarak sulanan ve sulanmayan alanlar izlenebilmekte ve kanalları besleyen 

kapakların bir kısmının uzaktan kontrolü zaman ve mekândan bağımsız olarak 

yapılabilmektedir  [23]. Söke Ovası Sulama Birliği, "Akıllı Sulama Yöntemleri (Akıllı Ova)" 

projesiyle 2012 yılında eTürkiye (eTR) birincilik ödülünü almıştır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Sorumlu) 

• TÜBİTAK 

• Yerel Yönetimler 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, etkili 

kullanılması ve su israfının önlenmesi 

• Tarımda bitkilere ihtiyaç duyduğu oranda su verilmesi 

böylece mahsulün yetişmesi için elverişli bir ortamın 

sağlanması ve daha fazla verim elde edilmesi 

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 

göstergelerinden yararlanılabilir: 

 

 

 
110 Su seviye ölçümlerinde kullanılan cihazlar 



 

550 

 

• Tarımda akıllı sulama sistemlerinin hayata geçirildiği 

bölgelerdeki su kullanım miktarının, su maliyetlerinin, 

mahsul verimliliğinin diğer bölgeler ile karşılaştırılması 

• Akıllı sulama sistemleri pazarı büyüklüğü ve gelişimi 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Akıllı sulama sistemlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması bu sistemlerin hayata 

geçirileceği bölgelerin/alanların sayısına ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterecektir. 

Bununla birlikte öncelikli olarak bu sistemlerin hayata geçirilebileceği bölgeler ve alanlar 

bir planlama çalışması sonucunda belirlenebilir. 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık 

(kamu) 

Akıllı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılacağı 

bölgelerin/alanların, bu sistemlerinin kurulum ve 

idame gereksinimlerinin ve maliyetlerinin 

belirlenmesi çalışmalarını içeren 4-6 aylık bir 

danışmanlık projesi maliyetini içermektedir. 

2,5-3,5 milyon TL 

Diğer (kamu) Belirlenen alanlarda/bölgelerde akıllı sulama 

sistemlerinin kurulum ve idame maliyetleri 

(bölge sayısına ve bölgelerin büyüklüğüne göre 

değişecektir). 

- 

Toplam  2,5-3,5 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 
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7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Akıllı sulama sistemlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması bu sistemlerin hayata 

geçirileceği bölgelerin/alanların belirlenmesi 

• Akıllı sulama sisteminin hayata geçirileceği bölgelerde/alanlarda sulama sahasında 

konuma dayalı bilgilerin oluşturulması (parsel büyüklükleri, arazi sınıfları, bitki deseni, 

sulama şebekesi) ve dijital ortama geçirilmesi 

• Sensörler vasıtasıyla mevcut su seviyesinin yakından takip edilmesine ve suyun etkili 

bir şekilde kullanılmasına olanak sağlayacak sistemin kurulması 

• Mobil cihazlar ve mobil iletişim teknolojisi kullanılarak akıllı sulama sistemine 

gönderilen bilgilerin anlık olarak takip edilmesine ve gerekli kararların alınmasına 

olanak sağlayacak yazılımların kurulması ve hayata geçirilmesi 

• Girilen ve sahadan anlık olarak toplanan veriler doğrultusunda analizlerin yapılması 

ve elde edilen sonuçlara göre sulama miktarının belirlenmesi 

• Yerel yönetimlerin ve sulama alanlarındaki çiftçilerin hayata geçirilecek uygulamalar 

konusundan bilgilendirilmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Yüksek uygulama maliyetlerinin ortaya çıkması 

• Yerel yönetimlerin ve çiftçilerin yeni teknolojilerin kullanımına karşı olası çekinceleri 
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11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Akıllı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılacağı bölgelerin/alanların, bu sistemlerinin 

kurulum ve idame gereksinimlerinin ve maliyetlerinin belirlenmesi 4-6 aylık bir proje 

kapsamında tamamlanabilir. Akıllı sulama sistemlerinin belirlenen bölgelerde 

kurulumunun yapılmasının ve gerekli eğitimlerin verilmesinin 3-4 yıl içerisinde 

tamamlanabileceği düşünülmektedir. 
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6.1.1.4 Otonom araçlar alanında uygulama programının oluşturulması6.1.1.4 Otonom araçlar alanında uygulama programının oluşturulması6.1.1.4 Otonom araçlar alanında uygulama programının oluşturulması6.1.1.4 Otonom araçlar alanında uygulama programının oluşturulması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Bu uygulama kendi kendine aldığı kararlar ile hareket edebilen, trafik kurallarına harfiyen 

uyan otonom araçlar alanında yerli uygulamaların geliştirilmesi, araştırmacılara Ar-Ge 

desteklerinin verilmesi, otonom araçların test edileceği özel yolların oluşturulması, kamu 

alımlarının bu alana yönlendirilmesi gibi çalışmaları kapsayan otonom araçlar uygulama 

programının oluşturulmasını içermektedir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Trafik yoğunluğunun zaman içinde artması sonucunda araç kazaları dolayısıyla maddi 

zarlar, yaralanma ve ölüm vakaları da artmaktadır. Ülkemizde trafik kazası oranları 

dünya ortalamasının üzerinde seyretmektedir ve trafik kazalarındaki sürücü kusuru 

önemli bir yer tutmaktadır. Toplu taşımaya geçilmesi trafik kazalarının önlenmesine 

yardımcı olmakla birlikte toplu taşıma yolculara seyahat zamanlarında esneklik ve 

gidilecek yerler konusunda tam anlamıyla bir çözüm sunamamaktadır.  

Pek çok otomotiv firmasının üretim/montaj faaliyet göstermekte olduğu ülkemizde, 

otonom araçlar konusunda yerli çözümlerin geliştirilmesi ve bu çözümlerin 

ticarileştirmesi otomotiv sanayiinde katma değer yaratılmasına önemli fırsatlar 

sağlayacaktır. 

Bu kapsamda trafik kazalarının azaltılması ve yol kapasitesinin artırılması konusunda 

faydalar sağlayan otonom arabaların geliştirilmesi önem taşımaktadır. Günümüzde 

General Motors, Volkswagen, Audi, BMW, Volvo ve Google başta olmak üzere pek çok 

büyük otomobil ve teknoloji şirketi sürücüsüz araç sistemleri geliştirmeye devam 

etmektedir. General Motors sürücüsüz araçların 2020 yılından itibaren yollarda yerlerini 

alacağını belirtmiştir [24]. Volvo da bu alanda 2020 yılını hedef göstermiştir [25] ve 

Google otonom araç testlerine başlamıştır [26]. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    



 

554 

 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sorumlu) 

• TÜBİTAK  

• İlgili Üniversiteler 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Trafik kazalarının azalması sonucunda maddi zarların, 

yaralanma ve ölüm vakalarının azalması 

• Otonom araçların çevresindeki diğer araçlarla nereye 

gideceği bilgisini paylaşması ve buna göre araçların 

birbirlerine öncelikleri ve trafik kuralları çerçevesinde yol 

vermesi sonucunda yol kapasitesinin artması ve trafik 

sıkışıklıklarının önlenmesi 

• Engelli bireylerin sürüş kısıtlamalarının ortadan kaldırılması 

• Seyahat edilecek noktalara en uygun yollardan ve en kısa 

zamanda ulaşılmasının sağlanması, yakıttan ve zamandan 

tasarruf edilmesi 

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 

göstergelerinden yararlanılabilir: 

• Trafik kazaları sayısı ve gelişimi 

• Trafikte bekleme süresi 

• Ortalama yakıt tüketimi 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    
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Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Vergi/destek/teşvik Özel sektör kuruluşlarına ve girişimcilere 

sunulacak olan devlet desteklerini 

içermektedir 

15-20 milyon TL/yıl 

Danışmanlık 

(kamu) 

Otonom araçlar uygulama programının 

oluşturulması çalışmalarını içeren 4-6 

aylık bir danışmanlık projesi maliyetini 

içermektedir. 

2,5-3,5 milyon TL 

Toplam111  47,5-83,5 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Otonom araçlar programı başarı ölçütleri, hedef ve temalarının belirlenmesi 

 

 

 
111 Teşviklerin 3-4 yıl süresince verileceği farzedilmiştir 
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• Otonom araçlar alanında Ar-Ge destekleri sağlanacak başlıkların ve her bir başlık için 

verilecek destek miktarının ve ölçütlerin belirlenmesi 

o Araçların yakınındaki nesneleri tanımayı sağlayacak radarlar ve ilgili yazılımlar 

o Şerit takip sistemi 

o Kameralar ve görüntü işleme yazılımları (gece ve gündüz sürüşlerinde 

kullanılacak) 

o GPS ünitesi ve yazılımları 

• Otonom araçların test edileceği özel yolların oluşturulması 

• Programa kamu, üniversite ve özel sektör katılımının sağlanması 

• Kamu alımlarının otonom araçlar alanındaki teknolojilere yönlendirilerek girişimlerin 

desteklenmesi ve geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesinin sağlanması 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Projelerde ürünlerin ticarileştirilmesinden daha çok akademik bakışın baskın olması 

• Sınırlı ticarileşme desteği sağlanması ve teşvikleri veren kurumların ürünlerin 

ticarileşmesinde sorumluluk almaması 

• Ar-Ge firmaları ve endüstri arasındaki işbirliğinin sağlanamaması 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Otonom araçlar alanındaki araştırma projelerin desteklenmesinde devlet desteklerinin 

devamlılığı üretilen çözümlerin ticarileştirilmesi için büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda 

teşviklerin projelerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi süreci boyunca sağlanması, 

projelerin hayata geçirilmesine olanak sağlayacaktır. Teşviklerin 36-48 aylık bir süre için 

verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte otonom araçlar alanında 

uygulama programının 4-6 aylık bir danışmanlık hizmeti kapsamında geliştirilebileceği 

düşünülmektedir. 
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Tema 6.2 Kent sakinlerinin yaşam kalitesini ve kentlerin marka değerini artıran Tema 6.2 Kent sakinlerinin yaşam kalitesini ve kentlerin marka değerini artıran Tema 6.2 Kent sakinlerinin yaşam kalitesini ve kentlerin marka değerini artıran Tema 6.2 Kent sakinlerinin yaşam kalitesini ve kentlerin marka değerini artıran 

akıllı kent uygulamalarının yaygınlaştırılmasıakıllı kent uygulamalarının yaygınlaştırılmasıakıllı kent uygulamalarının yaygınlaştırılmasıakıllı kent uygulamalarının yaygınlaştırılması    

Strateji/Gelişim Alanı 6.2.1 Akıllı kent çözümlerinin Türkiye genelinde hayata Strateji/Gelişim Alanı 6.2.1 Akıllı kent çözümlerinin Türkiye genelinde hayata Strateji/Gelişim Alanı 6.2.1 Akıllı kent çözümlerinin Türkiye genelinde hayata Strateji/Gelişim Alanı 6.2.1 Akıllı kent çözümlerinin Türkiye genelinde hayata 

geçirilmesi ve yaygınlageçirilmesi ve yaygınlageçirilmesi ve yaygınlageçirilmesi ve yaygınlaştırılmasıştırılmasıştırılmasıştırılması    

6.2.16.2.16.2.16.2.1.1.1.1.1    Akıllı kent stratejisinin belirlenmesiAkıllı kent stratejisinin belirlenmesiAkıllı kent stratejisinin belirlenmesiAkıllı kent stratejisinin belirlenmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Akıllı kent çözümlerinin hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması için öncelikli olarak bu 

alandaki stratejinin ve hedeflerin belirlenmesi önem taşımaktadır. Belirlenecek strateji 

akıllı kent çözümlerinde hangi alanlara odaklanılması gerektiğini, hedeflerin neler 

olacağını, paydaş katılımının nasıl sağlanacağını ve çözümlerin hayata geçirilmesi için 

gerekli olan finansman modelinin ve eylemlerin izleme ve denetleme yapısının nasıl 

olacağını belirtebilir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006----2010)2010)2010)2010) 

Akıllı Kentler konusunda merkezi çalışmalar da yapılmakla beraber, bu çalışmalar akıllı 

kent stratejisini ve hedeflerini bütüncül olarak belirlemeye yönelik değildir. 2006’da 

oluşturulan Bilgi Toplumu Stratejisi, akıllı kent olgusuna doğrudan değinmemekle 

beraber, akıllı kent çözümleri bileşenlerinden bazıları parçalar halinde bulunmaktadır.  

• Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü başlığı altında; vatandaş odaklı yaklaşım, 

hizmet dönüşümü, sağlık hizmetleri, eğitim ve kültür hizmetleri, ulaşım ve yerel 

yönetimler alanlarında 

• Kamu Yönetiminde Modernizasyon başlığı altında; ortak teknoloji hizmetleri ve 

altyapı alanında 

Bu alanlar içinde stratejik olarak önceliklendirilmiş akıllı kent çözümleri, özellikle 

vatandaşların BİT altyapısına erişimi ve BİT hizmetlerinin ulaşım, sağlık, eğitim ve e-

devlet konularındadır.  

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi’nin hazırlamış olduğu Bilgi Toplumu Stratejisi 
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Eylem Planı (2006-2010) Nihai Değerlendirme Raporu’na göre, akıllı kent çözümleri 

kategorisinde değerlendirebilecek eylemlerin bazıları tamamlanamamış, bazı eylemler 

ise hiç başlatılamamıştır. Özellikle yerel yönetimler tarafından uygulamaya alınması 

planlanmış olan Yerel Hizmetlerde e-Dönüşüm ve Yerel e-Demokrasi Programı 

eylemleri tam anlamıyla hayata geçirilememiştir. 

UlaşımUlaşımUlaşımUlaşım    

Son yıllarda akıllı ulaşım alanında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

(UDHB) tarafından atılan önemli adımların sonuçlanarak, Ulaştırma Talep Yönetim 

Sistemi ve Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme standartları eylemlerine ilişkin fizibilite 

raporları hazırlanmış olup, Ulusal Ulaştırma Portalı 2012 yılında devreye alınmıştır. 

Bununla birlikte, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığı tarafından hazırlanan taslak Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji 

Belgesinde (2013–2023) Türkiye’deki bütün ulaşım türlerinde bilgi ve iletişim teknolojileri 

kullanılarak elde edilen gerçek zamanlı bilgiler vasıtasıyla entegre, güvenli, etkin, verimli, 

yeniliğe açık, çevre dostu, sürdürülebilir ve akıllı bir ulaşım ağına erişmek, yolcu ve yük 

hareketliliğini kolaylaştırmak amaçlanmıştır. 

Kentsel HizmetlerKentsel HizmetlerKentsel HizmetlerKentsel Hizmetler    

2010 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentleşme ve imar konularında 

merkezi ve yerel idareler için yol haritasını içeren, KENTGES Bütünleşik Kentsel 

Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010–2023) oluşturulmuştur. 

KENTGES Kentsel Gelişme Strateji Belgesi; yerleşme ve yapılaşma konularında 

kentleşme ve imar için merkezde düzenleyici ve denetleyici tek bir koordinasyon birimini, 

yerelde ise daha güçlü ve donanımlı kimliğiyle icracı yerel yönetimleri ve onların 

hizmetlerini geliştirmeyi hedef almaktadır. Yerel yönetimlere hizmet noktasında yol 

gösteren, rehberler hazırlayan, mevzuat çıkaran, uygulamaları yönlendiren bir bakanlık 

yapılanmasını, ayrıca hızlı ve esnek hareket kabiliyeti olan yeni bir planlama anlayışını 

önermektedir.  

 EnerjiEnerjiEnerjiEnerji    

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinatörlüğünde kamu, özel sektör ve sivil toplum 

kuruluşlarının katılımları ile “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023” hazırlanmıştır. 
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Aralık 2008 tarihli 27075 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji 

Performansı Yönetmeliği, dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli şartları 

ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak, bir binanın bütün enerji kullanımlarının 

değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesini, yeni ve önemli 

oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin 

belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini, 

ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını, 

binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve çevrenin 

korunmasını düzenlemektedir. 

Ekim 2011 tarihli 28097 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve 

Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, enerjinin etkin 

kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün 

hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında 

verimliliğin artırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Bu yönetmelik enerji 

verimliliğine yönelik hizmetler ile çalışmaların yönlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasında 

üniversitelerin, meslek odalarının ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin 

yetkilendirilmesine, enerji yönetimi uygulamalarına, enerji yöneticileri ile enerji yönetim 

birimlerinin görev ve sorumluluklarına, enerji verimliliği ile ilgili eğitim ve sertifikalandırma 

faaliyetlerine, etüt ve projelere, projelerin desteklenmesine ve gönüllü anlaşma 

uygulamalarına, talep yönetimine, elektrik enerjisi üretiminde, iletiminde, dağıtımında ve 

tüketiminde enerji verimliliğinin artırılmasına, termik santrallerin atık ısılarından 

yararlanılmasına, açık alan aydınlatmalarına, biyoyakıt ve hidrojen gibi alternatif yakıt 

kullanımının özendirilmesine ve idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 

GüvenlikGüvenlikGüvenlikGüvenlik    

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kentlerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) hayata geçirilmiştir. MOBESE olarak da bilinen 

bu sistemlerin kurulumu, 81 il merkezi ve 84 ilçe merkezinde tamamlanmış olup, 56 

merkezdeki kurulum çalışmaları devam etmektedir. Sistemlerin kurulu olduğu 

merkezlerde toplam 6.608 noktada 15.679 kamera bulunmaktadır. 

Yerel Yönetim UygulamalarıYerel Yönetim UygulamalarıYerel Yönetim UygulamalarıYerel Yönetim Uygulamaları    

Türkiye’de belediyelerde kentsel hizmetler ve ulaşım alanındaki akıllı kent uygulamaları 
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öne çıkarken enerji ve su alanındaki akıllı kent uygulamaları daha kısıtlı sayıda 

belediyede hayata geçirilmiştir. Türkiye’de özellikle büyük kentlerde coğrafi ve kent bilgi 

sistemi uygulamaları hayata geçirilmekle birlikte küçük il ve ilçe belediyelerinde bu 

uygulamalar yaygınlaştırılamamıştır. Ayrıca akıllı kent uygulamalarının hayata 

geçirilmesinde kent sakinlerinin sürece katılımları yeterli seviyede değildir. 

Küresel örnekler incelendiğinde, akıllı kent uygulamaların tümleşik ve bütüncül bir 

şekilde hayata geçirilmesi için ciddi finansal kaynaklara ve güçlü uzun vadeli bir 

öngörüye ve stratejiye gerek duyulmaktadır. Akıllı kent çözümleri çoğunlukla kamu 

kaynakları kullanılarak hayata geçirilmekle birlikte kamu özel sektör işbirlikleri ve sadece 

özel sektörün hayata geçirdiği projeler de bulunmaktadır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı 

• İçişleri Bakanlığı  

• Türkiye Belediyeler Birliği 

• Yerel Yönetimler 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Akıllı kent uygulamalarının yaygınlaştırılmasının için gerekli 

olan vizyonun, stratejinin ve eylem planının oluşturulması ve 

uygulamalardan sorumlu kurumların belirlenmesi akıllı kent 

çözümlerinin Türkiye’de yaygınlaştırılmasını hızlandıracaktır. 

• Bu çözümlerin yaygınlaşması sonucunda gerekli olan 

teknolojik yetkinlikler belediyelere kazandırılabilecek ve 

kentlerdeki yaşam ve hizmet kalitesi artırılabilecektir. 

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 

göstergelerinden yararlanılabilir: 
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• Ulaşım, enerji, su yönetimi, kentsel hizmetler ve güvenlik 

gibi alanında akıllı kent uygulamaların hayata geçirildiği ve 

aktif olarak kullanıldığı kent sayısı 

• Ulaşımda sürücülerin geçirdiği ortalama zaman 

• Konutlarda ve binalarda ortalama enerji tüketimi 

• Kentlerdeki ve akıllı kent güvenlik uygulamalarını kullanıldığı 

bölgelerdeki suç oranları 

• Enerji ve su alanında karşılaşılan arıza ve bu arızaların 

giderilme süresi 

• Kentsel hizmetlerden yararlanan vatandaşların sayısı ve bu 

hizmetlerin penetrasyonu 

• KBS ve CBS uygulaması kullanılan belediye sayısı 

FaydaFaydaFaydaFayda    Akıllı ulaşım sistemlerinin Türkiye’deki belli başlı 

büyükşehirlerde hayata geçirilmesiyle birlikte yıllık ortalama 

1,4-1,7 milyar TL yakıt tasarrufu sağlanabilir.        

Net Bugünkü Net Bugünkü Net Bugünkü Net Bugünkü 

DeğerDeğerDeğerDeğer112112112112    

8-10 milyar TL 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyeTahmini MaliyeTahmini MaliyeTahmini Maliyetttt    

Danışmanlık (kamu) Akıllı kent stratejisinin belirlenmesi: 

Strateji çalışmasında (örn. 

2-5 milyon TL 

 

 

 
112 Net bugünkü değer hesaplanırken 10 yıllık bir süre ve %8,3 faiz oranı göz önünde bulundurulmuştur 



 

562 

 

danışmanlık hizmeti alımı) ortalama 

4-6 aylık bir strateji ve devamında 

yapılacak olan 2-3 aylık bir eylem 

planı oluşturma projesi 

Toplam  2-5 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• 6.2.1.2 Akıllı kent uygulamaları standartlarının belirlenmesi 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

 

9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Paydaş katılımının sağlanması amacıyla projeye destek verecek paydaşların 

belirlenmesi 

• Paydaşların akıllı kent stratejisinden beklentilerinin ve projeye sağlayacakları katkının 

(örn. rol ve sorumlulukların) belirlenmesi 

• Oluşturulacak stratejinin en dar kapsamda aşağıdaki bileşenleri içermesinin 

sağlanması 

o Türkiye özelinde odaklanılacak akıllı kent çözümleri ve hangi 

bölgelerde/şehirlerde hangi çözümlere odaklanılacağının belirlenmesi 

o Uygulamalar bazında temel hedeflerin belirlenmesi (örn. akıllı kavşakların hangi 
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şehirlerde ve şehirlerde hangi bölgelerde yaygınlaştırılacağı) 

o Paydaş katılımının ağlanması (örn. yaşayan laboratuvarlar) 

o Finansman modelin belirlenmesi ve sağlanacak fonlardan yaralanmak için gerekli 

olan başvuru sürecinin tanımlanması ve başvuruların değerlendirme ölçütlerinin 

ve sağlanacak fon miktarlarının belirlenmesi 

o Fondan destek alan akıllı kent projelerinin izleme sürecinin belirlenmesi ve 

periyodik denetimlerin yapılması (örn. fonların ilerleme durumuna göre 

sağlanması) 

o Eylem planının takibini yapacak kurumun ve bu kurumun stratejinin uygulanması 

çerçevesindeki yetkilerinin (örn. yaptırım gücünün) belirlenmesi 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Paydaş katılımının yeterince sağlanamaması ve stratejinin benimsenmemesi 

• Toplamda yüksek uygulama ve altyapı maliyetleri 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Kapsamlı bir stratejinin hazırlanma süresi üst yönetimin bu konuya ayırdığı zamana, 

kapsama ve paydaş katılımının seviyesine göre değişiklik gösterecektir. Yaklaşık 9-12 

aylık bir süre zarfında böyle bir stratejinin ve eki eylem planının hazırlanabileceği 

düşünülmektedir. 
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6.2.6.2.6.2.6.2.1.1.1.1.2 Akıllı kent uygulamaları standartlarının belirlenmesi2 Akıllı kent uygulamaları standartlarının belirlenmesi2 Akıllı kent uygulamaları standartlarının belirlenmesi2 Akıllı kent uygulamaları standartlarının belirlenmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Uygulamaya alınacak olan akıllı kent çözümleri ile ilgili standartlarının belirlenmesi, 

birlikte çalışabilirliğin ve standartlara uyumun sağlanması (örn. uygulamaların 

akreditasyonu) için büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki başlıklarda akıllı 

kent çözümleri standartları belirlenebilir. 

• Uygulamaların veri modeli 

• Uygulamalar arası entegrasyon ve veri paylaşımı 

• Veri güvenliği ve verilerin gizliliği 

• Cihazlar ve sistemler arası iletişim standartları 

• Devamlılık ve yedekleme 

• Veri ücretlendirmesi 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Akıllı kent uygulamalarının hayata geçirilmesinde önerilen çözümlerin teknolojik 

sağlamlığı, güvenilirliği ve mevcut teknik platformla uyumluluğu tüm kentler için göz 

önünde bulundurulması gereken önemli hususlardır.  

Akıllı kent teknolojilerinin çoğu, şebekeler üzerinden hassas verileri toplamakta ve 

aktarmaktadır (örneğin, kent sakinlerinin kameralardan gelen görüntüleri, elektrik 

kullanımı ve kontrol bilgileri), bundan dolayı güvenlik ve kişisel verilerin gizliliği dikkate 

alınması gereken unsurlardır. Akıllı kent uygulamaların toplayacağı verilerin 

toplanmasını, kullanımını, paylaşımını ve hangi şartlarda paylaşılacağını düzenleyen bir 

standart bulunmamaktadır. 

Ölçek ekonomisi ve kolay kullanılabilirlik avantajlarından yararlanabilmek için yazılım ve 

donanımların kentte uygulamaya alınmış durumdaki diğer teknolojilerle uyumlu olması 
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önem taşımaktadır. Bu alanda Türkiye’de standartlar belirlenmemiştir ve uygulamalar 

arasında uyumluluk problemleri yaşanmaktadır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı 

• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

• Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

• İçişleri Bakanlığı  

• Türkiye Belediyeler Birliği 

• TSE 

• Yerel Yönetimler 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Akıllı kent standartları farkı uygulamalar/çözümler arasındaki 

entegrasyonun ve veri paylaşımının etkin bir şekilde 

yapılmasına olanak sağlayacaktır. 

• Bunun sonucunda belediyelerin uygulamaları hayata 

geçirmede standartlara uyumlu farklı çözümler arasından 

seçim yapabilmesine olanak sağlanabilecektir. 

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 

göstergelerinden yararlanılabilir: 

• Standartlara uygun oranı 

• Standartlara uygun akıllı kent uygulamaları sayısı 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    
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Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Standartların belirlenmesine paydaşların katılımının sağlanması ve uzmanlık gerektiren 

alanlarda dışarıdan destek alınmasının maliyetleri olabilecektir. Bu kapsamda 

standartların belirlenmesi çalışmasında aşağıdaki maliyet kalemleri bulunabilir: 

• STK, üniversite, özel sektör, yerel yönetim katılımını sağlayacak periyodik toplantılar 

• Gerek görülürse alınacak uzman görüşleri ve/veya danışmanlık hizmetleri 

• Standartların yayımlanacağı ve paydaşların görüşlerinin toplanacağı portalın 

oluşturulması ve idamesinin yapılması 

• Oluşturulan standartların ilgili paydaşlarla paylaşılması için gerekli olan toplantı, 

eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (kamu) Akıllı kent uygulamaları 

standartlarının belirlenmesi için 

ortalama 4-6 aylık bir danışmanlık 

hizmeti alım projesi 

2,5-3,5 milyon TL 

Eğitim/farkındalık 

(kamu) 

Konferanslar, koordinasyon 

toplantıları 

1,5 milyon TL/yıl 

BT yatırımı (kamu) Koordinasyonun sağlaması ve 

standartlar hakkında bilgilerin 

paylaşımı amacıyla portal kurulması 

ve içerik oluşturulması 

100-200 bin TL (kurulum) 

50 bin TL/yıl (idame) 
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Diğer (kamu) Koordinasyonu sağlayacak birimin 

kurulması ve idamesi 

0,5-1 milyon TL/yıl 

Toplam113  12,85-16,45 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 6.2.1.1 Akıllı kent stratejisinin belirlenmesi 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Kamu ve/veya özel sektör tarafından geliştirilen akıllı kent uygulamalarının belirlenen 

standartlara uyumunun sağlanması, uygulamaların akredite edilmesi ve hayata 

geçirilmesi için öncelikle bu uygulamanın hayata geçirilmesi gerekmektedir.  

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Standartların hazırlanmasına liderlik edecek kurum veya kurumların belirlenmesi 

• Standartların kapsamının belirlenmesi 

• Standartların belirlenmesinde kamu-özel sektör-üniversite işbirliğinin sağlanması için 

gerekli olan koordinasyonu sağlayacak ve farklı kesimlerin standartlar konusunda 

görüşlerini değerlendirecek kurulun oluşturulması 

 

 

 
113 Süreklilik gerektiren maliyet kalemleri için 5 yıllık bir süre göz önünde bulundurulmuştur  



 

568 

 

• Oluşturulacak olan standartların hazırlanmış olan diğer standartlarla (örn. KBS ve 

CBS standartları) uyumunun sağlanması 

• Standartların hazırlanıp, güncel tutulması 

• Özel sektör tarafından geliştirilen uygulamaların standartlara uyum, başvuru, 

akreditasyon süreçlerinin ve gereksinimlerinin tanımlanması 

• Standartlar ile ilgili kamu kurumlarında ve özel sektörde bilinirlik sağlanması 

• Standartlar hakkında gerekli eğitimlerin kamu kurumlarına ve özel sektör şirketlerine 

verilmesi 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Paydaş katılımının yeterince sağlanamaması 

• Standartlara uyumun etkili bir şekilde denetlenememesi 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Akıllı kent standartlarının belirlenmesi yoğun paydaş katılımı ve uzmanlık gerektiren bir 

çalışma olacaktır. Yaklaşık 12 aylık bir süre zarfında standartların ilk sürümünün 

hazırlanabileceği düşünülmektedir. Standartlara uyum sağlanması sürecinin uzunluğu 

ise standartlara uyumu sağlanacak akıllı kent çözümlerinde yapılması gerekli 

değişikliklerin kapsamına göre değişiklik gösterecektir. 
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6.2.1.3 6.2.1.3 6.2.1.3 6.2.1.3 KBS ve CBS standartlarına uyumun sağlanması ve bu çözümlerin KBS ve CBS standartlarına uyumun sağlanması ve bu çözümlerin KBS ve CBS standartlarına uyumun sağlanması ve bu çözümlerin KBS ve CBS standartlarına uyumun sağlanması ve bu çözümlerin 

yaygınlaştırılyaygınlaştırılyaygınlaştırılyaygınlaştırılmasımasımasıması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Yerel yönetimlerde KBS ve CBS standartlarına uyumun sağlanması ve KBS ve CBS 

uygulamalarının il ve ilçe belediyelerinde yaygınlaştırılması çalışmaları bu uygulama 

çerçevesinde incelenmektedir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen 

CBS standartları ve CBS Teknik Kılavuzuna uyum ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından belirlenen KBS mekânsal veri standartlarına yerel yönetimler tarafından 

uyumunun izlenmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. KBS uygulaması bulunmayan 

yerel yönetimlerde (genellikle küçük belediyeler) Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) 

Projesinin çıktılarının kullanılmasının ve KBS uygulamaları bulunan (genellikle büyük 

ölçekteki belediyeler) yerel yönetimlerde MAKS’a entegrasyonun sağlanması bu 

uygulama kapsamında değerlendirilebilir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye'de CBS ve KBS ile ilgili yerel yönetim uygulamalarında kullanılacak standartları 

tanımlamaya yönelik çalışmalar yapılmasına karşılık, uygulama düzeyinde bir dizi 

sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda, sistemlerin birbirleri ile entegre olamaması, 

ortak tecrübenin oluşmaması neticesinde oluşan kaynak israfı gibi sorunlar yerel 

düzeydeki uygulamalarda sıkça karşılaşılmaktadır. Bu sorunların çözülebilmesi için 

özellikle yerel yönetimler tarafından kullanılan mekânsal nitelikli verilerin birlikte 

çalışabilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda, 2009 yılında İçişleri Bakanlığı 

tarafından CBS projelerinde uyulması gereken esaslar belirlenmiş ve CBS Teknik 

Kılavuzu yayımlanmıştır. CBS çalışmalarını yapacak olan yerel yönetimlerin (valilikler ve 

belediyeler) kılavuzda belirtilen standartlara uyması gerekmektedir. Ayrıca, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’nın CBS konusundaki görevine dayalı olarak ülke genelinde yerel 

idareleri kapsayacak biçimde KBS uygulamalarının veri standart ilke ve esaslarına 

uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ülke düzeyinde KBS mekânsal veri 

standartlarının belirlenmesi amaçlayan TRKBİSS-Türkiye Kent Bilgi Sistemleri 
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Standartlarının Belirlenmesi Projesi yürütülmektedir.  

Bu çalışmaya ek olarak yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 

Müdürlüğü tarafından yürütülen TUCBS-Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Standartlarının Belirlenmesi Projesi ile Ulusal Konumsal Veri Altyapısı’nın Avrupa 

Konumsal Portalına entegrasyonunu sağlayabilmek için TUCBS teknik mimarisinin, 

INSPIRE Direktifi’ne ve INSPIRE uygulama esaslarına uygun olarak geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Avrupa Birliği Komisyonu 2007/2/EC numaralı INSPIRE Direktifi, 

mekâna ilişkin tüm verileri ve değişimleri, su kaynakları yönetimi, acil durum yönetimi ve 

afet yönetimi tarımsal faaliyetlerin organizasyonu ve yönetimi, yatırım alanlarının tespiti, 

kentleşmenin izlenmesi gibi birçok stratejik uygulamayı gerçekleştirebilmek için farklı 

kurumlar tarafından üretilen konumsal verileri tek bir yapı içinde kullanıma sunmayı 

hedeflemektedir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• İçişleri Bakanlığı (Sorumlu) 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

• Türkiye Belediyeler Birliği 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    KBS ve CBS, akıllı kent uygulamalarının hayata geçirilmesinde 

kurulacak sistemlerin temel altyapısını oluşturmalarından dolayı 

kritik öneme sahiptir. KBS ve CBS standartlarına uyumun 

sağlanması ve bu uygulamaların Türkiye geneline 

yaygınlaştırılması akıllı kent uygulamalarının hayata geçirilmesi 

için gerekli olan altyapının kurulmasını hızlandıracaktır.  

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 

göstergesinden yararlanılabilir: 

• KBS ve CBS standartlarına uygun uygulama kullanan yerel 

yönetim sayısı 
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FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü Net Bugünkü Net Bugünkü Net Bugünkü DeğerDeğerDeğerDeğer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Standartlara uyum sorunu yaşayan yerel yönetimlerde KBS ve CBS uygulamalarının 

standartlara uyumlu hale getirilmesi belediyelere ekstra bir maliyet getirecektir. Ayrıca 

KBS ve CBS uygulamaları bulunmayan belediyelerde bu uygulamaların hayata 

geçirilmesi için hâlihazırdaki belediye bütçelerinden kaynak ayrılması gerekebilir. 

• Standartlara uygun KBS ve CBS uygulamaları kurulumu ve idamesi: 

Uygulamaların maliyeti belediyelerin ihtiyaçlarına göre farklılık gösterecektir. 

Büyük nüfusa sahip belediyelerde daha kapsamlı sistemler kurulurken küçük 

il/ilçe belediyelerinde maliyet avantajları sağlayan bulut bilişim uygulamaları 

kullanılabilir 

• Hâlihazırda KBS ve CBS uygulaması olan belediyelerde standartlara uyumun 

sağlanması: Mevcut uygulamalarda gerekecek güncellemelere ve değişikliklere 

göre maliyetler farklılık gösterecektir.  

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 6.2.1.2 Akıllı kent uygulamaları standartlarının belirlenmesi 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Akıllı kent uygulamalarının yaygınlaştırılması için öncelikle bu uygulamalarının temel 

altyapı taşlarından birisi olan KBS ve CBS sistemlerinin yaygınlaştırılması 

gerekmektedir. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 
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9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• KBS ve CBS uygulamalarına sahip olmayan belediyelerin belirlenmesi ve fizibilite 

analizi yapılması (maliyet ve faydaların hesaplanması) 

• KBS ve CBS uygulamalarının hayata geçirilecek alternatiflerinin ortaya konulması 

(örn. bulut bilişim, sunucu-istemci mimarisi) ve belediyeler için uygun alternatiflerin 

seçilmesi 

• Her belediye için belediye bütçe öncelikleri analiz edilerek uygulama takviminin 

oluşturulması 

• MAKS’ın KBS bulunmayan küçük ölçekli yerel yönetimlerde yaygınlaştırılmasının ve 

KBS bulunan göreceli olarak daha büyük ölçekli belediyelerde entegrasyonun 

sağlanmasının desteklenmesi 

• Standartlara uyumu denetleyecek birimin ve bu birimin rol ve sorumluluklarının 

belirlenmesi ve bu amaçla gerekli mevzuatlarda değişikliklerin yapılması 

• Standartlara uyumun denetimde kullanılacak olan kontrol listesinin oluşturulması ve 

denetim süreçlerinin tanımlanması 

• Uygulama sırasında belediyelere gerekli eğitimlerin verilmesi 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• KBS ve CBS standartlarına uyumun etkili bir şekilde denetlenememesi 

• Yerel yönetimlerde uygulamalardaki gerekli değişiklikler veya yeni uygulamalar için 

bütçe/kaynak ayrılamaması 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Yerel yönetimlerde standartlara uyumun takip edilmesi süreklilik gerektiren bir 

çalışmadır. Belirlenen KBS ve CBS standartları günün şartlarına göre güncelleme 

gerektirebilir. Bundan dolayı standartlara uyumun sağlanması periyodik olarak yapılması 
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gereken bir çalışmadır.  

Bununla birlikte KBS ve CBS uygulaması bulunmayan belediyelerde bu uygulamaların 

hayata geçirilmesi talep edilen kapsama göre değişiklik gösterecektir. Bulut bilişim 

tabanlı uygulamalar çok kısa sürede kullanıma alınabilirken daha kapsamlı 

uygulamaların (örn. belediyenin ihtiyaçlarına göre değişikliklerin/uyarlamaların 

yapılması) hayata geçirilmesi 6-12 aylık bir süre alabileceği düşünülmektedir. 
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6.2.1.4 6.2.1.4 6.2.1.4 6.2.1.4 Akıllı kent sertifikasyon modelinin hayata geçirilmesiAkıllı kent sertifikasyon modelinin hayata geçirilmesiAkıllı kent sertifikasyon modelinin hayata geçirilmesiAkıllı kent sertifikasyon modelinin hayata geçirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Kentlerin marka değerinin güçlendirilmesi ve yatırımcılar ve işverenler için cazibesinin 

artırılması amacıyla belirli ölçütleri karşılayan kentlere “Akıllı Kent” sertifikalarının 

verilmesi akıllı kent uygulamalarının kentler için cazibesini artırmaya katkı sağlayabilir. 

Bu amaçla akıllı kent sertifikası alma ve alınan sertifikaların koruma ölçütlerinin 

belirlenmesi (örn. belediyelerin büyüklüklerine, uygulamalardan sağlanan etkiye, kent 

sakinlerinin desteğinin sağlanmasına göre) ve akıllı kent sertifikası almanın kentler için 

cazip hale getirilmesi (örn. sertifika alan kentlere destekler sağlanması) önem 

taşımaktadır. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Kentlerin karşı karşıya kaldığı pek çok sorunun temelinde hızla artan nüfus ve kırsaldan 

kente olan göç önemli bir yer tutmaktadır. Dünyadaki eğilimlere benzer şekilde Türkiye 

nüfusu ve nüfus içinde kentlerin payı hızla artmaktadır. Kentlerdeki hızlı nüfus artışı pek 

çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Ortaya çıkan bu sorunlar kentlerdeki ekonomik 

ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkilediği gibi kent sakinlerinin yaşam kalitesini 

düşürmekte ve kentlerin marka ve rekabet gücünü azaltmaktadır. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri şehirlerde karşılaşılan sorunların çözülmesine, sunulan 

hizmetlerinin iyileştirilmesine ve vatandaşların yaşam kalitelerinin artırılmasına önemli 

katkılar sağlamaktadır.  

• Günümüzde kentlerin yaşadıkları sorunları çözmeyi ve kentlerde yaşayanların yaşam 

kalitesini artırmayı amaçlayan “Akıllı Kent” çözümleri önem kazanmaktadır ve 

dünyadaki pek çok şehirde hızla uygulamaya geçirilmektedir.    

• Akıllı Kent çözümleri kentlere ve kentlerde yaşayanlara finansal faydalar, daha iyi bir 

kent yaşamı, kentlerin marka değerini artırma gibi faydalar sağlamaktadır.    

Bu kapsamda kentlerin “akıllı” hizmet sunumlarının belgelendirilmesi kentlerin marka 

değerinin artırmanın yanında, kentlere yatırım olanakları yaratmakta ve nitelikli insan 
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kaynağının kentlere çekilmesine olanak tanımaktadır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Sorumlu) 

• Türkiye Belediyeler Birliği 

• Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    Akıllı kent sertifikasyon modelinin hayata geçirilmesi akıllı kent 

uygulamalarının hayata geçirilmesi ve sürekliliği için yerel 

yönetimlerde talep yaratılmasına ve bu uygulamaların daha hızlı 

bir şekilde hayata geçirilmesine olanak tanıyabilir.  

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 

göstergesinden yararlanılabilir: 

• Akıllı kent sertifikası alan kent sayısı 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Akıllı kent sertifikalarının verilebilmesi için çeşitli maliyet kalemleri bulunmaktadır. 

Aşağıda bu maliyet kalemlerine örnekler sunulmuştur. 

• Sertifikasyon biriminin kurulması 

• Sertifikasyon ölçütlerinin ve süreçlerinin belirlenmesi ve güncellenmesi için 

çalışmaların yapılması 

• Sertifikasyon için başvuruda bulunan kentlerin yerinde değerlendirilmesi masrafları 
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Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık 

(kamu) 

Akıllı kent sertifikasyon modelinin hayata 

geçirilmesi: Sertifikasyon biriminin kurulması, 

bu birimin rol ve sorumluluklarının 

belirlenmesi, sertifikasyon başvuru ve 

değerlendirme ölçütlerinin ve süreçlerinin 

belirlenmesi 4-6 aylık bir proje kapsamında 

gerçekleştirilebilir.  

2-3 milyon TL 

Diğer (kamu) Akıllı kent sertifikasyonun sağlayacak birimin 

kurulması ve idamesi 

1-1,5 milyon TL/yıl 

Toplam114  7-10,5 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 6.2.1.2 Akıllı kent uygulamaları standartlarının belirlenmesi 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

 

 

 
114 Süreklilik gerektiren maliyet kalemleri için 5 yıllık bir süre göz önünde bulundurulmuştur 
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9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Kentlerin sertifika başvurularını değerlendirecek ve sertifikaları sunacak birimin 

oluşturulması, rol ve sorumluluklarının belirlenmesi 

• Akıllı kent sertifikasyon ölçütlerinin belirlenmesi (örn. belediyelerin büyüklüklerine, 

uygulamalardan sağlanan etkiye, kent sakinlerinin desteğinin sağlanmasına göre) 

• Sertifikasyon başvuru ve değerlendirme süreçlerinin belirlenmesi 

• Sertifika alan yerel yönetimlere sunulacak desteklerin/teşviklerin ve sunum 

koşullarının belirlenmesi 

• Akıllı kent sertifikasyonunun sağlayacağı fırsatlar hakkında kentlerin bilgilendirilmesi 

 

10. U10. U10. U10. Uygulama önündeki risk ve engellerygulama önündeki risk ve engellerygulama önündeki risk ve engellerygulama önündeki risk ve engeller    

• Konu hakkında farkındalık yaratılamaması ve sürekliliğin sağlanamaması 

• Yerel yönetimlerde BİT alanında nitelikli insan kaynağı eksikliği 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Akıllı kent sertifikasyon biriminin kurulması, rol ve sorumluluklarının belirlenmesi ve birim 

süreçlerinin tasarlanması 4-6 aylık bir proje kapsamında tamamlanabileceği 

düşünülmektedir.  



 

578 

 

    

6.2.6.2.6.2.6.2.1.1.1.1.5 Kentsel dönüşüm alanları kullanılarak kamu alımları vasıtasıyla akıllı kent 5 Kentsel dönüşüm alanları kullanılarak kamu alımları vasıtasıyla akıllı kent 5 Kentsel dönüşüm alanları kullanılarak kamu alımları vasıtasıyla akıllı kent 5 Kentsel dönüşüm alanları kullanılarak kamu alımları vasıtasıyla akıllı kent 

teknolojilerinin yaygınlaştırılmasıteknolojilerinin yaygınlaştırılmasıteknolojilerinin yaygınlaştırılmasıteknolojilerinin yaygınlaştırılmasının ve ticarileştirilmesinin sağlanmasının ve ticarileştirilmesinin sağlanmasının ve ticarileştirilmesinin sağlanmasının ve ticarileştirilmesinin sağlanması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Akıllı kent çözümlerinin yerel kaynaklarlar ile geliştirilmesi ve geliştirilen bu çözümlerinin 

ticarileştirilmesi için pilot kentlerde/bölgelerde uygulamaların hayata geliştirilmesi 

gerekmektedir. Ar-Ge teşvikleri sağlanarak ve yerli kaynaklar kullanılarak geliştirilen 

çözümlerin kamu alımları vasıtasıyla kentsel dönüşüm alanlarında uygulamaya alınması 

bu uygulama kapsamında düşünülebilir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de akıllı kent çözümleri (özellikle ulaşım ve kentsel hizmetleri alanlarındaki) belli 

başlı büyük kentlerde uygulamaya alınmaya başlanmıştır. Akıllı kent alanındaki hedefleri 

belirleyen, kapsamın sınırlarını çizen, odaklanılacak uygulama alanlarını belirleyen bir 

strateji bulunmamaktadır.  

Stratejiye ek olarak akıllı kent uygulamalarının hayata geçirilmesinde önerilen 

çözümlerin teknolojik sağlamlığı, güvenilirliği ve mevcut teknik platformla uyumluluğu, 

yazılım ve donamım alanındaki standartların da belirlenmesi gerekmektedir.  

Bu kapsamda akıllı kent stratejisinin be akıllı kent uygulama standartlarının 

belirlenmesini takiben stratejinin, standartların ve geliştirilen çözümlerin pilot 

uygulamalar vasıtasıyla test edilmesi akıllı kent alandaki tecrübenin ve öğrenimlerin 

oluşturulması için önem taşımaktadır. 

Özellikle 2012 yılında kabul edilen ve kentsel dönüşüm olarak bilinen “Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı” ile birlikte Türkiye 

genelinde 20 yılda 14 milyon konutun elden geçirilmesi planlanmaktadır. Kentsel 

dönüşümün öncelikli olarak riskli alanlar olarak görülen bölgelerde başlayarak ülke 

geneline yayılması planlanmaktadır. Dönüşümün Türkiye'ye maliyetinin 350- 400 milyar 

dolar olması beklenirken, bu rakamın 100 milyar dolarlık bölümü ise İstanbul'a ait 
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olacaktır. Türkiye’de uygulamaya başlanan kentsel dönüşüm akıllı kent uygulamalarının 

hayata geçirilmesi için fırsatlar sunmaktadır. Yıkılacak binaların yerine yapılacak olan 

afetlere dayanıklı binalarda ve dönüşüme uğrayan bölgelerde akıllı kent uygulamalarının 

pilot uygulamalar olarak denenmesi bu çözümlerin Türkiye’deki kentlere 

yaygınlaştırılmasına zemin hazırlayabilecek ve kamu alımları vasıtasıyla akıllı kent 

teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve ticarileştirilmesi sağlanabilecektir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• TOKİ (Sorumlu) 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  

• Kalkınma Bakanlığı 

• Yerel Yönetimler 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Akıllı kent çözümlerin kentsek dönüşüm bölgelerinde 

yaygınlaşması sonucunda gerekli olan teknolojik yetkinlikler 

kamu ve özel sektöre kazandırılabilecektir. 

• Belirlenen akıllı kent standartları gerçek uygulamalar 

üzerinde test edilecek ve eksiklikleri giderilebilecektir. 

• Yerli akıllı kent çözümlerinin geliştirilmesine ve 

ticarileştirilmesine olanak sağlanabilecek ve ticarileştirilen 

ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında uygulamaya alınmasıyla 

ekonomik değer yaratılabilecektir. 

• Çözümlerin uygulamaya alındığı kentsel dönüşüm 

bölgelerinde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesi 

artırılabilecek, ulaşım, enerji ve su yönetimi alanlarında 

maliyet tasarrufu sağlanabilecektir. 

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 
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göstergesinden yararlanılabilir: 

• Ulaşım, enerji, su yönetimi, kentsel hizmetler ve güvenlik 

gibi alanında akıllı kent uygulamaların hayata geçirildiği ve 

aktif olarak kullanıldığı kentlerin performansının diğer kentler 

ile kıyaslanması (örn. konut başına ortalama enerji tüketimi, 

trafikte geçirilen ortalama zaman, konut başına ortalama su 

tüketimi, suç oranları, enerji ve su alanında karşılaşılan arıza 

ve bu arızaların giderilme süresi) 

• Ticarileştirilen ürün sayısı ve elde edilen ekonomik gelir, bu 

gelirin yıllara göre değişimi ve ticaret hacmi 

• Yenilikçi çözümler alanındaki Ar-Ge projeleri ve girişimlerin 

sayısı 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Kentsel dönüşüm alanları kullanılarak kamu alımları vasıtasıyla akıllı kent teknolojilerinin 

yaygınlaştırılmasının ve ticarileştirilmesinin sağlanması uygulaması kapsamında 

aşağıdaki maliyet kalemleri ortaya çıkacaktır. 

• Kentsel dönüşüm alanlarında hayata geçirilecek olan uygulama alanlarının ve 

kapsamının belirlenmesi (örn. enerji alanında bina yönetim sistemleri, ulaşım 

alanında akıllı kavşaklar, su yönetimi alanında arıya yönetim sistemleri gibi) projesi 

• Kentsel dönüşüm alanlarında uygulamaya alınacak akıllı kent çözümlerinin 

geliştirilmesi masrafları 

• Çözümlerin kentsel dönüşüm alanlarında kurulması, uygulamaya alınması ve bu 

alanlarında yerel yönetimlerin BT sistemleri ile entegrasyonun sağlanması masrafları 

• Uygulamaya alınacak çözümler ile ilgili yerel yönetimlerde ve kentsel dönüşüm 

bölgelerinde ikamet edecek vatandaşların bilgilendirilmesi ve gerekli eğitimlerin 
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verilmesi (örn. akıllı bina yönetim sistemlerinin kullanımı) masrafı 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 6.2.1.2 Akıllı kent uygulamaları standartlarının belirlenmesi 

 

7. Ardıl7. Ardıl7. Ardıl7. Ardıl    UygulamalarUygulamalarUygulamalarUygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Akıllı kent çözümlerinin pilot olarak uygulanacağı kentsel dönüşüm bölgelerinin 

belirlenmesi 

• Uygulamaya alınacak ve odaklanılacak çözüm alanlarının, kapsamın ve hedeflerin 

belirlenmesi 

• Uygulama planının oluşturulması ve her bir eylemden sorumlu birimlerin belirlenmesi 

• Hedef bölgelerde uygulamaya alınacak çözümler için kurulum maliyet analizin 

yapılması ve kamu kaynaklarının tahsis edilmesi 

• Paydaş katılımının sağlanması amacıyla projeye destek verecek paydaşların 

belirlenmesi 

• Paydaşların akıllı kent stratejisinden beklentilerinin ve projeye sağlayacakları katkının 

(örn. rol ve sorumlulukların) belirlenmesi 

• Dönüşüme uğrayan bölgelerde çözümlerin geliştirilmesinde vatandaş katılımını 

sağlayacak yaşayan laboratuvarların kurulması 
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• Uygulamaya alınacak çözümlerin geliştirilmesi (örn. yerli şirketlere Ar-Ge desteklerin 

sağlanması) 

• Paydaşların katılımı ile geliştirilen çözümlerin kentsel dönüşüm bölgelerinde 

uygulamaya alınması 

• Hayata geçirilen pilot uygulamaların performansının yakından takip edilmesi, gerekli 

değişikliklerin yapılması ve öğrenimlerin paydaşlar ile paylaşılması 

• Hayata geçirilen başarılı yerel uygulamaların ticarileştirilmesi için desteklerin 

sağlanması (örn. ihracat destekleri, Türkiye’deki diğer kentlerde uygulamaya 

alınmaları) 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Paydaş katılımının yeterince sağlanamaması 

• Toplamda yüksek uygulama ve altyapı maliyetleri 

• Yeni hayata geçirilecek uygulamaların beraberinde getirmiş olduğu riskler (örn. daha 

önce test edilmemiş olmaları) 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Belirlenen hedef kentsel dönüşüm bölgelerinde akıllı kent çözümlerinin hayata 

geçirilmesi kentsel dönüşüm süreci ve takvimi ile yakından ilgili olmakla beraber 2-3 yıl 

süreceği düşünülmektedir. 
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Strateji/Gelişim Alanı 6.2.2 Yerel yönetimlerin ve kentlerde yaşayan Strateji/Gelişim Alanı 6.2.2 Yerel yönetimlerin ve kentlerde yaşayan Strateji/Gelişim Alanı 6.2.2 Yerel yönetimlerin ve kentlerde yaşayan Strateji/Gelişim Alanı 6.2.2 Yerel yönetimlerin ve kentlerde yaşayan 

vatandaşların bilinçlendirilmesi ve vatandaşların uygulavatandaşların bilinçlendirilmesi ve vatandaşların uygulavatandaşların bilinçlendirilmesi ve vatandaşların uygulavatandaşların bilinçlendirilmesi ve vatandaşların uygulama geliştirme süreçlerine ma geliştirme süreçlerine ma geliştirme süreçlerine ma geliştirme süreçlerine 

katılımının sağlanmasıkatılımının sağlanmasıkatılımının sağlanmasıkatılımının sağlanması    

6.2.26.2.26.2.26.2.2.1 Akıllı kent çözümleri hakkında farkındalık yaratılması.1 Akıllı kent çözümleri hakkında farkındalık yaratılması.1 Akıllı kent çözümleri hakkında farkındalık yaratılması.1 Akıllı kent çözümleri hakkında farkındalık yaratılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Akıllı kent çözümlerinin hayata geçirilmesi bu uygulamalar için kentlerde talebin 

yaratılması ile mümkün olabilmektedir. Gerekli talebin yaratılması için akıllı kent 

uygulamaları ve bu uygulamaların sağladığı faydalar hakkında, yerel yönetimlerde ve 

kentlerde yaşayan vatandaşlarda, uygulanacak enerji, ulaşım, kentsel hizmetler, 

güvenlik, su yönetimi gibi alanlardaki akıllı kent çözümleri hakkında farkındalık 

yaratılması önem kazanmaktadır. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Akıllı kent çözümlerinin sağladığı ekonomik ve sosyal faydalardan, bu uygulamaların 

Türkiye’de istenen ölçüde yaygın olmaması nedeniyle yeteri kadar istifade 

edilememektedir. Kent yöneticileri ve kentlerde yaşayan vatandaşlar çözümlerin 

sunduğu fırsatlar ve faydalar hakkında bilinçlendirilmemiştir. 

Bu kapsamda vatandaşların yenilikçilik sürecinin içine çekildiği “yaşayan laboratuvarlar” 

yaklaşımı Avrupa’da akıllı kent uygulamalarının geliştirilmesi için yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Türkiye’nin ilk yaşayan laboratuvarı, 2012 yılında Başakşehir’de 

kurulmuştur. Şu anda belediye hizmet binasında geçici olarak verilen hizmetlerin, 

kurulacak olan Başakşehir İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi ile 3000 m2’lik alanda tek 

merkeze toplanması planlanmıştır. Projeyle Türkiye ve dünyadan gelen yaratıcı BİT 

ilişkili ürün ve hizmetlerin geliştirildiği, gerçek ortamda denendiği ve görücüye çıktığı 

ortamı sağlamak, sürdürmek ve Başakşehir’de yaşayanlara ve çalışanlara hayatı 

kolaylaştıran teknolojik hizmetleri sağlayarak teknoloji kullanımında ve yaratıcılıkta dünya 

şehirlerine örnek olmak amaçlanmıştır. 

Başahşehir’e ek olarak, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, “Avrupa Yaşayan Laboratuvarlar 

Ağı”nın (European Network of Living Labs - ENoLL) Türkiye’deki ikinci üyesi olarak 
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“Geleceğin Yaşamı Laboratuvarı” adı altında yeni bir birimi bünyesinde kurmaktadır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Sorumlu) 

• Türkiye Belediyeler Birliği  

• Yerel Yönetimler 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Farkındalık yaratılarak akıllı kent çözümlerinin kullanımının 

yaygınlaştırılması (örn. mobil uygulamalar) 

• Çözümlere vatandaş talebinin oluşturulması (örn. akıllı 

sayaçlar)  

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 

göstergelerinden yararlanılabilir: 

• Akıllı kent uygulamaları pazarı büyüklüğü ve gelişimi 

• Uygulamaların sektör bazında kırılımı (örn. ulaşım, enerji, 

güvenlik, enerji) 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    TahmiTahmiTahmiTahmini Maliyetni Maliyetni Maliyetni Maliyet    

Eğitim/farkındalık 

(kamu) 

Akıllı kent çözümleri hakkında 

farkındalık çok farklı kanallar 

kullanılarak sağlanabilir. Kullanılacak 

5-10 milyon TL/yıl 
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kanalların kullanım sıklığı ve 

tanıtımların yapılacağı kent/kanal 

sayısı, maliyetleri doğrudan 

etkileyecektir. 

BT yatırımı (kamu) Akıllı kent portalı: Bilgilendirme 

amaçlı portalın kurulumu 

50-100 bin TL (kurulum) 

50 bin TL/yıl (idame) 

Toplam115  25,3-50,35 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 6.2.1.1 Akıllı kent stratejisinin belirlenmesi 

 

7. Ardıl Uyg7. Ardıl Uyg7. Ardıl Uyg7. Ardıl Uygulamalarulamalarulamalarulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Akıllı kent uygulamaları için farkındalık kampanyası yapacak kurumların ve rol ve 

sorumlulukların belirlenmesi (örneğin belediyeler, merkezi yönetim, özel sektör ve 

STK’lar) 

 

 

 
115 Süreklilik gerektiren maliyet kalemleri için 5 yıllık bir süre göz önünde bulundurulmuştur 
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• Kampanya stratejisinin ve mecraların belirlenmesi (örn. ilan panoları, otobüs 

durakları, ulusal ve yerel kanallarda kamu spotu, tanıtım portalı) 

o Tanıtım yapılacak olan kentlerin belirlenmesi 

o Her bir kent için en uygun mecranın belirlenmesi 

o Kampanya süresinin belirlenmesi 

o Tanıtımı yapılacak olan akıllı kent uygulamalarının belirlenmesi ve verilecek 

olan mesajların oluşturulması 

 

10. Uygulama önündeki risk10. Uygulama önündeki risk10. Uygulama önündeki risk10. Uygulama önündeki risk    ve engellerve engellerve engellerve engeller    

• Uygulamaların yüksek maliyetleri 

• Uygulamaları hayata geçirecek hizmetlerin ve yetkinliklerin sağlanamaması 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Kampanya stratejisinin, mecraların ve verilecek mesajların belirlenmesinin 3-4 ay 

içerisinde tamamlanabileceği düşünülmektedir. 
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6.2.26.2.26.2.26.2.2.2 Yaşayan laboratuvar .2 Yaşayan laboratuvar .2 Yaşayan laboratuvar .2 Yaşayan laboratuvar tanımının yapılması ve bu tanıma uygun yaşayan tanımının yapılması ve bu tanıma uygun yaşayan tanımının yapılması ve bu tanıma uygun yaşayan tanımının yapılması ve bu tanıma uygun yaşayan 

laboratuvar laboratuvar laboratuvar laboratuvar uygulamalarının belli başlı kentlerde kurulmasıuygulamalarının belli başlı kentlerde kurulmasıuygulamalarının belli başlı kentlerde kurulmasıuygulamalarının belli başlı kentlerde kurulması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Kent sakinlerinin uygulama geliştirme sürecine katılımının sağlanması amacıyla yaşayan 

laboratuvar uygulamalarının belli başlı kentlerde kurulması ve kurulan yaşayan 

laboratuvarların belirlenen akıllı kent uygulamaları alanında çalışmasının sağlanması 

gerekmektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak aşağıdaki çalışmaların tamamlanması 

önem taşımaktadır. 

• Yaşayan laboratuvar tanımının yapılması ve bu laboratuvarların sunacağı 

hizmetlerin kapsamının belirlenmesi 

• Yapılan tanıma ve sunulacak hizmetlerin kapsamına göre yaşayan laboratuvar 

kurulumu için gerekli şartların belirlenmesi 

• Hayata geçirilecek yaşayan laboratuvarlar arasında koordinasyonu ve bilgi 

paylaşımını sağlayacak mekanizmanın tanımlanması ve oluşturulması 

Ayrıca, yaşayan laboratuvarların Türkiye geneline yaygınlaştırılmasından önce yapılan 

tanıma ve kapsama uygun pilot yaşayan laboratuvarların kurulması sonraki aşamalarda 

ortaya çıkabilecek engellerin ve sorunların önceden çözülmesine olanak sağlayacaktır. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Günümüzde vatandaşların yenilikçilik sürecinin içine çekildiği “yaşayan laboratuvarlar” 

yaklaşımı, Avrupa’da akıllı kent uygulamalarının geliştirilmesi için yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Yaşayan laboratuvarlar gerçek hayatı temel alan, özel sektörün, 

bireylerin, yerel yönetimlerin ve devletin ortaklık yaptığı, katılan herkesin yenilikçilik ve 

Ar-Ge sürecinde etkin olduğu oluşumlardır. Ürün ve hizmetler ortak katılımla ve 

geliştirilme aşamasında kullanıcılardan gelen geri beslemelerle şekillendirilmektedir. Bu 

yönüyle yaşayan laboratuvarlar gerçek birer açık yenilikçilik merkezidir ve gerçek 

hayatta varlıklarını sürdürürken yeni ürün ve hizmetlerin yanında sosyal altyapının 

gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. Yaşayan laboratuvarların faaliyetleri bir ürün 
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veya hizmetin ortaya çıkmasını ve pazarlanmasını kapsayan tüm süreç boyunca devam 

etmektedir. 

Türkiye’de kentlerde yaşayan vatandaşlar çözümlerin sunduğu fırsatlar ve faydalar 

hakkında bilinçlendirilmemiştir. Ayrıca çözümlerin geliştirilmesi aşamasında 

vatandaşların sürece entegrasyonu sınırlı kalmıştır. Bu kapsamda yaygın bir şekilde 

kullanılmakta olan kamu, yerel yönetim, özel sektör ve vatandaşların aktif katılımı 

vasıtasıyla yenilikçiliği destekleyen yaşayan laboratuvar uygulamaları Türkiye’de 

istenilen seviyeye gelememiştir. Türkiye’nin ilk yaşayan laboratuvarı, 2012 yılında 

Başakşehir’de kurulmuştur. Başahşehir’e ek olarak, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 

“Avrupa Yaşayan Laboratuvarlar Ağı”nın (European Network of Living Labs - ENoLL) 

Türkiye’deki ikinci üyesi olarak “Geleceğin Yaşamı Laboratuvarı” adı altında yeni bir 

birimi bünyesinde kurmaktadır. 

 

3. İlgili Kuru3. İlgili Kuru3. İlgili Kuru3. İlgili Kuruluşlarluşlarluşlarluşlar    

• Yerel yönetimler (Sorumlu) 

• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  

• Türkiye Belediyeler Birliği 

• TÜBİTAK 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Yaşayan laboratuvarlar vasıtasıyla kent sakinlerinin 

katılımıyla yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve uygulamaların 

önceliklendirilmesi 

• Uygulamaların kent sakinlerinin ihtiyaçları ve davranışları 

etrafında tasarlanması bu uygulamaların benimsenmesinin 

ve kullanımının artırılması 

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 
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göstergesinden yararlanılabilir: 

• Yaşayan laboratuvarların katkısıyla yürütülen akıllı kent 

projelerinin başarı oranı (örn. sağlanan faydalar, vatandaş 

memnuniyeti) 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Avrupa Birliği ülkeleri örneklerinde tek bir yaşayan laboratuvar kurulum maliyeti 1-1,5 

milyon avrodur. Bu maliyetlerin bir kısmı kamu tarafından karşılanırken, özel sektör 

kuruluşları da sponsorluklar vasıtasıyla maliyetlerin bir kısmını karşılayabilmektedir.  

Bu laboratuvarların kurulumunun yanında işletilmesinin ayrı bir maliyeti olacaktır. 

Laboratuvarlardaki çalışanların ücretleri, ürün ve hizmet geliştirilmesi, eğitimlerin 

verilmesi ve tanıtımların yapılması gibi pek çok maliyet kalemi bulunabilmektedir. 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık 

(kamu) 

Yaşayan laboratuvar tanımının yapılması, 

kapsamının, hedeflerinin ve 

gereksinimlerinin belirlenmesi ve 

koordinasyon mekanizmasının 

tanımlanması: Ortalama 3-4 aylık bir 

danışmanlık hizmeti alımı projesi 

1,5-2 milyon TL 

Diğer (Kamu) Yaşayan laboratuvar uygulamalarının belli 

başlı kentlerde kurulması: Türkiye’deki belli 

başlı ~15 büyükşehirlerde yaşayan 

laboratuvarların kamu ve özel sektör desteği 

ile kurulması. Kamunun kurulum 

masraflarının %50’sini karşılaması 

17,5-25 milyon TL 

Diğer (Özel Yaşayan laboratuvar uygulamalarının belli 17,5-25 milyon TL 
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sektör) başlı kentlerde kurulması: Türkiye’deki belli 

başlı ~15 büyükşehirlerde yaşayan 

laboratuvarların kamu ve özel sektör desteği 

ile kurulması. Özel sektörün masraflarının 

%50’sini karşılaması 

Toplam  36,5-52 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Yaşayan laboratuvar tanımının yapılması ve bu laboratuvarların sunacağı hizmetlerin 

kapsamının belirlenmesi 

• Yaşayan laboratuvarların ana hedeflerinin belirlenmesi (örn. hangi uygulama 

alanlarında çözümler geliştirileceği – ulaşım, enerji, su yönetimi, atık yönetimi gibi) 

• Yapılan tanıma ve sunulacak hizmetlerin kapsamına göre yaşayan laboratuvar 

kurulumu için gerekli şartların belirlenmesi 

• Pilot yaşayan laboratuvarların kurulacağı kentlerin ve bu kentlerde odaklanılacak 

konuların belirlenmesi ve pilot laboratuvarların kurulması 

• Pilot yaşayan laboratuvar uygulamalarındaki öğrenimlere göre yaşayan laboratuvar 
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tanımının, kapsamının ve gereksinimlerinin güncellenmesi 

• Ülke çapında yaygınlaştırılacak olan yaşayan laboratuvarların kurulacağı kentlerin ve 

bu kentlerde odaklanılacak konuların belirlenmesi 

• Yaşayan laboratuvarların hayata geçirilmesi için gerekli olan fonların sağlanması ve 

özel sektörün kaynak aktarımına destek olmasının sağlanması için işbirliklerinin 

oluşturulması 

• Hayata geçirilecek yaşayan laboratuvarlar arasında koordinasyonu ve bilgi 

paylaşımını sağlayacak mekanizmanın tanımlanması ve oluşturulması 

• Özel sektörün ve üniversitelerin yaşayan laboratuvarlara aktif katılımının ve 

desteğinin sağlanması 

• Yaşayan laboratuvarlarda geliştirilecek olan uygulamaların telif haklarının kime ait 

olacağının belirlenmesi 

• Kurulacak olan yaşayan laboratuvarlar arasında işbirliğini ve koordinasyonu 

sağlayacak birimin kurulması 

• Kurulacak olan yaşayan laboratuvarların, Yaşayan Laboratuvarlar Avrupa Ağı 

(ENoLL) üyeliğinin ve bu ağa bağlı diğer yaşayan laboratuvarlar ile uluslararası 

işbirliğinin sağlanması 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Özel sektör/sponsor katılımının sınırlı kalması 

• Yaşayan laboratuvarların yönetimi ve geliştirilmesi konusunda gerekli olan nitelikli 

insan kaynağı eksikliği 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Bir yaşayan laboratuvarın belirli bir kente kurulumunun ve farklı paydaşların katılımının 

sağlanmasının 1-2 yıl süreceği düşünülmektedir. 
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StratejStratejStratejStrateji/Gelişim Alanı 6.2.3 Akıllı kentler alanında yerel yönetimler, merkezi i/Gelişim Alanı 6.2.3 Akıllı kentler alanında yerel yönetimler, merkezi i/Gelişim Alanı 6.2.3 Akıllı kentler alanında yerel yönetimler, merkezi i/Gelişim Alanı 6.2.3 Akıllı kentler alanında yerel yönetimler, merkezi 

yönetim, STK’lar, meslek birlikleri ve üniversiteler arası koordinasyonun yönetim, STK’lar, meslek birlikleri ve üniversiteler arası koordinasyonun yönetim, STK’lar, meslek birlikleri ve üniversiteler arası koordinasyonun yönetim, STK’lar, meslek birlikleri ve üniversiteler arası koordinasyonun 

sağlanmasısağlanmasısağlanmasısağlanması    

6.2.3.1 6.2.3.1 6.2.3.1 6.2.3.1 Yerel yönetimler arasında koordinasyon, bilgi, çözüm ve en iyi uygulama Yerel yönetimler arasında koordinasyon, bilgi, çözüm ve en iyi uygulama Yerel yönetimler arasında koordinasyon, bilgi, çözüm ve en iyi uygulama Yerel yönetimler arasında koordinasyon, bilgi, çözüm ve en iyi uygulama 

paylaşımının sağlampaylaşımının sağlampaylaşımının sağlampaylaşımının sağlamasıasıasıası    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Yerel yönetimler arasında koordinasyon, bilgi, çözüm ve en iyi uygulama paylaşımının 

sağlaması ve kentlerin sorunlarının ve kentlerin ekonomik, politik ve sosyal gelişimlerinin 

merkezi hükümet gündemine katılması önem taşımaktadır. Bu amaçla yerel yönetim, 

STK, meslek birlikleri, özel sektör ve üniversite temsilcilerinden oluşan koordinasyon 

yapısının kurulması, en iyi uygulamaların ve çözümlerin paylaşımı için internet portalı 

kurulması ve belediye, özel sektör ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla periyodik 

koordinasyon toplantılarının/ konferanslarının düzenlenmesi gerçekleştirilebilir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de kentler teknoloji risklerinin, teknoloji değişim hızının ve yaşam döngüsünün 

değerlendirilmesi ve anlaşılması için gereken kilit yetkinliklere genellikle sahip değildir. 

Bunlara ek olarak, yerel yönetimlerdeki planlama ve aralarındaki koordinasyon ve 

haberleşme eksikliklerinden dolayı, yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve üretilen 

bilgilerin ve hizmetlerin paylaşımı gerçekleşememektedir. 

Küresel örnekler incelendiğinde BT’nin akıllı kent uygulamalarındaki yoğun 

kullanımından dolayı özellikle belediyeler arası BT etkinliğini artırmayı hedefleyen 

kurumlar kurulmuştur. Genellikle kar amacı gütmeyen yapıda olan, 2000’lerde kurulmuş 

bu kurumlar belediyelerin üyelik bedelleri ve belediyelere sağladıkları hizmetler 

karşılığında aldıkları ödemelerle maliyetlerini karşılamaktadır. Yönetimleri bu kurumlara 

üye yerel yönetimler tarafından seçilmekte ya da yerel yönetim temsilcilerinden 

oluşmaktadır.  

Bu kuruluşların yerel yönetimler için faydaları üç ana başlıkta özetlenebilir: 

• Yerel yönetimlerde teknik ölçütlerin belirlenmesi ve BT standartları eşgüdümünün 
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sağlanması 

• Yerel yönetimler arası ortak çözümlerin ve en iyi uygulamaların paylaşımı ve yerel 

yönetimlere özel yazılım çözümleri geliştirilmesi sayesinde mükerrer harcamaların 

azalması 

• Satın almanın birleştirilmesi sayesinde aynı ürün ve hizmetlere daha az maliyetle 

erişim 

• BT uygulamaları için sözleşme ve proje yönetimi, BT projelerinde kullanılacak 

standartların ve BT mimarisinin seçiminde destek verilmesi gibi hizmetleri 

sayesinde yerel yönetimlerin yetkin personel bulamama sorunlarının azalması, 

dolayısıyla BT etkinliklerinin artması 

Örneğin, Avrupa’da EuroCities insiyatifi kentlerin sorunlarını ve kentlerin ekonomik, 

politik ve sosyal gelişimlerini Avrupa Birliği gündemine katmak için çalışmaktadır. 1986 

yılında kurulan EuroCities, AB üyesi ülkelerde ve diğer Avrupa ülkelerindeki 134 şehirde, 

seçilmiş yerel hükümetleri bir araya getirmektedir. Üyelik, uluslararası açıdan önemli 

bölgesel merkezler olarak görülen ve en az 250,000 kişilik nüfusa sahip tüm şehirlerin 

belediyelerine açıktır. Oluşturulan ağ sayesinde şehirler bilgi, deneyim paylaşımı, farklı 

yaklaşımların kıyaslanması, yenilikçi çözümlerin test edilmesi ve en iyi uygulamaların 

analiz edilmesi yoluyla birbirlerinden çok şey öğrenebilmektedir. EuroCities, AB üyesi 

şehirlere seslerini duyurma imkânı tanımakta ve Avrupa’daki şehirlere uygun 

politikaların, kanunların ve programların geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde etkin 

rol oynamaktadır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Türkiye Belediyeler Birliği (Sorumlu) 

• İçişleri Bakanlığı  

• Yerel Yönetimler 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    
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EtkiEtkiEtkiEtki    • Paydaşlar arasındaki diyaloğun ve koordinasyonun 

sağlanması sonucunda akıllı kentler ve ketlerdeki BT 

çözümleri ile ilgili tecrübe ve bilgi paylaşımının 

hızlandırılması  

• Akıllı kent ve BT uygulamaların daha kısa sürede hayata 

geçirilmesi ve benzer hataların yapılmasının engellenmesi 

• İşbirliklerinin oluşturulması sonucunda kentlerin sorunlarının 

ve ihtiyaçlarının ülke gündemine taşınmasının hızlandırılması 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Eğitim/farkındalık 

(kamu) 

Konferanslar, koordinasyon 

toplantıları 

1,5 milyon TL/yıl 

BT yatırımı (kamu) Koordinasyon, bilgi, çözüm ve en 

iyi uygulama paylaşımı portalı 

kurulması, içerik oluşturma ve 

koordinasyon portalının kurulması 

100-200 bin TL (kurulum) 

50 bin TL/yıl (idame) 

Diğer (kamu) Koordinasyonu sağlayacak birimin 

kurulması ve idamesi 

0,5-1 milyon TL/yıl 
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Toplam116  10,35-12,95 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Koordinasyonu sağlayacak yapının oluşturulması ve kurulacak yapının 

katılımcılarının, toplantı/aktivite sıklığının, gündeminin, süreçlerinin, rol ve 

sorumluluklarının belirlenmesi (örn. TBB, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün, 

STK’ların, belediyelerin bu yapı içerisindeki rol ve sorumlulukları) 

o Yurt dışındaki benzer uygulamaların ve yapıların yakından incelenmesi 

o En iyi uygulamaların ve çözümlerin paylaşımı için küresel portal 

örneklerinin incelenmesi 

o Yerel yönetimin katılımını ve bu katılımın devamlılığını sağlayacak 

unsurların belirlenmesi 

 

 

 
116 Süreklilik gerektiren maliyet kalemleri için 5 yıllık bir süre göz önünde bulundurulmuştur 
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• En iyi uygulamaların ve bilginin paylaşımını sağlayacak portalın kurulması 

• En iyi çözümler, bilgi paylaşımı ve belediyelerin BT ve akıllı kent uygulamaları 

alanında karşılaşmakta olduğu sorunların çözümüne yönelik tavsiyelerin ve 

örneklerin bulunduğu portal içeriklerinin hazırlanması ve bu içeriklerin periyodik 

olarak güncellenmesi  

• Oluşturulacak portalın güncelliğinin sağlanması için portal yönetimi konusunda 

uzmanların istihdamı 

• Belediyelerin portala ve düzenlenecek olan toplantılara aktif katılımının sağlanması 

ve bu amaçla süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi 

 

10. Uygulama önünd10. Uygulama önünd10. Uygulama önünd10. Uygulama önündeki risk ve engellereki risk ve engellereki risk ve engellereki risk ve engeller    

• Konu hakkında farkındalığın kent yönetimlerinde oluşturulamaması 

• Aktif paydaş katılımının sağlanamaması 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Yerel yönetimler ve diğer paydaşlar arasından koordinasyonu sağlayacak yapının 

kurulmasının 9-12 ay arasında tamamlanabileceği düşünülmektedir. 
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Strateji/Gelişim Alanı 6.2.4 Kentlerde üretilen verilerin araştırmacıların ve Strateji/Gelişim Alanı 6.2.4 Kentlerde üretilen verilerin araştırmacıların ve Strateji/Gelişim Alanı 6.2.4 Kentlerde üretilen verilerin araştırmacıların ve Strateji/Gelişim Alanı 6.2.4 Kentlerde üretilen verilerin araştırmacıların ve 

girişimcilerin kullanımına açılması ve akıllı kent teknolojilerine devlet girişimcilerin kullanımına açılması ve akıllı kent teknolojilerine devlet girişimcilerin kullanımına açılması ve akıllı kent teknolojilerine devlet girişimcilerin kullanımına açılması ve akıllı kent teknolojilerine devlet 

desteklerinin sağlanmasıdesteklerinin sağlanmasıdesteklerinin sağlanmasıdesteklerinin sağlanması    

6.2.4.1 6.2.4.1 6.2.4.1 6.2.4.1 Kentlerde üretilen verilKentlerde üretilen verilKentlerde üretilen verilKentlerde üretilen verilerin araştırmacıların ve girişimcilerin kullanımına erin araştırmacıların ve girişimcilerin kullanımına erin araştırmacıların ve girişimcilerin kullanımına erin araştırmacıların ve girişimcilerin kullanımına 

açılmasıaçılmasıaçılmasıaçılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Yerel yönetimler tarafından üretilen/toplanan verilerin (açık veri) araştırmacılar ve 

girişimciler ile paylaşılarak yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi için gerekli olan 

düzenlemelerin yapılmasını ve uygulama ekosisteminin oluşturulması çalışmalarını 

kapsamaktadır. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de yerel yönetimler tarafından toplanan veriler bireylerin, kurumların, akademik 

çevrenin ve girişimlerin kullanımına açılmamış (açık veri), bundan dolayı kamu-özel 

sektör-üniversite işbirlikleri yeterli düzeye gelememiş ve farklı uygulamaların hayata 

geçirilmesi için gerekli olan yenilikçilik ekosistemi geliştirilememiştir. Kamu verisinin 

yeniden kullanımının önündeki en temel engellerden birisi kamu verisinin yeniden 

kullanım ve paylaşım usul ve esaslarını belirleyen bir düzenlemenin bulunmamasıdır. 

Akıllı kent teknolojilerinin çoğu, şebekeler üzerinden hassas verileri toplamakta ve 

aktarmaktadır (örneğin, kent sakinlerinin kameralardan gelen görüntüleri, elektrik 

kullanımı ve kontrol bilgileri), bundan dolayı güvenlik ve kişisel verilerin gizliliği dikkate 

alınması gereken unsurlardır. Türkiye’de akıllı kent uygulamaların toplayacağı kişisel 

bilgilerin toplanmasını, kullanımını, paylaşımını ve hangi şartlarda paylaşılacağını 

düzenleyen, bireylerin kişilik haklarını ve mahremiyetini gözetecek bir mevzuat 

bulunmamaktadır. 

Küresel örneklere bakıldığında Avrupa Birliği’nde iCity projesi vizyonu ile “Açık 

Altyapılar” çerçevesindeki yeni bir anlayış olan “Açık Veri” kavramına bir adım daha 

yaklaşılmaktadır. Bu projeyle kentsel yönetimlerin hâlihazırda sahip olduğu BİT ağlarının 

kamuya açılması ve bu sayede yaşama geçirilen hizmetlerin sayısının azami düzeye 
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çıkarılması hedeflenmektedir.  

Proje kapsamında nihai olarak kullanıma sunulacak hizmetler kamu bilgi ve altyapılarına 

erişim imkânı tanınmış olan ilgili üçüncü şahıslar tarafından dört katılımcı kentin 

(Barselona, Bologna, Cenova ve Londra) entegre edildiği ortak bir teknolojik platform 

üzerinde, yani iCity platformunda geliştirilmektedir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• İçişleri Bakanlığı (Sorumlu) 

• Yerel Yönetimler  

• TÜBİTAK 

• TÜİK 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Yerel yönetimler tarafından toplanan verilerin girişimlerin ve 

araştırmacıların erişimine açılması soncunda toplanan yerel 

yönetim verisinin ekonomik değer yaratmak için kullanılması 

• Yerel yönetimlerde şeffaflığın sağlanması 

• Uygulama ekosisteminin canlandırılması 

• Yeni girişimlerin oluşması, istihdamın artması ve katma 

değer yaratılması 

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 

göstergelerinden yararlanılabilir: 

• Açık veri kullanılarak hayata geçirilen uygulama sayısı ve bu 

uygulamaların kullanım oranları 

• Açık veri uygulamaları pazar hacmi ve gelişimi 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    
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Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini 5. Tahmini 5. Tahmini 5. Tahmini MaliyetiMaliyetiMaliyetiMaliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

BT yatırım (kamu) Kentlerde üretilen verilerin araştırmacıların 

ve girişimcilerin kullanımına açılması (veri 

paylaşım altyapısının kurulması ve mevcut 

sistemler ile entegrasyonunun sağlanması, 

web servislerinin geliştirilmesi) 

15-20 milyon TL 

BT yatırım (kamu) Veri paylaşım platformunun idamesinin 

sağlanması 

1,5-2 milyon TL/yıl 

Toplam117  22,5-30 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 6.2.1.2 Akıllı kent uygulamaları standartlarının belirlenmesi 

• 8.3.1.1 Kamu verisinin yeniden kullanımının artırılması 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

 

 

 
117 Süreklilik gerektiren maliyet kalemleri için 5 yıllık bir süre göz önünde bulundurulmuştur 
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Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Kamu tarafından toplanan verilerin yeniden kullanımına ve paylaşılmasına olanak 

sağlayacak bu alandaki usul ve esasları belirleyecek düzenlemelerin yapılması 

• Yerel yönetimler tarafından üretilen/toplanan verilerin taranması 

• Kentlerde toplanan verilerin, kişisel verilerin gizliliğini koruyacak şekilde paylaşım 

standartlarının (örn. veri modeli, paylaşım şekli, paylaşım arayüzleri/servisleri, 

güvenlik, gizlilik, ücretlendirme) belirlenmesi 

• Verilerin paylaşımını sağlayacak düzenlemelerin yapılması ve hayata geçirilmesi 

• Hangi verilerin hangi seviyede paylaşılacağına karar verilmesi 

• Verilerin paylaşımının fayda ve risk analizinin yapılması 

• Veri paylaşımı uygulama planının yapılması 

• Veri paylaşımını sağlayacak altyapının oluşturulması (örn. web servisleri) 

• Pilot uygulama ile başlanıp veri paylaşımının yaygınlaştırılması 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Yerel yönetimler tarafından yaratılan/toplanan verilerin paylaşımını sağlayacak 

düzenlemelerin hayata geçirilememesi 

• Hayata geçirilen düzenlemelere uyumun denetlememesi 

• Veri paylaşım platformlarının yüksek kurulum maliyetleri 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Kapsamlı ve detaylı bir çalışma gerektiren bu uygulama 24-36 ay arasında 

tamamlanabilir. Yerel yönetimler tarafından üretilen/toplanan verilerin taranması, 
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temizlenmesi, verilerin paylaşım standartlarının belirlenmesi ve paylaşım platformunun 

oluşturulmasının uzun süren çalışmalar gerektireceği düşünülmektedir. 
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Tema 6.3 Kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin sunulmasına, sağlık hizmetlerinin Tema 6.3 Kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin sunulmasına, sağlık hizmetlerinin Tema 6.3 Kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin sunulmasına, sağlık hizmetlerinin Tema 6.3 Kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin sunulmasına, sağlık hizmetlerinin 

kalitesinin artmasına ve sağlkalitesinin artmasına ve sağlkalitesinin artmasına ve sağlkalitesinin artmasına ve sağlık harcamalarının düşürülmesine olanak sağlayan eık harcamalarının düşürülmesine olanak sağlayan eık harcamalarının düşürülmesine olanak sağlayan eık harcamalarının düşürülmesine olanak sağlayan e----

sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılmasısağlık uygulamalarının yaygınlaştırılmasısağlık uygulamalarının yaygınlaştırılmasısağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması    

Strateji/Gelişim Alanı 6.3.1 Elektronik sağlık kayıtlarının sağlık kuruluşları ile Strateji/Gelişim Alanı 6.3.1 Elektronik sağlık kayıtlarının sağlık kuruluşları ile Strateji/Gelişim Alanı 6.3.1 Elektronik sağlık kayıtlarının sağlık kuruluşları ile Strateji/Gelişim Alanı 6.3.1 Elektronik sağlık kayıtlarının sağlık kuruluşları ile 

paylaşımının ve bireylerin/hastaların bu kayıtlara erişiminin sağlanması paylaşımının ve bireylerin/hastaların bu kayıtlara erişiminin sağlanması paylaşımının ve bireylerin/hastaların bu kayıtlara erişiminin sağlanması paylaşımının ve bireylerin/hastaların bu kayıtlara erişiminin sağlanması     

6.3.1.16.3.1.16.3.1.16.3.1.1    Elektronik sağlık kayıtlarının oluşturulmasının ve paylaşımının sağlanmasıElektronik sağlık kayıtlarının oluşturulmasının ve paylaşımının sağlanmasıElektronik sağlık kayıtlarının oluşturulmasının ve paylaşımının sağlanmasıElektronik sağlık kayıtlarının oluşturulmasının ve paylaşımının sağlanması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Elektronik sağlık kayıtlarının sağlık birimleri tarafından detaylı olarak oluşturulmasının, 

sisteme girişinin ve oluşturulan bu bilginin paylaşımının hastaların rızası doğrultusunda 

gerçekleştirilmesi için düzenlemelerin ve teknik altyapının oluşturulması, elektronik 

sağlık kayıtlarının, yetkili sağlık çalışanlarının ve bireylerin/hastaların erişimine olanak 

sağlayacak ve kişisel verilerin mahremiyetini koruyacak şekilde paylaşımının sağlanması 

çalışmalarının içermektedir. Bu kapsamda elektronik sağlık kayıtlarının ve 

gerçekleştirilen tedavi ile ilgili sigorta bildirimlerinin sisteme girişleri ortak bir uygulama 

üzerinden gerçekleştirilebilir. Bu ortak kayıt girişi sonucunda sağlık ve sigorta alanındaki 

sistemler arasındaki entegrasyon ve elektronik sağlık kayıtlarının detaylı bir şekilde 

toplanması sağlanabilir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Avrupa Birliğinde, hastaların sağlık kayıtlarının sahipliği hastaların kendisine verilmesine 

karşın Türkiye’de hastaların sağlık kayıtlarının sahipliğini belirleyen bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Bundan dolayı Türkiye’de aile hekimleri dışındaki doktorlar hastaların 

rızası olsa dahi hastaların sağlık kayıtlarına ulaşamamaktadır. 

Kişisel verilerin korunması, güvenliği ve mahremiyeti hakkında yürürlükte bir kanun 

bulunmadığı için hastaneler arasında ve uluslararası kuruluşlar ile (örnek Avrupa Birliği) 

elektronik hasta kayıtları paylaşımı yapılamamaktadır. Bu eksiklikten dolayı kamu 

kurumları (örn. Sağlık Bakanlığı ve SGK) arasındaki birlikte çalışabilirlik sekteye 

uğrayabilmektedir. 

Küresel örnekler incelendiğinde, pek çok Avrupa ülkesi elektronik sağlık kayıtları 
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konusunda çalışmalar yürütmektedir. 1996 yılında e-sağlık ve elektronik sağlık kayıtları 

alanındaki stratejisini belirleyen Danimarka’da, elektronik sağlık kayıtları uygulaması 

hayata geçirilmiş ve ülke genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Doktorlar hasta 

kayıtlarının nerede yaratıldığından bağımsız olarak hastalarının sağlık kayıtlarına 

ulaşabilmektedirler. İskoçya’da merkezi acil sağlık kayıtları vatandaşların neredeyse 

tümü için 2007’den beri toplanmaktadır. Kayıtlar günde iki kere otomatik olarak pratisyen 

hekim sistemlerinden toplanmaktadır. Çek Cumhuriyetinde IZIP sistemi ulusal bazda 

internet tabanlı bir uygulama vasıtasıyla elektronik sağlık kayıtlarını, laboratuvar 

sonuçlarını, radyoloji raporlarını, acil bakım kayıtlarını tutmakta ve hastaların rızası 

dâhilinde bu kayıtları sağlık kuruluşlarının erişimine açmaktadır. İspanya’da Endülüs 

Bölgesinde kullanılan DIRAYA sistemi gerçek anlamda detaylı elektronik hasta 

kayıtlarının tutulduğu bir uygulama örneğidir. 

Avrupa Birliğinde pek çok ülkede e-sağlık hizmetlerinin kullanımı hastaların haklarını 

belirten ve hasta verilerinin gizliliğini sağlayan kanunlar ve mesleki işlemleri düzenleyen 

genel hukuksal çerçeve ile düzenlenmektedir 

Avrupa’da elektronik sağlık kayıtlarının tutulması ve saklanması konusunda iki yöntem 

takip edilmektedir. Belçika, Fransa, İtalya, İspanya, İzlanda ve İsviçre gibi ülkeler 

elektronik sağlık kayıtlarını hastaların açık sözlü veya yazılı rızası sonrasında yaratmakta 

ve saklamaktadırlar. Estonya, Polonya, Slovakya, İsveç gibi ülkelerde hastalar elektronik 

sağlık kayıtlarının tutulmaması hastanın talebine göre yapılmaktadır. Hastalar tarafından 

bir talep gelmediği taktirde elektronik sağlık kayıtları otomatik olarak yaratılmaktadır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Sağlık Bakanlığı (Sorumlu) 

• Sosyal Güvenlik Kurumu 

• Sağlık Kurumları 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    Elektronik sağlık kayıtlarının oluşturulmasının ve paylaşımının 
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sağlanması sonucunda aşağıdaki faydalar sağlanabilmektedir. 

• Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve daha etkili bir 

şekilde sunulması 

• Kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri sunumunun desteklenmesi 

• Mükerrer sağlık harcamalarının önlenmesi ve sağlıkla ilgili 

maliyetlerin düşürülmesi (örn. tekrar yapılan laboratuvar 

testlerinin, film/MR çekimlerinin önlenmesi, reçete 

hatalarının düşmesi, ilaç maliyetlerinin azalması) 

Elektronik sağlık kayıtlarının Türkiye geneline yaygınlaştırılması 

sonucunda yılda yatılı gün sayısında azalama (%5’lik bir düşüş) 

ve MR/BT görüntüleme sayısında düşüş (%25-35 arası bir 

azalma) sağlanarak 700-900 milyon TL arasında bir maliyet 

tasarrufu yapılabileceği düşünülmektedir. 

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 

göstergelerinden yararlanılabilir: 

• Birey başına sağlık harcaması miktarı 

• Sağlık hizmetlerinde etkinlik (örn. sürelerin kısalması, 

mükerrer işlemlerin önlenmesi) 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliye5. Tahmini Maliye5. Tahmini Maliye5. Tahmini Maliyetitititi    

Elektronik sağlık kayıtlarının oluşturulmasının ve paylaşımının sağlanması projesi 

kapsamında aşağıdaki maliyet kalemleri ortaya çıkacaktır. 

• Mevcut elektronik sağlık kayıtlarının tutulduğu altyapının kapasitesinin artırılması 

(daha fazla sayıda kullanıcıya hizmet vermesi) 

• Sağlık kuruluşlarındaki BT uygulamalarının elektronik sağlık kayıtlarının paylaşımına 
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olanak sağlayacak şekilde güncellenmesi 

• Hastaların ve sağlık çalışanlarının elektronik sağlık kayıtlarına erişimini sağlayacak 

portalın kurulması 

• Sağlık kuruluşlarında hastaların ve sağlık çalışanlarının kimlik doğrulamasını 

sağlayacak ve pilot uygulaması Bolu ilinde yapılan T.C. Kimlik Kartı projesinin ülke 

geneline yaygınlaştırılması 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Kişisel sağlık verilerinin paylaşımını, gizliliğini ve güvenliğini sağlayan düzenlemelerin 

yapılması 

• Elektronik sağlık kayıtlarının, sigorta bildirimleri ile birlikte sağlık kuruluşları tarafından 

ortak merkezi sisteme girişini sağlayacak düzenlemelerin yapılması 

• Hastaların ve doktorların kimliklerini doğrulayacak ve sağlık verilerinin güvenli olarak 

yetkili kişilerle yetkileri dâhilinde paylaşılmasını sağlayacak ve bu kapsamda pilot 

uygulaması Bolu ilinde yapılan ve 2013 yılı sonlarına doğru yurt çapında elektronik 

kimlik kartı dağıtımına başlanacak olan T.C. Kimlik Kartı Projesinin ülke geneline 

yaygınlaştırılması 
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• Bireylerin kendi sağlık kayıtlarına ulaşmasını, düzenleme yapmasını ve sağlık 

çalışanlarının yetki aldıkları hastalarının sağlık kayıtlarına erişimini sağlayacak 

elektronik sağlık kayıtları portalının kurulması 

• Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri ve e-reçete sistemleri tarafından toplanan 

verilerin (radyoloji, patoloji, laboratuvar verileri gibi) hastaların elektronik sağlık 

kayıtlarına entegre edilmesinin sağlanması 

 

10. Uygulama önündeki 10. Uygulama önündeki 10. Uygulama önündeki 10. Uygulama önündeki risk ve engellerrisk ve engellerrisk ve engellerrisk ve engeller    

• Elektronik sağlık kayıtlarının sağlık kuruluşları ile paylaşılmasına olanak sağlayacak 

düzenlemelerin hayata geçirilememesi 

• Hataya geçirilen düzenlemenin dar kapsamlı kalması ve özel hastaneler, araştırma 

hastaneleri, muayehaneler gibi farklı sağlık birimlerini içermemesi 

• Elektronik sağlık kayıtları alanında ilgili kamu kurumları arasında birlikte çalışabilirlik 

ve entegrasyonun sağlanamaması 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Elektronik sağlık kayıtlarının ilgili sağlık kuruluşlarından toplanması ve yetkili sağlık 

çalışanları ile paylaşılmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılmasının ve altyapının 

oluşturulmasının 3-4 yıl süreceği düşünülmektedir. 
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Strateji/Gelişim Alanı 6.3.2 Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinin ve eStrateji/Gelişim Alanı 6.3.2 Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinin ve eStrateji/Gelişim Alanı 6.3.2 Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinin ve eStrateji/Gelişim Alanı 6.3.2 Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinin ve e----

sağlık standasağlık standasağlık standasağlık standartlarının belirlenmesi ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasırtlarının belirlenmesi ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasırtlarının belirlenmesi ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasırtlarının belirlenmesi ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılması    

6.3.2.1 6.3.2.1 6.3.2.1 6.3.2.1 Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinin oluşturulmasıUzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinin oluşturulmasıUzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinin oluşturulmasıUzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinin oluşturulması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinin oluşturulması ve bu alandaki hedeflerin 

belirlenmesi amacıyla yapılacak olan çalışmaları içermektedir. Belirlenecek strateji 

uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri uygulamalarının hangi alanlara odaklanması 

gerektiğini, hedeflerin neler olacağını, paydaş katılımının nasıl sağlanacağını ve 

uygulamaların hayata geçirilmesi için gerekli olan finansman modelinin ve eylemlerin 

izleme ve denetleme yapısının nasıl olacağını belirtmesi gerekmektedir.  

Bunlara ek olarak uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri alanında hizmet verebilecek sağlık 

çalışanlarının (mavi yakalı – ön lisans mezunları) yetiştirilmesinin ve istihdamının 

sağlanmasının, diğer sağlık kuruluşlarına ve hastalara hizmet verecek uzmanlık 

merkezlerinin (tele-radyoloji, tele-patoloji gibi) ve çağrı merkezlerinin oluşturulmasının ve 

geliştirilen uygulamaların kullanımı sonucunda verilen kararların sorumluluğunun 

belirlenmesinin de bu strateji çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de 2013 Şubat ayı itibariyle evde bakım hizmetinden yararlanan kişilerin sayısı 

400 bini geçmiştir. Ayrıca, 2012 yılı içinde evde bakım hizmetleri için yapılan ödeme 

miktarı 2,9 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bunlara ek olarak Türkiye’de 10 milyondan fazla 

hipertansiyon ve diyabet hastası ve 5 milyondan fazla 65 yaş üstü nüfus ve nüfusun 

yaklaşık %2-3’ünün fiziksel engelli olduğu düşünüldüğünde bu kesimler için çözümler 

sunan bilgi ve iletişim teknolojileri destekli uzaktan sağlık ve bakım hizmetlerinin, bu 

kesimlerim yaşam kalitesini artırma ve sağlık harcamalarını azaltılma potansiyeli 

yüksektir. 

Türkiye’de Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) çerçevesinde belirtilen 

teletıp sistemlerinin geliştirilmesi tamamlanmış olmakla birlikte, işletmesinde yaşanan 

problemler özellikle tele-tıp sistemlerinin kullanımı sonucunda verilecek olan kararların 

sorumluluğunun kime ait olacağının belirsizliği dolayısıyla günümüzde kullanımda 
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değildir. 

Uzaktan tanı, sağlık denetimi, uzaktan doktor erişimi, uzaktan bakım gibi yurtdışında 

yaygın kullanım örnekleri görülen daha yenilikçi alanlar, Türkiye’de halen pilot veya yeni 

uygulama aşamasındadır. Bu hizmetlerin sağlanmasında zaman kısıtlaması 

bulunmamasından dolayı, mevcut sağlık personeli çalışma yapılanması bu hizmetlerin 

sunumuna uygun değildir. 

Avrupa Birliği örneği incelendiğinde birlik ülkelerinin pek çoğunda teletıp uygulamaları 

üzerinde pilot çalışmalar yürütülmektedir. Yürütülen bu çalışmalar ağırlıklı olarak 

aşağıdaki alanlara odaklanmıştır. 

• Kronik hastalıklı bireyleri uzaktan takibi 

• Sağlık hizmetlerine nüfus yoğunluğunun düşük olduğu uzak bölgelerden erişim 

• Sağlık ve sosyal hizmet sunan kurumlar arasında hasta bilgisinin paylaşımı ve 

sunulan hizmetlerin eşgüdümünün sağlanması 

• Yüksek sağlık maliyeti taşıyan vakalarda uzaktan sağlık hizmetlerinin sunulması 

Ülkenin teknolojik olarak daha gelişmiş bir sağlık sistemine doğru yönelmesi ve uzaktan 

sağlık ve bakım hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte sağlık hizmeti sağlayıcılarının 

yüksek vasıflı sağlık çalışanlarına gereksinimi de artmaktadır. Artan talebin 

karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla ABD’de Sağlık Bilişimi Teknolojisi Ulusal 

Koordinasyon Kurumu, Sağlık Bilişimi İşgücü Geliştirme Programını finanse etmiştir. 

Amaç hizmet sağlayıcıların sağlıkta kalite, güvenlik ve maliyet verimliğini artırmak ş-için 

sağlık bilişimi uzmanları işgücünün yetiştirilmesidir. 

Bu kapsamda, Türkiye’de uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri alanındaki mesleklerin 

tanımlanması, bu mesleklere uygun nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve sağlık 

kuruluşlarının bu mesleklerde yetişenlere istihdam sağmaması konusunda düzenlemede 

ve uygulamada eksiklikler bulunmaktadır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Sağlık Bakanlığı (Sorumlu) 

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
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• Sosyal Güvenlik Kurumu 

• Yerel Yönetimler 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    Uzaktan sağlık ve bakım hizmetlerinin yaygın kullanımı 

sonucunda hastaların yaşam kalitesinin artırılması ve bu 

hastalıklar ile ilgili tedavi maliyetlerinin azaltılması mümkündür. 

Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri uygulamaları örnek olarak 

kırsal kesimde aşağıdaki maliyetlerin düşürülmesine olanak 

tanımaktadır. 

• Radyolog ve hekim maliyetleri 

• Ulaşım maliyetleri 

• Hastalar tarafından kaybedilen iş zamanı maliyetleri 

• Takip ve bakım hizmetleri maliyetleri 

Kırsal kesimde uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri 

uygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılması yılda 100-200 

milyon TL tasarruf sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 

göstergelerinden yararlanılabilir: 

• Birey başına sağlık harcaması miktarı 

• Kronik hastalık maliyetleri 

• Uzaktan bakım maliyetleri 

• Kronik hastalıklardan dolayı ölüm oranları 

FaydaFaydaFaydaFayda    100-200 milyon TL/yıl    

Net Bugünkü Net Bugünkü Net Bugünkü Net Bugünkü 0.8-1,6 milyar TL 
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DeğerDeğerDeğerDeğer118118118118    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (kamu) Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri 

stratejisinin oluşturulması: Danışmalık 

hizmeti alımıyla 4-6 aylık bir strateji ve 

devamında/paralelde yapılacak olan 2-3 

aylık bir eylem planı oluşturma projesi 

maliyetlerini içermektedir. 

Uzaktan sağlık ve bakım hizmetlerinin 

uygulamaya alınması maliyetlerinin strateji 

çerçevesinde oluşacak talebe ve kapsama 

göre hesaplanması gerekmektedir. 

2-5 milyon TL 

Toplam  2-5 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• 6.3.2.2 E-sağlık alanında standardizasyon ve akreditasyon mekanizmasının 

belirlenmesi 

 

 

 

 
118 Net bugünkü değer hesaplanırken 10 yıllık bir süre ve %8,3 faiz oranı göz önünde bulundurulmuştur 



 

611 

 

8. İlişkili Uygul8. İlişkili Uygul8. İlişkili Uygul8. İlişkili Uygulamalaramalaramalaramalar    

• 3.1.3.4 E-Sağlık alanında ön-lisans, lisans ve lisansüstü seviyede işgücü geliştirme 

programlarının hayata geçirilmesi 

 

9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Paydaş katılımının sağlanması amacıyla projeye destek verecek paydaşların 

belirlenmesi 

• Paydaşların uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinden beklentilerinin ve 

projeye sağlayacakları katkının (örn. rol ve sorumlulukların) belirlenmesi 

• Oluşturulacak stratejinin en dar kapsamda aşağıdaki bileşenleri içermesinin 

sağlanması 

o Farklı gelişim aşamalarındaki hastalıklar için dünyadaki uzaktan sağlık ve bakım 

hizmetleri uygulamalarının ve cihazlarının incelenmesi 

o Fayda ve maliyet analizi yapılması 

o Çeşitli gelir gruplarının maliyet karşılayabilme oranının incelenmesi ve bu 

çerçevede program oluşturulması (cihazlar, hizmet ve hizmet iş modelleri) 

o Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri cihaz maliyetlerinin karşılanma koşullarının ve 

miktarlarının belirlenmesi 

o Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri alanında hizmet verecek sağlık çalışanlarının 

rol ve sorumluluklarının belirlenmesi ve bu kapsamda uzaktan sağlık ve bakım 

hizmetleri uygulamaları sonucunda verilen kararların hukuki sorumluluğunun 

belirlenmesi 

o Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri uzmanlık merkezlerinde istihdam edilecek 

nitelikli insan kaynağının sağlanmasına yönelik yaklaşımın belirlenmesi (örn. 

uzman hekimler, radyologlar, patologlar, mavi yakalı ön-lisans mezunları ve 

uzaktan sağlık operatörleri) 

o Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri cihazları akreditasyon süreci ve gereksinimleri 
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o Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri alanında eğitimlerin sağlık çalışanlarına 

sunulması ve meslek liselerinde ve üniversitelerde bu alanlarda müfredatın 

oluşturulması 

• Sağlık kuruluşlarında uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri alanındaki meslek 

tanımlarının ve yetkinliklerin belirlenmesi 

• Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri alanında alınan eğitimi belgeleyecek sertifikaların 

ve bu sertifikalara sahip olma ve devamlılığını sağlama ölçütlerinin belirlenmesi 

• Müfredatlarına şekillenmesine yön gösterecek kamu, özel sektör, STK ve üniversite 

katkısının sağlanması 

• Sağlık kuruluşlarında uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri alanında eğitim almış 

personelin istihdamının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması 

• Mevcut personele hizmet içi eğitimler ile yetkinlik kazandırılması ve sertifika verilmesi 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri alanında ilgili kamu kurumları arasında birlikte 

çalışabilirliğin sağlanamaması 

• Yüksek altyapı ve cihaz maliyetleri 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Kapsamlı bir stratejinin hazırlanma süresi üst yönetimin bu konuya ayırdığı zamana, 

kapsama ve paydaş katılımının seviyesine göre değişiklik gösterecektir. Yaklaşık 9-12 

aylık bir süre zarfında böyle bir stratejinin ve eki eylem planının hazırlanabileceği 

düşünülmektedir. 
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6.3.2.6.3.2.6.3.2.6.3.2.2 2 2 2 EEEE----sağlık alanında standardizasyon ve akreditasyon mekanizmasının sağlık alanında standardizasyon ve akreditasyon mekanizmasının sağlık alanında standardizasyon ve akreditasyon mekanizmasının sağlık alanında standardizasyon ve akreditasyon mekanizmasının 

belirlenmesibelirlenmesibelirlenmesibelirlenmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri uygulamalarındaki ve cihazlarındaki standartların 

belirlenmesi, birlikte çalışabilirliğin ve standartlara uyumun sağlanması (örn. veri modeli, 

veri paylaşım modeli, arayüz ve güvenlik standartları, verilerin gizliliği, uygulamaların ve 

cihazların akreditasyonu) çalışmalarını içermektedir. Bu uygulama ayrıca hastane bilgi 

sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini, sürekliliğini ve güvenliğini güvence altına alacak 

standartların ve akreditasyon mekanizmasının belirlenmesi çalışmalarını da içermektedir.  

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

eeee----Sağlık UygulamalarıSağlık UygulamalarıSağlık UygulamalarıSağlık Uygulamaları    

Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından hâlihazırda kullanılan birçok BİT uygulaması 

bulunmaktadır. 

• Sağlık-NET ve Karar Destek Sistemi 

• Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi 

• Merkezi Hastane Randevu Sistemi 

• Aile Hekimliği Bilgi Sistemi 

• Organ Nakli Bilgi Sistemi 

• MEDULA - Online Sağlık Sunucuları 

• İlaç Takip Sistemi 

• E-reçete 

• Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası 

Sağlık Bakanlığı, uygulamaya geçirmiş olduğu yukarıda özetlenen sistemlerinin yanında 
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önümüzdeki yıllarda bilgi teknolojileri alanındaki yeni hizmetlerini de tamamlamayı 

planlamaktadır: 

• Elektronik belge yönetiminin sistematikleştirilmesiyle Sağlık Bakanlığı kurumları 

arasındaki belge değişiminin merkezileştirilmesi ve otomasyonu, 

• Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerdeki sunucuların belli merkezlerde toplanarak 

sağlık bulutunun oluşturulması, 

• Ulusal sağlık yazılım standardının (güvenlik, arayüz, karşılıklılık, işlerlik gibi) 

belirlenmesi, test merkezlerinde yazılım denetimlerinin yapılması ve denetimleri 

geçen yazılımlara sertifika verilmesi, 

• Sağlık alanında bilgi teknolojileri tabanlı çözümler üreten şirketlerin kayıt altına 

alınması, 

• E-sağlık uygulamalarında elektronik vatandaşlık kartı ve elektronik imza 

kullanımının sağlanması, 

• Sağlık-NET ve AB ülkeleri arasında birlikte çalışabilirliğe yönelik çalışmaların 

yapılması 

Sağlık Bakanlığı, e-sağlık alanında geliştirilecek olan yazılımların veri modeli ve veri 

ilişkileri tanımı gibi konulardaki standartları belirlemiştir; fakat geliştirilecek yazılımların 

güvenlik, donanım, arayüz, işlerlik, vb. alanlardaki standartları belirlenmemiştir. Bunlara 

ek olarak Türkiye’de sağlık alanındaki bilgi teknolojileri hızla gelişmiş ve hastane bilgi 

sistemleri üreten çok fazla sayıda firma faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu durum, 

rekabet açısından önemli kazanımlar sağlamakla birlikte, standardizasyon ve yoğun veri 

alış verişi gerektiren sağlık alanında önemli problemlere neden olmaktadır. 

Uzaktan sağlık ve bakım Uzaktan sağlık ve bakım Uzaktan sağlık ve bakım Uzaktan sağlık ve bakım     

Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri, BİT çözümlerinden faydalanılan bir başka yenilikçi 

hizmet alanıdır. Evde bakım kavramı; koruyucu ve tedavi edici sağlık bakımı sürekliliğinin 

etkili biçimde sürdürülmesi amacını güden, birey ve aileye yaşadığı ortamda sunulan 

sağlık bakım hizmetleri yaklaşımıdır. 

Türkiye’de evde bakımın tarihi henüz çok yenidir (1 Şubat 2010’da evde sağlık hizmetleri 

başlatılmıştır) ve bu alandaki ilk çalışmalar özel sektör ile başlamıştır. Bugün ülkemizde 

evde bakım hizmetleri, yerel yönetimler tarafından yoğun olmakla birlikte, yerel 
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yönetimler, özel hastaneler, özel evde bakım merkezleri ve kamu hastanelerinin evde 

bakım birimleri tarafından yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığı evde bakım alanında 

hastanın yaşadığı ev ortamında ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin sunumunu 

gerçekleştirmektedir. Sosyal ve destek hizmet boyutu için gerektiğinde ilgili kurum ve 

kuruluşlarla (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakıfları, Belediyeler, STK ve Gönüllü Yardım kuruluşları gibi) koordinasyon ve işbirliği 

sağlanmaktadır. 

İlerleyen dönemlerde, uzaktan sağlık ve bakım hizmetlerinin yaygınlaşması sonucunda 

bu alanda kullanılacak olan birçok ürünün standardizasyon ve akreditasyon ihtiyacı 

ortaya çıkacaktır. E-sağlık uygulamalarındaki standartların yanında Türkiye’de uzaktan 

sağlık ve bakım hizmetleri uygulamaları ve ürünleri alanındaki standartlar 

belirlenmemiştir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Sağlık Bakanlığı (Sorumlu) 

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

• Sosyal Güvenlik Kurumu 

• Yerel Yönetimler 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri standartlarının belirlenmesi 

bu alandaki yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine ve 

yaygınlığının artırılmasına olanak sağlayacaktır. Standartlara 

uygun yazılımların ve cihazların artması sağlık kuruluşlarına 

sunacakları uzaktan sağlık ve bakım hizmetlerine en uygun 

ürünleri seçmesine olanak tanırken dezavantajlı kesimlere ve 

kırsal kesimdeki vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti 

sağlanması mümkün kılınacaktır.  

Hastane bilgi sistemlerinin standartlarının ve akreditasyon 
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mekanizmasının oluşturulması ile bu sistemlerin birlikte 

çalışabilirliği, sistemler arası etkin veri paylaşımı,  sürekliliğini 

ve güvenlik gereksinimlerini karşılamaları sağlanabilecektir. 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Standartların belirlenmesine paydaşların katılımının sağlanması ve uzmanlık gerektiren 

alanlarda dışarıdan destek alınmasının ekstra maliyetleri olabilecektir. Bu kapsamda 

standartların belirlenmesi çalışmasında aşağıdaki maliyet kalemleri bulunacaktır: 

• STK, üniversite, özel sektör, yerel yönetim katılımını sağlayacak periyodik toplantılar 

yapılması 

• Gerek görüldüğü takdirde alınacak uzman görüşleri ve danışmanlık hizmetleri 

• Standartların yayımlanacağı ve paydaşların görüşlerinin toplanacağı portalın 

oluşturulması ve idamesinin yapılması 

• Oluşturulacak standartlar ile ilgili olarak ilgili kamu ve özel sektördeki paydaşların 

bilgilendirilmesi, gerekli eğitimlerin verilmesi ve toplantıların yapılması 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (kamu) Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri 

standartlarının ve e-sağlık alanında 

standardizasyon ve akreditasyon 

mekanizmasının belirlenmesi projesi: 

Danışmalık hizmeti alımıyla 4-6 aylık 

standartların ve akreditasyon 

ihtiyaçlarının belirlenmesi projesi 

maliyetlerini içermektedir. 

2,5-3,5 milyon TL 

Eğitim/farkındalık Konferanslar, koordinasyon 1,5 milyon TL/yıl 
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(kamu) toplantıları 

BT yatırımı (kamu) Koordinasyonun sağlaması ve 

standartlar hakkında bilgilerin 

paylaşımı amacıyla portal kurulması 

ve içerik oluşturulması 

100-200 bin TL (kurulum) 

50 bin TL/yıl (idame) 

Diğer (kamu) Standartların hazırlanmasını 

yönetecek ve koordinasyonu 

sağlayacak birimin kurulması ve 

idamesi 

0,5-1 milyon TL/yıl 

 

Toplam119  12,85-16,45 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 6.3.2.1 Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisinin oluşturulması 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri uygulamalarının yaygınlaştırılması ve hastana 

otomasyon sistemlerinin etkin kullanımı ve sürekliliği için öncelikle bu uygulamaların 

standartlarının ve akreditasyon mekanizmasının belirlenmesi gerekmektedir. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

 

 

 
119 Süreklilik gerektiren maliyet kalemleri için 5 yıllık bir süre göz önünde bulundurulmuştur 
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9999. Üst Seviye Uygulama . Üst Seviye Uygulama . Üst Seviye Uygulama . Üst Seviye Uygulama AdımlarıAdımlarıAdımlarıAdımları    

• Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri stratejisi projesi çerçevesine göre uzaktan bakım 

ve sağlık hizmetleri standartlarının ve kullanılacak ürünlerin akreditasyon 

mekanizmasının belirlenmesi 

• Hastane bilgi sistemleri standartlarının ve bu uygulamaların akreditasyon 

mekanizmasının belirlenmesi 

• Standartların ve akreditasyon mekanizmasının belirlenmesinde kamu-özel sektör-

üniversite işbirliğinin sağlanması için gerekli olan koordinasyonu sağlayacak ve farklı 

kesimlerin standartlar konusunda görüşlerini değerlendirecek kurulun oluşturulması 

• Oluşturulacak olan standartların hazırlanmış olan diğer standartlarla (örn. elektronik 

sağlık kayıtları) uyumunun sağlanması 

• Özel sektör tarafından geliştirilen uygulamaların, sunulan ürünlerin/cihazların 

standartlara uyum başvuru, akreditasyon süreçlerinin ve gereksinimlerinin 

tanımlanması 

• Standartlar ve akreditasyon ile ilgili kamu kurumlarında ve özel sektörde bilinirlik 

sağlanması 

• Standartlar ve akreditasyon hakkında gerekli eğitimlerin kamu kurumlarına ve özel 

sektör şirketlerine verilmesi 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Paydaş katılımının yeterince sağlanamaması 

• Standartlara uyumun etkili bir şekilde denetlenememesi 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri standartlarının belirlenmesi yoğun paydaş katılımı ve 

uzmanlık gerektiren bir çalışma olacaktır. Yaklaşık 12 aylık bir süre zarfında standartların 

ilk sürümünün hazırlanabileceği düşünülmektedir. 
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Strateji/Gelişim Alanı 6.3.3 Sağlık verilerinin araştırmacılara açılmasıStrateji/Gelişim Alanı 6.3.3 Sağlık verilerinin araştırmacılara açılmasıStrateji/Gelişim Alanı 6.3.3 Sağlık verilerinin araştırmacılara açılmasıStrateji/Gelişim Alanı 6.3.3 Sağlık verilerinin araştırmacılara açılması    

6.3.3.1 6.3.3.1 6.3.3.1 6.3.3.1 SaSaSaSağlık verilerinin araştırmacılara açılmasığlık verilerinin araştırmacılara açılmasığlık verilerinin araştırmacılara açılmasığlık verilerinin araştırmacılara açılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Toplanan sağlık ile ilgili verilerinin (teşhisler, ilaçlar, maliyetler gibi) yenilikçi uygulamalar 

oluşturulması, detaylı analizler ve çıkarımlar yapılması amacıyla araştırmacılar ve 

girişimler ile bireylerin mahremiyeti ve kamunun çıkarları gözetilecek şekilde 

paylaşımının sağlanması çalışmalarını içermektedir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de kişisel verilerin korunması, güvenliği ve mahremiyeti hakkında yürürlükte bir 

kanun bulunmadığı için hastaneler arasında ve uluslararası kuruluşlar ile (örnek Avrupa 

Birliği) elektronik hasta kayıtları paylaşımı yapılamamaktadır. Bu eksiklikten dolayı kamu 

kurumları (örn. Sağlık Bakanlığı ve SGK) arasındaki birlikte çalışabilirlik sekteye uğradığı 

gibi kamu-özel sektör-üniversite işbirlikleri de yeterli düzeye gelememektedir (örn. 

kamuda toplanan verilerin Ar-Ge ve yenilik (inovasyon) faaliyetlerinde kullanılması). 

Türkiye’de toplanan sağlık verilerinin yeni uygulamalar oluşturulması, detaylı analizler ve 

çıkarımlar yapılması amacıyla araştırmacılar ve girişimler ile bireylerin mahremiyeti ve 

kamunun çıkarları gözetilecek şekilde paylaşımı sağlanamamaktadır. 

Küresel örnekler incelendiğinde dünyanın pek çok ülkesinde hükümetler, sorumluluğu 

artırmak amacıyla şeffaflığın ve açıklığın önemini vurgulamaktadır. Örneğin, kısa süre 

önce İngiliz hükümeti Verimlilik ve Reform Grubu bünyesinde şeffaflık ve açık veriden 

sorumlu bir yönetici tayin etmiştir ve kamu kuruluşlarından derlenen geniş veri birikimini 

bir internet sitesinde yayımlamıştır (data.gov.uk). Küresel çapta ise, 2011 yılında 

başlatılan Açık Yönetim Ortaklığıyla tüm ülkeler veri şeffaflığını sağlamaya teşvik 

edilmektedir. 

İngiltere’de, Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmeliyet Enstitüsü yeni ilaçların ve mevcut 

pahalı tedavilerin klinik etkililiğinin ve maliyet verimliliğinin araştırılması amacıyla büyük 

veri kümelerini incelemeye başlamıştır. Bu araştırma kuruma en iyi tedavileri saptama, 

maliyetle ilgili kuralları ortaya koyma ve ilaç ve tıbbi cihaz üreticisi firmalarla daha etkili 
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bir müzakere yürütebilme olanağını vermektedir. Benzer şekilde, İtalyan Tıp Dairesi de 

ulusal maliyet verimliliği programı çerçevesinde yeni pahalı ilaçlara ait klinik verileri 

toplayıp analiz etmekte ve analiz sonuçları doğrultusunda bu ilaçların fiyatlarını ve satış 

koşullarını yeniden değerlendirebilmektedir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Sağlık Bakanlığı (Sorumlu) 

• Sosyal Güvenlik Kurumu 

• TÜBİTAK 

• TÜİK 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    Büyük miktardaki sağlık verilerinin araştırmacıların kullanımına 

açılmasıyla aşağıdaki alanlarda faydalar ortaya çıkabilecektir. 

• Sağlık alanında detaylı analizler yapılarak maliyetlerin 

düşürülmesi (örn. pahalı tedavilerin klinik etkilerinin 

ölçülmesi, ilaçların klinik etkinliklerinin ölçülmesi) 

• Sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması (örn. daha etkili ve 

daha az maliyetli tedavilerin ve ilaçların kullanılması) 

• Şeffaflığın sağlanması (örn. sağlık harcamalarının dağılımı, 

sağlık haritalarının oluşturulması) 

• E-Sağlık uygulamaları alanındaki girişimlerin sayısının 

artırılması ve bunun sonucunda istihdamın artırılması 

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 

göstergelerinden yararlanılabilir: 

• Sağlık verisi kullanılarak hayata geçirilen uygulama sayısı 

ve bu uygulamaların kullanım oranları 
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• E-sağlık uygulamaları pazar hacmi ve gelişimi 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

BT yatırımı 

(kamu) 

Açık veri altyapısı ve mevcut sistemler ile 

entegrasyonu: Farklı alanlarda yapılan benzer 

kamu verisi paylaşımı projelerinin maliyetleri 

incelendiğinde sağlık verisinin araştırmacılar ile 

paylaşılması için gerekli olan altyapının kurulması 

ve mevcut sistemler ile entegrasyonun 

sağlanması projesinin maliyetini içermektedir. 

5-10 milyon TL 

BT yatırım 

(kamu) 

Veri paylaşım platformunun idamesinin 

sağlanması 

0,5-1 milyon 

TL/yıl 

Toplam120  7,5-10 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 8.3.1.1 Kamu verisinin yeniden kullanımının artırılması 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

 

 

 
120 Süreklilik gerektiren maliyet kalemleri için 5 yıllık bir süre göz önünde bulundurulmuştur 
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Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulam8. İlişkili Uygulam8. İlişkili Uygulam8. İlişkili Uygulamalaralaralaralar    

Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Verilerin paylaşımının fayda ve risk analizinin yapılması 

• Elektronik sağlık kayıtlarının ve diğer sağlık verilerinin paylaşımını sağlayacak 

düzenlemelerin yapılması ve hayata geçirilmesi 

• Toplanan verilerin, kişisel verilerin gizliliğini koruyacak şekilde paylaşım 

standartlarının (örn. veri modeli, paylaşım şekli, paylaşım arayüzleri/servisleri, 

güvenlik, gizlilik, ücretlendirme) belirlenmesi 

• Hangi verilerin hangi seviyede paylaşılacağına karar verilmesi 

• Veri paylaşımı uygulama planının yapılması 

• Pilot uygulama ile başlanıp veri paylaşımının yaygınlaştırılması 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Sağlık verilerinin paylaşımı sağlayacak düzenlemenin hayata geçirilememesi 

• Sağlık verilerini sağlayacak kamu kurumları arasında verilerin zenginleştirilmesi 

amacıyla birlikte çalışabilirliğin ve eşgüdümün sağlanamaması 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Bu uygulama 24-36 ay arasında tamamlanabilir. Bu süreye ek olarak sağlık birimleri 

tarafından üretilen/toplanan verilerin taranmasının, paylaşım standartlarının uygulamaya 

alınmasının ve paylaşım platformunun oluşturulmasının uzun süren çalışmalar 

gerektirebileceği düşünülmektedir. 
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Tema 6.4 Sera gazı salımlarının düşürüTema 6.4 Sera gazı salımlarının düşürüTema 6.4 Sera gazı salımlarının düşürüTema 6.4 Sera gazı salımlarının düşürülmesine yardımcı olan, enerji verlmesine yardımcı olan, enerji verlmesine yardımcı olan, enerji verlmesine yardımcı olan, enerji veriiiimmmmliliğini liliğini liliğini liliğini 

artıranartıranartıranartıran    ve fosil yakıtlarda dışa bağımlılığı azaltan yeşil bilişim teknolojilerinin ve fosil yakıtlarda dışa bağımlılığı azaltan yeşil bilişim teknolojilerinin ve fosil yakıtlarda dışa bağımlılığı azaltan yeşil bilişim teknolojilerinin ve fosil yakıtlarda dışa bağımlılığı azaltan yeşil bilişim teknolojilerinin 

yaygınlaştırılmasıyaygınlaştırılmasıyaygınlaştırılmasıyaygınlaştırılması    

Strateji/Gelişim Alanı 6.4.1 Sera gazı salımlarının BİT ile düşürülmesi ve enerji Strateji/Gelişim Alanı 6.4.1 Sera gazı salımlarının BİT ile düşürülmesi ve enerji Strateji/Gelişim Alanı 6.4.1 Sera gazı salımlarının BİT ile düşürülmesi ve enerji Strateji/Gelişim Alanı 6.4.1 Sera gazı salımlarının BİT ile düşürülmesi ve enerji 

verimliliğinin BİT destekliverimliliğinin BİT destekliverimliliğinin BİT destekliverimliliğinin BİT destekli    çözümler ile artırılmasıçözümler ile artırılmasıçözümler ile artırılmasıçözümler ile artırılması    

6.4.1.1 6.4.1.1 6.4.1.1 6.4.1.1 Yeşil bilişim alanındaki stratejinin belirlenmesi, hedeflerin ortaya Yeşil bilişim alanındaki stratejinin belirlenmesi, hedeflerin ortaya Yeşil bilişim alanındaki stratejinin belirlenmesi, hedeflerin ortaya Yeşil bilişim alanındaki stratejinin belirlenmesi, hedeflerin ortaya 

konulması ve eylem planlarının bir bütünlük içerisinde oluşturulmasıkonulması ve eylem planlarının bir bütünlük içerisinde oluşturulmasıkonulması ve eylem planlarının bir bütünlük içerisinde oluşturulmasıkonulması ve eylem planlarının bir bütünlük içerisinde oluşturulması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Yeşil bilişim alanındaki stratejinin belirlenmesi, hedeflerin ortaya koyulması ve eylem 

planlarının bir bütünlük içerisinde oluşturulması çalışmalarını içermektedir. Bu kapsamda 

aşağıdaki alanlara strateji belgesinde değinebilir; 

• Sanayi, ulaşım, enerji, binalar, çevre gibi alanlarda oluşturulacak olan politika ve 

strateji belgelerinin yeşil bilişim ile ilgili hedefleri ve eylemleri içermesi  

• Sanayi, ulaşım, enerji, binalar, çevre gibi alanlardaki mevcut strateji dokümanlarının 

ve eylem planlarının yeşil bilişim hedeflerini ve eylemlerini içerecek şekilde 

güncellenmesi 

• Sokak aydınlatmalarında LED teknolojisinin ülke geneline yaygınlaştırılması 

• Akıllı şebekelerin ve akıllı elektrik sayaçlarının pilot illerde uygulamaya alınması ve 

elde edilen sonuçlara göre kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılması 

• Kayıp ve kaçakların önlenmesi amacıyla akıllı şebekelerin yaygınlaştırılması 

• Elektronik/elektrikli cihazlarda (beyaz eşya dışındaki cihazları da kapsayacak 

şekilde) enerji ve geri dönüşüm sertifikasyonu ve etiketlendirmenin yapılması 

• Kamuda yeşil tedarike geçilmesi ve kamu tedarikinin yeşil bilişim ürün ve 

hizmetlerinin ticarileştirilmesini sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi 

• Vatandaşlara ve işletmelere örnek olması açısından kamu binalarında enerji 

verimliliğinin sağlanması ve kamuda yeşil veri merkezlerinin kurulması 
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• Merkezi ve yerel yönetimlerin sunduğu çevrimiçi hizmetlerin sunumunun artırılması 

• Yeni bina ruhsatlarında enerji verimliliği standartlarının uygulanması, binalarda enerji 

verimliliğini sağlayan düzenlemelerin ve denetlemelerin etkin bir şekilde hayata 

geçirilmesi 

• Yeni yapılan konutlarda ve kamu binalarında enerji talep yönetimi ve akıllı bina 

sistemlerinin hayata geçirilmesi ve bu çözümlerin uygulanması için teşviklerin 

sağlanması 

• Mevcut binalarda BİT ile enerji verimliliğini sağlayan çalışmaların desteklenmesi, 

yerel yönetimler ile ortak çalışmaların yapılması ve yeşil bilişim ürün ve hizmetlerinin 

kullanımının teşvik edilmesi 

• Sanayide enerji verimliliğinin sağlanması amacıyla akıllı motorlar gibi uygulamaları 

hayata geçiren özel sektör şirketlerine mali destekler, vergi indirimleri gibi teşviklerin 

sağlanması 

• Hazırlanan taslak Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri stratejisinin hayata geçirilmesi 

• Yeşil bilişim alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı ve enerjideki cari açığı göz önünde 

bulundurulduğunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemi daha da artmaktadır. Enerji 

üretiminde Türkiye’nin dışa bağımlılığın yüksek seviyesi düşünüldüğünde, enerji 

verimliliğinin yeşil bilişim teknolojileri kullanımı sonucunda artırılması, Türkiye için büyük 

ekonomik öneme sahiptir.  

Türkiye’de kamu kurumları yeşil bilişim alanına giren bazı alanlarda kendi kurumları 

çerçevesinde strateji ve eylem planları belirlemekle ve çalışmalar yürütmekle birlikte 

yeşil bilişim alanında bütüncül bir strateji belirlenmemiş, hedefler konulmamış, özel 

sektör ile işbirliği yeterli seviyede sağlanamamış ve toplumda bu alanda farkındalık 

oluşturulamamıştır. 

Türkiye’deki bu eksikliklere karşı, son yıllarda iklim değişikliği ve yeşil bilişim ülkelerin 
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politika gündemlerinin ana maddelerinden birini oluşturmaktadır. Bu amaçla ülkeler 

küresel ısınmada önemli etkisi bulunan sera gazlarının salımlarını düşürmek amacıyla 

hedefler belirlemiş ve pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke karbon salımını 2020 

yılına kadar düşürmek için taahhütte bulunmuştur. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Kalkınma Bakanlığı (Sorumlu) 

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

• TÜBİTAK  

• Yerel Yönetimler 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    
Bu uygulamanın hayata geçirilmesi ile birlikte aşağıdaki 

faydalar sağlanabilir; 

• Yeşil bilişim stratejisinin bütüncül bir şekilde oluşturulması 

• Enerji verimliliğinin sağlanması ve sera gazı salımlarının 

düşürülmesi 

• LED aydınlatma ile %40-60 enerji tasarrufu 

• Kamu hizmetlerinde cisimsizleştirme ile %20-30 kâğıt 

tasarrufu 

• Akıllı motor sistemleri ile %20-30’a varan verimlilik artışı 

• Binalarda %15 oranında enerji verimliliği 



 

626 

 

• Akıllı şebekeler ile enerji kayıplarında %30-40 azalma 

• Ulaşımda %20’ye yakın yakıt tasarrufu 

• E-atıkların geri dönüşüm oranının gelişmiş ülke 

seviyelerine ulaşması (Türkiye’de bu oran %2 olurken 

gelişmiş ülkelerde bu oran ortalama %25-30 

seviyesindedir) 

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 

göstergelerinden yararlanılabilir: 

• Sera gazı salınım miktarı ve sektörel kırılımı 

• LED aydınlatma penetrasyonu 

• Akıllı motor sistemlerinin endüstride penetrasyonu 

• Konutlarda ve binalarda ortalama enerji kullanımı 

• Enerji kayıpları oranı 

• Araçlarda ortalama yakıt tüketimi 

• E-atık geri dönüşüm ve yeniden kullanım oranı 

• Enerji alanındaki cari açık 

FaydaFaydaFaydaFayda    Akıllı bina sistemlerinin Türkiye’de hayata geçirilmesi 

sonucunda binalarda enerji tasarrufu elde edilmesi ve akıllı 

şebekelerin yaygınlaştırılması sonucunda enerji kayıplarının 

azaltılması yıllık ortalama 750–1000 milyon TL tasarruf 

edilmesine olanak sağlayabilir. 
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Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer121121121121    8,5-12 milyar TL    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (kamu) Yeşil bilişim stratejisinin 

belirlenmesi: 6-9 aylık bir strateji ve 

devamında yapılacak olan 3-6 aylık 

bir eylem planı oluşturma projesinin 

maliyetlerini içermektedir. 

5-8 milyon TL 

Toplam  5-8 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Yeşil bilişim uygulamalarının bir plan çerçevesinde hayata geçirilmesi ve paydaşlar 

arasındaki koordinasyonun sağlanması için öncelikle bu uygulamanın gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• 3.1.3.3 Yeşil bilişim alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi   

 

 

 
121 Net bugünkü değer hesaplanırken 10 yıllık bir süre ve %8,3 faiz oranı göz önünde bulundurulmuştur 
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9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Yeşil Bilişim alanında kamu kurumları arasında eşgüdümü ve koordinasyonu 

sağlayacak ve ortak hedefleri belirleyecek kurulun oluşturulması 

• Yerel yönetimlerin ve merkezi kamu birimlerinin yeşil bilişim alanında yapacağı 

çalışmalardaki rollerinin ve sorumluluklarının belirlenmesi 

• Stratejinin oluşturulmasına üniversite, özel sektör ve STK katılımının sağlanması 

• Sera gazı salımı ve enerji verimliği alanında gerekli ölçümlemelerin ve denetimlerin 

etkin bir şekilde yapılmasını sağlayacak yapının oluşturulması ve süreçlerin 

belirlenmesi 

• Yeşil bilişim alanındaki hedeflerin ve eylem planlarının oluşturulması ve bu eylem 

planlarının hayata geçirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması 

• Birden fazla kamu kurumunun ortak çalışmasını gerektirecek olan yeşil bilişim eylem 

planının uygulanmasını yönetecek kurulun rol ve sorumluluklarının belirlenmesi 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Pek çok kamu ve özel sektör paydaşın katılımını gerektiren yeşil bilişim stratejinin 

hazırlanmasına yeterli desteğin ve katılımın sağlanamaması ve hazırlanan stratejinin 

benimsenmemesi 

• Büyüyen bir ekonomi olan Türkiye’de strateji çalışması çerçevesinde belirlenen sera 

gazı hedeflerinin özel sektör tarafından yeterince 

benimsenmemesi/desteklenmemesi  

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Pek çok kurumun ve paydaşın katılımını gerektiren yeşil bilişim stratejisinin ve eki eylem 

planının oluşturulmasının 12-18 aylık bir sürede tamamlanabileceği düşünülmektedir.  
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Strateji/Gelişim Alanı 6.4.2 Toplumda enerji verimliliğinin önemi ve eStrateji/Gelişim Alanı 6.4.2 Toplumda enerji verimliliğinin önemi ve eStrateji/Gelişim Alanı 6.4.2 Toplumda enerji verimliliğinin önemi ve eStrateji/Gelişim Alanı 6.4.2 Toplumda enerji verimliliğinin önemi ve e----atıklar atıklar atıklar atıklar 

konusunda farkındalık yaratılmasıkonusunda farkındalık yaratılmasıkonusunda farkındalık yaratılmasıkonusunda farkındalık yaratılması    

6.4.2.1 6.4.2.1 6.4.2.1 6.4.2.1 Toplumda yeşil bilişim alanında (özellikle enerji verimliliği) farkındalık Toplumda yeşil bilişim alanında (özellikle enerji verimliliği) farkındalık Toplumda yeşil bilişim alanında (özellikle enerji verimliliği) farkındalık Toplumda yeşil bilişim alanında (özellikle enerji verimliliği) farkındalık 

yaratılmasıyaratılmasıyaratılmasıyaratılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Özel sektöre yeşil bilişimin faydalarının anlatılması ve toplumun genelinde farkındalık 

yaratılması (örn. en iyi uygulamaların ve önerilerin paylaşılması, enerji verimli cihazlar 

için vergi indirimleri, enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme ve öneriler portalı, sosyal 

medya araçları kullanımı) çalışmaları bu uygulama çerçevesinde incelenmektedir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de enerji verimliği alanında toplumu bilgilendirmeye yönelik çalışmalar istenilen 

seviyede değildir. Bununla birlikte yeşil bilişim alanında ülkeler farkındalık yaratma, 

ulusal stratejileri oluşturma, en iyi uygulamaları paylaşma, özel sektör ve vatandaşların 

katılımını artırma, enerji verimliliğini artırma ve e-atık yönetimi konusunda çalışmalar 

yürütmektedir. 

Danimarka, Yeşil BİT alanında kamu ve özel sektördeki en iyi uygulamaların 

yaygınlaşması amacıyla bir internet portalı kurmuştur. Ülkede ayrıca bu alanda 

yarışmalar düzenlenmekte ve ödüller verilmektedir. Danimarka’da, ayrıca vatandaşlar 

tarafından evlerde harcanan enerjinin verimli kullanılması için kampanyalar 

düzenlenmektedir. 

Hollanda, “uzun vadeli anlaşmalar” adında bir program ile özel sektörün enerji 

verimliliğini %2 geliştirmesi konusunda bağlayıcı hükümler belirlemiştir 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Sorumlu) 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı  



 

630 

 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  

• Kalkınma Bakanlığı 

• Yerel Yönetimler 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    Bu alanda farkındalık yaratılarak yeşil kent teknolojilerinin 

kullanımının yaygınlaştırılması (örn. akıllı sayaçlar, akıllı bina 

sistemleri) ve bu çözümlere vatandaş talebinin artırılması 

sağlanabilir. 

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 

göstergesinden yararlanılabilir: 

• Yeşil bilişim ürün ve hizmetleri pazar hacmi ve gelişimi 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Yeşil bilişimde farkındalık çok farklı kanallar kullanılarak sağlanabilir. Kullanılacak 

kanalların kullanım sıklığı ve tanıtımların yapılacağı bölgelerin/yerlerin sayısı maliyetleri 

doğrudan etkileyecektir. 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Eğitim/farkındalık 

(kamu) 

Yeşil bilişim teknolojileri hakkında 

farkındalık çok farklı kanallar 

kullanılarak sağlanabilir. Kullanılacak 

kanalların kullanım sıklığı ve 

tanıtımların yapılacağı kent/kanal 

2,5-5 milyon TL 



 

631 

 

sayısı, maliyetleri doğrudan 

etkileyecektir. 

Eğitim/farkındalık 

(özel sektör) 

Özel sektör tarafından yapılan yeşil 

bilişim alanındaki farkındalık artırma 

çalışmaları 

2,5-5 milyon TL 

BT yatırımı (kamu) Enerji verimliliği portalı: Bilgilendirme 

amaçlı portalın kurulumu 

100-200 bin TL (kurulum) 

50 bin TL/yıl (idame) 

Toplam122  17,85-35,45 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 6.4.1.1 Yeşil bilişim alanındaki stratejinin belirlenmesi, hedeflerin ortaya koyulması 

ve eylem planlarının bir bütünlük içerisinde oluşturulması 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Farkındalık çalışmaları yürütecek kurumların belirlenmesi, rol ve sorumlulukların 

 

 

 
122 Süreklilik gerektiren kamu maliyet kalemleri için 5, özel sektör için 2 yıllık bir süre göz önünde bulundurulmuştur 
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paylaşımının yapılması ve yürütülecek etkinliklerin ortak hedefe ulaşmak için 

koordinasyonunun sağlanması 

• Kampanya stratejisinin, mecraların belirlenmesi (örn. ilan panoları, otobüs durakları, 

ulusal ve yerel kanallarda kamu spotu, tanıtım portalı) ve verilecek olan mesajların 

belirlenmesi 

o Tanıtım yapılacak olan bölgelerin ve yeşil bilişim alanlarının belirlenmesi 

o Her bir bölge ve alan için en uygun mecranın belirlenmesi 

o Tanıtımı yapılacak olan yeşil bilişim uygulamalarının belirlenmesi ve 

verilecek olan mesajların oluşturulması 

o Kampanya süresinin belirlenmesi 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Enerji verimliliğini artırma ve sera gazı salımlarını düşürme çözümlerinin ek 

maliyetleri 

• Uygulamaları hayata geçirecek hizmetlerin ve yetkinliklerin sağlanamaması 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Kampanya stratejisinin, mecraların ve verilecek mesajların belirlenmesinin 3-4 ay 

içerisinde tamamlanabileceği düşünülmektedir. 
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6.4.2.2 6.4.2.2 6.4.2.2 6.4.2.2 EEEE----Atık geri dönüşüm/kazanım oranınAtık geri dönüşüm/kazanım oranınAtık geri dönüşüm/kazanım oranınAtık geri dönüşüm/kazanım oranının artırılması ve gelişmiş ülke ın artırılması ve gelişmiş ülke ın artırılması ve gelişmiş ülke ın artırılması ve gelişmiş ülke 

seviyelerine çıkarılmasıseviyelerine çıkarılmasıseviyelerine çıkarılmasıseviyelerine çıkarılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

E-Atık geri dönüşüm/kazanım oranının artırılması ve gelişmiş ülke seviyelerine 

getirilmesi çalışmalarını içermektedir. Bu amaçla, toplumda ve işletmelerde e-atığın 

ekonomik değeri ve çevreye olan etkileri konusunda farkındalık yaratılması ve 

işletmelerin ve belediyelerin toplanan e-atık miktarını artırmaya yönelik çalışmaların 

teşvik edilmesi önem taşımaktadır. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

E-Atık kavramı, ekonomik ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik cihazların 

kontrolsüz bir şekilde elden çıkarılması sonucu ortaya çıkan atıklar için kullanılmaktadır. 

Günümüzde elektronik cihazların oluşturduğu atıkların ortadan kaldırılması ciddi bir 

sorun olarak ortaya çıkmakta olup, bu kapsamda e-atık (elektronik atık) kavramı önem 

kazanmaktadır.  

E-Atık konusundaki en güncel veri Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel 

Müdürlüğü tarafından hazırlanan Özel Atık İstatistikleri 2003-2009 dokümanında 

verilmiştir. Bu verilere göre, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından uygunluk yazısı verilen 

firmaların kayıt altına aldığı toplanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) miktarı 

2009 yılı sonu itibariyle 4.000 tona ulaşmıştır. 2009 yılında toplanan 4.000 ton elektronik 

atığın işlenmesi sonucu 2.545 ton malzeme yurt içinde kullanılmak üzere satışa 

sunulurken, yurt içinde kullanım olanağı olmayan 1.146 ton elektronik devre, elektronik 

bileşen gibi donanım yurt dışına ihraç edilmiştir. Bununla birlikte, Türkiye de yıllık oluşan 

elektronik atık miktarının yaklaşık 400-540 bin ton olduğu tahmin edilmektedir. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’ndan uygunluk yazısı ile çalışan firmalarca toplanan, yasal atık 

miktarı 2011 yılı için 8 bin ton civarındadır. Küresel örneklerde %25-30 seviyesinde olan 

e-atık geri dönüşüm oranı Türkiye’de %2 seviyesindedir. 
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3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Sorumlu) 

• Yerel Yönetimler 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    Yapılacak bu çalışma ile e-atık hakkında farkındalık ve talep 

yaratılması ve e-atık geri dönüşüm/ kazanım oranının 

artırılması mümkün olacaktır. E-Atık geri dönüşüm ve geri 

kazanım oranlarının gelişmiş ülkeler seviyesine getirilmesi yıllık 

80-100 milyon TL arasından ek gelir yaratabilir. 

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 

göstergelerinden yararlanılabilir: 

• E-atık geri dönüşüm ve geri kazanım oranları 

• E-atık pazar hacmi ve gelişimi 

FaydaFaydaFaydaFayda    80-100 milyon TL/yıl    

Net Bugünkü Net Bugünkü Net Bugünkü Net Bugünkü 

DeğerDeğerDeğerDeğer123123123123    

650-800 milyon 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

E-Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım oranının artırılması için Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların 

Kontrolü Yönetmeliği”nin belirlediği esaslara uyulması gerekmektedir. Bunun 

 

 

 
123 Net bugünkü değer hesaplanırken 10 yıllık bir süre ve %8,3 faiz oranı göz önünde bulundurulmuştur 
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yönetmeliğe uyum sonucunda belediyelerin ve özel sektör şirketlerinin (elektrikli ve 

elektronik eşya üreticileri) karşılaması gereken maliyetler oluşacaktır.  

• Belediyelerin e-atık yönetim planı çerçevesinde toplama programı hakkında konutları 

bilgilendirmesi ve bu program çerçevesinde toplama işleminin yapılması veya 

yaptırılması maliyetleri 

• Belediyelerin e-atık getirme merkezleri kurması ve kurulan getirme merkezlerine 

ilişkin olarak toplumu bilgilendirilmesi maliyetleri 

• Özel sektör şirketlerinin evsel olmayan e-atıkları toplanması, işlenmesi ve bertaraf 

edilmesi amacıyla bir sistem kurması maliyetleri 

• Belediyelerin yetki alanı dışında evsel e-atıkların toplanması için il özel idareleri ile 

yapılacak ortak çalışmaların özel sektör şirketleri tarafından desteklenmesi maliyetleri 

• Özel sektörün belediyelerle birlikte veya münferit olarak eğitim ve bilinçlendirme 

kampanyaları düzenlemesi ve bu etkinliklerde kullanılacak yazılı ve görsel 

dokümanları sağlaması maliyetleri 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• E-Atık konusunda farkındalık çalışmaları yürütecek kurumların belirlenmesi ve rol ve 
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sorumlulukların paylaşımının yapılması 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların 

Kontrolü Yönetmeliği’ne uyumun denetlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması 

• Belediyelerde e-atık toplama noktalarının ve süreçlerinin belirlenmesi ve 

uygulanması 

• Sınırlı sayıda bulunan e-atık işleme tesislerinin ülke geneline yaygınlaştırılması 

• Büyükşehirlerde ve illerde ilan panolarının, otobüs duraklarının tanıtım amaçlı 

kullanımı ve ulusal ve yerel kanallarda kamu spotlarının yayımlanması, bilgilendirme 

portalının kurulması ve yönetilmesi 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Yerel yönetimlerde e-atıklar hakkında bilgilendirme ve atıkların toplanması için 

bütçe/kaynak ayrılamaması 

• Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’ne olan uyumun 

denetlenmesinde problemler yaşanması 

• Özel sektör ve belediyeler arasındaki işbirliğinin sağlanamaması  

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

E-Atık geri dönüşüm/kazanım oranının artırılması ve gelişmiş ülke seviyelerine 

çıkarılması süreklilik arz eden bir çalışmadır. E-atık konusunda farkındalık çalışmalarının 

yürütülmesinin ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Atık Elektrikli ve Elektronik 

Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’ne uyumun denetlenmesi ve gerekli önlemlerin 

alınmasının 2-3 sene süreceği düşünülmektedir. 
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Tema 6.5 Yüksek hacimdeki verinin işlenerek dağa doğru çıkarımlar yapılmasına, Tema 6.5 Yüksek hacimdeki verinin işlenerek dağa doğru çıkarımlar yapılmasına, Tema 6.5 Yüksek hacimdeki verinin işlenerek dağa doğru çıkarımlar yapılmasına, Tema 6.5 Yüksek hacimdeki verinin işlenerek dağa doğru çıkarımlar yapılmasına, 

sunulan hizmetlerin kalitesinin ve iş süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına sunulan hizmetlerin kalitesinin ve iş süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına sunulan hizmetlerin kalitesinin ve iş süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına sunulan hizmetlerin kalitesinin ve iş süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına 

yardımcı olan büyük veri uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyardımcı olan büyük veri uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyardımcı olan büyük veri uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyardımcı olan büyük veri uygulamalarının yaygınlaştırılması    

Strateji/Gelişim Alanı 6.5.1 Kamuda büyStrateji/Gelişim Alanı 6.5.1 Kamuda büyStrateji/Gelişim Alanı 6.5.1 Kamuda büyStrateji/Gelişim Alanı 6.5.1 Kamuda büyük veri pilot uygulamalarının hayata ük veri pilot uygulamalarının hayata ük veri pilot uygulamalarının hayata ük veri pilot uygulamalarının hayata 

geçirilmesigeçirilmesigeçirilmesigeçirilmesi    

6.5.1.1 6.5.1.1 6.5.1.1 6.5.1.1 Kamuda büyük veri pilot uygulamalarının hayata geçirilmesiKamuda büyük veri pilot uygulamalarının hayata geçirilmesiKamuda büyük veri pilot uygulamalarının hayata geçirilmesiKamuda büyük veri pilot uygulamalarının hayata geçirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Kamuya, işletmelere ve bireylere birçok faydalar sağlayan büyük veri alanında 

çalışmalar ve yatırımlar küresel olarak ivme kazanmaktadır. Büyük veri çözümlerinin 

kullanılması kamuya ve özel şirketlere pek çok fırsatlar da sunmaktadır. Bu uygulama 

kapsamında Türkiye’de kamu kurumlarında büyük veri uygulamalarının hayata 

geçirilmesi çalışmaları bulunmaktadır. 

Öncelikli olarak bu uygulama kapsamında büyük verinin hangi alanlarda ne gibi faydalar 

sağlayabileceğinin analizinin yapılması gerekmektedir. Bu analiz sonucunda potansiyel 

büyük veri projeleri listesi ve her bir projesinin maliyeti ve faydası hesaplanmış olacaktır. 

Kamu verisi kullanılarak büyük veri uygulamaların geliştirilmesi ve başarı örneklerinin 

oluşturulması bu teknolojilerin Türkiye’de yaygınlaştırılmasın öncülük edecektir. Aşağıda 

kamu verisi kullanılarak geliştirilebilecek büyük veri uygulamalarına örnekler 

sunulmuştur; 

• Sağlık ve SGK verileri kullanılarak sağlık alanında harcamaların azaltılması ve sağlık 

hizmetlerinin kalitesinin artırılması 

• Vergilerin kaçaklarının önlenmesi amacıyla yapılan vergi beyanlarının doğruluğunun 

otomatik olarak incelenmesi ve yanlış/hatalı beyanların belirlenmesi 

• Internet üzerinden toplanan veriler ve kamudaki diğer verilerin entegrasyonu 

sonucunda bilgi güvenliği risklerinin daha iyi bir şekilde analiz edilmesi 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    
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Türkiye’de büyük veri alanında çalışmalara başlanmakla beraber, gerçek anlamda büyük 

veri uygulama örnekleri sınırlıdır. Türkiye’deki haberleşme, perakende, bankacılık gibi 

müşteri bilgisinin ve müşteri davranışlarının yakından takip edildiği alanlarda faaliyet 

gösteren büyük özel şirketler, müşterileri ile ilgili toplamış oldukları büyük hacimdeki 

verileri kullanarak müşteri davranışlarını tahmin etme, müşterilerine sunulan hizmetlerin 

kalitesini artırma, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırma, karar alma 

mekanizmalarına yardımcı olacak öngörüler üretme, ürün tasarımlarını müşteri 

beklentilerine göre şekillendirme, ürün fiyatlandırmasını optimize etme, detaylı müşteri 

segmentasyonu yapma ve ürünlerini sundukları kanalların verimliliğini artırma gibi 

alanlarda “veri madenciliği” çalışmaları yapmaktadır.  

Kamuda ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) toplamış olduğu büyük miktardaki 

yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler üzerinde çeşitli analizler yaparak verimliliği 

artırmak, kayıp-kaçak oranlarını düşürmek ve hizmet kalitesini yükseltmek için büyük veri 

konusunda çalışmalara başlamıştır. 

Küresel örneklerde büyük veri alanında en aktif olarak çalışmalar yürüten ülkelerin 

başında ABD gelmektedir. Hızla büyüyen dijital veri hacminden en iyi şekilde 

yararlanmayı hedefleyen Obama Yönetimi Mart 2012'de "Büyük Veri Araştırma ve 

Geliştirme Girişimini" başlatmıştır. Girişimi başlatmak üzere bir araya gelen altı bakanlık 

ve diğer kurumlar muazzam miktarlardaki dijital verinin işlenmesindeki erişim, 

organizasyon ve analizler gibi konulara yönelik gerekli araçların ve tekniklerin 

geliştirilmesi için 200 milyon doların üzerinde bir kaynak sağlama taahhüdünde 

bulunmuştur.  

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Başbakanlık (Sorumlu) 

• TÜBİTAK 

• Başbakanlık  

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    
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EtkiEtkiEtkiEtki    Büyük veri uygulamalarının kamuda kullanımı sonucunda 

aşağıdaki faydaların elde edilmesi mümkündür: 

• Kamu maliyetlerinin azaltılması: Verilerin etkin bir şekilde 

analizlerde kullanılması sonucunda yatırımlardaki 

mükerrerliğin azaltılması, vergi kaçaklarının ve sağlık 

harcamalarının azaltılması mümkündür. 

• Hizmet kalitesinin artırılması: Büyük veri kamu 

yöneticilerinin sayısal değerler üzerinden karar 

verebilmelerine olanak tanımakta ve karar alma 

mekanizmalarının etkinliğini artırmaktadır. Doğru kararların 

alınması sonucunda kamu hizmetlerinin kalitesi ve etkinliği 

artmaktadır. 

• Vatandaş memnuniyetinin artırılması: Artan hizmet 

kalitesinin yanında büyük veri kamuda şeffaflığa ve açıklığa 

olanak sağlamaktadır. Vatandaşlar kamunun etkinliği 

hakkında sayısal verilere dayalı detaylı bilgiye sahip 

olabilmektedir. 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net BNet BNet BNet Bugünkü Değerugünkü Değerugünkü Değerugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Kamuda büyük veri uygulamaların hayata geçirilmesi yapılacak olan projelerin 

kapsamına, verinin hacmine, hızına, çeşitliliğine ve güncel sistemler ile entegrasyonuna 

göre değişiklik gösterecektir. Genel olarak büyük veri uygulamalarının hayata geçirilmesi 

aşağıdaki maliyet kalemlerini içermektedir. 

• Yazılım maliyetleri 

• Donanım maliyetleri (yedekleme, saklama, işleme gibi) 

• Danışmanlık hizmetleri (örn. yazılımların geliştirilmesi, algoritmaların tasarlanması) 
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• Büyük veri uygulamasının idamesi/bakımı 

Bu kapsamda büyük veri alanından kendi kendini finanse edecek projelerle başlanması 

ve başarı örneklerinin oluşturulması önem taşımaktadır. 

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

BT yatırımı (kamu) Büyük veri uygulamasının hayata 

geçirilmesi: 1 petabaytlık 250 

sunucunun bulunduğu bir büyük 

veri uygulaması kurulumu 

2-4 milyon TL 

(kurulum) 

0,25-0,5 milyon TL/yıl 

(idame) 

Danışmanlık (kamu) Büyük veri uygulamalarının 

geliştirilmesi için gerekli 

analizlerin ve tasarımın 

yapılması, yazılımların 

geliştirilmesi, algoritmaların 

tasarlanması 

3-5 milyon TL 

Toplam124  24,25-47,25 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

 

 
124 Süreklilik gerektiren maliyet kalemleri için 5 yıllık bir süre göz önünde bulundurulmuştur. Sağlık, enerji, eğitim, 

maliye, güvenlik, sosyal sigorta, sosyal yardımlar gibi farklı alanlarda toplam 10 projenin hayata geçirileceği 
farzedilmiştir. 



 

641 

 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• 8.3.1.1 Kamu verisinin yeniden kullanımının artırılması 

• 3.1.3.1 Büyük veri alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi 

 

9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Kamu verisinin detaylı olarak incelenmesi ve potansiyel büyük veri uygulama 

alanlarının belirlenmesi 

• Büyük veri uygulama alanları ile ilgili fayda ve maliyet analizlerinin yapılması 

• Fayda ve maliyet analizine göre öncelikli alanların ve gereksinimlerin belirlenmesi  

• Pilot büyük veri uygulamaları ile başlanarak büyük veri uygulamalarının 

yaygınlaştırılması 

• Büyük verinin kamudaki kullanım alanları hakkında ilgili kamu çalışanlarının eğitilmesi 

ve büyük veri alanındaki bilincin artırılması 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Kamu verisinin toplanması, temizlenmesi ve düzeltilmesinin uzun sürmesi 

• Verilerin zenginleştirilebilmesi için gerekli olan kamu kurumları arasındaki işbirliğinin 

sağlanamaması 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Kamuda büyük veri uygulamalarının hayata geçirilmesi hâlihazırda bulunan kamu 

verisinin zenginliği ve kalitesi ile yakından ilgilidir. Gerekli analizlerin yapılabilmesi için 

verilerin doğruluğunun gözden geçirilmesi ve gerekirse veriler üzerinde düzeltme ve 

temizleme yapılması gerekebilir. Pilot büyük veri uygulamalarının 12-18 ay içerisinde 

hayata geçirilebileceği düşünülmektedir. Verilerin düzeltilmesi/temizlenmesi gerektiren 

durumlarda bu süre daha da uzayabilir. 
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Strateji/Gelişim Alanı 6.5.2 Kamu ve özel sektörde büyük veri ve sağladığı Strateji/Gelişim Alanı 6.5.2 Kamu ve özel sektörde büyük veri ve sağladığı Strateji/Gelişim Alanı 6.5.2 Kamu ve özel sektörde büyük veri ve sağladığı Strateji/Gelişim Alanı 6.5.2 Kamu ve özel sektörde büyük veri ve sağladığı 

faydalar konusunda farkındalık yaratılmasıfaydalar konusunda farkındalık yaratılmasıfaydalar konusunda farkındalık yaratılmasıfaydalar konusunda farkındalık yaratılması    

6.5.2.1 6.5.2.1 6.5.2.1 6.5.2.1 Kamu veKamu veKamu veKamu ve    özel sektör kuruluşlarında büyük veri ve büyük verinin sağladığı özel sektör kuruluşlarında büyük veri ve büyük verinin sağladığı özel sektör kuruluşlarında büyük veri ve büyük verinin sağladığı özel sektör kuruluşlarında büyük veri ve büyük verinin sağladığı 

faydalar hakkında bilinçlendirme yapılması ve farkındalığın artırılmasıfaydalar hakkında bilinçlendirme yapılması ve farkındalığın artırılmasıfaydalar hakkında bilinçlendirme yapılması ve farkındalığın artırılmasıfaydalar hakkında bilinçlendirme yapılması ve farkındalığın artırılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Kamu ve özel sektör kuruluşlarında büyük veri ve büyük verinin sağladığı faydalar 

hakkında bilinçlendirme yapılması ve farkındalığın artırılması çalışmalarını içermektedir. 

Bu kapsamda en iyi örneklerin toplantılar/konferanslar ve meslek birlikleri vasıtasıyla 

paylaşılması ve yerel yönetimlerde büyük veri konusunda farkındalığın artırılması 

faaliyetleri de gerçekleştirilebilir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de büyük veri alanında çalışmalara başlanmakla beraber, gerçek anlamda büyük 

veri uygulama örnekleri sınırlıdır. Türkiye’deki haberleşme, perakende, bankacılık gibi 

müşteri bilgisinin ve müşteri davranışlarının yakından takip edildiği alanlarda faaliyet 

gösteren büyük özel şirketler, müşterileri ile ilgili toplamış oldukları büyük hacimdeki 

verileri kullanarak müşteri davranışlarını tahmin etme, müşterilerine sunulan hizmetlerin 

kalitesini artırma, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırma, karar alma 

mekanizmalarına yardımcı olacak öngörüler üretme, ürün tasarımlarını müşteri 

beklentilerine göre şekillendirme, ürün fiyatlandırmasını optimize etme, detaylı müşteri 

segmentasyonu yapma ve ürünlerini sundukları kanalların verimliliğini artırma gibi 

alanlarda “veri madenciliği” çalışmaları yapmaktadır. 

Yukarıda özetlendiği gibi Türkiye’de büyük veri alanında özel sektörün ve özellikle büyük 

şirketlerin hâlihazırda yatırımları olmakla birlikte, diğer şirketlerde ve kamuda yatırımlar 

ve çalışmalar sınırlı kalmıştır. Büyük veriden verimlilik, maliyetlerin azaltılması, daha iyi 

hizmet sunma ve ürün geliştirme gibi alanlarda fayda sağlayacak olan özel sektör 

işletmelerinde konu hakkındaki farkındalık yetersizdir. 

 

3. İlgili 3. İlgili 3. İlgili 3. İlgili KuruluşlarKuruluşlarKuruluşlarKuruluşlar    
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• Başbakanlık (Sorumlu) 

• TÜBİTAK  

• Kamu Kurumları 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    Farkındalık kampanyası sonucunda büyük veri ürün ve 

hizmetlerine olan talebin artırılması mümkündür. Bu vesileyle 

özel sektör şirketleri müşteri davranışlarını daha iyi tahmin 

edebilmekte, müşterilerine sunulan hizmetlerin kalitesini 

artırabilmekte, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını 

güçlendirebilmekte ve veriye dayalı daha doğru kararlar 

alabilmektedirler. Kamuda ise sunulan hizmetlerin kalitesi 

artırabilir ve hizmetlerinin sunum maliyetleri azaltılabilir. 

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 

göstergesinden yararlanılabilir: 

• Büyük veri pazar hacmi ve gelişimi 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Büyük veri alanında farkındalık farklı kanallar kullanılarak sağlanabilir. Kullanılacak 

kanalların kullanım sıklığı ve tanıtımların yapılacağı bölgelerin/yerlerin sayısı maliyetleri 

doğrudan etkileyecektir.  

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Eğitim/farkındalık 

(kamu) 

Konferanslar, koordinasyon 

toplantıları 

1,5 milyon TL/yıl 
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BT yatırımı (kamu) Büyük veri farkındalık portalının 

hayata geçirilmesi 

100-200 bin TL (kurulum) 

50 bin TL/yıl (idame) 

Toplam125  7,85-7,95 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Büyük veri konusunda farkındalık çalışmaları yürütecek kurumların belirlenmesi ve rol 

ve sorumlulukların paylaşımının yapılması ve yürütülecek etkinliklerin ortak hedefe 

ulaşmak için koordinasyonunun sağlanması 

• Kampanya stratejisinin, mecraların belirlenmesi (örn. konferanslar, toplantılar, tanıtım 

portalı), verilecek olan mesajların ve kampanya süresinin belirlenmesi 

 

 

 

 
125 Süreklilik gerektiren maliyet kalemleri için 5 yıllık bir süre göz önünde bulundurulmuştur 
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10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Büyük veriye kamu ve özel sektörde yeteri kadar önem verilmemesi ve 

önceliklendirmede geri planda kalması 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Kampanya stratejisinin, mecraların ve verilecek mesajların belirlenmesinin ve dağıtılacak 

dokümanların hazırlanmasının 3-4 ay içerisinde tamamlanabileceği düşünülmektedir. 
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Tema 6.6 Ülkenin kültür varlıklarının korunmasına ve bu kültür varlıklarının Tema 6.6 Ülkenin kültür varlıklarının korunmasına ve bu kültür varlıklarının Tema 6.6 Ülkenin kültür varlıklarının korunmasına ve bu kültür varlıklarının Tema 6.6 Ülkenin kültür varlıklarının korunmasına ve bu kültür varlıklarının 

toplumun gtoplumun gtoplumun gtoplumun geniş kesimlerinin erişimine fırsat tanıyan sayısal kütüphane ve sanal eniş kesimlerinin erişimine fırsat tanıyan sayısal kütüphane ve sanal eniş kesimlerinin erişimine fırsat tanıyan sayısal kütüphane ve sanal eniş kesimlerinin erişimine fırsat tanıyan sayısal kütüphane ve sanal 

müze uygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılmasımüze uygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılmasımüze uygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılmasımüze uygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılması    

Strateji/Gelişim Alanı 6.6.1 Kültür varlıklarının dijitalleştirme standartlarının Strateji/Gelişim Alanı 6.6.1 Kültür varlıklarının dijitalleştirme standartlarının Strateji/Gelişim Alanı 6.6.1 Kültür varlıklarının dijitalleştirme standartlarının Strateji/Gelişim Alanı 6.6.1 Kültür varlıklarının dijitalleştirme standartlarının 

belirlenmesi ve belirlenen standartlar doğrultusunbelirlenmesi ve belirlenen standartlar doğrultusunbelirlenmesi ve belirlenen standartlar doğrultusunbelirlenmesi ve belirlenen standartlar doğrultusunda dijitalleştirmenin yapılmasıda dijitalleştirmenin yapılmasıda dijitalleştirmenin yapılmasıda dijitalleştirmenin yapılması    

6.6.1.1 6.6.1.1 6.6.1.1 6.6.1.1 Kültür varlıklarının dijitalleştirme standartlarının belirlenmesi ve Kültür varlıklarının dijitalleştirme standartlarının belirlenmesi ve Kültür varlıklarının dijitalleştirme standartlarının belirlenmesi ve Kültür varlıklarının dijitalleştirme standartlarının belirlenmesi ve 

belirlenen standartlar doğrultusunda dijitalleştirme çalışmalarının yürütülmesi belirlenen standartlar doğrultusunda dijitalleştirme çalışmalarının yürütülmesi belirlenen standartlar doğrultusunda dijitalleştirme çalışmalarının yürütülmesi belirlenen standartlar doğrultusunda dijitalleştirme çalışmalarının yürütülmesi     

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Kütüphane, arşiv ve müze gibi bilgi merkezlerinde sürdürülen ve planlanan 

sayısallaştırma çalışmalarında koordinasyonu sağlayacak, standartları belirleyecek (örn. 

dijital içerik formatı, çözünürlüğü) ve bu standartlara uyumu denetleyecek kurulun 

oluşturulması, müze ve kütüphanelerde bulunan kültürel varlıkların ve eserlerin 

dijitalleştirilmesinin belirlenen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve 

vatandaşların mülkiyetinde bulunan kültürel mirasların dijitalleştirilmesinin teşvik 

edilmesi çalışmalarını kapsamaktadır. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Hizmetlerin dijital ortama geçirilmesi konusunda Milli Kütüphane’nin yakın zamanda 

yapmış olduğu pek çok çalışma bulunmaktadır. 2008 yılında araştırmacıların ve ilgililerin 

Türkiye’deki süreli yayınlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla Milli Kütüphane 

bünyesinde Süreli Yayınlar Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. 200’den fazla süreli yayının 

mevcut olduğu sisteme ilerleyen zamanlarda gazetelerin de eklenmesi planlanmaktadır. 

Mevcut süreli yayınlara ait 10.000 civarı makaleye araştırmacılar tarafından 

erişilebilmektedir ve süreli yayınların ve/veya makalelerin bibliyografik künyelerinden 

tüm internet kullanıcıları faydalanabilmektedir. 

Türkiye kültür mirasının önemli ürünleri olan tarih, din, dil, felsefe, coğrafya, astroloji, fen 

bilimleri gibi çeşitli konulardaki Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Milli 

Kütüphane arşivindeki 200 binden fazla el yazması eser ve 50 binden fazla görüntülü 

eser dijital ortama aktarılmıştır. El yazması eserlerin tutulduğu bu sistem vasıtasıyla 
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katalog taraması yapılabilmekte, esere ilişkin tanımlayıcı bilgilere ulaşılabilmekte ve 

eserin dijital kopyası alınabilmektedir. 

Ayrıca, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde bulunan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi 

arşiv malzemeleri (basılı metinler, fotoğraflar, el yazmaları, haritalar, grafikler, çizimler 

gibi) arşivcilik tekniklerine uygun standartlarda mikrofilm ve dijital ortama aktarılmaktadır. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün 2002 yılında başladığı dijitalleştirme sürecinde 

yıllık ortalama bir milyon civarında belge sayfası görüntülenmektedir. 2012 yılında 

yaklaşık 1,1 milyon sayfa belge elektronik ortama ve toplamda 12,3 milyondan fazla 

görüntü mikrofilme ve dijital ortama aktarılmıştır. 2013 yılında 1,4 milyon sayfa belgenin 

dijital ortama aktarılması hedeflenmektedir. 

Yukarıda özetlendiği üzere, Türkiye’de pek çok kamu kuruluşu mevcut eserlerin 

dijitalleştirilmesi çalışmaları yürütmekle beraber bu çalışmalar arasında ortak standartlar 

belirlenmemiş ve koordinasyon sağlanamamıştır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Kültür ve Turizm Bakanlığı (Sorumlu) 

• Başbakanlık 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Farklı kültür varlıklarının ortak standartlar çerçevesinde 

dijitalleştirilmesi 

• Kültür mirasının korunması 

• Eserlerin fiziki yıpranmasının önlenmesi 

• Eserlerin tek nüsha olmaktan kurtarılması 

• Toplumun kültür varlıklarına hızlı erişimine olanak 

sağlanması 

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 
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göstergesinden yararlanılabilir: 

• Standartlara uygun dijitalleştirme oranı 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Kültür varlıklarının dijitalleştirilmesinden önce dijitalleştirme çalışmalarını yürütecek olan 

kurumların kullanacağı standartların belirlenmesi gerekmektedir. Standartların 

belirlenmesi aşamasında paydaşlar arasındaki koordinasyonu sağlayacak (kamu 

kurumları, üniversiteler gibi) ve sonrasında standartlara uyumu denetleyecek birimin 

kurulması gerekmektedir. Standartları belirleyecek birimin rol ve sorumluluklarının ve 

standartların belirlenmesi bir danışmanlık hizmeti alımı kapsamında gerçekleştirilebilir. 

Standartların belirlenmesine takiben kültürel varlıkların dijitalleştirilmesi çalışmalarının 

yürütülmesi aşağıdaki maliyet kalemlerini içerecektir. 

• Dijitalleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan ekipmanların temini 

(örn. dijital kameralar, tarayıcılar)    

• Gerekli yazılımların temini (örn. görüntü işleme, optik karakter tanıma)    

• Dijitalleştirmede kullanılacak ekipmanlar ve yazılımlar ile ilgili çalışmaları yürütecek 

personele eğitimlerin verilmesi    

• Dijitalleştirme standartları ile ilgili ilgili personele eğitimlerin verilmesi    

• Vatandaşların mülkiyetinde bulunan kültürel mirasların dijitalleştirilmesi (örn. 

eserlerin korunarak dijitalleştirme yapılacak birimlere taşınması ve dijitalleştirmeden 

sonra vatandaşlara teslim edilmesi)    

Kültür varlıklarının dijitalleştirilmesi uzun zaman alacak ve maliyetli bir çalışma 

olduğundan dolayı ortaya çıkacak masrafların karşılanması için özel sektör/vakıf 

sponsorluklarının hayata geçirilmesi önem taşımaktadır.    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    
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Danışmanlık 

(kamu) 

Kültür varlıklarının dijitalleştirme 

standartlarının belirlenmesi projesi: 

Standartların belirleyecek birimini rol ve 

sorumluluklarını ve standartları 

belirleyecek danışmanlık hizmetinin alımı 

2-3 milyon TL 

Eğitim/farkındalık 

(kamu) 

Konferanslar, koordinasyon toplantıları 1,5 milyon TL/yıl 

BT yatırımı (kamu) Koordinasyonun sağlaması ve standartlar 

hakkında bilgilerin paylaşımı amacıyla 

portal kurulması ve içerik oluşturulması 

100-200 bin TL 

(kurulum) 

50 bin TL/yıl (idame) 

Diğer (kamu) Standartların hazırlanmasını yönetecek ve 

koordinasyonu sağlayacak birimin 

kurulması ve idamesi 

0,5-1 milyon TL/yıl 

 

Toplam126  12,35-15,95 milyon/TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

 

 

 
126 Süreklilik gerektiren maliyet kalemleri için 5 yıllık bir süre göz önünde bulundurulmuştur 
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8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Dijitalleştirme standartların belirlenmesinde kamu kurumları arasında işbirliğinin 

sağlanması için gerekli olan koordinasyonu sağlayacak ve farklı kesimlerin 

standartlar konusunda görüşlerini değerlendirecek kurulun oluşturulması 

• Oluşturulacak olan kurulun rol ve sorumluluklarını belirlenmesi 

• Dijitalleştirilecek her bir eser türü için standartların belirlenmesi 

• Belirlenen standartlar dâhilinde dijitalleştirme yapılması için ihtiyaç duyulan donanım 

ve yazılımın tedarik edilmesi 

• Dijitalleştirme işlemlerini gerçekleştirecek insan kaynağının standartlar ve kullanılan 

yazılım/donanım konusunda eğitilmesi 

• Dijitalleştirilecek kültür varlıklarının kapsamının belirlenmesi ve bu kapsam ve 

belirlenen standartlar doğrultusunda dijitalleştirme çalışmalarının yürütülmesi 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Paydaş katılımının yeterince sağlanamaması 

• Standartlara uyumun etkili bir şekilde denetlenememesi 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Kültür varlıklarının standartlarının belirlenmesi paydaş katılımı ve uzmanlık gerektiren bir 

çalışma olacaktır. Yaklaşık 4-6 aylık bir süre zarfında standartların ilk sürümünün 

hazırlanabileceği düşünülmektedir.  

Buna ek olarak dijitalleştirilecek kültür varlıklarının kapsamına göre dijitalleştirme 

çalışmalarının 36-48 ay sürebileceği düşünülmektedir. 
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Strateji/Gelişim Alanı 6.6.2 Merkezi sistem ve farklı cihazlar üzerinden sayısal Strateji/Gelişim Alanı 6.6.2 Merkezi sistem ve farklı cihazlar üzerinden sayısal Strateji/Gelişim Alanı 6.6.2 Merkezi sistem ve farklı cihazlar üzerinden sayısal Strateji/Gelişim Alanı 6.6.2 Merkezi sistem ve farklı cihazlar üzerinden sayısal 

kütüphanelere ve sanal müzelere erişimin kütüphanelere ve sanal müzelere erişimin kütüphanelere ve sanal müzelere erişimin kütüphanelere ve sanal müzelere erişimin ve katılımcılığın sağlanmasıve katılımcılığın sağlanmasıve katılımcılığın sağlanmasıve katılımcılığın sağlanması    

6.6.2.1 6.6.2.1 6.6.2.1 6.6.2.1 Merkezi sistem ve farklı cihazlar üzerinden vatandaşların dijitalleştirilen Merkezi sistem ve farklı cihazlar üzerinden vatandaşların dijitalleştirilen Merkezi sistem ve farklı cihazlar üzerinden vatandaşların dijitalleştirilen Merkezi sistem ve farklı cihazlar üzerinden vatandaşların dijitalleştirilen 

kültür varlıklarına erişiminin ve içerik zenginleştirilmesine katılımının sağlanmasıkültür varlıklarına erişiminin ve içerik zenginleştirilmesine katılımının sağlanmasıkültür varlıklarına erişiminin ve içerik zenginleştirilmesine katılımının sağlanmasıkültür varlıklarına erişiminin ve içerik zenginleştirilmesine katılımının sağlanması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Kütüphane, arşiv ve müzelerde dijitalleştirilmiş bilgi kaynaklarının (kitaplar, dergiler, 

yazma ve nadir eserler,  arkeolojik objeler vs.) toplu kataloğunun hazırlanması ve 

dijitalleştirilen eserlere merkezi bir sistem üzerinden erişimin sağlanması önem 

taşımaktadır. Hızla gelişen cihaz teknolojilerinden dolayı vatandaşların farklı cihazlardan 

kütüphane ve müzelerdeki dijital eserlere ve içeriğe (bilgisayar, akıllı telefon, tablet, akıllı 

TV) erişiminin ve içerik zenginleştirilmesine katılımının sağlanması (örn. dijital ortama 

aktarılan metinlerin tercümesinde vatandaşların katılımının sağlanması) bu uygulama 

kapsamında incelenebilir. 

Geliştirilen bu uygulamalara ek olarak vatandaşların fiziksel olarak müze ve 

kütüphaneleri gezerken kullanabilecekleri, müze ve kütüphane hakkında bilgilere 

erişebilecekleri, sergilenen eserler ile ilgili bilgi alabilecekleri görüntülü ve sesli dijital 

uygulamaların geliştirilmesi de gerekmektedir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Her geçen gün artan internet kullanımı,  kullanıcılarına sunulan içeriğin fiziksel ortamdan 

dijitale geçişini hızlandırmaktadır. Kullanıcılar zamanlarının büyük bölümünü internet ve 

mobil cihazlarını kullanarak geçirmektedir.  

• ABD’de 2008 yılından 2012 yılına kadar geçen sürede kullanıcıların fiziksel 

ortamda gazete ve dergi okumak, radyo dinlemek ve TV seyretmek için 

harcadıkları zamanda düşüş gözlemlenirken yine aynı dönem içinde internette ve 

mobil cihazları kullanılarak geçirilen zaman hızlı bir artış göstermiştir. 

• Kullanıcıların dijital içerik harcamaları ve harcama yapan kullanıcı miktarı artış 

göstermektedir. 

Mobil cihazlar bilgi sunumunun ve erişiminin şeklini değiştirmektedir. Bunun sonucunda, 
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kütüphaneler ve müzeler giderek artan bir biçimde mobil cihazlar için hizmet ve içerik 

sağlamaktadır. 

Bunlara ek olarak, internetin ve arama motorları kullanımının yaygınlaşması sonucu 

bireyler kaynakları bulmada daha fazla seçenekle karşı karşıya kalmaktadır. Günümüzde 

kütüphaneler bilgi arayışında genellikle başvurulan ilk kaynak özelliklerini 

kaybetmektedirler. Kütüphaneler artık kullanıcıların dikkatini çekmek için rekabet 

etmekte olduklarından kaynaklara ve bilgilere anında ve farklı cihazlardan kesintisiz 

erişimin sağlamaları gerekmektedir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Kültür ve Turizm Bakanlığı (Sorumlu) 

• Başbakanlık 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • İnternet üzerinden zaman ve mekândan bağımsız olarak 

kataloglara ve dijital içeriklere hızlı bir şekilde erişimin 

sağlanması 

• Vatandaşların kültürel varlıkları tanımalarının sağlanması 

• Bilginin hızlı yayılımı ve paylaşımı 

• İçeriğin vatandaşların katılımı ile zenginleştirilmesi 

• İçeriğin doğruluğunun ve kalitesinin vatandaşlar tarafından 

kontrol edilmesi 

• Türkiye’nin kültür varlıklarının tanıtımının yapılması 

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 

göstergelerinden yararlanılabilir: 

• Kullanıcı ve kullanım sayısı 
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• Paylaşım sayısı 

• Dijital eserlerin vatandaşlar tarafından zenginleştirilmesi 

oranı 

• Müze ve kütüphane ziyaretçi sayısı 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Merkezi sistem ve farklı cihazlar üzerinden dijitalleştirilen kültür varlıklarına erişimin 

sağlanması aşağıdaki maliyet kalemlerine gerektirmektedir.    

• Dijital arşiv altyapısının ve ortak kataloğun kurulması (örn. dijital varlıkların 

saklanması, yönetilmesini sağlayacak altyapı donanım ve yazılımlarının temini)    

• Dijital eserlere farklı cihazlardan erişimi sağlayacak yazılımların geliştirilmesi    

o Akıllı telefonlar için uygulamalar geliştirilmesi    

o Tabletler için uygulamalar geliştirilmesi    

o Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için uygulamalar geliştirilmesi    

o TV ve oyun konsolları gibi farklı cihazlar için uygulamalar geliştirilmesi    

• Geliştirilen uygulamalarda dijital varlıkların paylaşımın kolaylaştıracak sosyal medya 

bağlantılarının sağlanması    

• Vatandaşların içerik zenginleştirilmesine katılımının sağlanması amacıyla 

geliştirilecek uygulamalarda katılımcılığı sağlayacak işlevlerin oluşturulması (örn. 

yorum yazılması, puanlama yapılması, dijital ortama aktarılan metinlerin 

tercümesinde vatandaşların katılımının sağlanması, içerik yüklenmesi)    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

BT yatırımı (kamu) Cihaz uygulamasının 100-200 bin TL 
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geliştirilmesi: Her bir cihaz için 

yazılım geliştirilmesi (tasarım 

yapılması, arayüz geliştirilmesi, 

sosyal ağ bağlantılarının 

sağlanması, uygulamaların test 

edilmesi gibi) 

(uygulama başına) 

BT yatırımı (kamu) Müze ve kütüphane 

uygulamalarının geliştirilmesi: 

Vatandaşların fiziksel olarak 

müze ve kütüphaneleri gezerken 

kullanabilecekleri, müze ve 

kütüphane hakkında bilgilere 

erişebilecekleri, sergilenen 

eserler ile ilgili bilgi alabilecekleri 

görüntülü ve sesli dijital 

uygulamaların geliştirilmesi 

2-4 milyon TL (uygulama 

başına geliştirme) 

0,25-0,5 milyon TL/yıl 

(uygulama başına idame) 

Toplam127  7,1-14,2 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 6.6.1.1 Kültür varlıklarının dijitalleştirme standartlarının belirlenmesi ve belirlenen 

standartlar doğrultusunda dijitalleştirme çalışmalarının yürütülmesi 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

 

 

 
127 3 farklı cihaz işletim sistemi için ve her işletim sisteminde akıllı telefon ve tablet olmak üzere toplamda 6 farklı 

uygulamalanın geliştirilmesi göz önünde bulundurulmuştur. Bunlara ek olarak 2 farklı merkezi müze ve kütüphane 
uygulamasının geliştirileceği farzedilmiştir. 
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Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Dijital eserlere erişim sağlanacak cihazların (örn. desteklenecek cihaz tipi ve işletim 

sistemlerinin belirlenmesi) vatandaşların erişimini maksimize edecek şekilde 

belirlenmesi 

• Dijitalleştirilen eserlere merkezi erişimi sağlayacak donanım ve yazılım altyapısının 

kurulması ve ortak kataloğun oluşturulması 

• Dijitalleştirilen eserlere farklı cihazlardan erişimi sağlayacak donanım ve yazılım 

altyapısının temini 

• Vatandaşların dijital içeriğe erişimi sağlayacak ve erişilen içeriğin 

zenginleştirilmesine olanak verecek sistemlerin kurulumu 

• Kütüphane ve müze dışındaki bilgi kaynaklarının, içeriğin ve hizmetlerin 

kütüphanedeki ve müzedeki içindekilerle bütünleştirilmesi 

• Kullanıcılar tarafından yaratılan içeriğin kütüphanelerdeki ve müzelerdeki standart 

içerikle birleştirilmesi 

• Geliştirilen uygulamalar ile ilgili toplumu bilgilendirici ve kullanımı özendirici tanıtım 

kampanyalarının yürütülmesi 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

Bu uygulamaya ilişkin herhangi bir risk veya engel bulunmamaktadır. 

 

11. Tahmini Tama11. Tahmini Tama11. Tahmini Tama11. Tahmini Tamamlanma Süresimlanma Süresimlanma Süresimlanma Süresi    
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Merkezi sistem ve farklı cihazlar üzerinden vatandaşların dijitalleştirilen kültür varlıklarına 

erişiminin ve içerik zenginleştirilmesine katılımının sağlanması süreklilik arz eden bir 

çalışmadır. Farklı cihazlar için gerekli uygulamaların geliştirilmesinin ve test edilmesinin 

dijital arşiv ve ortak katalog sisteminin kurulmasından sonra her bir cihaz uygulaması 

için 4-6 ay süreceği tahmin edilmektedir.  
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Strateji/Gelişim Alanı 6.6.3 Toplumda sayısal kütüphaneler ve sanal müzeler Strateji/Gelişim Alanı 6.6.3 Toplumda sayısal kütüphaneler ve sanal müzeler Strateji/Gelişim Alanı 6.6.3 Toplumda sayısal kütüphaneler ve sanal müzeler Strateji/Gelişim Alanı 6.6.3 Toplumda sayısal kütüphaneler ve sanal müzeler 

hakkında farhakkında farhakkında farhakkında farkındalık yaratılmasıkındalık yaratılmasıkındalık yaratılmasıkındalık yaratılması    

6.6.3.1 6.6.3.1 6.6.3.1 6.6.3.1 Toplumda Toplumda Toplumda Toplumda sayısalsayısalsayısalsayısal    kütüphaneler ve sanal müzeler hakkında farkındalık kütüphaneler ve sanal müzeler hakkında farkındalık kütüphaneler ve sanal müzeler hakkında farkındalık kütüphaneler ve sanal müzeler hakkında farkındalık 

yaratılmasıyaratılmasıyaratılmasıyaratılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Toplumda sanal müzelerde ve sayısal kütüphanelerden sunulan hizmetler (örn. içerik, 

eğitimler) ile ilgili farkındalık yaratılması ve bu amaçla sosyal medya araçlarının etkili bir 

şekilde kullanılması çalışmalarını kapsamaktadır. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de son yıllarda kütüphanelerin ve müzelerin sundukları hizmetlerde bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanılması ile ilgili çalışmalar yürütülmüş ve eylem 

planlarında tanımlanan eylemler hayata geçirilmiştir. Bununla birlikte, Türkiye’de sayısal 

kütüphaneler ve sanal müzeler alanında yapılan yatırımlar toplumun büyük bir kesimi 

tarafından kullanılmamaktadır.  

Mekân olarak kütüphanelerin önemi azalmakla beraber dijital ortamda sayısal 

kütüphanelerin önemi artmaktadır. Türkiye’de sayısal kütüphaneler alanında yapılan 

çalışmalar toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde (sadece araştırmacılar için 

değil) genişletilmemiş ve dijital içerik (e-kitap, video, müzik, vb.) olarak kütüphanelerimiz 

eksik kalmıştır.  

Günümüzde sosyal ağlar ve açık içerik gibi yeni yayıncılık paradigmaları kütüphanenin 

küratör rolünü tehdit etmekte ve kütüphanelerin öğrenimi destekleyecek ve yönetecek 

yeni yollar geliştirmeye itmektedir. 

Türkiye’de bilgi kaynağı sunumu yapan rakip internet hizmetlerine (bloglar, wiki, 

forumlar) karşı sayısal kütüphaneler ve müzeler gerekli bilinçlendirme çalışmalarını 

yeterli düzeyde yapamamakta ve rekabette geride kalmaktadır. Ayrıca Türkiye’de sayısal 

kütüphanelerin sosyal ağ kullanımları kısıtlı kalmıştır. 
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3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Kültür ve Turizm Bakanlığı (Sorumlu) 

• Başbakanlık 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    Toplumun kütüphaneler ve müzeler tarafından sunulan 

hizmetler hakkında bilgilerinin artması ve bunun sonucunda 

müzelere ve kütüphanelere olan talebin artırılması 

Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki örnek performans 

göstergelerinden yararlanılabilir: 

• Sanal müze ve sayısal kütüphane ziyaretçi ve ziyaret sayısı 

• Müze ve kütüphane ziyaretçi sayısı 

FaydaFaydaFaydaFayda        

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer        

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Büyük veri farkındalık farklı kanallar özellikle sosyal medya kullanılarak sağlanabilir. 

Kullanılacak kanalların kullanım sıklığı ve tanıtımların yapılacağı bölgelerin/yerlerin sayısı 

maliyetleri doğrudan etkileyecektir.  

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Eğitim/farkındalık 

(kamu) 

Sayısal kütüphaneler ve sanal 

müzeler alanında farkındalık çok 

farklı kanallar kullanılarak 

sağlanabilir. Kullanılacak kanalların 

kullanım sıklığı ve tanıtımların 

yapılacağı kanal sayısı, maliyetleri 

1,5-2 milyon TL 
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doğrudan etkileyecektir. 

BT yatırımı (kamu) Sayısal kütüphaneler ve sanal 

müzeler portalı: Bilgilendirme amaçlı 

portalın kurulumu 

100-200 bin TL (kurulum) 

50 bin TL/yıl (idame) 

Toplam128  7,85-10,45 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 6.6.2.1 Merkezi sistem ve farklı cihazlar üzerinden vatandaşların dijitalleştirilen kültür 

varlıklarına erişiminin ve içerik zenginleştirilmesine katılımının sağlanması 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Yapılacak olan farkındalık stratejisinin belirlenmesi (kullanılacak mecralar, mesajlar, 

süre gibi) 

• Sanal müzeler ve sayısal kütüphaneler konusunda farkındalık çalışmaları yürütecek 

kurumların belirlenmesi ve rol ve sorumlulukların paylaşımının yapılması 

 

 

 
128 Süreklilik gerektiren maliyet kalemleri için 5 yıllık bir süre göz önünde bulundurulmuştur 
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• En iyi farkındalık çalışması örneklerin kütüphane ve müze yöneticileri arasında 

paylaşımının sağlanması 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

Bu uygulamaya ilişkin herhangi bir risk veya engel bulunmamaktadır. 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Kampanya stratejisinin, mecraların ve verilecek mesajların belirlenmesinin ve sosyal 

medya ağları hesaplarının tasarımının 3-4 ay içerisinde tamamlanabileceği 

düşünülmektedir. 
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C.C.C.C. Toplam MaliyetlerToplam MaliyetlerToplam MaliyetlerToplam Maliyetler    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    KamuKamuKamuKamu    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

Özel sektörÖzel sektörÖzel sektörÖzel sektör    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

ToplamToplamToplamToplam    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

Vergi/destek/teşvik 270 - 480  - 270 – 480 

Danışmanlık 32 - 51 - 32 – 51 

Eğitim/farkındalık 83 – 123 5 – 10 88 – 133 

BT yatırımı 61 - 105 - 61 – 105 

Diğer 33 – 53 18 – 25 50 – 78 

ToplamToplamToplamToplam    479479479479    ----    818181812222    23232323    ----    35353535    501501501501    ––––    848484847777    
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D.D.D.D. ÖnceliklendirmeÖnceliklendirmeÖnceliklendirmeÖnceliklendirme    

Uygulama AdıUygulama AdıUygulama AdıUygulama Adı    Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en 

yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en 

düşük)düşük)düşük)düşük)    

Fayda/Fayda/Fayda/Fayda/    

EtkiEtkiEtkiEtki    

MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet    

6.2.1.1 Akıllı kent stratejisinin belirlenmesi 1 Yüksek Düşük 

6.2.3.1 Yerel yönetimler arasında koordinasyon, 

bilgi, çözüm ve en iyi uygulama paylaşımının 

sağlaması 

1 Yüksek Düşük 

6.3.2.1 Uzaktan sağlık ve bakım hizmetleri 

stratejisinin oluşturulması 

1 Yüksek Düşük 

6.4.1.1 Yeşil bilişim alanındaki stratejinin 

belirlenmesi, hedeflerin ortaya konulması ve 

eylem planlarının bir bütünlük içerisinde 

oluşturulması 

1 Yüksek Düşük 

6.1.1.2 Küresel eğilimler ve hızla değişen ve 

gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri göz önünde 

bulundurularak yenilikçi diğer teknolojilerin ve 

uygulamaların süreklilik arz edecek şekilde 

belirlenmesi ve uygulamaya alınması 

1 Yüksek Düşük 

6.2.1.2 Akıllı kent uygulamaları standartlarının 

belirlenmesi 

1 Yüksek Orta 

6.3.2.2 E-sağlık alanında standardizasyon ve 

akreditasyon mekanizmasının belirlenmesi 

1 Yüksek Orta 

6.3.3.1 Sağlık verilerinin araştırmacılara açılması 1 Yüksek Orta 

6.2.4.1 Kentlerde üretilen verilerin 

araştırmacıların ve girişimcilerin kullanımına 

1 Yüksek Orta 
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Uygulama AdıUygulama AdıUygulama AdıUygulama Adı    Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en 

yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en 

düşük)düşük)düşük)düşük)    

Fayda/Fayda/Fayda/Fayda/    

EtkiEtkiEtkiEtki    

MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet    

açılması 

6.6.1.1 Kültür varlıklarının dijitalleştirme 

standartlarının belirlenmesi ve belirlenen 

standartlar doğrultusunda dijitalleştirme 

çalışmalarının yürütülmesi  

1 Yüksek Orta 

6.1.1.1 BİT destekli yenilikçi çözümler alanındaki 

yenilikçiliğin artırılması ve yerli çözüm ve 

hizmetlerin ticarileştirilmesinin sağlanması 

amacıyla devlet desteklerinin sağlanması 

2 Yüksek Yüksek 

6.1.1.3 Su kaynaklarının tarımda verimli 

kullanılmasını sağlayacak akıllı sulama 

uygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılması 

2 Yüksek Yüksek 

6.1.1.4 Otonom araçlar alanında uygulama 

programının oluşturulması 

2 Yüksek Yüksek 

6.2.1.3 KBS ve CBS standartlarına uyumun 

sağlanması ve bu çözümlerin yaygınlaştırılması 

2 Yüksek Yüksek 

6.3.1.1 Elektronik sağlık kayıtlarının 

oluşturulmasının ve paylaşımının sağlanması 

2 Yüksek Yüksek 

6.4.2.2 E-Atık geri dönüşüm/kazanım oranının 

artırılması ve gelişmiş ülke seviyelerine 

çıkarılması 

2 Yüksek Yüksek 

6.5.1.1 Kamuda büyük veri pilot uygulamalarının 

hayata geçirilmesi 

2 Yüksek Yüksek 

6.2.1.5 Kentsel dönüşüm alanları kullanılarak 2 Yüksek Yüksek 
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Uygulama AdıUygulama AdıUygulama AdıUygulama Adı    Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en 

yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en 

düşük)düşük)düşük)düşük)    

Fayda/Fayda/Fayda/Fayda/    

EtkiEtkiEtkiEtki    

MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet    

kamu alımları vasıtasıyla akıllı kent 

teknolojilerinin yaygınlaştırılmasının ve 

ticarileştirilmesinin sağlanması 

6.2.1.4 Akıllı kent sertifikasyon modelinin hayata 

geçirilmesi 

2 Orta Düşük 

6.5.2.1 Kamu ve özel sektör kuruluşlarında 

büyük veri ve büyük verinin sağladığı faydalar 

hakkında bilinçlendirme yapılması ve 

farkındalığın artırılması 

2 Orta Düşük 

6.6.3.1 Toplumda sayısal kütüphaneler ve sanal 

müzeler hakkında farkındalık yaratılması 

2 Orta Düşük 

6.4.2.1 Toplumda yeşil bilişim alanında (özellikle 

enerji verimliliği) farkındalık yaratılması 

2 Orta Orta 

6.6.2.1 Merkezi sistem ve farklı cihazlar 

üzerinden vatandaşların dijitalleştirilen kültür 

varlıklarına erişiminin ve içerik 

zenginleştirilmesine katılımının sağlanması 

2 Orta Orta 

6.2.2.1 Akıllı kent çözümleri hakkında farkındalık 

yaratılması 

3 Orta Yüksek 

6.2.2.2 Yaşayan laboratuvar tanımının yapılması 

ve bu tanıma uygun yaşayan laboratuvar 

uygulamalarının belli başlı kentlerde kurulması 

3 Orta Yüksek 
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E.E.E.E. ZamanlamaZamanlamaZamanlamaZamanlama    

Uygulama  

Uygulama sonrasında devam eden aktivite  

Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama 

NoNoNoNo    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

6.1.1.1               

6.1.1.2               

6.1.1.3               

6.1.1.4               

6.2.1.1               

6.2.1.2               

6.2.1.3               

6.2.1.4               
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Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama 

NoNoNoNo    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 
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Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama 

NoNoNoNo    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    
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7777 İnternet Girişimciliği ve eİnternet Girişimciliği ve eİnternet Girişimciliği ve eİnternet Girişimciliği ve e----TicaretTicaretTicaretTicaret    

A.A.A.A. İnternet Girişimciliği için Temel Bulgulİnternet Girişimciliği için Temel Bulgulİnternet Girişimciliği için Temel Bulgulİnternet Girişimciliği için Temel Bulgul        ar ve Küresel Öğrenimlerar ve Küresel Öğrenimlerar ve Küresel Öğrenimlerar ve Küresel Öğrenimler    

İnternet girişimciliği ortamını oluşturan önemli bileşenler; girişimcinin ortaya koyacağı 

ürün ve hizmete bir talep olması, erişimi sağlayacak altyapı, girişimcileri tetikleyecek 

finansman ve destekler, insan kaynağı, kültür ile uygun mevzuat koşullarıdır. Türkiye’ye 

bakıldığında bu başlıkların hepsinde iyileştirilebilecek alanlar olduğu görülmektedir. 

TalepTalepTalepTalep    

Türkiye’de iTürkiye’de iTürkiye’de iTürkiye’de internet kullanıcı sayısı, 35 milyon kullanıcı ile çoğu Avrupa ülkesinden fazla nternet kullanıcı sayısı, 35 milyon kullanıcı ile çoğu Avrupa ülkesinden fazla nternet kullanıcı sayısı, 35 milyon kullanıcı ile çoğu Avrupa ülkesinden fazla nternet kullanıcı sayısı, 35 milyon kullanıcı ile çoğu Avrupa ülkesinden fazla 

olmakla beraber, nüfustaki kullanıcı oranı olarak potansiyelinin gerisinde ve yarattığı olmakla beraber, nüfustaki kullanıcı oranı olarak potansiyelinin gerisinde ve yarattığı olmakla beraber, nüfustaki kullanıcı oranı olarak potansiyelinin gerisinde ve yarattığı olmakla beraber, nüfustaki kullanıcı oranı olarak potansiyelinin gerisinde ve yarattığı 

ticaret hacmi olarak da diğer gelişmekte ülkelere göre başlangıç seviyesindedir.ticaret hacmi olarak da diğer gelişmekte ülkelere göre başlangıç seviyesindedir.ticaret hacmi olarak da diğer gelişmekte ülkelere göre başlangıç seviyesindedir.ticaret hacmi olarak da diğer gelişmekte ülkelere göre başlangıç seviyesindedir.  Bu 

durumun başlıca sebepleri aşağıda açıklanmıştır: 

• Türkiye’de BİT kullanımının ön koşulu olan cihaz ve genişbant penetrasyonu 

gelişmiş ülkelerin altındadır. (Toplumsal Dönüşüm ekseninde daha detaylı 

incelenmiştir) 

o Evlerdeki bilgisayar sahipliği oranları karşılaştırıldığında Türkiye %59’luk bir 

ortalamaya sahipken, AB ortalamasının %78 olduğu görülmektedir. Akıllı cep 

telefonlarının tüm cep telefonları içindeki oranı, incelenen gelişmiş ülkelerde 

%50 ve üzerinde seyrederken Türkiye’de %16’da kalmaktadır. Tabletlerde, 

Türkiye’de %2 civarında bir sahiplik görülürken, incelenen gelişmiş ülkelerde 

bu oran %7 ve üzerindedir. 

o Sabit genişbant penetrasyonu incelenen gelişmiş ülkelerde %60’ın üzerinde 

takip ederken Türkiye’de %36’da kalmaktadır. Benzer şekilde, Türkiye 

%14’lük mobil genişbant penetrasyonuyla %43 olan AB ortalamasının 

gerisinde kalmaktadır. 

• Türkiye’de toplumun internet kullanımındaki temel işlevleri gerçekleştirme 

konusundaki beceri yetersizliği Türkiye’deki BİT kullanımın önündeki bir diğer 

engeldir. (Toplumsal Dönüşüm ekseninde daha detaylı incelenmiştir) 

o 2012’de bireylerin genişbant hizmeti almamasının arkasındaki sebeplerden 

birisi %19’la interneti kullanmayı yeterince bilmemeleridir. 
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o İnternet kullanan bireylerin farklı seviyelerdeki internet kullanım becerileri 

incelendiğinde Türkiye’de becerilerin AB ortalamasının gerisinde kaldığı 

görülmektedir.  

� İnternet kullanmış bireyler arasında arama motoru kullanmış olanların oranı 

Türkiye’de %88’ken AB’de ortalama %95 seviyesindedir.  

� Ekte dosyanın olduğu e-posta hazırlamış olanların oranı Türkiye’de 

%58’ken AB’de %82’dir.  

� İnternetten telefon konuşması yapanların oranı Türkiye’de %7 

seviyesindeyken AB’de %31’e çıkmaktadır. 

� İnternet sitesi yaratmışların oranı Türkiye’de %3’ken AB’de %14 

seviyesindedir. 

• Türkiye’de internetin faydaları ve kullanım alanlarıyla ilgili yeterli bilgiye sahip 

olunmaması bireylerde internet kullanım ihtiyacının oluşmasını engellemektedir. 

Türkiye’de evinde internet bağlantısı bulunmayan bireylerin %21’i internetin ne 

olduğunu bilmediklerini, %29’u ise evlerinde kimsenin internete ihtiyaç 

duymadığını belirtmiştir. Bunun sebeplerinin başında, internetteki mevcut içerik ve 

hizmetlerle ilgili farkındalığın yeterli düzeyde olmaması gelmektedir. (Toplumsal 

Dönüşüm ekseninde daha detaylı incelenmiştir) 

• Internet kullanıcıları arasında e-ticaret yapan kullanıcı sayısı gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında düşüktür (%22). Bunun başlıca 

sebepleri internet kullanıcılarının yaş ortalamasının düşük olması ve bu genç 

topluluğun alışveriş yapacak veya karar verici olacak yaşta olmaması, Türkiye 

internet kullanıcılarının e-ticareti tercih etmemesi ve güvenli bulmaması gibi 

sebeplerden tam gelişmemiş olmasıdır (e-Ticaret başlığı altında daha detaylı 

incelenmiştir) 

Türkiye’de internet ekonomisineTürkiye’de internet ekonomisineTürkiye’de internet ekonomisineTürkiye’de internet ekonomisine    talebin yüksek bir potansiyeli vardır.talebin yüksek bir potansiyeli vardır.talebin yüksek bir potansiyeli vardır.talebin yüksek bir potansiyeli vardır. İnternetten 

alışveriş yapanların sayısı hızla artmaktadır.  Bu oran 2010’dan 2012’ye yaklaşık %40 

büyümüştür. 

Finansman ve DesteklerFinansman ve DesteklerFinansman ve DesteklerFinansman ve Destekler    
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Girişimciler özellikle işlerini geliştirmeye çalıştıkları başlangıç aşamasında işinGirişimciler özellikle işlerini geliştirmeye çalıştıkları başlangıç aşamasında işinGirişimciler özellikle işlerini geliştirmeye çalıştıkları başlangıç aşamasında işinGirişimciler özellikle işlerini geliştirmeye çalıştıkları başlangıç aşamasında işin    risklerine risklerine risklerine risklerine 

uygun finansman ve tecrübeyle olgunlaşmış yönetim bilgisine ihtiyaç duymaktadır. uygun finansman ve tecrübeyle olgunlaşmış yönetim bilgisine ihtiyaç duymaktadır. uygun finansman ve tecrübeyle olgunlaşmış yönetim bilgisine ihtiyaç duymaktadır. uygun finansman ve tecrübeyle olgunlaşmış yönetim bilgisine ihtiyaç duymaktadır.     

• Başlangıç internet girişimlerinin varlık yapıları banka gibi geleneksel finans 

kuruluşlarından mali kaynak alma yönünde yeterli değildir. İnternet girişimlerinin 

iyi bir fikri geliştirip büyütebilmek için gerekli finansmanın banka, girişim 

sermayesi gibi alışılagelmiş finansörlerden sağlanması ve küçük bütçelerle 

tecrübeli yöneticilerin girişimlere katılmaya ikna edilmesi oldukça zordur.  

• Internet girisimlerinin baslangıç asamalarında ihtiyaç duydukları destek ve sermayeye 

erismelerine yardımcı olan bir destek mekanizması da bütün dünyada etkili olmuş 

kuluçka (incubation) organizasyonları ve hızlandırıcılardır (accelerator). Bu tür 

organizasyonların girisim fikirlerini Ar-Ge ve yenilikçilik odaklı degil ticari bir 

bakısaçısıyla degerlendirmeleri onları internet girisimciligi için teknoparklardan daha 

uygun bir destek mekanizması haline getirmektedir. Kuluçka organizasyonları ve 

hızlandırıcı gibi is gelistirme merkezlerinin ana hedefi başarı vadeden fikirlere sahip 

girisimcilerle yatırımcıları (melek veya girisim sermayesi) bulusturmaktır.  

Başlangıç aşaması internet girişimlerinde melek yatırımcılar, başlangıç aşaması girişim Başlangıç aşaması internet girişimlerinde melek yatırımcılar, başlangıç aşaması girişim Başlangıç aşaması internet girişimlerinde melek yatırımcılar, başlangıç aşaması girişim Başlangıç aşaması internet girişimlerinde melek yatırımcılar, başlangıç aşaması girişim 

sermayesi fonları ve iş geliştirme merkezlsermayesi fonları ve iş geliştirme merkezlsermayesi fonları ve iş geliştirme merkezlsermayesi fonları ve iş geliştirme merkezleri (kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar), eri (kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar), eri (kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar), eri (kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar), 

girişimcilerin hem finansman hem de bilgi eksikliklerini karşılamada etkili girişimcilerin hem finansman hem de bilgi eksikliklerini karşılamada etkili girişimcilerin hem finansman hem de bilgi eksikliklerini karşılamada etkili girişimcilerin hem finansman hem de bilgi eksikliklerini karşılamada etkili 

organizasyonlar olarak ortaya çıkmaktadır. organizasyonlar olarak ortaya çıkmaktadır. organizasyonlar olarak ortaya çıkmaktadır. organizasyonlar olarak ortaya çıkmaktadır.     

• İnternet girişimlerinin melek yatırımcı desteği aldıktan sonraki gelişme 

aşamalarında destek alabilecekleri kuruluşlar girişim sermayesi fonlarıdır.  Girişim 

sermayesi özellikle son 10 yılda internet, e-ticaret, biyoteknoloji, yarı-iletkenler 

gibi hızlı büyüyen, ileri teknoloji sektörlerinin gelişimine önemli bir katkı 

sağlamıştır. Bununla beraber, girişim sermayesi de bazı değişimler yaşamaktadır. 

ABD’deki verilere bakıldığında, girişim sermayesi fonları tarafından sağlanan 

ortalama başlangıç sermayesi miktarının son yıllarda arttığı ancak, bu sebeple de, 

özellikle internet gibi başlama maliyetlerinin azaldığı sektörlerdeki girişimlerin bu 

tür yatırımcıların menzili dışında kaldığı söylenebilir. Özellikle, kurucuların kendi 

birikimleri ve aile-arkadaş destekleriyle devam ettirebildikleri başlangıç aşaması 

ve girişim sermayesi fonlarının dikkatini çekebildikleri büyüme aşamasının 

arasında kalan erken aşama şirketleri için melek yatırımcılar bir köprü vazifesi 

görmektedir.  
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• İş geliştirme merkezleri girişimcilerin başarı oranını, onları birçok alanda 

destekleyerek artırır. Bunların başında girişimcilere sağladıkları eğitim ve 

mentorluk gelir.  Ayrıca girişimcilere saygınlık ve seçilmişlik payesi kazandırarak 

pazarlara, müşterilere, uzmanlara ve iyi yöneticilere yakınlaştırır. Yine bu 

merkezlerden aldıkları stratejik, idari ve finansal destek ve yol göstericilik 

sayesinde girişimciler iş fikirlerinin potansiyelini denemeler yaparak en üst 

düzeyde görme şansını elde eder ve yatırımcılara yakınlaşırlar.  

Türkiye’de olgunlaşmış şirketlere yatırım yapabilen girişim sermayesi fonları Türkiye’de olgunlaşmış şirketlere yatırım yapabilen girişim sermayesi fonları Türkiye’de olgunlaşmış şirketlere yatırım yapabilen girişim sermayesi fonları Türkiye’de olgunlaşmış şirketlere yatırım yapabilen girişim sermayesi fonları 

yaygınlaşmakla birlikte,yaygınlaşmakla birlikte,yaygınlaşmakla birlikte,yaygınlaşmakla birlikte,    başlangıç aşaması ve erken aşama BİT girişimlerine yatırım başlangıç aşaması ve erken aşama BİT girişimlerine yatırım başlangıç aşaması ve erken aşama BİT girişimlerine yatırım başlangıç aşaması ve erken aşama BİT girişimlerine yatırım 

yapabilen girişim sermayesi fonlarının sayısı çok azdır.yapabilen girişim sermayesi fonlarının sayısı çok azdır.yapabilen girişim sermayesi fonlarının sayısı çok azdır.yapabilen girişim sermayesi fonlarının sayısı çok azdır.  Bu durum Türkiye’de yeni Bu durum Türkiye’de yeni Bu durum Türkiye’de yeni Bu durum Türkiye’de yeni 

şirketlerin finansman bulma kolaylığını olumsuz etkilemektedir.şirketlerin finansman bulma kolaylığını olumsuz etkilemektedir.şirketlerin finansman bulma kolaylığını olumsuz etkilemektedir.şirketlerin finansman bulma kolaylığını olumsuz etkilemektedir.   

• Finansman bulma kolaylığı endeksinde Amerikalı şirketler %96 ile başı çekerken, 

endeks Almanya’da %48, Polonya’da %16, Türkiye’de ise %12’dir.   

• Ülkemizde olgunlaşmış şirketlere, büyüme aşamasına ilgi gösteren tip fonların 

mevcudiyeti gelişmekle birlikte, erken aşama girişimlere ilgi gösteren fonlar hala 

azdır.  

• Türkiye’de bu tür fonların gelişimini tetiklemeye yönelik – fonların fonunun 

desteklenmesi gibi - net bir uygulama olmamakla beraber bazı çalışmalar 

mevcuttur.  TÜBİTAK, KOSGEB ve Hazine Müsteşarlığı’na çeşitli kanun ve kanun 

teklifleriyle fonların fonuna kaynak aktarabilme imkanı tanınmıştır.  Bunlardan 

KOSGEB’in yatırımcısı olduğu ve Avrupa Yatırım Fonu’nun yönettiği iVCi (İstanbul 

Venture Capital Initiative), ilk fonların fonunda erken aşama fonlarını 

desteklememiştir.  İsrail devletinin erken aşama teknoloji üreten şirketleri 

destekleyecek girişim sermayesi fonlarına yatırımda bulunmak için kurduğu 

fonların fonu Yozma bu alandaki devlet girişimleri arasında en iyi örneklerden 

biridir. Yozma’nın başarılı bir model olarak öne çıkmasını sağlayan başlıca 

unsurlar vardır: Yozma fonların fonu ile kurulan 10 fondan 8’i devlet hisselerini 

satın alma imkanını kullanmıştır, Yozma kapsamında kamu seçtiği şirketlere de 

yatırım yapılabilme imkanını kullanarak kamu-özel girişimine iyi bir örnek 

oluşturmuştur,  kamunun seçtiği şirketlerden %60’ı (15 şirketten 9’u)  satın alınmış 

veya halka açılmıştır, Yozma kuruluşundan dört yıl sonra ilk yatırılan 100 Milyon 

dolardan daha fazla bir miktarla özelleştirilerek devlet kasasına girdi sağlamıştır. 
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Melek yatırımcılıMelek yatırımcılıMelek yatırımcılıMelek yatırımcılık Türkiye’de başlangıç aşamasındadır.k Türkiye’de başlangıç aşamasındadır.k Türkiye’de başlangıç aşamasındadır.k Türkiye’de başlangıç aşamasındadır.  

• 2011 itibariyle 3’ü üniversitelere bağlı olan 8 melek ağı ve 2011 yılında kurulmuş 

olan “Melek Yatırımcılar Derneği” adı altında bir melek birliği vardır.   

• Türkiye’de milyon nüfus başına düşen melek yatırımcı birliği/ağı sayısı Türkiye’de 

0,1 seviyelerindeyken, bu rakam bu alanda en iyi örneklerden olan Yeni 

Zelanda’da 4,1, İsveç’te 2,4, Fransa’da 1,3, ABD’de 1,1, İngiltere’de 1 ve 

Kanada’da 0,9 seviyelerindedir.  

• Yakın zamanda yürürlüğe giren Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği Melek 

Yatırımcı gelişimini artırmaya yönelik doğru yönde bir adım olmuştur   

Türkiye’de devlet tarafından sağlanan girişimci destekleri internet girişimleri açısından Türkiye’de devlet tarafından sağlanan girişimci destekleri internet girişimleri açısından Türkiye’de devlet tarafından sağlanan girişimci destekleri internet girişimleri açısından Türkiye’de devlet tarafından sağlanan girişimci destekleri internet girişimleri açısından 

daha etkin hale getirilebilirdaha etkin hale getirilebilirdaha etkin hale getirilebilirdaha etkin hale getirilebilir.  

• KOSGEB’in girişimcilere sunduğu eğitim ve kuruluş sermayesi desteği önemlidir 

ancak BİT sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin tüm KOSGEB destekleri 

içindeki payı %6’dır. 

• BSTB’nın girişimcilere sunduğu Teknogirişim Sermayesi Desteğinin miktarı BİT 

sektöründe faaliyet gösterenler için yeterli olmakla beraber, başvuruların 

değerlendirilmeleri süreci, mentorlerin destek sürecine entegrasyonu gibi 

alanlarda daha da gelişebileceği öngörülmektedir [23]. 

• Bu tür desteklerin İnternet girişimlerinin başarısına etkisini ölçmek adına 

sistematik bir izleme, ölçüm yapılmamaktadır. 

İnternet Girişimciliği ve Ekonomisine Uygun İnsan Kaynağıİnternet Girişimciliği ve Ekonomisine Uygun İnsan Kaynağıİnternet Girişimciliği ve Ekonomisine Uygun İnsan Kaynağıİnternet Girişimciliği ve Ekonomisine Uygun İnsan Kaynağı    

İnternet girişimciliği açısından insan kaynakları konusu, doğrudan girişimciler olarak, 

girişimcilik kültürü ve eğitimi içerisinde yetişmiş, nitelikli işgücü ve internet girişimcilerine 

destek unsurları olarak nitelenebilecek yazılımcı, grafik tasarımcı gibi mesleklerden olan 

işgücü şeklinde düşünülebilir.    

İnternet girişimcilerinin önemli özelliklerinden biri genç olmalarıdır. Bu bağlamda bir İnternet girişimcilerinin önemli özelliklerinden biri genç olmalarıdır. Bu bağlamda bir İnternet girişimcilerinin önemli özelliklerinden biri genç olmalarıdır. Bu bağlamda bir İnternet girişimcilerinin önemli özelliklerinden biri genç olmalarıdır. Bu bağlamda bir 

ülkede gençülkede gençülkede gençülkede genç    nüfusun varlığı internet girişimciliğinin gelişmesi açısından önemli bir zemin nüfusun varlığı internet girişimciliğinin gelişmesi açısından önemli bir zemin nüfusun varlığı internet girişimciliğinin gelişmesi açısından önemli bir zemin nüfusun varlığı internet girişimciliğinin gelişmesi açısından önemli bir zemin 

oluşturmaktadır. Ancak, buna ek olarak, genç nüfusa internet girişimciliği için gerekli oluşturmaktadır. Ancak, buna ek olarak, genç nüfusa internet girişimciliği için gerekli oluşturmaktadır. Ancak, buna ek olarak, genç nüfusa internet girişimciliği için gerekli oluşturmaktadır. Ancak, buna ek olarak, genç nüfusa internet girişimciliği için gerekli 

olan yetkinliklerin kazandırılması gereklidir. olan yetkinliklerin kazandırılması gereklidir. olan yetkinliklerin kazandırılması gereklidir. olan yetkinliklerin kazandırılması gereklidir.     
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• Kazanılmasında fayda olan yetkinlikler iki ana grup altında toplanabilir. Birincisi iş 

planı yazmak, farklı finansman modellerinin çalışma yapısı üzerine bilgi sahibi 

olmak, hızlı büyüyen bir işin yönetiminde önemli olan hususları bilmek gibi, 

girişimcilik yetkinlikleri başlığı altında toplanan yetkinliklerdir. Diğeri de internet 

girişimcilerinin internet üzerinden iş yapacakları sistemlerin ve platformların 

oluşturulması için gerekli olan teknik yetkinlikler ve yazılım yetkinlikleridir.     

• İnternet girişimciliği liderlik ve belli bir eğitim düzeyi gerektirmektedir. Girişimci 

profili açısından bakıldığında, internet ekonomisine yön veren birçok önemli şirket 

kurucusunun çok iyi okullara girebilmiş ve eğitim görmüş, hem teknolojiden hem 

iş hayatından anlayan bireyler olduğu görülmektedir.   

• İngilizce bilmek teknik yetkinliklerin güncel kalabilmesi açısından önemlidir. 

Bunun yanı sıra küresel alandaki gelişimlere de bakıldığında arayüz tasarımcısı, 

sistem mühendisi, uygulama geliştiriciliği gibi teknik pozisyonlar ve bu 

pozisyonlardaki kişilerin dünyadaki gelişimi takip etmelerine imkan sağlaması 

açısından da iyi düzeyde İngilizce bilmeleri önem taşımaktadır.    

Türkiye’de BİT insan kaynağının arzında son yıllarda artış gözlemlenmekle beraber 

sektör girişimcileri ve yatırımcılarıyla yapılan görüşmelerde tesektör girişimcileri ve yatırımcılarıyla yapılan görüşmelerde tesektör girişimcileri ve yatırımcılarıyla yapılan görüşmelerde tesektör girişimcileri ve yatırımcılarıyla yapılan görüşmelerde teknik açıdan Türkiye’de knik açıdan Türkiye’de knik açıdan Türkiye’de knik açıdan Türkiye’de 

sektörün en önemli açığı nitelikli yazılım uzmanlarıdır.  sektörün en önemli açığı nitelikli yazılım uzmanlarıdır.  sektörün en önemli açığı nitelikli yazılım uzmanlarıdır.  sektörün en önemli açığı nitelikli yazılım uzmanlarıdır.      

İnternet sektöründeki şirketlerin ve talebin artması, sektöre hem girişimci hem de uzman İnternet sektöründeki şirketlerin ve talebin artması, sektöre hem girişimci hem de uzman İnternet sektöründeki şirketlerin ve talebin artması, sektöre hem girişimci hem de uzman İnternet sektöründeki şirketlerin ve talebin artması, sektöre hem girişimci hem de uzman 

olarak nitelikli insan arzını artırmaktadır.olarak nitelikli insan arzını artırmaktadır.olarak nitelikli insan arzını artırmaktadır.olarak nitelikli insan arzını artırmaktadır.  

• ABD’deki birçok internet şirketi bu sektörde daha önce kurulan şirket 

çalışanlarının girişimleridir.      

• Bu süreç dünyada olduğu gibi Türkiye’de de benzer şekilde ilerlemektedir.      

Türkiye örgün ve yaygın eğitimde girişimciliği teşvik etmekte geri kalmaktadır. Türkiye örgün ve yaygın eğitimde girişimciliği teşvik etmekte geri kalmaktadır. Türkiye örgün ve yaygın eğitimde girişimciliği teşvik etmekte geri kalmaktadır. Türkiye örgün ve yaygın eğitimde girişimciliği teşvik etmekte geri kalmaktadır. Türkiye 

okul içi ve okul dışında girişimcilik eğitimi alanlar açısından geridedir. Çalışma yaşında 

olan nüfusun oranı cinsinden bakıldığında Almanya’da %21,2, İngiltere’de %18,4, Güney 

Kore’de % 13,6 ve Brezilya’da % 9,4 olan girişimcilik eğitimi almış bireylerin oranı 

Türkiye’de % 6,3’tür [24].  
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• Girişimciliğin yaygınlaşmasına katkıda bulunacak önemli bir alan örgün eğitim 

kurumlarıdır. Örgün eğitim kurumlarında uygulamalı girişimcilik programları ve 

faaliyetlerinin yürütülmesi önemlidir.  

o Türkiye’de orta-eğitimde girişimcilik dersleri verilmekle birlikte bu dersler 

zorunlu değildir [25]. 

o Yüksek öğretimde ise Türkiye’de üniversitelerin %55’inde girişimcilik dersleri 

verilmektedir [26]. ABD’de ise 2 yıllık ve 4 yıllık yüksek okulların %80’inde en 

azından bir girişimcilik dersi verilmektedir [27].  

• Türkiye’de okul-dışı girişimcilik eğitimleri mevcut olup yaygın değildir. Örneğin 

Amerika’da Girişimcilik Eğitim Ağı (Network for Teaching Entrepreneurship – 

NFTE), Junior Achievement  (Genç Başarı) gibi çok sayıda kuruluş girişimcilik 

eğitimi alanında faaliyet göstermektedir. Amerika’da Junior Achievement gibi sivil 

toplum kuruluşları senede 4,2 milyon öğrenciye iş idaresi, finans ve iş kurma 

konularında eğitim veren organizasyonlar kurmuşlardır. Türkiye’de bireylere okul-

dışı girişimcilik eğitimi verme konusunda öncü kuruluşlar KOSGEB ve TEGEV’dir. 

KOSGEB girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramıyla 

tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla “Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi” adı altında programlar vermektedir. KOSGEB bu programları 

üniversiteler, özel sektör kuruluşları ve devlet kuruluşları ile işbirliği içinde 

vermektedir. 

KültürKültürKültürKültür    

Dünyada külDünyada külDünyada külDünyada kültürel açıdan girişimciliğe daha yatkın yeni bir neslin geliştiği bir dönem türel açıdan girişimciliğe daha yatkın yeni bir neslin geliştiği bir dönem türel açıdan girişimciliğe daha yatkın yeni bir neslin geliştiği bir dönem türel açıdan girişimciliğe daha yatkın yeni bir neslin geliştiği bir dönem 

yaşanmaktadır. yaşanmaktadır. yaşanmaktadır. yaşanmaktadır. Kültürel açıdan bakıldığında günümüzün Y-kuşağı girişimciliğe daha 

yakın durmakta ve birçok internet girişiminde rol almaktadır. Bir araştırmaya göre bu 

neslin Facebook sayfalarında en çok kullandığı meslek tanımları arasında “iş sahibi” 

kavramı beşinci sırada yer almaktadır.  

Türkiye’de genel anlamda girişimcilik kültürü güçlü olsa da üniversite mezunlarının Türkiye’de genel anlamda girişimcilik kültürü güçlü olsa da üniversite mezunlarının Türkiye’de genel anlamda girişimcilik kültürü güçlü olsa da üniversite mezunlarının Türkiye’de genel anlamda girişimcilik kültürü güçlü olsa da üniversite mezunlarının 

kariyer olarak girişimciliği, özellikle de internet girişimckariyer olarak girişimciliği, özellikle de internet girişimckariyer olarak girişimciliği, özellikle de internet girişimckariyer olarak girişimciliği, özellikle de internet girişimciliğini seçme oranı düşüktür. iliğini seçme oranı düşüktür. iliğini seçme oranı düşüktür. iliğini seçme oranı düşüktür. 

Üniversite mezunlar derneğinin verilerine göre özellikle internet girişimciliği açısından ilk 

akla gelen bilgisayar mühendisliği mezunlarının bile çok küçük bir kısmının girişimciliğe 

yöneldiği görülmektedir. Bu veriler, iyi bir eğitim aldığı için cazip bir maaşla iş bulma 
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olanağı daha fazla olan insanların girişimciliğin riskli dünyasından çekindiklerinin bir 

kanıtı olarak yorumlanabilir.   

Rol modellerin varlığı ve erişilebilir olmasının, başarı hikayelerinin paylaşımı ve Rol modellerin varlığı ve erişilebilir olmasının, başarı hikayelerinin paylaşımı ve Rol modellerin varlığı ve erişilebilir olmasının, başarı hikayelerinin paylaşımı ve Rol modellerin varlığı ve erişilebilir olmasının, başarı hikayelerinin paylaşımı ve 

kutkutkutkutlanmasının internet girişimciliğini destekleyen unsurlar olduğu görülmektedir.lanmasının internet girişimciliğini destekleyen unsurlar olduğu görülmektedir.lanmasının internet girişimciliğini destekleyen unsurlar olduğu görülmektedir.lanmasının internet girişimciliğini destekleyen unsurlar olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de de sıkça uygulanmaya başlamakla beraber gelişmiş ülke örneklerinde 

sadece belli kümelenmelerde bile bir senede 100’ün üzerinde aktivitenin yapıldığı 

bilinmektedir. Buna ek olarak gelişmiş ülkelerde geleneksel medya, sinema ve internet 

başarı hikâyelerinin iletişiminde önemli rol oynamaktadır. 

Mentorluk, başarılı girişimcilik ekosistemlerinin fayda gördüğü bir unsurdur. Mentorluk, başarılı girişimcilik ekosistemlerinin fayda gördüğü bir unsurdur. Mentorluk, başarılı girişimcilik ekosistemlerinin fayda gördüğü bir unsurdur. Mentorluk, başarılı girişimcilik ekosistemlerinin fayda gördüğü bir unsurdur. Deneyim 

sahibi ve iş planı, organizasyon ve teknoloji anlamında yönlendirme yapabilecek kişiler 

genç girişimlerin başarısında önemli rol oynamaktadır. Türkiye’de de ekosistemin, 

özellikle başlangıç şirketlerinin ve hatta finansal destek yapılarının daha fazla mentore 

ihtiyacı vardır.  

MevzuatMevzuatMevzuatMevzuat    

Genel olarakGenel olarakGenel olarakGenel olarak    baktığımızda ülkemizde görece olarak yüksek şirket kurma masraflarına baktığımızda ülkemizde görece olarak yüksek şirket kurma masraflarına baktığımızda ülkemizde görece olarak yüksek şirket kurma masraflarına baktığımızda ülkemizde görece olarak yüksek şirket kurma masraflarına 

rağmen yeni şirket kurulması yurtdışı örneklere göre daha kolay gerçekleşmektedir.rağmen yeni şirket kurulması yurtdışı örneklere göre daha kolay gerçekleşmektedir.rağmen yeni şirket kurulması yurtdışı örneklere göre daha kolay gerçekleşmektedir.rağmen yeni şirket kurulması yurtdışı örneklere göre daha kolay gerçekleşmektedir.  

• Ortalama şirket kurma zamanı ABD ile birlikte Türkiye’de 6 gün iken, Meksika’da 

9, İngiltere’de 13, Polonya’da ise 32 gündür.   

• Şirket kurma masrafları ise kişi başı brüt milli gelirin yüzdesi olarak Polonya’da 

%17,5 ve Türkiye’de %17,2 iken, ABD’de %1,4, İngiltere’de %0,7, Meksika’da 

%12,3, İsrail’de%4,3’tür. 

Ancak ülkemizdeki asıl zorluk şirketlerin kapasıl zorluk şirketlerin kapasıl zorluk şirketlerin kapasıl zorluk şirketlerin kapatılması sürecinde özellikle iflas atılması sürecinde özellikle iflas atılması sürecinde özellikle iflas atılması sürecinde özellikle iflas 

durumlarında yaşanmaktadırdurumlarında yaşanmaktadırdurumlarında yaşanmaktadırdurumlarında yaşanmaktadır.  

• İflas durumunda alacaklıların haklarının korunması açısından Türkiye yurtdışı 

örneklerin bir hayli gerisinde kalmaktadır.  

• Alacaklıların iflas sonrası alacaklarını geri alma süresi ortalama olarak İngiltere’de 

1, ABD’de 1,5, Meksika’da 1,8, Polonya’da 3, Türkiye’de 3,3 yıldır.   
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• İflas sürecinin alacaklıya maliyeti açısından da Türkiye, alacak miktarının yüzdesi 

olarak bakıldığında, %15 ile %6’lık İngiltere’nin, %4’lük Kore’nin, %7’lik ABD’nin 

gerisinde, %18’lik Meksika ve %23’lük İsrail’in ise önünde gelmektedir.  

Yatırımcı ve hissedarların yasa, düzenleme ve uygulamalarla ne kadar korunduğunu Yatırımcı ve hissedarların yasa, düzenleme ve uygulamalarla ne kadar korunduğunu Yatırımcı ve hissedarların yasa, düzenleme ve uygulamalarla ne kadar korunduğunu Yatırımcı ve hissedarların yasa, düzenleme ve uygulamalarla ne kadar korunduğunu 

ölçmek için Dünya Bankası’nın geliştirdiği Yatırımcı Koruma Endeksine göre Türkiye, ölçmek için Dünya Bankası’nın geliştirdiği Yatırımcı Koruma Endeksine göre Türkiye, ölçmek için Dünya Bankası’nın geliştirdiği Yatırımcı Koruma Endeksine göre Türkiye, ölçmek için Dünya Bankası’nın geliştirdiği Yatırımcı Koruma Endeksine göre Türkiye, 

karşılaştırılan ülkkarşılaştırılan ülkkarşılaştırılan ülkkarşılaştırılan ülkelerin gerisindedir.elerin gerisindedir.elerin gerisindedir.elerin gerisindedir.   

• Dünya Bankası’nın Yatırımcı Koruma Endeksine göre Türkiye 5,7 puanla, ABD 

(8,3), İsrail (8,3), Polonya (6), Meksika (6) ve Romanya (6) gibi ülkelerin 

gerisindedir. 

• Bu durum özellikle, yatırım yaptıkları şirketlere azınlık hissedarı olarak katılmakta 

olan melek yatırımcılar ve girişim sermayesi fonları açısından önemlidir.  Bir 

ülkede azınlık hissedar hakları ne kadar çok korunursa, melek yatırımcılar ve 

girişim sermayesi şirketleri de yatırım yapmaya o kadar açık olacaktır.  

İnternet İnternet İnternet İnternet girişimcileri tarafından ABD ve Avrupa’da yoğun olarak kullanılmakta olan hisse girişimcileri tarafından ABD ve Avrupa’da yoğun olarak kullanılmakta olan hisse girişimcileri tarafından ABD ve Avrupa’da yoğun olarak kullanılmakta olan hisse girişimcileri tarafından ABD ve Avrupa’da yoğun olarak kullanılmakta olan hisse 

opsiyonları ile çalışanlara ödeme yapma konusundaki düzenlemeler de girişimcilik opsiyonları ile çalışanlara ödeme yapma konusundaki düzenlemeler de girişimcilik opsiyonları ile çalışanlara ödeme yapma konusundaki düzenlemeler de girişimcilik opsiyonları ile çalışanlara ödeme yapma konusundaki düzenlemeler de girişimcilik 

ekosisteminin gelişmesi için önemlidir. ekosisteminin gelişmesi için önemlidir. ekosisteminin gelişmesi için önemlidir. ekosisteminin gelişmesi için önemlidir.     

• Özellikle internet teknolojileri gibi nitelikli ve eğitimli çalışanlara sahip olmanın 

kritik olduğu sektörlerde yeni kurulan şirketlerin, çalışanlarına sunduğu imkanlar 

oldukça önemlidir. Ancak yeni kurulan şirketlerde nakit akışı doğal olarak yavaş 

olacağından bu şirketlerin çalışanlarına sunabileceği maddi imkanlar kısıtlıdır. Bu 

yüzden gelişmiş ülkelerdeki girişimcilik örneklerinde çalışanlara normal maaşların 

ötesinde hisse opsiyonu sağlanmaktadır. Facebook, Google, Amazon gibi başarılı 

internet girişimlerinin çoğu çalışanlarına hisse opsiyonları dağıtmışlardır. Bunun 

alternatifi çalışanlara yüksek maaşlar vermektir. Fakat bu seçenek, girişim 

sermayelerinden destek alan şirketler için bile pratik bir seçenek değildir.     

• Hisse opsiyonu, doğrudan hisse veya yüksek maaş vermekle karşılaştırıldığında, 

şirketin uzun süreli sürdürülebilir başarısı için çalışanları daha motive edici 

olacaktır.     

• Türkiye’de hisse opsiyonuna dayalı bir ödeme mekanizması için henüz özel bir 

mevzuat oluşturulmamıştır. Fakat 13 Ocak 2011’de kabul edilen ve 1 Temmuz 

2012’de yürürlüğe giren 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan birkaç 
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değişiklik hisse opsiyonuna dayalı bir ödeme mekanizmasının daha kolay 

yapılabilmesine imkan tanımaktadır. Bu değişiklikler, anonim şirket kurulabilmesi 

için gerekli olan kişi sayısının azaltılması ve anonim şirketlerin ileride çalışanlarına 

verecekleri hisselerin sahipliğinin şirkete bırakılmasına izin veren değişikliklerdir. 

Bu değişiklikler sayesinde Türkiye’de girişimciler nitelikli işgücüne daha kolay 

erişebileceklerdir. Çalışanlara hisse opsiyonuyla ödeme yapılmaya başlandığında 

vergilendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili düzenlemeler bu uygulamanın hayata ne 

kadar geçeceğini belirleyecektir.      

Yerel girişim sermayesi fonları ya da fonların fonu kurulmasını ve bu tür fonların Yerel girişim sermayesi fonları ya da fonların fonu kurulmasını ve bu tür fonların Yerel girişim sermayesi fonları ya da fonların fonu kurulmasını ve bu tür fonların Yerel girişim sermayesi fonları ya da fonların fonu kurulmasını ve bu tür fonların 

Türkiye’deki mevcudTürkiye’deki mevcudTürkiye’deki mevcudTürkiye’deki mevcudiyet şekillerini net olarak ortaya koyan bir yasa mevcut değildir.iyet şekillerini net olarak ortaya koyan bir yasa mevcut değildir.iyet şekillerini net olarak ortaya koyan bir yasa mevcut değildir.iyet şekillerini net olarak ortaya koyan bir yasa mevcut değildir.  Bu 

özellikle yerel fonların gelişimi ve yabancı fonların Türkiye’deki faaliyetlerini potansiyel 

mevzuat riskleri taşımadan yapabilmeleri açısından önemlidir.     

İnternet Altyapısıİnternet Altyapısıİnternet Altyapısıİnternet Altyapısı    

Türkiye’deTürkiye’deTürkiye’deTürkiye’deki yaygın internet erişim altyapısına rağmen, internet penetrasyonu gelişmiş ki yaygın internet erişim altyapısına rağmen, internet penetrasyonu gelişmiş ki yaygın internet erişim altyapısına rağmen, internet penetrasyonu gelişmiş ki yaygın internet erişim altyapısına rağmen, internet penetrasyonu gelişmiş 

ülkelerin gerisindedir.ülkelerin gerisindedir.ülkelerin gerisindedir.ülkelerin gerisindedir. 

• Ülkedeki internet penetrasyonu incelenen gelişmiş ülkelerde çoğunlukla %70’in 

üzerinde takip ederken Türkiye’de %47’dir. 

• Sabit genişbant penetrasyonu incelenen gelişmiş ülkelerde çoğunlukla %60’ın 

üzerinde takip ederken Türkiye’de %36’da kalmaktadır. 

• Benzer şekilde Türkiye %14’lük mobil genişbant penetrasyonuyla %43 olan AB 

ortalamasının gerisinde kalmaktadır. 

Türkiye’de internetin niteliğinde önemli gelişmeTürkiye’de internetin niteliğinde önemli gelişmeTürkiye’de internetin niteliğinde önemli gelişmeTürkiye’de internetin niteliğinde önemli gelişmeler olmasına rağmen, özellikle Sabit ler olmasına rağmen, özellikle Sabit ler olmasına rağmen, özellikle Sabit ler olmasına rağmen, özellikle Sabit 

altyapıda ortalama gerçekleşen internet deneyim hızları dünya ülkeleriyle altyapıda ortalama gerçekleşen internet deneyim hızları dünya ülkeleriyle altyapıda ortalama gerçekleşen internet deneyim hızları dünya ülkeleriyle altyapıda ortalama gerçekleşen internet deneyim hızları dünya ülkeleriyle 

karşılaştırıldığında görece düşüktür. karşılaştırıldığında görece düşüktür. karşılaştırıldığında görece düşüktür. karşılaştırıldığında görece düşüktür. (Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet ekseninde 

daha detaylı incelenmiştir) 
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B.B.B.B. eeee----Ticaret için Temel BulgulaTicaret için Temel BulgulaTicaret için Temel BulgulaTicaret için Temel Bulgular ve Küresel Öğrenimlerr ve Küresel Öğrenimlerr ve Küresel Öğrenimlerr ve Küresel Öğrenimler    

eeee----Ticaret Pazar Hacmi TespitiTicaret Pazar Hacmi TespitiTicaret Pazar Hacmi TespitiTicaret Pazar Hacmi Tespiti    

Türkiye’de toplam işletmeden tüketiciye eTürkiye’de toplam işletmeden tüketiciye eTürkiye’de toplam işletmeden tüketiciye eTürkiye’de toplam işletmeden tüketiciye e----ticaret pazar hacim tahminini sağlıklı olarak ticaret pazar hacim tahminini sağlıklı olarak ticaret pazar hacim tahminini sağlıklı olarak ticaret pazar hacim tahminini sağlıklı olarak 

gösteren yerel bir kaynak bulunmamaktadır.gösteren yerel bir kaynak bulunmamaktadır.gösteren yerel bir kaynak bulunmamaktadır.gösteren yerel bir kaynak bulunmamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

gerçekleştirdiği dönemsel pazar araştırması (Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım 

Araştırması) ile e-ticaret yapan internet kullanıcılarının oranını tespit etmekte ve e-

ticaretle ilgili tüketici tercihlerini ve alışkanlıklarını yayınlamaktadır; ancak bu 

araştırmadan pazar hacmini gösterecek/tahmin edecek bulgular elde edilememektedir. 

TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nda genel internet ve 

bilgisayar kullanımı, internetten alışveriş için kullanım ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

iletişim için internet kullanımı ile ilgili bilgi edinilmektedir. 

B2C e-ticaret pazar hacmi için kullanılabilecek en iyi gösterge Bankalararası Kart 

Merkezi (BKM) verileridir. BKM bankaların sanal POS’ları üzerinden yapılan işlemlerle 

ilgili verileri raporlamaktadır ancak geçmişe ait bu veriler internetten yapılan işlemlere ek 

olarak mail order (telefonla satış) ve sigorta gibi ürünler için yapılan kredi kartından 

otomatik ödeme işlemlerini de içermektedir. 2012 yılı işlemlerine bakıldığında özellikle 

bazı kategorilerde internet harici işlemler büyük pay almaktadır. Ayrıca bu verilere daha 

düşük oranda olduğu tahmin edilse de küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin 

şirketlerinin ihtiyaçlarını gidermek veya satılacak ürün alımlarını yapmak için kendi özel 

veya ticari kartlarıyla yaptıkları işlemler de dahildir. BKM verilerine aslında e-ticaret 

kapsamına giren, internetten sipariş edilip teslimatta nakit veya kredi kartıyla yapılan 

işlemler (sanal POS ile ödeme yapılmadığı için) dahil değildir. 

BKM’nin talebi doğrultusunda bankalar son dönemde e-ticaret kapsamına girmeyen bazı 

ödemeleri (otomatik sigorta ödemeleri) tamamen bu raporlamanın dışında bırakmak için 

çalışmalar yürütmüşlerdir. Bazı bankalar da e-ticaret işlemlerini çağrı merkezi veya diğer 

kanallardan yapılan işlemlerden ayrıştırmak için üye işyerlerine farklı sanal POSlar ve 

ilgili işlem kodları tanımlamışlardır ancak bu uygulama bankalar ve üye işyerleri geneline 

yayılmamıştır. Ayrıca farklı sanal POSlar tahsis edilmiş olmasına rağmen hangi tip 

işlemde hangi POSun kullanılacağı üye işyerlerinin inisiyatifindedir. Bu yüzden sanal 

POS verilerine dayanılarak hesaplanan hacim net olarak e-ticaret hacmini 

göstermemektedir. 
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Resmi bir e-ticaret pazar hacminin açıklanmadığı ve BKM verilerinin de e-ticaret hacmini 

tam olarak göstermediği hatta sanal POS rakamlarına dahil olan verilerin bankaların 

veya şirketlerin uygulamalarına göre yıldan yıla değiştiği bir ortamda pazarın varolan 

durumunu ve hacmini bilmek, artışını gözlemlemek, gelecekteki hacmini öngörmek 

mümkün olmamaktadır. Var olan veri ve istatistikler hem devlet hem de oyuncular ve 

şirketler açısından politika ve strateji geliştirmeyi sınırlayacak seviyede yetersiz ve 

muğlaktır. 

Dünyada farklı ülkelerde eDünyada farklı ülkelerde eDünyada farklı ülkelerde eDünyada farklı ülkelerde e----ticaretle ilgili dernekler veya profesyonel pazar araştırma ticaretle ilgili dernekler veya profesyonel pazar araştırma ticaretle ilgili dernekler veya profesyonel pazar araştırma ticaretle ilgili dernekler veya profesyonel pazar araştırma 

şirketleri tüketicilerin şirketleri tüketicilerin şirketleri tüketicilerin şirketleri tüketicilerin eeee----ticaret alışkanlıklarını ve tercihlerini detaylı olarak inceleyen ticaret alışkanlıklarını ve tercihlerini detaylı olarak inceleyen ticaret alışkanlıklarını ve tercihlerini detaylı olarak inceleyen ticaret alışkanlıklarını ve tercihlerini detaylı olarak inceleyen 

kapsamlı pazar araştırmaları yapmakta ve yayınlamaktadır.kapsamlı pazar araştırmaları yapmakta ve yayınlamaktadır.kapsamlı pazar araştırmaları yapmakta ve yayınlamaktadır.kapsamlı pazar araştırmaları yapmakta ve yayınlamaktadır. Bu araştırmalar genelde 

kısaca aşağıdaki konuları kapsamaktadır: 

• e-Ticaret pazar hacmi ve ileriye yönelik tahminler: internetten alışveriş yapanların 

oranı /sayısı, kişi başına alışveriş miktarı, işlem sayısı, ortalama işlem miktarı 

• Tüketici analizi: internet kullanıcılarından internette alışveriş yapanların oranı; 

internetten alışveriş yapanların profili (cinsiyet, yaş ve gelir durumu ve benzeri 

kırılımlar); alışveriş yapanların davranışlarının (alışveriş miktarı, adedi gibi) kırılımı 

(cinsiyet, yaş, gelir durumuna göre); internet kullanım amaçları; tüketici tercihleri 

(internetten alışverişin / fiziksel kanaldan alışverişin tercih sebepleri; internetten 

alışverişte site tercih sebepleri; tüketicilerin güvenlik/gizlilik ve gönderi/teslimatla 

ilgili şikayet ve endişeleri; internet sitelerinde tercih edilen özellikler; tüketicilerin 

çoklu kanal kullanım alışkanlıkları; mobil kullanım alışkanlıkları; ödeme yöntemi 

tercihleri) 

• Sektör analizi: e-ticaretin sektör ve kategori bazında dağılımı (hacim, işlem sayısı, 

tüketici sayısı açısından); kategori bazında internetten alıveriş tercih sebepleri; 

kategori bazında internet sitesi seçim kıstasları 

Bu araştırmalardan çıkan sonuçlar pazardaki oyunculara ve yeni yatırımcılara yön 

göstermekte ve tüketici tercihleri doğrultusunda girişimler yapılmasına ve iş süreçlerinin 

düzenlenmesine imkan sağlamaktadır.  

TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nda ise e-ticarete yönelik 

sadece internetten alışveriş yapanların oranı, satın alınan mal ve hizmet türleri, siparişte 

sorun yaşayanların oranı ve yaşanan sorunların türleri ile internetten alışveriş yapmama 



 

680 

 

sebepleri ile ilgili bilgi edinilmektedir. Bu bilgiler de sadece kır-kent kırılımında 

verilmektedir. 

TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’ndan çıkan sonuçlara göre 

internetten alışveriş yapanlar içinde en çok harcama yapılan kategoriler giyim / spor 

malzemeleri, tüketici elektroniği (elektronik araçlar, bilgisayar ve diğer ek donanım), ev 

eşyası ( mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb) ve medya ürünleridir (kitap, dergi, gazete, e-

kitap, film, müzik). Seyahat hizmetleri, konaklama ve etkinlik biletlerinin alımı ülkede 

gelir ve eğitim seviyesi açısından daha kısıtlı bir kesim tarafından gerçekleştirildiği için bu 

kategorilerde ülke genelinde internette alışveriş yapanların oranı daha düşük 

çıkmaktadır. Avrupa’daki araştırmalardan çıkan sonuçlara bakıldığında ise tüketici 

elektroniği ve medya ürünlerinin yoğunlukla internetten alındığı görülmektedir. “Çeşitli 

hizmetler” olarak adlandırılan farklı sektörlerden ürün ve hizmetler (seyahat, 

bankacılık/sigorta, haberleşme, eğlence gibi müşteriyle daha uzun süreli ilişkiyi veya 

müşteriyle yapılan anlaşmayı içeren ürün ve hizmetler) de Avrupa ülkelerinde e-ticarette 

ön plandadır. Detay ürün ve hizmet kategorilerinde de sonuçlar incelenebilmektedir: 

eğlence sektöründeki bilet alımları ve seyahat ürünleri ilk sıradadır; ardından cep 

telefonu, kitap, müzik video-DVD, bilgisayar yazılımları/oyunları, bankacılık ürünleri ve 

video oyunları gelmektedir.  

Türkiye’de işletmeler arası eTürkiye’de işletmeler arası eTürkiye’de işletmeler arası eTürkiye’de işletmeler arası e----ticaret pazar hacmine yönelik ise herhangi bir yerel kaynak ticaret pazar hacmine yönelik ise herhangi bir yerel kaynak ticaret pazar hacmine yönelik ise herhangi bir yerel kaynak ticaret pazar hacmine yönelik ise herhangi bir yerel kaynak 

ve veri bulunmamaktadır.ve veri bulunmamaktadır.ve veri bulunmamaktadır.ve veri bulunmamaktadır.  

• TÜİK’in işletmelere yönelik gerçekleştirdiği Girişimlerde Bilişim Teknolojileri 

Kullanım Araştırması’nda işletmelerin internet erişim, kamu kurum/kuruluşlarıyla 

iletişim, internet sitesi sahiplik oranlarına ek olarak işletmelerin internet üzerinden 

sipariş verme ve sipariş alma oranları sorgulanmaktadır; fakat gerçekleştirilen 

siparişlerin sıklığı veya meblağı ile ilgili bilgi sorgulanmamaktadır.  

• Yabancı bir kaynak olan IDC verilerine göre Türkiye’deki işletmeler arası pazar 

büyüklüğünün son 4 senede %28 büyüme göstererek 10 milyar TL’nin üzerine 

çıktığı tahmin edilmektedir. 

eeee----Ticaretin Yaygınlığı Ticaretin Yaygınlığı Ticaretin Yaygınlığı Ticaretin Yaygınlığı     

Türkiye’de işletmeden tüketiciye eTürkiye’de işletmeden tüketiciye eTürkiye’de işletmeden tüketiciye eTürkiye’de işletmeden tüketiciye e----ticaret diğer ülkelere göre az gelişmiştir. ticaret diğer ülkelere göre az gelişmiştir. ticaret diğer ülkelere göre az gelişmiştir. ticaret diğer ülkelere göre az gelişmiştir.     
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e-Perakende pazarının toplam perakende pazarı içindeki payı gelişmiş ülkelerde %5-15, 

gelişmekte olan ülkelerde %3-4 iken Türkiye'de yaklaşık %1'dir.  

Gelişmiş ülkelerde %65-75, gelişmekte olan ülkelerde %40-60 arasında olan e-ticaret 

penetrasyonu (internet kullanıcılarından e-ticaret yapanların oranı) ise Türkiye'de 

%22'dir.    

Bir ülkede    e-ticaretin gelişimini ve özellikle internetten alışveriş yapan tüketici sayısını 

etkileyen etkenler ülkedeki ilgili altyapı, tüketici tercihleri ve endişeleri ile arz tarafında 

oyuncular tarafından sunulan değer önerileridir.  

İngiltere, ABD, Almanya, Güney Kore gibi %80’lere ulaşan internet kullanım oranlarına 

sahip gelişmiş ülkelerde internet kullanıcılarının yaklaşık %70’i internetten alışveriş 

yapmaktadır.  

Avrupa’da tüketiciler internetten alışveriş yapmanın yanı sıra yoğun olarak internette 

almayı planladıkları ürünlerle ilgili araştırma yapmaktadırlar; yapılan pazar 

araştırmalarında internette araştırmanın ana sebepleri olarak ürün fiyatlarını kontrol 

etmek, detaylı ürün bilgisi incelemek ve indirim/promosyon fırsatlarına bakmak 

belirtilmektedir. Özellikle elektronik ürünler, bilgisayar donanım ve yazılım, cep telefonu 

gibi nitekim daha yüksek fiyatlı ve detaylı ürün bilgisi inceleme gerektiren kategorilerde 

internetten araştırma yoğun olarak yapılmaktadır. Yurt dışındaki internet sitelerinin içeriği 

de (detaylı ürün bilgileri, fotoğraf/video bazlı bilgilendirme, müşteri yorumları ve 

değerlendirmeleri, ürün karşılaştırma alternatifleri, fiyat karşılaştırma siteleri gibi) bu 

araştırmayı desteklemektedir. Türkiye’de de tüketiciler internette ürün ve hizmet 

araştırmakta, bilgileri incelemekte ve fiyat karşılaştırması yapmaktadırlar; e-ticaret siteleri 

bu konuda tüketicileri desteklemek için içeriklerini desteklemektedir. Ayrıca fiyat 

karşılaştırması yapan internet siteleri mevcuttur. Ancak alışveriş öncesi internetten 

araştırma yapanları oranını veya hangi kategorilerde araştırma yapıldığını tespit eden 

araştırma sonucu veya veri bulunmamaktadır. 

Türkiye’de eTürkiye’de eTürkiye’de eTürkiye’de e----ticareti destekleyen altyapı gelişmiş ülkelere göre yeteri kadar ticareti destekleyen altyapı gelişmiş ülkelere göre yeteri kadar ticareti destekleyen altyapı gelişmiş ülkelere göre yeteri kadar ticareti destekleyen altyapı gelişmiş ülkelere göre yeteri kadar 

gelişmemiştir:gelişmemiştir:gelişmemiştir:gelişmemiştir: 

• Ülkedeki internet penetrasyonu incelenen gelişmiş ülkelerde çoğunlukla %70’in 

üzerinde takip ederken Türkiye’de %47’dir.  
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• Akıllı cep telefonlarının tüm cep telefonları içinde oranı incelenen gelişmiş 

ülkelerde %50 ve üzerinde seyrederken Türkiye’de %16’da kalmaktadır. Bir diğer 

yaygınlaşmaktaki mobil cihaz türü olan tabletlerde Türkiye’de %2 civarında bir 

sahiplik görülürken, incelenen gelişmiş ülkelerde bu oran %7 ve üzerindedir. 

• Sabit genişbant penetrasyonu incelenen gelişmiş ülkelerde çoğunlukla %60’ın 

üzerinde takip ederken Türkiye’de %36’da kalmaktadır. 

• Benzer şekilde Türkiye %14’lük mobil genişbant penetrasyonuyla %43 olan AB 

ortalamasının gerisinde kalmaktadır. 

• e-Ticarette kullanılan ödeme sistemleri gerekli güvenlik önlemlerini içermekte ve 

tüketicilere alternatif ödeme yöntemleri sunmaktadır ancak tüketiciler arası 

alışverişe aracılık edecek yasal dayanağı olan ödeme sistemlerinde eksiklik 

vardır. 

• Ülkede dağıtım/teslimat gelişmiş ülkelerdeki gibi devletin sağladığı paket gönderi 

sistemi aracılığıyla değil de özel kargo şirketleri aracılığıyla yapılmaktadır. e-

Ticaret sitelerinin kargo bedeli uygulamaları sonucu özellikle düşük meblağlı 

siparişlerde ödenen kargo bedeli tüketicilere maliyetli gelmektedir. Tüketicilerin 

yaklaşık %10’u e-ticarette sorun yaşadığını belirtmekte ve e-ticarette sorun 

yaşadığını belirtenlerin %48'i yanlış/hasarlı üründen ve %40'ı geç teslimattan 

şikayet etmektedir. 

• Ülkede var olan yasal mevzuat e-ticareti ana hatlarıyla düzenlemektedir ancak e-

ticareti tüm hatlarıyla ele alan, tüketici haklarını detaylandıran ve kişisel verilerin 

korunmasını sağlayan kanunlar henüz tasarı aşamasındadır ve 

sonuçlandırılmamıştır.  

Talep açısından bakıldığında ise tüketici tercihleri ve özellikle güvenlik/gizlilik ile hizmet Talep açısından bakıldığında ise tüketici tercihleri ve özellikle güvenlik/gizlilik ile hizmet Talep açısından bakıldığında ise tüketici tercihleri ve özellikle güvenlik/gizlilik ile hizmet Talep açısından bakıldığında ise tüketici tercihleri ve özellikle güvenlik/gizlilik ile hizmet 

kalitesi/teslimat konularındaki endişeleri tüketicilerin internetkalitesi/teslimat konularındaki endişeleri tüketicilerin internetkalitesi/teslimat konularındaki endişeleri tüketicilerin internetkalitesi/teslimat konularındaki endişeleri tüketicilerin internetten alışveriş yapmama ten alışveriş yapmama ten alışveriş yapmama ten alışveriş yapmama 

sebepleridir. sebepleridir. sebepleridir. sebepleridir.  

TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nda 

• Tüketicilerin yaklaşık %80’i internetten alışveriş için ihtiyaç duymadığını, yaklaşık 

%30'u mağazadan almayı tercih ettiğini belirtmektedir. 
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• Tüketicilerin yaklaşık %30'u güvenlik, yaklaşık %20'si gizlilik endişeleri 

belirtmektedir. 

• Tüketicilerin toplam %7’sinin hizmet kalitesi ve teslimat konusunda endişeleri 

vardır. 

Arz tarafında eArz tarafında eArz tarafında eArz tarafında e----ticarette sunulan değer önerilerindeki yetersizlikler belirtilen tüketici ticarette sunulan değer önerilerindeki yetersizlikler belirtilen tüketici ticarette sunulan değer önerilerindeki yetersizlikler belirtilen tüketici ticarette sunulan değer önerilerindeki yetersizlikler belirtilen tüketici 

ttttercihlerini etkilemekte, tüketicilerin internetten alışveriş ihtiyacı duymamasına veya ercihlerini etkilemekte, tüketicilerin internetten alışveriş ihtiyacı duymamasına veya ercihlerini etkilemekte, tüketicilerin internetten alışveriş ihtiyacı duymamasına veya ercihlerini etkilemekte, tüketicilerin internetten alışveriş ihtiyacı duymamasına veya 

mağazadan almayı tercih etmesine yol açmaktadır. mağazadan almayı tercih etmesine yol açmaktadır. mağazadan almayı tercih etmesine yol açmaktadır. mağazadan almayı tercih etmesine yol açmaktadır. İnternetten alışveriş 

yapılmamasındaki birinci sebep kullanıcıların e-ticaret yapma ihtiyacı hissetmemesidir. 

Bu Türkiye’de internetten alışveriş değer önerilerinin fiziksel alternatiflere göre göreceli 

olarak zayıf olduğuna işaret etmektedir. e-Ticaret oluşumlarının değer önerilerinin üç 

ekseni vardır: fiyat avantajı, çeşitlilik ve kolaylık/rahatlık. 

Bu üç eksenin en azından bir veya bir kaçında sunulan avantajlar müşteriyi internetten 

alışverişe yönlendirmektedir. Müşteri ihtiyacını karşılamak için istediği çeşitteki alternatifi 

uygun fiyata rahatlıkla bulabildiği ve alabildiği için mağazadan veya başka kanaldan 

internete yönelmektedir.  

• Fiyat avantajı internetten ve internette de hangi siteden alışveriş yapılacağını 

belirleyen faktörlerdendir. Avrupalı tüketiciler alışveriş yaptıkları internet satıcısını 

seçmede ana etken olarak fiyatı ve fiyata eklenen gönderi ücretlerini 

belirtmektedir. Türkiye’de de bazı ürünler internetten daha uygun fiyata 

alınabilmektedir ancak yurt dışında olduğu gibi hemen her kategoride uygun fiyata 

ürün sunan güvenilir ve popüler pazaryeri veya internet sitesi yoktur. 

• e-Ticaret siteleri stoklarını merkezi olarak tutabilmeleri sebebiyle geleneksel 

kanallardan daha fazla çeşitlilik sunabilmektedir. Türkiye’deki e-ticaret siteleri bu 

konuda son dönemde gelişme göstermiş ve fiziki mağazalardan daha fazla ürün 

çeşidine sahip olsa da yurt dışındaki örneklerinin gerisindedir. Ancak son yıllarda 

Türkiye’de özellikle farklı kategorilerde çok sayıda yeni internet girişimi yapılmış 

ve e-ticaret sitelerinin çeşitliliği artmıştır. 

• e-Ticaret tüketicilere ürünün standart olduğu, deneme ve görme ihtiyacının 

olmadığı, ürün hakkında detaylı bilginin rahatlıkla yazılı mecradan temin 

edilebildiği, kullanıcı yorumlarının öğrenilebildiği ve geleneksel alışverişin fiziksel 

sıkıntı/yük yaratabildiği farklı kategorilerde evlerinden alışveriş yapabilme rahatlığı 
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sağladığı için tercih edilmektedir. Başarılı yurt dışı internet sitelerinde ürün bilgileri 

yaratıcı görsellerle tüketicilerle paylaşılmakta, detaylı ürün spesifikasyonları ve 

ürün karşılaştırmaları yer almaktadır. Ayrıca geniş kitlelerce kullanılan bu sitelerde 

yer alan çok sayıda ve doyurucu kullanıcı yorumları tüketiciler açısından 

aydınlatıcı olmakta ve ürün seçimini etkilemektedir. Önde gelen Türk e-ticaret 

siteleri ise ürün bilgilendirmeleri ve kullanıcı yorumları açısından yeteri kadar 

içerik sağlamamaktadır. 

Son yıllarda özellikle fiyat avantajı ve çeşitlilik açısından başarılı değer önerisi sunan 

fırsat sitelerine ve Özel Alışveriş Kulüpleri’ne gösterilen tüketici ilgisi ve bu 

kategorilerdeki işlem /ciro artışı tüketicilere sunulan değer önerilerinin çekiciliğinin 

tüketici talebini ne kadar etkilediğine işaret etmektedir. 

İşletmeden tüketiciye ve tüketiciler arası eİşletmeden tüketiciye ve tüketiciler arası eİşletmeden tüketiciye ve tüketiciler arası eİşletmeden tüketiciye ve tüketiciler arası e----ticaret pazarında var olan satıcılar gelişmiş ticaret pazarında var olan satıcılar gelişmiş ticaret pazarında var olan satıcılar gelişmiş ticaret pazarında var olan satıcılar gelişmiş 

ülkelere kıyasla sınırlıdır; özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler internetten satış ülkelere kıyasla sınırlıdır; özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler internetten satış ülkelere kıyasla sınırlıdır; özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler internetten satış ülkelere kıyasla sınırlıdır; özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler internetten satış 

yapmamaktadır.yapmamaktadır.yapmamaktadır.yapmamaktadır.    Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sadece yaklaşık yarısının herhangi bir 

internet sitesi bulunmaktadır.    Satıcı bakış açısından e-ticaretin gelişmemiş olmasının 

sebepleri kısaca şu şekilde özetlenebilir: 

• Satıcılar internette satış olanaklarından haberdar değildir. 

• Satıcılar internette satış için gerekli becerilere sahip değildir. 

• Teknik altyapı konusunda eksiklikler bulunmaktadır.  

• Sayılı pazaryerleri aracılığıyla satış yapılmaktadır. 

Farklı ülkelerde geliştirilen programlarda KOBİ’lerin eğitilmesi ve altyapı konusunda 

desteklenmesi hükümetlerin öncelikleri arasında olmuştur. İspanya, Çin, Güney Kore ve 

İngiltere’de özellikle KOBİ’lere yönelik çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaktadır. 

İspanya İspanya İspanya İspanya hükümeti 2006 yılında kapsama ve erişim konularında Avrupa Birliği 

ortalamalarına ulaşmak amacıyla “Avanza Planı” nı (“Plan Avanza”) uygulamaya almıştır. 

Avanza Planı Avrupa Komisyonu’nun i2010 stratejisi model alınarak hazırlanmış ve 

İspanya’nın şartlarına göre özelleştirilmiştir. 

İspanya’da KOBİ’ler ekonominin belkemiğini oluşturmaktadır: ülkedeki şirketlerin %97’si 

KOBİ kategorisindedir. Avanza Planı çerçevesinde geliştirilen NEW programı (No 

Enterprise Without Web) KOBİ’lere yöneliktir ve 2 bölümden oluşmuştur. İlk adım olarak 
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internette yer almanın ve e-ticaretin sağlayacağı verim artışı ve rekabetçilik 

avantajlarından yararlanma ile ilgili şirketlerin farkındalıklarının artırılmasına yönelik 

bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. İkinci bölümde ise internet uygulamalarının paketler 

halinde ve indirimli fiyatlarla geliştiriciler ve red.es aracılığıyla şirketlere sunulması ve bu 

uygulamaların benimsenmesi için gerekli teknik desteğin sunulması söz konusu 

olmuştur. (Red.es İspanya Sanayi, Enerji ve Turizm Bakanlığı’nın bilgi toplumunu 

geliştirmekten sorumlu olan birimidir.) Program Eylül 2007- Mart 2008 ve Ekim 2008- 

Haziran 2009 dönemlerinde 3,5 milyon Euro bütçe ile 2 faz halinde uygulanmış ve 

yaklaşık 58.000 KOBİ’nin internet tabanlı uygulamaları benimsemesi sağlanmıştır. 

Sayısal ekonomi ana başlığı altında NEW programı da dahil olmak üzere KOBİ’lere bilgi 

ve iletişim teknolojilerinin entegre edilmesi alanında destek verilmiş, bilgi ve iletişim 

teknolojileri sektöründe yenilikçiliğin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiş 

ve yine bu alanda yetkinliklerin oluşturulması için çaba sarf edilmiştir.  

2010 yılında İspanya Bakanlar Kurulu “Avanza Planı 2” (“Plan Avanza 2”) adı altında 

2011-2015 Stratejisi’ni kabul etmiştir. Bu ikinci fazda Bilgi Toplumu alanında hem ülke 

içindeki farklılıkların giderilmesi hem de daha ileri seviyedeki Avrupa ülkelerine ulaşma 

hedeflenmektedir. 5 aksiyon alanında (Altyapı, Güven ve Güvenlik, Teknolojik 

Eğitim/Yetkinlik Geliştirme, Sayısal İçerik ve Hizmetler, Bilgi, İletişim ve Teknoloji 

Sektörünün Gelişimi) 10 ana hedef ve bu hedefleri gerçekleştirmek için 100’den fazla 

ölçüt ile sonuçları takip etmek için performans kriterleri belirlenmiştir. “Avanza Planı 2”de 

hedef İspanya’yı bilgi, iletişim ve teknoloji ürün ve hizmetlerini geliştirme ve kullanma 

konusunda önde gelen ülke konumuna getirmektir. “Avanza Planı”nda olduğu gibi bu 

planın gerçekleştirilmesi için özerk bölgeler, yerel birimler, devlet ve özel kurumlar ile 

işbirliğine gidilmektedir.  

“Avanza Planı 2”de e-ticareti etkileyen iki ana konu ele alınmaktadır:  

• İnternet kullanımının teşvik edilmesi: Hükümet tüketicilere ve KOBİ’lere yönelik, 

yerel ve bölgesel birimlerle işbirliği yaparak internette güvenlik ve şeffaflığı 

sağlayacak, e-ticareti, sosyal ağ kullanımını ve genelde internet kullanımını 

destekleyecek girişimlerde bulunmaktadır. Örneğin KOBİ’ler için e-ticaret 

eğitimleri düzenlenmekte, elektronik kimlik uygulamaya alınmakta, e-ticarette 

güvenlik için sayısal sertifika öngörülmekte ve internette güvenlik alanında yasal 

düzenlemelere gidilmektedir. 
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• Bilgi Teknolojileri sektöründe rekabetçiliğin, verimliliğin ve yenilikçiliğin teşvik 

edilmesi: İnternetin, sayısal medyanın ve e-ticaretin gelişimi ile ilgili örnek 

girişimler: sayısal içerik ve medya gelişimi için teşvik verilmesi, kuluçka 

merkezlerinin kurulması 

Çin Çin Çin Çin hükümeti ülkede e-ticaret pazarının geliştirilmesini stratejik hedeflerden biri olarak 

belirlemiştir; Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı perakende satışlar içinde e-ticaretin 2010’da %3 

ve 2012’de %6 olan payını 2015 yılı sonunda %9’a çıkarmayı hedeflemektedir. Yerel ve 

bölgesel yönetim birimleri/valilikler de bu hedeflere ulaşmak için kendi program ve 

aksiyonlarını belirlemiş ve uygulamaya almışlardır. Bu birimlerin ortak uygulamaları direk 

maddi teşvikleri, KOBİ’lere indirimli platform hizmetleri sunulmasını ve şehirlerde e-

ticaret parkları kurularak burada faaliyet gösteren şirketlere vergi indirimi, kira yardımı, 

eğitim gibi teşviklerin verilmesini içermektedir. 

Güney Kore’deGüney Kore’deGüney Kore’deGüney Kore’de KOBİ’lere e-ticaret uygulamaları konusunda destek vermek e-ticaretin 

gelişmesi için kritik olarak değerlendirildiği için hükümet 2002 yılında 30.000 KOBİ’nin 

bilgi teknolojileri projesine destek vermiştir. Halen Çalışma Bakanlığı’na bağlı Küçük ve 

Orta Ölçekli Şirketlerin Yönetimi Birimi (SMBA – Small and Medium Business 

Administration) e-ticarete yeni giren şirketlere kuruluş / başlangıç eğitimi (Photoshop, 

HTML eğitimi dahil) vermektedir. İnternette alışveriş portali kurma, pazarlama gibi 

konularda da eğitim verilmektedir. SMBA her sene iş yapış şeklini çevrim dışından 

çevrim içine dönüştürmeyi isteyen işletmelere yardım edecek “kurulum okulu” 

belirlemekte ve tahsis etmektedir. 

İngiltereİngiltereİngiltereİngiltere e-ticaret pazarı en gelişmiş olan ülkelerden biridir. Özellikle B2C pazarı çok 

gelişmiştir ve perakende pazarındaki alışverişin büyük bir bölümü internete kaymıştır. 

Yasal düzenlemelerin de etkisiyle tüketicilerin internetten alışveriş konusundaki 

çekinceleri ve endişeleri diğer ülkelere kıyasla oldukça düşüktür. Ancak KOBİ’lerin e-

ticarete girmesi ve bu çerçevede B2B pazarının geliştirilmesi önemli konulardan biridir. 

İngiltere İşletme, yenilikçilik ve yetenekler (Department for Business, Innovation and 

Skills – BIS) Dairesinin açıklamalarına göre İngiliz hükümeti 2013 yılı içinde KOBİ’lerin e-

ticaret girişimlerini desteklemeye yönelik bir program başlatacaktır. BIS’in KOBİ’lerin 

sayısal teknolojiden yararlanabilmesini sağlamak için devlet ve özel sektörün nasıl 

işbirliği yapabileceğini araştırdığı belirtilmektedir. 
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Türkiye’de işletmeler arası eTürkiye’de işletmeler arası eTürkiye’de işletmeler arası eTürkiye’de işletmeler arası e----ticaret pazarı da diğer ülkelerle kıyaslandığında gelişme ticaret pazarı da diğer ülkelerle kıyaslandığında gelişme ticaret pazarı da diğer ülkelerle kıyaslandığında gelişme ticaret pazarı da diğer ülkelerle kıyaslandığında gelişme 

aşamasındadıaşamasındadıaşamasındadıaşamasındadır. r. r. r. Hem işletmelerin internette var olmaması (internet sitelerinin / e-ticaret 

sitelerinin olmaması) hem de işletmeler arası e-ticarete aracılık edecek pazaryerlerinin 

sınırlı olması bu sonucu doğurmaktadır. 

Türkiye’de işletmeler arası e-ticaretin geri kalmasının temel sebebi aracı platform 

eksikliği ve işletmelerin bu konuya fazla talep göstermemesidir.  

• Birçok kategoride (örneğin tekstil, yazılım) güçlü pazaryerleri oluşmamıştır. 

Başarılı bir pazaryeri kurmak zor bir süreçtir ve zaman ister. En büyük başarı 

faktörü ise pazarda kritik sayıda ve hacimde alıcı ve satıcıyı aynı çatı altında 

işletebilmektir. Bu sayede platformlar güçlü değer önerileri yaratabilir ve daha çok 

alıcı /satıcı çekebilir. Bu kritik büyüklüğe ulaşmak en başarılı örneklerde bile 10+ 

senelik zaman almıştır. Türkiye’de arz tarafında bu süreci yürütebilecek sabırlı ve 

alıcı/satıcı birleştirici özellikte liderlik vasıflarına sahip girişimcilerin eksikliği 

platformların oluşamamasına sebep olan faktörlerdendir. 

• Ülkede kayıt dışı ekonomi mevcuttur; internette gerçekleşen işlemler zorunlu 

olarak kayıt altına alınmaktadır ve tercih edilmeyebilmektedir. 

• Yapılan alımlarda çek ile vadeli ödemeler yaygındır; ancak internette 

gerçekleştirilen işlemlerde çek kullanımı mümkün değildir. 

• Kullanıcı KOBİ’ler internet üzerinden yapılan işlemler ve ödemelerle ilgili güvenlik 

endişeleri duymaktadır. 

Dünyada farklı ülkelerde hükümetler genel olarak e-ticareti geliştirmeye yönelik 

politikaların içinde pazaryerlerini geliştirmek için çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. 

Örneğin Güney Kore’de 2000 yılında “e-Ticaretin Gelişimi için Kapsamlı Politikalar” 

hazırlanmıştır; 2001 yılında farklı sektörlerde e-iş yapış şeklinin geliştirilmesi, kamu 

sektörünün katılımının artırılması ve e-ticaretin küreselleşmesi için ulusal strateji planı 

olan “Kore’de e-İş Girişimi” kabul edilmiştir. Bu politika ve planların dahilinde Kore çeşitli 

projeler geliştirmiş ve uygulamıştır: B2B platformlarının kurulması ve standartlaştırılması 

için gerekli altyapının oluşturulması, teknolojinin geliştirilmesi, insan kaynağının 

desteklenmesi, küresel B2B pazarı ile uluslararası işbirliği ve e-ticaretin diğer bölgelere 

yayılması gibi. 
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Güney Kore kükümeti sektörlere özel B2B altyapısı kurarak ve uygulama modelleri 

geliştirerek farklı sektörlerde e-ticaret ağını genişletmeyi planlamıştır. Buna yönelik ilk 

adım olarak 30 sektörde B2B ağını kurmak için çalışmaları yürütmüştür. Bu çalışmalar 

ilgili derneklerin işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Öncelikli sektörler olarak elektronik, 

otomotiv, çelik, gemicilik, makine, tekstil, enerji / enerji üretimi, dağıtım, biyoteknoloji 

seçilmiştir. Bunlara sonradan saat, tarım ve hayvancılık, inşaat, kimya, petrokimya, 

mobilya/kereste ve lojistik gibi sektörler eklenmiştir. KOBİ’lere e-ticaret uygulamaları 

konusunda destek vermek e-ticaretin gelişmesi için kritik olarak değerlendirildiği için 

hükümet 2002 yılında 30.000 KOBİ’nin bilgi teknolojileri projesine destek vermiştir. “e-İş 

girişimleri”ni desteklemek için başvuran KOBİ’ler özellikle devlet tarafından öncelikli 

olarak belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren şirketler arasından seçilmiştir. Sektör 

bazında belirlenen kriterleri taşıyan (ciro büyüklüğü, ürün gamı, sahibinin/çalışanın 

eğitim seviyesi ve/veya bilgi teknolojilerine hakimiyeti, ihracat potansiyeli, 

gerçekleştirilen tanıtım toplantılarına ve eğitimlere katılımları gibi) KOBİ’ler 

önceliklendirilmiştir. 

Türkiye’de hem işletmeden tüketiciye hem de işletmelere arası eTürkiye’de hem işletmeden tüketiciye hem de işletmelere arası eTürkiye’de hem işletmeden tüketiciye hem de işletmelere arası eTürkiye’de hem işletmeden tüketiciye hem de işletmelere arası e----ticaret kanalından ticaret kanalından ticaret kanalından ticaret kanalından 

ihracat sınırlıdır. ihracat sınırlıdır. ihracat sınırlıdır. ihracat sınırlıdır. Türkiye coğrafi konumu, tarihi ve kültürel yakınlığı sebebiyle bölgede 

diğer ülkelerle ticaret için elverişli konumdadır. Ayrıca son yıllarda dünyada bilinen güçlü 

Türk markaları ve Türk içerik yaratılmaya başlanmıştır. Bunlara rağmen internette 

ihracatın potansiyeli yakalayamamasının başlıca sebepleri::::    

• Yurt dışı pazarlardan gelen talebin sınırlı olması  

• Türk e-ticaret sitelerinin yurt dışı satışa yönelmemeleri 

• Mevzuat (gümrük ve KDV) sınırlamaları 

Güney Kore örneğinde de görüleceği gibi hükümetin uluslararası ticaret alanında e-

ticareti destekleyici girişim ve çalışmaları etkin olmaktadır. Ülkeler arası e-ticaretin 

geliştirilmesi için Kore hükümeti Kore-Japon e-ticaret ağının oluşturulması ve Pan-Asya 

e-Ticaret İşbirliği (PAA – Pan-Asian e-Commerce Alliance) projelerinin geliştirilmesinde 

aktif rol almıştır. PPA projesi 6 Doğu Asya ülkesinin (Kore, Japonya, Çin, Tayvan, Hong 

Kong, Singapur, Malezya) ortak e-ticaret ağı oluşturmasını amaçlamıştır. Hükümet ayrıca 

Almanya ile ASEM e-ticaret ağı oluşturulması için pilot proje yürütmüştür. Ayrıca 

hükümet seviyesinde Japonya, Çin ve İngiltere gibi ülkelerle işbirliği çalışmaları 

yürütülmüştür. Kore Ticaret Yatırım Destekleme Ajansı (KOTRA – Korea Trade 
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Investment Promotion Agency) bünyesinde Koreli e-ticaret şirketlerinin uluslararası 

pazarlardaki faaliyetlerini desteklemek için Küresel e-Ticareti Destekleme Merkezi 

kurulmuştur; bu merkez şirketlere olası işbirliği ortakları belirlemek ve güncel bilgileri 

sunmak gibi konularda destek olmuştur 

eeee----Ticaretle ilgili Yasal Düzenlemeler ve UygulamalarTicaretle ilgili Yasal Düzenlemeler ve UygulamalarTicaretle ilgili Yasal Düzenlemeler ve UygulamalarTicaretle ilgili Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar    

Türkiye’de var olan yasaTürkiye’de var olan yasaTürkiye’de var olan yasaTürkiye’de var olan yasal mevzuat el mevzuat el mevzuat el mevzuat e----ticareti ana hatlarıyla düzenlemektedir ancak eticareti ana hatlarıyla düzenlemektedir ancak eticareti ana hatlarıyla düzenlemektedir ancak eticareti ana hatlarıyla düzenlemektedir ancak e----

ticareti tüm hatlarıyla ele alan, tüketici haklarını detaylandıran ve kişisel verilerin ticareti tüm hatlarıyla ele alan, tüketici haklarını detaylandıran ve kişisel verilerin ticareti tüm hatlarıyla ele alan, tüketici haklarını detaylandıran ve kişisel verilerin ticareti tüm hatlarıyla ele alan, tüketici haklarını detaylandıran ve kişisel verilerin 

korunmasını sağlayan kanunlar henüz tasarı aşamasındadır.korunmasını sağlayan kanunlar henüz tasarı aşamasındadır.korunmasını sağlayan kanunlar henüz tasarı aşamasındadır.korunmasını sağlayan kanunlar henüz tasarı aşamasındadır.    

Türkiye’de var olan yasal mevzuat (Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmelik gibi) e-ticaretteki gizlilik, 

müşteri hakları, güvenlik/güvenilirlik, güvenli ödeme gibi konuları ana hatlarıyla 

düzenlemektedir. Ancak tüketici haklarını detaylandıran, kişisel verilerin korunmasını 

sağlayan,  bilgi verme yükümlülüğü ve iletişimi düzenleyen, kişiler arası e-ticaret 

ödemelerini kayıt altına alan ve yasallaştıran kanunlar henüz tasarı aşamasındadır ve 

sonuçlandırılmamıştır.  

Halen TBMM’de bekleyen e-ticaretle ilgili kanun tasarıları şunlardır: 

• Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun TasarısıElektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun TasarısıElektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun TasarısıElektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı: Kapsanan ana 

konular sözleşmelerle ilgili bilgi verilmesine yönelik yükümlülükler, iletişim ve 

istenmeyen elektronik postalar ve kişisel verilerin korunmasıdır. 

• KiKiKiKişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısışisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısışisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısışisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı: Kişisel verilerin yasal ve 

dürüst bir şekilde toplanması ve işlenmesi ve kullanım amaçlarına uygun süre için 

muhafaza edilmesi, verilerin amaca aykırı olarak paylaşılmaması, veri sahibi 

kişinin hakkındaki verileri öğrenme, değiştirme ve gerekirse silme haklarını 

düzenlemektedir.  Türkiye’de kişisel verilerin korunmasıyla ilgili mevcut bir kanuni 

düzenleme bulunmamaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 135. Maddesinde “Kişisel 

verilerin kaydedilmesi” konusu ele alınmakta ve hukuka aykırı olarak 

kaydedenlere ceza öngörülmektedir. Türkiye’nin, Avrupa Konseyi’nin 108 sayılı 

Sözleşmesi’ne imza koyan ve Avrupa Birliği’ni hedefleyen, bu nedenle de 

mevzuatını AB mevzuatı ile uyumlaştırmaya çalışan bir ülke olmasından 

hareketle, kişisel verilerin korunması ile ilgili bir mevzuat çalışması planlanmış ve 

bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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• Elektronik Para Kanunu Tasarısı:Elektronik Para Kanunu Tasarısı:Elektronik Para Kanunu Tasarısı:Elektronik Para Kanunu Tasarısı: Mobil ödeme sistemlerindeki para akışlarını 

kayıt altına almaya yönelik hazırlanmıştır. 

Sözü geçen kanun tasarılarının hazırlanmasının üzerinden zaman geçmiştir; teknolojinin 

ve pazarın gelişimiyle birlikte yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Hem bu konulardaki AB 

çalışmaları ve yönlendirmeleri hem de gelişmiş ülkelerin ilgili mevzuatlarının 

incelenmesiyle güncelleme gerektirmektedir.      

Uluslararası organizasyonlar eUluslararası organizasyonlar eUluslararası organizasyonlar eUluslararası organizasyonlar e----ticaretle ilgili düzenlemeler konusunda tavsiye ve ticaretle ilgili düzenlemeler konusunda tavsiye ve ticaretle ilgili düzenlemeler konusunda tavsiye ve ticaretle ilgili düzenlemeler konusunda tavsiye ve 

yönlendirmelerde bulunmaktadır. yönlendirmelerde bulunmaktadır. yönlendirmelerde bulunmaktadır. yönlendirmelerde bulunmaktadır. e-Ticaretle ilgili en kapsamlı yönlendirmeleri olan 

organizasyonlar OECD ve Avrupa Birliği’dir.    OECD Tüketici Koruma Yönlendirmesi 

imzalayan ülkeler için tüketicilerin e-ticaret işlemlerinde korunması için standartları 

belirlemiştir. Avrupa Birliği'nin e-ticaretle ilgili direktifleri bulunmaktadır; bu direktifler 

şunlardır: 

• Kişisel bilgilerin işlemler ve veri transferi sırasında korunması  

• Mesafeli Satış sözleşmelerinde tüketici haklarının korunması  

• Verinin işlenmesi ve mahremiyetin korunması 

• e-Ticaret esasları 

• Elektronik işlemlerde mahremiyetin korunması 

Ayrıca Avrupa Sayısal Gündemi'nin ana başlıklarından biri olan “Sayısal Tekil Pazar” 

başlığı altında kişisel bilgilerin gizliliği, tüketici hakları ve sözleşmeler, güvenli ödeme, e-

imza ve e-kimlik, vergilendirme gibi e-ticaret konuları hakkında tek bir AB standardı 

belirlenmekte ve üye ülkelerin uyumu istenmektedir. Avrupa Sayısal Gündemi 

çerçevesinde OECD Tüketici Hakları Yönlendirmesi ile büyük benzerlik taşıyan Avrupa 

Sayısal Haklar Kanunu yayımlanmıştır.    

Uluslararası organizasyonların yönlendirmesine paralel olarak dünyada hem gelişmiş Uluslararası organizasyonların yönlendirmesine paralel olarak dünyada hem gelişmiş Uluslararası organizasyonların yönlendirmesine paralel olarak dünyada hem gelişmiş Uluslararası organizasyonların yönlendirmesine paralel olarak dünyada hem gelişmiş 

hem de gelişmekte olan ülkelerdehem de gelişmekte olan ülkelerdehem de gelişmekte olan ülkelerdehem de gelişmekte olan ülkelerde    eeee----ticaretin gelişimine destek olmak için eticaretin gelişimine destek olmak için eticaretin gelişimine destek olmak için eticaretin gelişimine destek olmak için e----ticaret ile ticaret ile ticaret ile ticaret ile 

ilgili kanunlar ve düzenlemeler geliştirilmiştir; ülkedeki eilgili kanunlar ve düzenlemeler geliştirilmiştir; ülkedeki eilgili kanunlar ve düzenlemeler geliştirilmiştir; ülkedeki eilgili kanunlar ve düzenlemeler geliştirilmiştir; ülkedeki e----ticaret faaliyetlerini düzenleyici ticaret faaliyetlerini düzenleyici ticaret faaliyetlerini düzenleyici ticaret faaliyetlerini düzenleyici 

ve denetleyici ana kurumlar belirlenmiştir.ve denetleyici ana kurumlar belirlenmiştir.ve denetleyici ana kurumlar belirlenmiştir.ve denetleyici ana kurumlar belirlenmiştir.    

Örneğin ABD OECD’nin e-ticaretle ilgili yönlendirmelerini kabul eden bir ülke olarak e-

ticaretin gelişimini artırmak için zaman içinde gerekli tüm düzenlemeleri 
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gerçekleştirmiştir. ABD’de internette tüketici bilgilerinin gizliliğinin ve genel tüketici 

haklarının korunması, güvenli ödemenin sağlanması, internette yapılan reklam 

faaliyetleri/ e-posta gönderiminin düzenlenmesi, elektronik imza ve kayıtlar ile 

vergilendirme konuları belirli kurumlarca düzenlenmekte ve denetlenmektedir. e-Ticaret 

faaliyetlerini düzenleyici ana kurum Federal Ticaret Komisyonu (Federal Trade 

Commission - FTC)’dur. Düzenlemelere uyulmaması halinde geçerli olan ceza ve 

yaptırımlar da açıkça belirtilmektedir. FTC e-ticaret sitelerinin uygulamalarını takip 

etmekte ve incelemelerinin sonuçlarını yayınladığı raporlarla paylaşmaktadır. 

İngiltere’de ise e-ticaret düzenlemeleri 3 temel yasadan oluşmaktadır: Mesafeli Satış 

Kanunu (Distance Selling Regulation), e-Ticaret Kanunu (e-Commerce Regulations 

2002) ve Gizlilik ve Elektronik Haberleşme Yönetmeliği (Guidelines on the Privacy and 

Electronic Communications Regulations 2003). 

Birçok ülkede eBirçok ülkede eBirçok ülkede eBirçok ülkede e----ticaret sitelerinin güvenliğini ve hem mevzuata uygun hem de tüketici ticaret sitelerinin güvenliğini ve hem mevzuata uygun hem de tüketici ticaret sitelerinin güvenliğini ve hem mevzuata uygun hem de tüketici ticaret sitelerinin güvenliğini ve hem mevzuata uygun hem de tüketici 

memnuniyetine yönelik işleyişini denetleyen ve sertifikasyon veren özel veya devlet memnuniyetine yönelik işleyişini denetleyen ve sertifikasyon veren özel veya devlet memnuniyetine yönelik işleyişini denetleyen ve sertifikasyon veren özel veya devlet memnuniyetine yönelik işleyişini denetleyen ve sertifikasyon veren özel veya devlet 

kurumları bulunmaktadır. kurumları bulunmaktadır. kurumları bulunmaktadır. kurumları bulunmaktadır.     

e-Ticarette tüketicilerin güven ve güvenlik endişelerini gidermek ve tüketicileri rahatlıkla 

alışveriş yapabilecekleri e-ticaret sitelerine yönlendirmek amacıyla Avrupa’da ve 

dünyanın farklı ülkelerinde devlet ve özel sektör kurumlarınca çalışmalar yapılmış ve 

“güven damgası” uygulamaları oluşturulmuştur. Bu kurumlar e-ticaret sitelerinin 

işleyişlerini değerlendirerek belirlenen standartlara uyup uymadıklarını denetlemekte ve 

belirli minimum standartlara uyum gösteren e-ticaret sitelerini “güven damgası” ile 

onaylayarak tüketicilerce ayırt edilmesini sağlamaktadır. 

Yurt dışında birçok ülkede güvenlik ve /veya gizlilik konularında bağımsız kurumlar 

tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu elde edilen sertifikalar tüketicilere o sitenin 

ne kadar “güvenilir” olduğunu göstermektedir. ABD’de faaliyet gösteren e-ticaret siteleri 

kredi kartı sahibi verilerini saklarken, işlerken ve iletirken Payment Card Industry (PCI) 

Veri Güvenliği Standartlarına (PCI Data Security Standard) uymak zorundadır. ABD’de 

Better Business Bureau (BBB) başvuran şirketleri değerlendirme sürecinden geçirerek 

akreditasyon (güven belgesi) vermektedir. BBB’den akreditasyon alan şirketler her yıl bir 

ücret karşılığında BBB logosunu ve BBB ihtilaf çözme hizmetlerini (satıcı ile tüketiciler 

arası olabilecek ihtilaf durumunda BBB’nin aracı rolü üstlenmesi) kullanma hakkına 

sahip olmaktadır. 
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Almanya’da e-ticaret siteleri Alman Perakende Birliği (EHİ) tarafından güvenilirlik ve 

güvenlik kriterlerine uyumu gözetilerek değerlendirilmekte ve “EHİ onaylı e-ticaret sitesi” 

(“EHİ Geprüfter Online-Shop”) onay mührü almaktadır.  

Güney Kore’de ise Bilgi ve Ekonomi Bakanlığı siber alışveriş merkezlerini 7 ana konuda 

değerlendirerek e-güven (e-Trust) sertifikası ile belgelemektedir. 

Avrupa Birliği de Sayısal Gündem çerçevesinde "güven damgası" verecek kurumların 

oluşturulmasını ve işleyişinin düzenlenmesini öngörmektedir.  Avrupa Birliği uluslararası 

e-ticareti geliştirme çalışmaları sırasında var olan kurumları da incelemiş ve örnek 

kurumları listelemiştir. Bu kurumlar değerlendirmeye ek olarak tüketicilerle e-ticaret 

şirketleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesinde rol almak, sitelerle ilgili müşteri 

değerlendirmeleri ve notlamaları oluşturmak gibi farklı işlevler de üstlenmektedir.  

C.C.C.C. İnternet Girişimciliği için Temalar, Strateji/Gelişiİnternet Girişimciliği için Temalar, Strateji/Gelişiİnternet Girişimciliği için Temalar, Strateji/Gelişiİnternet Girişimciliği için Temalar, Strateji/Gelişim Alanları ve Uygulamalarm Alanları ve Uygulamalarm Alanları ve Uygulamalarm Alanları ve Uygulamalar    

a.a.a.a. Genel BakışGenel BakışGenel BakışGenel Bakış    

Eksen kapsamında oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve uygulamalar aşağıda Eksen kapsamında oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve uygulamalar aşağıda Eksen kapsamında oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve uygulamalar aşağıda Eksen kapsamında oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve uygulamalar aşağıda 

gösterilmektedir:gösterilmektedir:gösterilmektedir:gösterilmektedir:    

Tema 7.1 İnternet girişimciliğinin geliştirilmesiTema 7.1 İnternet girişimciliğinin geliştirilmesiTema 7.1 İnternet girişimciliğinin geliştirilmesiTema 7.1 İnternet girişimciliğinin geliştirilmesi    

Strateji/Gelişim Alanı 7.1.1: İnternet girişimlerinin finansmanStrateji/Gelişim Alanı 7.1.1: İnternet girişimlerinin finansmanStrateji/Gelişim Alanı 7.1.1: İnternet girişimlerinin finansmanStrateji/Gelişim Alanı 7.1.1: İnternet girişimlerinin finansman    kaynaklarına ve kaynaklarına ve kaynaklarına ve kaynaklarına ve 

diğer destek unsurlarına erişiminin kolaylaştırılmasıdiğer destek unsurlarına erişiminin kolaylaştırılmasıdiğer destek unsurlarına erişiminin kolaylaştırılmasıdiğer destek unsurlarına erişiminin kolaylaştırılması    

7.1.1.1 Melek yatırımcılığın yaygınlaşmasının desteklenmesi 

7.1.1.2 Erken aşama girişimlerini hedefleyen fonların fonu kurulmasının 

değerlendirilmesi 

7.1.1.3 Yeni kuluçka merkezleri ve hızlandırıcıların kurulması ve bu 

merkezlerin stratejik kümelenmelere entegrasyonunun sağlanması 

7.1.1.4 Girişimci desteklerinin etkinliğinin ölçülmesi ve geliştirilmesi 

Strateji/Gelişim Alanı 7.1.2: İnternet girişimciliği kültürünün gelişiminin sürekli biStrateji/Gelişim Alanı 7.1.2: İnternet girişimciliği kültürünün gelişiminin sürekli biStrateji/Gelişim Alanı 7.1.2: İnternet girişimciliği kültürünün gelişiminin sürekli biStrateji/Gelişim Alanı 7.1.2: İnternet girişimciliği kültürünün gelişiminin sürekli bir r r r 

şekilde teşvik edilmesi ve özendirilmesişekilde teşvik edilmesi ve özendirilmesişekilde teşvik edilmesi ve özendirilmesişekilde teşvik edilmesi ve özendirilmesi    
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7.1.2.1 İnternet girişimciliğinde mentör, rol model, girişimci etkileşiminin 

desteklenmesi ve internet girişimciliğinin kamuoyunda bilinirliliğin 

artırılması 

7.1.2.2 Örgün eğitimde uygulamalı girişimcilik programlarının 

desteklenmesi 

Strateji/Gelişim Alanı 7.1.3: İnternet girişimlerinin gelişimini sınırlayan mevzuat Strateji/Gelişim Alanı 7.1.3: İnternet girişimlerinin gelişimini sınırlayan mevzuat Strateji/Gelişim Alanı 7.1.3: İnternet girişimlerinin gelişimini sınırlayan mevzuat Strateji/Gelişim Alanı 7.1.3: İnternet girişimlerinin gelişimini sınırlayan mevzuat 

engellerinin kaldırılmasıengellerinin kaldırılmasıengellerinin kaldırılmasıengellerinin kaldırılması    

7.1.3.1 Şirket kurma/kapama/tasfiye gibi alanlardaki uygulamaların internet 

girişimcilerinin ihtiyaçları gözönünde bulunarak değerlendirilmesi 

7.1.3.2 Çalışanlara hisse senedi opsiyonu ve hak ediş konusundaki 

uygulamaların BİT girişimlerinin gereksinimlerini de gözetecek şekilde 

gözden geçirilmesi 

b.b.b.b. Temalar ve Stratejiler/Gelişim AlanlarıTemalar ve Stratejiler/Gelişim AlanlarıTemalar ve Stratejiler/Gelişim AlanlarıTemalar ve Stratejiler/Gelişim Alanları    

Tema 7.1 İnternet girişimciliğinin geliştiTema 7.1 İnternet girişimciliğinin geliştiTema 7.1 İnternet girişimciliğinin geliştiTema 7.1 İnternet girişimciliğinin geliştirilmesirilmesirilmesirilmesi    

İnternet girişimciliği geliştirilmesinde ana tema dünyada büyük bir hızla büyümekte olan 

internet ekonomisi içinde Türkiye’nin payının artırılmasına öncülük edecek girişimlerin 

gelişebileceği ekosistemi yaratmaktır.  Bu sayede internet girişimcilerinin ve büyüme 

aşamasına geçebilecek internet girişimlerinin sayısının artırılması hedeflenmektedir.  

İnternet girişimlerinin artması ile hem ekonomik büyüme, hem istihdam hem de verimlilik 

artışı sağlanacaktır. 

İnternet girişimlerinin gelişebilmesinin ön koşulu ürün ve hizmeti alacak altyapıya sahip 

bir iç pazarın varlığıdır. Bu talep Türkiye’de internet altyapısının gelişmesi ve kullanımının 

artması ile büyümektedir (Talep ve internet altyapısı konuları birinci ve ikinci eksen 

bölümlerinde detaylı olarak ele alınmıştır). 

İnternetin sunduğu iş fırsatlarından girişimcilerin faydalanması için sağlıklı girişimcilik 

ekosistemi gerekmektedir. Türkiye’nin bu alanda gelişmesi için dört ana alan öne 

çıkmaktadır: 

7.1.1: İnternet girişimlerinin finansman kaynaklarına7.1.1: İnternet girişimlerinin finansman kaynaklarına7.1.1: İnternet girişimlerinin finansman kaynaklarına7.1.1: İnternet girişimlerinin finansman kaynaklarına    ve diğer destek unsurlarına ve diğer destek unsurlarına ve diğer destek unsurlarına ve diğer destek unsurlarına 

erişiminin kolaylaştırılmasıerişiminin kolaylaştırılmasıerişiminin kolaylaştırılmasıerişiminin kolaylaştırılması    
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İnternet girişimciliği ve ekonomisine uygun nitelikli insan kaynağı arzının artırılmasıİnternet girişimciliği ve ekonomisine uygun nitelikli insan kaynağı arzının artırılmasıİnternet girişimciliği ve ekonomisine uygun nitelikli insan kaynağı arzının artırılmasıİnternet girişimciliği ve ekonomisine uygun nitelikli insan kaynağı arzının artırılması 

(talep ve internet altyapısı başlıklarında olduğu gibi konuyla ilgili üçüncü eksen 

bölümünde detaylı incelenmiştir) 

7.1.2: İnternet girişimciliği kültürünün gelişiminin sürekli bir şekilde teşvik edilmesi ve 7.1.2: İnternet girişimciliği kültürünün gelişiminin sürekli bir şekilde teşvik edilmesi ve 7.1.2: İnternet girişimciliği kültürünün gelişiminin sürekli bir şekilde teşvik edilmesi ve 7.1.2: İnternet girişimciliği kültürünün gelişiminin sürekli bir şekilde teşvik edilmesi ve 

özendirilmesiözendirilmesiözendirilmesiözendirilmesi    

7.1.3: İnternet girişimlerinin gelişimini sınırlayan mevzuat engellerinin kaldırılması7.1.3: İnternet girişimlerinin gelişimini sınırlayan mevzuat engellerinin kaldırılması7.1.3: İnternet girişimlerinin gelişimini sınırlayan mevzuat engellerinin kaldırılması7.1.3: İnternet girişimlerinin gelişimini sınırlayan mevzuat engellerinin kaldırılması    
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c.c.c.c. Uygulama DetaylarıUygulama DetaylarıUygulama DetaylarıUygulama Detayları    

Tema 7.1 İnternet girişimciliğinin geTema 7.1 İnternet girişimciliğinin geTema 7.1 İnternet girişimciliğinin geTema 7.1 İnternet girişimciliğinin geliştirilmesiliştirilmesiliştirilmesiliştirilmesi    

Strateji/Gelişim Alanı 7.1.1: İnternet girişimlerinin finansman kaynaklarına ve Strateji/Gelişim Alanı 7.1.1: İnternet girişimlerinin finansman kaynaklarına ve Strateji/Gelişim Alanı 7.1.1: İnternet girişimlerinin finansman kaynaklarına ve Strateji/Gelişim Alanı 7.1.1: İnternet girişimlerinin finansman kaynaklarına ve 

diğer destek unsurlarına erişiminin kolaylaştırılmasıdiğer destek unsurlarına erişiminin kolaylaştırılmasıdiğer destek unsurlarına erişiminin kolaylaştırılmasıdiğer destek unsurlarına erişiminin kolaylaştırılması    

7.1.1.1 Melek yatırımcılığın yaygınlaşmasının desteklenmesi7.1.1.1 Melek yatırımcılığın yaygınlaşmasının desteklenmesi7.1.1.1 Melek yatırımcılığın yaygınlaşmasının desteklenmesi7.1.1.1 Melek yatırımcılığın yaygınlaşmasının desteklenmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

• Melek yatırımcı (BKY – Bireysel Katılım Yatırımcısı) ağlarının gelişmesi ve yurdun tüm 

bölgelerinde yaygınlaşması için kamu-özel sektör işbirliğinde yerel tanıtım ve 

bilinçlendirme yapılması 

• BKS (Bireysel Katılım Sermayesi yani melek yatırımcı sermayesi) teşvikleriyle ilgili 

çerçevenin küresel en iyi örnekler temel alınarak geliştirilmesi 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Girişim sermayesi fonlarının yatırım anlaşması başına yatırım miktarının zamanla 

artması, başlangıç aşaması ve büyüme aşaması arasında kalan erken aşama 

girişimlerinin finansmanı alanında bir boşluk yaratmıştır. Özellikle, kurucuların kendi 

birikimleri ve aile-arkadaş destekleriyle devam ettirebildikleri başlangıç aşaması ve 

girişim sermayesi fonlarının dikkatini çekebildikleri büyüme aşamasının arasında kalan 

erken aşama şirketleri için melek yatırımcılar bir köprü vazifesi görürler. 

Melek yatırımcılık Türkiye’de başlangıç aşamasındadır. 2011 itibariyle 3’ü üniversitelere 

bağlı olan 8 melek ağı ve 2011 yılında kurulmuş olan “Melek Yatırımcılar Derneği” adı 

altında bir melek birliği vardır.   

OECD’nin (2011 Financing High-Growth Firms) raporuna göre Türkiye’de 2009’da 5 

adet melek yatırımcı ağı varken bu sayı ABD’de 350, Fransa’da 80, İngiltere’de 65, 

Almanya’da 40 civarındadır. 

Küresel örnekler incelendiğinde melek yatırımcılara vergi avantajları  (Fransa ve 

İngiltere’de yatırımın %25-30’unun vergiden düşülebilmesi gibi) sağlandığı 

görülmektedir. Ayrıca kamu melek yatırımcı ağlarıyla birlikte yatırım yapmakta (İskoçya, 
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Yeni Zelanda gibi ülkelerde yoğun olarak uygulanmakta olduğu gibi) ve melek yatırımcı 

ağları birliklerine doğrudan destek ve yardım sağlamaktadır. Bu uygulamalar melek 

yatırımcı ağlarının daha etkin hale gelmelerine katkıda bulunmaktadır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı 

• Sermaye Piyasası Kurulu 

• Bölgesel Kalkınma Ajansları 

• TOBB, sanayici ve işadamları dernekleri, ticaret ve sanayi odaları ve bu kuruluşlar 

aracılığıyla özendirilecek özel kurumlar 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Melek yatırımcıların artması ile daha fazla internet 

girişimcisinin  

o Erken aşama döneminde ihtiyaç duyduğu finansmana 

ulaşması 

o Ticarileşme sırasında bilgi birikimine başvurabileceği 

tecrübeli girişimcilere erişmesi  

• Melek yatrımcılığın yaygınlaşmasının internet yatırımcıları 

arasında da etkileşim ve işbirliğinin artmasına katkıda 

bulunması 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    
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Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Eğitim/Farkındalık 

(Kamu ve STK’lar) 

Tanıtım kampanyasıyla ilgili ön 

çalışmaların tamamlanması, yazılı, 

görsel mesajların, videoların 

hazırlanması ve e-posta ile 

duyurulması, bir portalle 

desteklenmesi 

STK’ların da desteğiyle ilk iki yıl 

yüzyüze konferanslar ve soru-cevap 

toplantıları yapılması 

1 – 3 milyon TL / yıl 

İşgücü (Kamu) Eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin 

koordinasyonu  

Daha fazla bilgi almak için başvuran 

potansiyel melek yatırımcıların 

bilgilendirilmesi ve melek ağlarıyla 

iletişime geçmesinin sağlanması 

- 

Danışmanlık (kamu) BKS düzenlemesinin gözden 

geçirilerek bordrolu olup sadece 

kaynağında vergilendirilen bireylerin 

de katılımını kolaylaştıracak yönde 

geliştirme yapılması  

50 bin – 150 bin TL 

Toplam  1,050– 3,150 milyon TL + 

işgücü maliyeti 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    
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Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• BKS yönetmeliğinde gerekli geliştirmelerin küresel en iyi örneklerden yararlanarak 

belirlenmesi için çalışılacak danışmanlık firmasının belirlenmesi. Örneğin BKS 

teşviklerinden bordro geliri olan üst düzey yöneticilerin de faydalanabilmesinin 

sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması değerlendirilebilir.    

• Gerekli görülen geliştirmelerin paydaşlarla paylaşılıp, paydaşların görüşleri dikkate 

alınarak belirlenmesi    

• Belirlenen değişikliklerden uygun görülenlerin uygulanması 

• Tanıtım faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu kamu-özel-STK katılımıyla 

oluşturulacak yetkili birimin/kurulun belirlenmesi 

• Eğitim ve farkındalık etkinliklerinin yapılacağı bölgelerin belirlenmesi ve bu bölgelerde 

yapılacak tanıtım kampanyasının planlanması 

• Seçilen bölgelerde bu tür faaliyetlerin düzenlenmesinde liderlik yapacak ve daha 

fazla bilgi almak isteyeceklerle muhatap olacak yetkililerin görevlendirilmesi ve 

eğitilmesi/desteklenmesi 

• Tanıtım kampanyasının yürütülmesi. Kampanyanın yürütülmesinde aşağıdaki gibi 

faaliyetler gerçekleştirilebilir 

o Yeni mevzuatın melek yatırımcılara sağladıkları avantajların kamu görevlileri ve 

avukatlar tarafından melek yatırımcılığı düşünen bireylere açıklanması 

o Başarılı melek yatırımcıların melek yatırımcılık sürecinde öğrendiklerini ve küresel 

en iyi uygulamaları anlattıkları toplantılar düzenlenmesi    
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10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Bazı yerel coğrafyalarda melek yatırımcıların yatırım yapılabilecekleri yeterli sayı ve 

nitelikte internet girişimi bulunamaması 

• Potansiyel yatırımcıların tanıtım faaliyetlerine rağman kategori olarak internet alanına 

yatırım yapmada isteksiz kalması 

 

11111111. Tahmini Ta. Tahmini Ta. Tahmini Ta. Tahmini Tamamlanma Süresimamlanma Süresimamlanma Süresimamlanma Süresi    

Gerekli tanıtımların yapılabilmesi ve farkındalığın yaratılmasındaki ilk aşama faaliyetlerin 

6-12 ay içinde tamamlanacağı tahmin edilmektedir.  Hatırlatma yapılması amacıyla 

tekrar faaliyetlerinin yapılması gerektiği göz önüne alındığında ise iki yıllık bir süre 

öngörülmektedir. 
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7.1.1.2 Erken aşama girişimlerini hedefleyen fonların fonu kurulmasının 7.1.1.2 Erken aşama girişimlerini hedefleyen fonların fonu kurulmasının 7.1.1.2 Erken aşama girişimlerini hedefleyen fonların fonu kurulmasının 7.1.1.2 Erken aşama girişimlerini hedefleyen fonların fonu kurulmasının 

değerlendirilmesideğerlendirilmesideğerlendirilmesideğerlendirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

BİT alanında başlangıç aşaması girişimlerine yatırımı hedefleyen erken aşama girişim 

sermayesi fonlarına yatırım yaparak, bu tip fonların sayısının artmasını ve 

yaygınlaşmasını tetikleyecek fonların fonu kurulmasının değerlendirilmesi 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Girişim sermayesi fonları özellikle son 10 yılda internet, e-ticaret, biyoteknoloji, yarı-

iletkenler gibi hızlı büyüyen, ileri teknoloji sektörlerinin gelişimine önemli bir katkı 

sağlamıştır.  

Türkiye’de olgunlaşmış şirketlere yatırım yapabilen girişim sermayesi fonları bulunmakla 

birlikte, başlangıç aşaması ve erken aşama BİT girişimlerine yatırım yapacak girişim 

sermayesi fonlarının sayısı ise çok azdır.  

Bir ülkede bu tür fonların gelişebilmelerinde uluslararası finans kuruluşlarının (Bir Dünya 

Bankası kuruluşu olan International Finance Corporation - IFC, Avrupa Yatırım Fonu - 

EIF, Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası – EBRD gibi) ve özel yurtdışı 

yatırımcıların yanı sıra yerel yatırımcıların olması da önem taşımaktadır.  Özellikle yurtdışı 

kaynaklı yatırımcıların bu tür fonlara yatırımcı olma kararlarında, yerli yatırımcıların da 

fona yatırımda bulunuyor olmasının önemli bir etkisi vardır. Bu yabancı yatırımcıların fona 

ve yatırım yapılan coğrafyaya olan güvenini artırırken mali açıdan riskini de azaltır.  

Bunun en iyi örneklerinden biri İsrail’de Yozma fonlarının fonu ile gerçekleştirilmiş ve 100 

milyon dolarla kurulan bu fonların fonunun katkılarıyla, yabancı yatırımcıların da katıldığı 

10 tane başlangıç aşaması / erken aşama fonu kurulmuş ve böylece İsrail girişim 

sermayesi sektörü geliştirilmiştir. Yozma’nın desteklediği fonlar en az bir yabancı fonun 

yanı sıra bir bir kamu yatırım kuruluşu ya da bankasını da yatırımcı olarak almışlardır.  

Bu tür fonların fonu yapılarının yönetimi bu konuda uzmanlaşmış kurumlar tarafından 

yürütülebilir (alternatif bunu devletin kendi kaynaklarıyla yönetmesidir). Türkiye’de 

yatırım yapan ve devlet kuruluşlarının önemli desteğiyle kurulmuş iVCi’nin yönetimi 
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Avrupa Yatırım Fonu tarafından yapılmaktadır.  

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Başbakalık Hazine Müsteşarlığı (Sorumlu) 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

• Türkiye Kalkınma Bankası 

• Devlet ve özel finans kurumları 

• STK’lar (TOBB, SİAD’lar, Üniversite Vakıfları gibi) 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Başlangıç aşaması girişim sermayesi fonlarının gelişimi 

• Girişimcilerin sayısının artması 

• Büyüme aşamasına geçebilecek girişimlerin sayısının 

artması 

• Yabancı sermaye girişi 

• Ekonomik büyüme 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (kamu) 

 

Fonların fonunun yatırım stratejisi ve 

organizasyonun belirlenmesi 

amacıyla stratejik yatırım, hukuk ve 

1,5 – 2,5  milyon TL 
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vergi danışmanlığı alınması 

Fonların fonunun kurulması ve 

faaliyete geçmesi 

İşgücü (kamu) Kuruluş için düzenlemelerin 

yapılması, onaylanması ve hayata 

geçirilmesi maliyeti. 

- 

Toplam  1,5 – 2,5 milyon TL + 

işgücü maliyeti 

 

Açıklayıcı not:Açıklayıcı not:Açıklayıcı not:Açıklayıcı not: Fon miktarı taahhüdü maliyet olarak sayılmamıştır. Ancak bu meblağın bir 

yatırım taahhüdü olarak yedeklenmesi gerekecektir. Fonun ömrü boyunca – ki genellikle 

10 yıldır - teorik olarak geri dönüşü olmayabilecek bu meblağın gerektikçe fon tarafından 

kullanılmak için hazır tutulması beklenmektedir.  Fonun hayata geçmesi durumunda 

yukarıdaki diğer maliyetler ve fon yönetimi ücretleri bu miktarın içinden kullanılır, geri 

ödemesi yapılabilir.  İsrail örneğinde Yozma fonu 100 milyon ABD doları taahhüt 

boyutunda kurulmuştur. 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    
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• Fonların fonunun devlet veya özel sektör tarafından kurulmasının fayda ve 

maliyetinin değerlendirilmesi 

• Fonun devletçe kurulması durumunda fonların fonu kuruluşunun değerlendirilmesini 

yapacak ve değerlendirme amaçlı faaliyetleri koordine edecek, danışmanlık 

hizmetlerine yönlendirme katkısı verecek bir danışma kurulu oluşturulması (kamu-

özel-STK katılımcılarıyla oluşturulabilir), bu kurula liderlik edecek bu konuda tecrübe 

sahibi bir yetkilinin belirlenmesi 

• Gerekli görülen alanlarda danışmanlık hizmetleri alınması. Aşağıda sıralanan 

alanlarda özel danışmanlık hizmetleri alınması değerlendirilebilir: 

o Hukuk 

o Maliye 

o Vergi 

o Fon yönetimi 

o Fon toplama 

• Danışman firmaların yönlendirilmesi ve bu danışma kurulunun katkılarıyla fon 

yapısına dair aşağıdaki listelenen önemli kararların verilmesi: 

o Fonların fonunun odaklanacağı alanların belirlenmesi (alınacak danışmanlıkla 

beraber yatırım yapılacak alan opsiyonlarının - örneğin ileri teknoloji, bilişim, 

yazılım ya da sadece internet gibi alanların bir veya birkaçına yatırım olasılıkları 

incelenebilir) 

o Fonların fonunun yatırımcı profilinin (örneğin yerli, yabancı, kamu, özel, vakıf, 

finans kurumu, sanayi kuruluşu gibi) ve etkileşim yapısının belirlenmesi 

o Fonların fonunun yatırım stratejisinin (örneğin ne tip fonlara yatırım yapılacağı, eş 

yatırımlar yapılıp yapılmayacağı, coğrafi öncelikler olup olmayacağı) belirlenmesi 

o Fonların fonunun organizasyonel ve yönetim yapısının  belirlenmesi (örneğin 

yönetim ekibinin profilinin belirlenmesi ve seçim kriterinin ortaya konması; yatırım 

komitesinin nasıl oluşacağının ve çalışacağının belirlenmesi; gözetim komitesinin 
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oluşumu gibi) 

o Fonun hedef yatırımcı profilinin belirlenmesi  

• Fonun yurtdışı ve yurtiçi tanıtımı ve yatırımcı ilişkilerinin oluşturulması 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Kuruluşu tetiklenmek istenen fonların, fonların fonu tarafından verilecek yatırım 

miktarı dışında kalan kısmı toplamada güçlük çekmesi 

• Yurtdışı yatırımcıların Türkiye’de girişim sermayesi yatırımlarına olan ilgisinin 

azalması ve bu sebeple fonların istenilen sayı, büyüklük ve hızda kurulamaması 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Fonların fonu kurulması, ilgili ön çalışmaların yapılması ve kabul edilmesi süreci 

düşünüldüğünde 2 yılı bulabilir.  

Bu tür fonların topladıkları taahhütleri yatırmaları, hem doğru yatırım incelemeleri 

yapabilmek için vakit harcamaları hem de ekonomik dönemsel riskleri azaltabilmek 

amacıyla genellikle 3-5 yıl arası sürmektedir (bu süre fonun büyüklüğü, yatırım 

stratejisinin uygulamaya dönüştürülebilme kolaylığı ya da zorluğu gibi faktörlere bağlı 

olarak değişebilir).  

Yatırımların geri dönüşünün (yani yatırım yapılan fonların, kendi yatırımlarını yaptıktan ve 

çıkışlar gerçekleştikten sonra fonların fonuna yatırım ve kazancını geri ödemesi) ise daha 

uzun sürmesi beklenmelidir. İsrail Yozma fonların fonu destek verdikleri fonların devlet 

yatırım taahhüt kısmını 5 yıllık bir süre içinde satın almaları opsiyonunu tanımış ve yatırım 

yapılan 10 fondan 8’i bu opsiyonu değerlendirmiştir. Yozma fonu kuruluşundan sadece 5 

yıl sonra geri dönüşünü yatırımın üzerinde bir meblağ ile sağlamıştır.  
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7.1.1.3 Yeni kuluçka merkezleri ve hızlandırıcıların kurulması ve bu merkezlerin 7.1.1.3 Yeni kuluçka merkezleri ve hızlandırıcıların kurulması ve bu merkezlerin 7.1.1.3 Yeni kuluçka merkezleri ve hızlandırıcıların kurulması ve bu merkezlerin 7.1.1.3 Yeni kuluçka merkezleri ve hızlandırıcıların kurulması ve bu merkezlerin 

stratejik kümelenmelere entegrasyonunun sağlanmasıstratejik kümelenmelere entegrasyonunun sağlanmasıstratejik kümelenmelere entegrasyonunun sağlanmasıstratejik kümelenmelere entegrasyonunun sağlanması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Yeni kuluçka ve hızlandırıcı merkezlerinin kurulması ve kurulan bu merkezlerin ulusal 

BİT stratejisinde belirlenecek odak alanlarında kurulacak kümelenmelere entegre 

edilmesi. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

İnternet girişimlerinin başlangıç aşamalarında ihtiyaç duydukları destek ve sermayeye 

erişmelerine yardımcı olan bir destek mekanizması da bütün dünyada etkili olmuş 

kuluçka (incubation) organizasyonları ve hızlandırıcılardır (accelerator).  

Kuluçka organizasyonları ve hızlandırıcıların ana hedefi başarı vadeden fikirlere sahip 

girişimcilerin bu fikirleri ticarileştirme yönünde geliştirmelerine destek olmak ve onları 

yatırımcılarla (melek veya girişim sermayesi) buluşturmaktır. Yurtdışındaki başarılı 

kuluçka/hızlandırıcı örnekleri kurumsal bir yapıyla yönetilmekte ve girişimci yetiştirme 

programları uygulamaktadır. Çok fazla girişimcinin talebiyle karşılaşan bu kurumlar 

girişimcileri seçerek kabul etmekte, önceden belirli ve genellikle 8-12 hafta süren 

programlar sırasında yönlendirici danışmanlık sağlayarak iş fikirlerinin gelişimine katkıda 

bulunmaktadırlar.  Kuluçka/hızlandırıcı organizasyonları yatırımcılara bir sunum yapılarak 

(“Demo Day”) sona eren bu program süresince girişimlerin ofis, donanım gibi ihtiyaçlarını 

karşılamada ve devlet desteği gibi diğer kaynaklara başvurularında da yardımcı 

olmaktadır. Program bitiminde ise özel bir ihtiyaç kalmamışsa (örneğin bir yatırımcının 

ciddi ilgilenmesi ve buna bağlı olarak bir süre daha iş geliştirme faaliyetlerinin sürmesi) 

girişimciler “mezun” olmakta ve yerlerine yeni sınıf gelmektedir. 

Bu tür organizasyonların girişim fikirlerini Ar-Ge ve yenilikçilik odaklı değil ticari bir bakış 

açısıyla değerlendirmeleri onları internet girişimciliği için teknoparklardan daha uygun bir 

destek mekanizması haline getirmektedir.   

Küresel örneklerde olduğu gibi Türkiye’de de çoğu genç olan internet girişimcileri 

fikirlerini olgunlaştırmak ve bu süreçte bir yandan projelerine odaklanarak çalışırken 
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diğer yandan da kendisi gibi başka girişimcilerden destek alabilecekleri bir ortamda 

bulunmayı tercih etmektedirler. Böyle bir ortamı sağlayan kuluçka/hızlandırıcı 

organizasyonlar aynı zamanda girişimcilerin fikirlerini ticarileştirme yolunda uzman bilgi 

ve teknik desteğe de (başka girişimcilerle paylaşılan muhasebe, hukuk, üst düzey 

yazılım servisleri gibi) erişebildikleri yerlerdir.   

Türkiye’de yaklaşık yirmi kuluçka organizasyonu vardır ve bunların hem sayısının 

artması hem de girişimci eğitim ve destek içeriğinin iyileşmesi girişimlerin başarısı 

açısından önemlidir. Küresel örneklerdeki başarılı kuluçka organizasyonların önemli bir 

özelliği girişimcileri destekler eğitim programları olmasıdır. Yine küresel örneklere 

baktığımızda bu tür kuluçka ve hızlandırıcı merkezlerin genellikle stratejik 

kümelenmelere yakın ve entegre olarak konumlandığı görülmektedir.  

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı 

• Üniversiteler (belirlenecek stratejik odak alanlarına yakın çalışan, bu alanda 

teknopark barındıranlar) 

• TÜBİTAK 

• Üniversite ve teknoparklar 

 

4. Tahmini Etki / F4. Tahmini Etki / F4. Tahmini Etki / F4. Tahmini Etki / Faydalaraydalaraydalaraydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • İnternet girişimci sayısının ve bu alanlardaki girişimlerde 

başarı oranının artması 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    
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Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık 

(kamu/özel) 

 

Kuluçka/Hızlandırıcıya seçilmiş 

girişimcilerin iş fikirlerini geliştirme ve 

ticarileştirme yönünde 

faydalanacakları ve kendilerini 

yatırımcı ilişkilerine ve ortaklığa 

hazırlayacak eğitim ve geliştirme 

programının/müfredatının 

oluşturulmasına ya da 

iyileştirilmesine 5 yıl boyunca destek 

verilmesi.  (Not: Bu desteğin 5 yıl 

sürmesi, paralel başlayacak melek 

yatırımcılık ve erken aşama 

yatırımcısı  fonların gelişiminin 

tamamlanmasından sonra da bu 

destek faaliyetlerinin devamını 

sağlamak amacı taşımaktadır).  

Yurtdışında önde gelen 

kuluçka/hızlandırıcı 

merkezlerinin mevcut 

programlarından modüller 

satın alınabilir ya da odak 

strateji alanlarındaki çıpa 

şirketlerin de destekleri ve 

muhtemel mevcut 

programlardan 

faydalanılarak, üniversite 

ve kamu iç kaynakları ile 

de yapılabilir. 

Satın alınması durumunda 

1,5 – 2,5 milyon TL   

 

İşgücü Programların güncel kalması ve 

yürütülebilmesi amacıyla kuluçkalara 

görevli personel desteği (5 yıl 

boyunca) 

1,2 - 1,5 milyon TL / yıl 

Toplam  7.5 – 10 milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 1.1.1.1 Kümelenme modeli oluşturulması 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 
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8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• 1.1.1.2 Sağlık sektöründe e-sağlık/m-sağlık uygulamalarının geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması 

• 1.1.1.3 Savunma sektörü yazılımları geliştirilmesi ve ihracata yönelik ticarileştirilmesi 

• 1.1.1.4 Oyun ve mobil uygulamalarda yetkinlik geliştirilmesi ve ihracata yönelik 

desteklenmesi 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde yapılacak çalışma sonucunda  

o Mevcut kuluçka/hızlandırıcı merkezlerinin kapasite ve yetkinliklerinin analiz 

edilmesi ve analiz doğrultusunda mevcut kuluçka/hızlandırıcı merkezlerinden 

stratejik odak alanlarında (sağlık, savunma, mobil uygulama) çalışmaya uygun 

olanlarının ve genel olarak internet girişimciliğine odaklanacakların belirlenmesi 

o Mevcut kuluçka/hızlandırıcı merkezleri ve küresel en iyi örnekler incelenerek 

kuluçka/hızlandırıcı merkezlerinde izlenecek girişimci yetiştirme programının 

belirlenmesi 

• Stratejik odak alanlarında ve genel olarak internet girişimciliğinde gelişme sağlamak 

için gerekli yetkinlik ve sayıda kuluçka/hızlandırıcı merkezi kurulması 

o Belirlenen en iyi uygulamalar doğrultusunda kuluçka/hızlandırıcı merkezlerinin 

çalışma yapılarının belirlenmesi 

� Girişimlerin merkezlere kabul edilme, merkezlerden çıkma süreci ve bu 

süreçlerde izlenecek kıstaslar 

� Merkezlerin finansman kaynakları 

� Merkezlerde çalışacak yöneticilerde aranacak deneyim ve özellikler 

o Gerekli kuluçka/hızlandırıcı merkezi sayısı ve kapasitesinin belirlenmesi 

o Kurulacak kuluçka/hızlandırıcı merkezlerinin hangi üniversite ve/veya 



 

709 

 

teknoparklarla eşleştirileceğinin belirlenmesi 

o Yeni kuluçka/hızlandırıcı merkezlerinin kurulması 

• Belirlenen kuluçka/hızlandırıcı merkezlerinin, stratejik odak alanlarına yoğunlaşacak 

kümelenmelerdeki teknopark, üniversite gibi yapılarla eşleştirilmeleri. Bu eşleştirme 

sonucunda örneğin aşağıdaki birlikte çalışma modelleri geliştirilebilir: 

o Üniversitelerdeki eğitim görevlilerinin AR-GE faaliyetlerine destek olmaları 

o Üniversitelerdeki ve teknoparklardaki ilgili tecrübeye sahip eğitim görevlilerinin ve 

çalışanların girişimcilere mentorluk yapmaları 

o Düzenli toplantılarda üniversite mezunu ya da teknopark üyesi başarılı 

girişimcilerin kuluçka/hızlandırıcı merkezlerinde çalışan girişimcilerle bir araya 

getirilmeleri 

• Üniversite öğrenci ve eğitim görevlilerinin girişimci veya çalışan olarak 

kuluçka/hızlandırıcı merkezlerinde faaliyet göstermeleri 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Girişimci yetiştirme programı geliştirme faaliyetleri dışındaki kuluçka faaliyetlerinin 

yeterli desteği ve ilgiyi görememesi  

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Stratejik odak alanlarının kesinleşmesinden sonra kuluçka/hızlandırıcı programlarının 

belirlenmesi 6-12 ay içerisinde gerçekleşebilir. Yeni kuluçka merkezlerinin kurulması da 

1-2 yıl sürecektir 

 

7.1.1.4 Girişimci desteklerinin etkinliğinin ölçülmesi ve geliştirilmesi7.1.1.4 Girişimci desteklerinin etkinliğinin ölçülmesi ve geliştirilmesi7.1.1.4 Girişimci desteklerinin etkinliğinin ölçülmesi ve geliştirilmesi7.1.1.4 Girişimci desteklerinin etkinliğinin ölçülmesi ve geliştirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Girişimcilere sağlanan desteklerin temel başarı ölçütlerinin belirlenmesi ve düzenli 
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ölçümlerle desteklerin etkinliklerinin artırılması 

 

2. 2. 2. 2. İhtiyaçlarİhtiyaçlarİhtiyaçlarİhtiyaçlar    

Ülkemizde çeşitli devlet kuruluşları girişimcilere kuruluş sermayesi, AR-GE yatırımları, 

eğitim ve danışmanlık hizmeti harcamaları gibi alanlar için mali destek sunmaktadır. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teknogirişim destekleri verilmektedir. 

TÜBİTAK ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından da internet teknolojilerine 

odaklanmamış genel kapsamlı girişimcilik destekleri verilmektedir. Merkezi olarak 

sağlanan desteklere paralel olarak Kalkınma Bakanlığı’na bağlı bölgesel kalkınma 

ajansları tarafından da KOBİ’ler için birtakım mali destek programları yürütülmektedir.  

Çeşitli kurumların sağladığı mali desteklerin arzu edilen hedefe ulaşıp ulaşmadığının ve 

öngörülen etkiyi yaratıp yaratmadığının, iyileştirme yapılması amacıyla ölçülerek takip 

edilmesi bu desteklerin kullanım etkinliğinin değerlendirilerek daha iyi kanalize edilmeleri 

bu kaynakların BİT sektöründe daha etkin bir şekilde değerlendirilebilmesini sağlayabilir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sorumlu) 

• Ekonomi Bakanlığı 

• Kalkınma Bakanlığı  

• TUBİTAK 

• KOSGEB 

• TOBB 

• Teknoparklar 

• Üniversiteler (stratejik odak alanlarıyla ilgili çalışmaları ve birikimi olanlar) 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    
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EtkiEtkiEtkiEtki    • Girişimcilik desteklerinin etkinliğinin artırılması 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) 

 

Destek kullanım alanları ve 

etkinliğinin ölçülmesi için ölçütlerin 

ve süreçlerin belirleneceği 

çalışmanın yapılması 

200 – 400 bin TL 

 

İşgücü  (Kamu)  Uygulamanın genel koordinasyonu 

ve güncellemesi için liderlik ve 

koordinasyon 

Kamu iç kaynaklarından 

karşılanabilir 

Toplam  200 – 400 bin TL + işgücü 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygul7. Ardıl Uygul7. Ardıl Uygul7. Ardıl Uygulamalaramalaramalaramalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    
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• Paydaş kurumların bilgilendirilmesi ve işbirliğine davet edilmesi 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde girişimciler için sağlanan desteklerin 

değerlendirilmesi sürecini analiz edecek ve gerekli mekanizmaları oluşturacak 

çalışmaların tamamlanması: 

o Performans göstergelerinin tanımlanması. Örneğin şu göstergeler izlenebilir: 

� Kamu tarafından girişime sağlanan destek miktarı 

� Girişimin yıllık cirosu 

� Girişimin yıllık karı 

� Girişimin durumu (örneğin kapatıldı, çalışmaya devam ediyor, sahipleri 

tarafından satıldı gibi) 

o Takip ve ölçüm mekanizması kurulması. Örneğin aşağıdaki gibi bir mekanizma 

kurulabilir: 

� Destek sağlanan girişimlerle ilgili veriler, girişimlere destek sağlayan tüm 

kamu kurumlarının aynı formatı izleyerek giriş yaptığı, MERSİS’le entegre 

çalışan bir veritabanında saklanması 

� Maliye’yle sağlanan veri entegrasyonu sayesinde bu girişimlerin ciro ve kar 

bilgilerine ulaşılması 

� Destek alan girişimciler arasından seçilen bazı girişimcilere desteğin 

şirketlerine etkilerini daha iyi anlamayı amaçlayan bir anket yapılması ve bu 

anket sonuçlarının da desteklerle ilgili veritabanında saklanması 

� Veritabanında yapılacak düzenli analizlerle desteklerinin etkisinde hangi 

hususların daha önemli olduğunun anlaşılması 

• TUBİTAK, KOSGEB, TOBB, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, bölgesel 

kalkınma ajansları başta olmak üzere olası bölgesel destek mekanizmalarının da 

katılımıyla öğrenimler ışığında destek sistemlerinde gerekli iyileştirilmelerin yapılması 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    
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• Kurumlarca yeterli işbirliği gösterilmemesi ve ölçümlerin etkin yapılamaması  

 

11111111. Tahmin. Tahmin. Tahmin. Tahmini Tamamlanma Süresii Tamamlanma Süresii Tamamlanma Süresii Tamamlanma Süresi    

Desteklerin ve etkinlik kriterlerin belirlenmesi ve ölçüm sürecine başlanması 3-6 ay 

içerisinde gerçekleşebilir.  
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Strateji/Gelişim Alanı 7.1.2: İnternet girişimciliği kültürünün gelişiminin sürekli bir Strateji/Gelişim Alanı 7.1.2: İnternet girişimciliği kültürünün gelişiminin sürekli bir Strateji/Gelişim Alanı 7.1.2: İnternet girişimciliği kültürünün gelişiminin sürekli bir Strateji/Gelişim Alanı 7.1.2: İnternet girişimciliği kültürünün gelişiminin sürekli bir 

şekilde teşvik edilmesi ve özeşekilde teşvik edilmesi ve özeşekilde teşvik edilmesi ve özeşekilde teşvik edilmesi ve özendirilmesindirilmesindirilmesindirilmesi    

7.1.2.1 İnternet girişimciliğinde mentör, rol model, girişimci etkileşiminin 7.1.2.1 İnternet girişimciliğinde mentör, rol model, girişimci etkileşiminin 7.1.2.1 İnternet girişimciliğinde mentör, rol model, girişimci etkileşiminin 7.1.2.1 İnternet girişimciliğinde mentör, rol model, girişimci etkileşiminin 

desteklenmesi ve internet girişimciliğinin kamuoyunda bilinirliliğin artırılmasıdesteklenmesi ve internet girişimciliğinin kamuoyunda bilinirliliğin artırılmasıdesteklenmesi ve internet girişimciliğinin kamuoyunda bilinirliliğin artırılmasıdesteklenmesi ve internet girişimciliğinin kamuoyunda bilinirliliğin artırılması        

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Bu uygulama kapsamında aşağıdaki çalışmalar yürütülebilir: 

• İnternet girişimcilerinin başarı öykülerinin paylaşılması, kutlanması ve girişimciliğin 

özendirilmesi için tanıtım faaliyetleri yapılması 

• Mentor ve rol modellerin yeni girişimcilerle etkileşiminin özendirilmesi 

• Yurtdışı yatırımcılara Türkiye’deki, Türkiye’deki girişimcilere de yurtdışındaki 

yatırımcıların tanıştırılması amaçlı faaliyetler organize edilmesi 

• Proje yarışmaları düzenlenmesi 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de genel anlamda girişimcilik kültürü güçlü olsa da üniversite mezunlarının 

kariyer olarak girişimciliği, özellikle de internet girişimciliğini seçme oranı düşüktür.    

Üniversite mezunlar derneklerinin verilerine göre özellikle internet girişimciliği açısından 

ilk akla gelen bilgisayar mühendisliği mezunlarının bile çok küçük bir kısmının 

girişimciliğe yöneldiği görülmektedir. Bu veriler, iyi bir eğitim aldığı için cazip bir maaşla 

iş bulma olanağı daha fazla olan insanların girişimciliğin riskli dünyasından 

çekindiklerinin bir kanıtı olarak yorumlanabilir.   

Küresel örneklere bakıldığında rol modellerin varlığı ve erişilebilir olmasının, başarı 

hikayelerinin paylaşımı ve kutlanmasının internet girişimciliğini destekleyen unsurlar 

olduğu görülmektedir. Türkiye’de de sıkça uygulanmaya başlamakla beraber gelişmiş 

ülke örneklerinde sadece belli kümelenmelerde bile bir senede 100’ün üzerinde bu tip 

aktivitelerin yapıldığı bilinmektedir. Buna ek olarak gelişmiş ülkelerde geleneksel medya, 

sinema ve internet başarı hikâyelerinin iletişiminde önemli rol oynamaktadır. 

Mentorluk, başarılı girişimcilik ekosistemlerinin fayda gördüğü bir unsurdur.    Deneyim 
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sahibi ve iş planı, organizasyon ve teknoloji anlamında yönlendirme yapabilecek kişiler 

genç girişimlerin başarısında önemli rol oynamaktadır. Türkiye’de de ekosistemin ve 

özellikle başlangıç şirketlerinin daha fazla mentore ihtiyacı vardır.   

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı  

• STK’lar (TÜBİSAD, ETİAD, YASAD, TOBB gibi ve eğitim alanında faaliyet gösteren 

kuruluşlar) 

• Üniversite ve teknoparklar 

• Kuluçka ve Hızlandırıcılar 

• ISPAT 

 

4. 4. 4. 4. Tahmini Etki / FaydalarTahmini Etki / FaydalarTahmini Etki / FaydalarTahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Daha çeşitli ve fazla rol modele ve mentöre erişimle 

girişimcilerin başarı oranlarının artması 

• Girişimcilerin şirket yönetimi, yatırımcı ilişkileri gibi konularda 

bilinçlenmesi 

• Girişimci sayısının artması 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net BugünküNet BugünküNet BugünküNet Bugünkü    DeğerDeğerDeğerDeğer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (Kamu) Faaliyetlerin genel koordinasyonunu - 
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üstlenecek bir yetkili birimin ve 

yetkililerin belirlenmesi 

Eğitim/Farkındalık 

(Kamu) 

Bölgesel Kalkınma Ajansları 

aracılığıyla internet girişimciliğinin 

tanıtıldığı, başarı öykülerinin 

paylaşıldığı, tecrübeli ve yeni 

girişimcilerin biraraya gelerek 

etkileşimlerinin sağlandığı toplantı ve 

konferansların düzenlenmesi  

1 – 1,5 milyon TL / yıl 

Diğer (Kamu) Tüm bölgelerde internet girşimciliği 

proje yarışması düzenlenmesi ve 

ödüller verilmesi 

Yurtdışı yatırımcı ve girişimcilerle 

(özellikle yurtdışındaki tecrübeli Türk 

girişimcilerle) etkileşim 

toplantıları/gezileri düzenlenmesi 

(ISPAT desteğiyle ve bölgesel 

yarışmalarda öne çıkan girişimleri 

katarak) ve yurtdışından da özellikle 

mentörlük yapabilecek, rol model 

olabilecek bireylerin Türkiye’deki 

faaliyetlere davet edilmesi 

2,5 – 4 milyon TL / yıl 

Danışmanlık (Kamu) Tüm genel toplantıların 

korrdinasyonu, genel içerik 

danışmanlığı ve yurtiçi/yurtdışı 

basında duyuruların 

koordinasyonunda destek amacıyla 

halkla ilişkiler danışmanlığı hizmeti  

0,75 – 1 milyon TL / yıl 

Toplam 2 yıllık uygulama için ~8,5 –13  milyon TL + 

işgücü maliyeti 
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6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde, Bölgesel Kalkınma Ajansları gibi 

kurumlarla koordinasyondan sorumlu personelin belirlenmesi 

• Proje ekibinin belirlenmesi 

• Girişimciliğin özendirilmesi için tanıtım faaliyetleri yapılması 

o Basın ve halkla ilişkiler ajansının belirlenmesi 

o Başarılı, özellikle rol model ve mentör olma kapasitesine ve tecrübesine sahip 

internet girişimcilerinin tanıtım faaliyetlerine katılımının sağlanması 

o Konferans/toplantı takviminin, gezi planının programının ve içeriğinin belirlenmesi  

• ISPAT liderliğinde yurtdışı yatırımcıların Türkiye’deki girişimcilerle tanıştırılması 

amaçlı toplantılar düzenlenmesi 

• Rol model ve mentör olma kapasitesine ve tecrübesine sahip girişimcilerin desteğiyle 

proje yarışmaları düzenlenmesi. Örneğin yarışmalarda aşağıdaki gibi ödüllerin 

verilmesi değerlendirilebilir: 

o Yarışmaları kazanan girişimlere finansman ve/veya kuluçka ve hızlandırıcı 

merkezlerine katılım imkanı sağlanması  
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o Yarışmaları kazanan ekiplerin deneyimli internet girişimcilerinin mentorluğunda 

girişimcilik faaliyetlerine devam etmeleri 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Yeterli mentor, tecrübeli girişimci bulunamaması sebebiyle arzulanan sayıda 

faaliyetin bölgelerde gerçekleştirilememesi 

• Bazı bölgelerde katılımın düşük kalması 

• Yurtdışından yeterli ilginin sağlanamaması 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Hazırlık çalışmaları 3-6 ay gibi bir sürede tamamlandıktan sonra faaliyetler başlayabilir.   
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7.1.2.2 Örgün eğitimde uygulamalı girişimcilik programlarının desteklenmesi7.1.2.2 Örgün eğitimde uygulamalı girişimcilik programlarının desteklenmesi7.1.2.2 Örgün eğitimde uygulamalı girişimcilik programlarının desteklenmesi7.1.2.2 Örgün eğitimde uygulamalı girişimcilik programlarının desteklenmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Örgün eğitimde STK’larla işbirliği içinde uygulamalı girişimcilik programlarının 

yaygınlaştırılması 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Girişimciliğin yaygınlaşmasına katkıda bulunacak bir alan da örgün eğitim kurumlarıdır. 

Örgün eğitim kurumlarında uygulamalı girişimcilik programları ve faaliyetlerinin 

yürütülmesi önemlidir.  

Türkiye’de orta-eğitimde girişimcilik dersleri verilmekle birlikte bu dersler zorunlu değildir 

[3] ve bu derslerde girişimcilik eğitimi veren STK’lar kritik bir rol oynamamaktadır. 

Örneğin Amerika’da girişimcilik eğitimi alanında faaliyet gösteren bir STK ilk ve orta 

öğretim kurumlarıyla birlikte yürüttüğü çalışmalarda 2011-2012 yılında 4 milyondan fazla 

öğrenciye iş idaresi, finans ve iş kurma konularında eğitim vermiştir. Türkiye’de de 

girişimcilik eğitimi verme konusunda KOSGEB ve TEGEV gibi öncü kuruluşlar 

bulunmaktadır. KOSGEB girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı 

kavramıyla tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla “Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi” adı altında programlar vermektedir. KOSGEB bu programları 

üniversiteler, özel sektör kuruluşları ve devlet kuruluşları ile işbirliği içinde vermektedir. 

Yüksek öğretimde ise Türkiye’de üniversitelerin %55’inde girişimcilik dersleri 

verilmektedir [4]. ABD’de ise 2 yıllık ve 4 yıllık yüksek okulların %80’inde en azından bir 

girişimcilik dersi verilmektedir [5]. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Milli Eğitim Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı  
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• STK’lar (TÜBİSAD, ETİAD, YASAD, TOBB gibi STK’lar ve girişimcilik eğitimi 

alanında faaliyet gösteren kuruluşlar) 

 

4. 4. 4. 4. Tahmini Etki / FaydalarTahmini Etki / FaydalarTahmini Etki / FaydalarTahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Girişimci sayısının artması 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (Kamu) Örgün eğitimde girişimcilik eğitimi 

alanında gerekli iyileştirmelerin 

belirlenmesi ve uygulanması 

Kamu iç kaynağından 

karşılanabilir 

Toplam  - 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 
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9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve girişimcilik eğitimi alanında faaliyet gösteren STK’ların 

katılımıyla proje ekibinin kurulması 

• Örgün eğitimdeki girişimcilik programlarında özel sektör ve STK’larla işbirliği içinde 

uygulamalı faaliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması. Örneğin şu 

uygulamalar STK’ların desteğiyle hayata geçirilebilir: 

o Ortaöğretim ve yükseköğretim girişimcilik derslerinde yapılabilecek iyileştirmelerin 

paydaşların katılımıyla belirlenmesi 

o Eğitim sırasında ve eğitim sonrasında girişimciler ve iş liderleriyle öğrencilerin bir 

araya getirilmesi 

o Girişimcilikle ilgili klüp çalışmalarının desteklenmesi 

o Girişimcilik dersi sunmayan üniversitelerin girişimcilik dersinin faydaları 

konusunda bilgilendirilmeleri 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Zorunlu olmayan derslere katılımın düşük kalması 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Hazırlık çalışmaları 6-12 ay gibi bir sürede tamamlandıktan sonra örgün eğitimde gerekli 

değişiklikler hayata geçirilebilir. 
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Strateji/Gelişim Alanı 7.1.3: İnternet girişimlerinin gelişimini sınırlayan mevzuat Strateji/Gelişim Alanı 7.1.3: İnternet girişimlerinin gelişimini sınırlayan mevzuat Strateji/Gelişim Alanı 7.1.3: İnternet girişimlerinin gelişimini sınırlayan mevzuat Strateji/Gelişim Alanı 7.1.3: İnternet girişimlerinin gelişimini sınırlayan mevzuat 

engellerinin kaldırılmasıengellerinin kaldırılmasıengellerinin kaldırılmasıengellerinin kaldırılması    

7.1.3.1 Şirket kurma/kapama/tasfiye gibi alanlardaki uygulamaların internet 7.1.3.1 Şirket kurma/kapama/tasfiye gibi alanlardaki uygulamaların internet 7.1.3.1 Şirket kurma/kapama/tasfiye gibi alanlardaki uygulamaların internet 7.1.3.1 Şirket kurma/kapama/tasfiye gibi alanlardaki uygulamaların internet 

girişimcilerinin ihtiyaçlarıgirişimcilerinin ihtiyaçlarıgirişimcilerinin ihtiyaçlarıgirişimcilerinin ihtiyaçları    gözönünde bulunarak değerlendirilmesigözönünde bulunarak değerlendirilmesigözönünde bulunarak değerlendirilmesigözönünde bulunarak değerlendirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Şirket kurma/kapama/tasfiye gibi alanlardaki uygulamaların internet girişimcilerinin 

ihtiyaçları gözönünde bulunarak değerlendirilmesi internet girişimciliğinin artırılmasında 

ve bürokratik engellerin ortadan kaldırılmasında önem taşımaktadır. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

İnternet girişimciliğinin gelişimini etkileyen, hem girişimciler hem de yatırımcılar için 

önemli olan mevzuatlar arasında şirket kurma ve kapamayla ilgili süreç ve masraflar,  

şirket kurmak için geçen ortalama süre,  iflas durumunda alacaklıların haklarının 

korunması, hissedar ve azınlık hakları ve sözleşmelerle belirlenen iş yapış şekillerinde 

oluşan ihtilafların ortalama çözülme süresi sayılabilir.  

Genel olarak baktığımızda ülkemizde görece olarak yüksek şirket kurma masraflarına 

rağmen yeni şirket kurulması yurtdışı örneklere göre daha kolay gerçekleşmektedir.  

Ancak ülkemizdeki asıl zorluk şirketlerin kapatılması sürecinde özellikle yaşanmaktadır. 

İnternet ve moibil uygulama girişimlerinin başarılı olup olmayacakları, yatrırımcı bulup 

bulamayacakları geleneksel şirketlere göre, genellikle daha hızlı test edilebilmekte, ticari 

anlamda daha çabuk görülebilmektedir.  Bu tür şirket kurucuları ve yatırımcıları çok 

dinamik bir pazar olan internet pazarında yeni iş fikirlerini ve modellerini hızlı bir şekilde 

test ederek çalışmayan yapıları da hızlı şekilde kapatmayı tercih etmektedirler. 

Gerektiğinde çabuk kapatılabilme olanağı, bu tür şirket girişimcilerinin ve bunlara yatırım 

yapanların çabuk kapatılamama endişesinden uzaklaşarak daha erken bir safhada 

kurumsallaşabilmelerine imkan tanıyabilecektir. Bu sayede başka desteklere de daha 

kolay ve erken ulaşabilecekler ve başarı oranlarını artırabilecektir. 
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3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Maliye Bakanlığı (Sorumlu) 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

• Ekonomi Bakanlığı 

• Kalkınma Bakanlığı 

• STK’lar (TÜBİSAD, ETİD, ETİCAD, YASAD, TOBB, KOSGEB gibi) 

• Kuluçka ve Hızlandırıcılar 

• İnternet girişimlerine finansman sağlayıcılar (Melek yatırımcılar, girişim sermayesi 

fonları vb.) 

 

4. 4. 4. 4. Tahmini Etki / FaydalarTahmini Etki / FaydalarTahmini Etki / FaydalarTahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Girişimlerin şirketleşmesinin ve kurumsallaşmasının 

hızlanması 

• Devlet desteklerinden daha erken ve etkin yararlanabilme 

• İnternet girişimlerine yatırım miktarının artması 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

MalMalMalMaliyet Kalemiiyet Kalemiiyet Kalemiiyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık 

(Kamu) 

Gerekli düzenlemelerin 

yapılmasına katkı amacıyla 

danışmanlık hizmeti alınması 

200 – 400 bin TL 

Toplam  200 – 400 Bin TL  
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6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Proje ekibinin kurulması 

• Alınacak danışmanlık hizmetiyle internet şirketlerinin daha hızlı, pratik şekilde 

kapanabilmelerinin imkanlarını araştıracak çalışmalar yapılması, yurtdışı örneklerinin 

detaylı incelenmesi ve Türkiye koşullarının da göz önüne alınmasıyla yapılacak 

tavsiyelerin değerlendirilmesi. İncelenebilecek alanlar: 

o Şirket kurma süreci  

o Şirket kapama - tasfiye etme süreci ve şirket kurucularının şirket kapanışıyla ilgili 

yasal sorumlulukları 

o Şirketin gelir vergisi, KDV gibi düzenli beyanları 

• Belirlenen değişikliklerin paydaşlarla paylaşılması ve paydaşlardan gelen görüşler 

göz önüne alınarak güncellenmesi 

• Uygun görülen düzenlemelerin uygulamaya geçilmesi 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    
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Bu çalışmanın önünde önemli bir risk/engel bulunmamaktadır. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Gerekli değişikliklerin belirlenmesi 6-12 ay gibi bir sürede tamamlanabilir. 
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7.1.3.2 Çalışanlara hisse senedi opsiyonu ve hak ediş konusundaki 7.1.3.2 Çalışanlara hisse senedi opsiyonu ve hak ediş konusundaki 7.1.3.2 Çalışanlara hisse senedi opsiyonu ve hak ediş konusundaki 7.1.3.2 Çalışanlara hisse senedi opsiyonu ve hak ediş konusundaki 

uygulamaların BİT girişimlerinin gereksinimlerini de gözetecek şekilde gözden uygulamaların BİT girişimlerinin gereksinimlerini de gözetecek şekilde gözden uygulamaların BİT girişimlerinin gereksinimlerini de gözetecek şekilde gözden uygulamaların BİT girişimlerinin gereksinimlerini de gözetecek şekilde gözden 

geçirilmesigeçirilmesigeçirilmesigeçirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Çalışanlara hisse senedi opsiyonları verilmesi, bu opsiyonların hakedişi ve 

vergilendirilmesiyle ile ilgili olarak gelir vergisi mevzuatında açık ve detaylı düzenleme 

yapılması değerlendirilmelidir 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Özellikle internet teknolojileri gibi nitelikli ve eğitimli çalışanlara sahip olmanın kritik 

olduğu sektörlerde yeni kurulan şirketlerin, çalışanlarına sunduğu imkanlar oldukça 

önemlidir.     Ancak yeni kurulan şirketlerde nakit akışı doğal olarak yavaş olacağından bu 

şirketlerin çalışanlarına sunabileceği maddi imkanlar kısıtlıdır. Bu yüzden gelişmiş 

ülkelerdeki girişimcilik örneklerinde çalışanlara normal maaşların ötesinde hisse 

opsiyonu sağlanmaktadır. Facebook, Google, Amazon gibi başarılı internet girişimlerinin 

çoğu çalışanlarına hisse opsiyonları dağıtmışlardır. Bunun alternatifi çalışanlara yüksek 

maaşlar vermektir. Fakat bu seçenek, girişim sermayelerinden destek alan şirketler için 

bile pratik bir seçenek değildir.     

Hisse opsiyonu, doğrudan hisse veya yüksek maaş vermekle karşılaştırıldığında, şirketin 

uzun süreli sürdürülebilir başarısı açısından çalışanları daha motive edici olmaktadır. 

Bunun temel sebeplerinden biri hise senedinin, yani şirketin, değerlenmesine dayalı bir 

modelde, çalışan ve ana hissedarların kader birliği yapmaları ve şirket kazanımlarının 

harcanmasında ve/veya değerlendirilmesinde çıkar çatışmalarının azalmasıdır.    

Türkiye’de 193 no’lu gelir vergisi kanununda çalışanlara hisse senedi opsiyonlarına açık 

olarak yer verilmemektedir. Uygulamada oluşabilecek yorum hatalarına mahal 

vermemek ve güven içinde uygulanabilmesine olanak sağlamak için bunun 

netleştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 
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3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Maliye Bakanlığı (Sorumlu) 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  

• Kalkınma Bakanlığı  

• Ekonomi Bakanlığı 

• STK’lar (TÜBİSAD, ETİAD, YASAD, TOBB, Ticaret Odaları, KOSGEB gibi) 

• Kuluçka ve Hızlandırıcılar 

• İnternet yatırımcıları (Melek yatırımcılar, girişim sermayesi fonları vb.) 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Girişimlerin daha üst nitelikli teknik ve yönetim kadrolarına 

erişiminin artması 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) Gerekli düzenlemelerin yapılmasına 

katkı amacıyla danışmanlık hizmeti 

alınması 

200 – 400 bin TL 

Toplam  200 – 400 Bin TL  

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 
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7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Alınacak danışmanlık hizmetiyle yurtdışı örneklerin detaylı incelenmesi ve Maliye 

Bakanlığı’nın da desteğiyle Türkiye’nin koşulları da göz önüne alınarak yapılabilecek 

iyileştirmelerin belirlenmesi (Örneğin hisse senedi opsiyonlarının yoğun kullanıldığı 

ABD’de bireyler opsiyonların hakkediş değil, kazanıma dönüştüğü tarih gözönüne 

alınarak vergilendirilmektedirler) 

• Belirlenen önerilerin girişimciler, yatırımcılar, kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar ve 

STK’larla paylaşılıp, paydaşlardan gelen görüşler doğrultusunda güncellenmesi 

• Uygun görüldüğü takdirde gerekli düzenlemelerin yapılması ve uygulamaya 

geçilmesi 

 

11110000. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

Bu çalışmanın önünde önemli bir risk/engel bulunmamaktadır. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Böyle bir çalışma 6-12 ay gibi bir sürede tamamlanabilir.   
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D.D.D.D. eeee----Ticaret için Temalar, Strateji/Gelişim Alanları ve UygulamalarTicaret için Temalar, Strateji/Gelişim Alanları ve UygulamalarTicaret için Temalar, Strateji/Gelişim Alanları ve UygulamalarTicaret için Temalar, Strateji/Gelişim Alanları ve Uygulamalar    

a.a.a.a. Genel BakışGenel BakışGenel BakışGenel Bakış    

Eksen kapsamında eEksen kapsamında eEksen kapsamında eEksen kapsamında e----ticaret için oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve ticaret için oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve ticaret için oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve ticaret için oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve 

uygulamalar aşağıda gösterilmektedir:uygulamalar aşağıda gösterilmektedir:uygulamalar aşağıda gösterilmektedir:uygulamalar aşağıda gösterilmektedir:    

Tema 7.2 TüketicTema 7.2 TüketicTema 7.2 TüketicTema 7.2 Tüketiciler ve işletmeler açısından eiler ve işletmeler açısından eiler ve işletmeler açısından eiler ve işletmeler açısından e----ticaret yaygınlığının artırılmasıticaret yaygınlığının artırılmasıticaret yaygınlığının artırılmasıticaret yaygınlığının artırılması    

Strateji/gelişim alanı 7.4.1 eStrateji/gelişim alanı 7.4.1 eStrateji/gelişim alanı 7.4.1 eStrateji/gelişim alanı 7.4.1 e----Ticaret pazar hacmi ve dinamiklerinin belirlenmesiTicaret pazar hacmi ve dinamiklerinin belirlenmesiTicaret pazar hacmi ve dinamiklerinin belirlenmesiTicaret pazar hacmi ve dinamiklerinin belirlenmesi    

7.2.1.1 B2C e-Ticaret hacmi için kullanılacak verilerin çevrim dışı 

işlemlerden ayrılarak, sağlıklı ve periyodik olarak ölçülmesinin sağlanması 

7.2.1.2 Tüketicilere ve şirketlere yönelik sürekli kapsamlı pazar araştırması 

gerçekleştirilmesi    

Strateji/gelişim alanı 7.4.2 Tüketicilerin eStrateji/gelişim alanı 7.4.2 Tüketicilerin eStrateji/gelişim alanı 7.4.2 Tüketicilerin eStrateji/gelişim alanı 7.4.2 Tüketicilerin e----ticaret kullanımının artırılmasıticaret kullanımının artırılmasıticaret kullanımının artırılmasıticaret kullanımının artırılması    

7.2.2.1 Tüketicilerin güven/güvenlik endişelerinin giderilmesi için “güven 

damgası” (sertifikasyon) uygulaması başlatılması ve tanıtılması 

Strateji/gelişim alanı 7.4.3 Şirketlerin satış kanalı olarak eStrateji/gelişim alanı 7.4.3 Şirketlerin satış kanalı olarak eStrateji/gelişim alanı 7.4.3 Şirketlerin satış kanalı olarak eStrateji/gelişim alanı 7.4.3 Şirketlerin satış kanalı olarak e----ticarete yönelmelerinin ticarete yönelmelerinin ticarete yönelmelerinin ticarete yönelmelerinin 

sağlanmasısağlanmasısağlanmasısağlanması    

7.2.3.1 KOBİ’ler için e-ticaretin ve pazaryerlerinin faydaları, nasıl 

uygulanacağı ile ilgili bilgilendirme çalışmaları ve iyi uygulamaların 

paylaşımı 

7.2.3.2 Şirketlerin altyapı eksikliklerinin giderilmesi için bilinçlendirilmesi ve 

alternatiflerin değerlendirilerek destek sağlanması 

Strateji/gelişim alanı 7.4.4 Strateji/gelişim alanı 7.4.4 Strateji/gelişim alanı 7.4.4 Strateji/gelişim alanı 7.4.4 Yurt dYurt dYurt dYurt dışına eışına eışına eışına e----ihracatın özendirilmesi ve ihracatın özendirilmesi ve ihracatın özendirilmesi ve ihracatın özendirilmesi ve 

kolaylaştırılmasıkolaylaştırılmasıkolaylaştırılmasıkolaylaştırılması    

7.2.4.1 Yurt dışına gönderilerdeki ve iadelerdeki gümrük sorunlarının 

giderilmesi 

7.2.4.2 Yurt dışına internetten gerçekleştirilen satışların desteklenmesi için 

alternatiflerin değerlendirilmesi ve izlenecek modelin belirlenmesi 
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7.2.4.3 Bölgedeki ülkelere hizmet verecek e-ticaret merkezi yaratılmasının 

değerlendirilmesi 

Tema 7.3 eTema 7.3 eTema 7.3 eTema 7.3 e----Ticaretin gelişimini sınırlayan altyapı ve mevzuat eksikliklerinin Ticaretin gelişimini sınırlayan altyapı ve mevzuat eksikliklerinin Ticaretin gelişimini sınırlayan altyapı ve mevzuat eksikliklerinin Ticaretin gelişimini sınırlayan altyapı ve mevzuat eksikliklerinin 

giderilmesigiderilmesigiderilmesigiderilmesi    

Strateji/gelişim alanı 7.3.1 Strateji/gelişim alanı 7.3.1 Strateji/gelişim alanı 7.3.1 Strateji/gelişim alanı 7.3.1 eeee----Ticaretle ilgiliTicaretle ilgiliTicaretle ilgiliTicaretle ilgili    yasal düzenlemelerin yasal düzenlemelerin yasal düzenlemelerin yasal düzenlemelerin 

sonuçlandırılması ve uygulamaya alınmasısonuçlandırılması ve uygulamaya alınmasısonuçlandırılması ve uygulamaya alınmasısonuçlandırılması ve uygulamaya alınması    

7.3.1.1 Dünya örneklerine paralel e-ticareti tüm hatlarıyla ele alan 

düzenlemelerin paydaş fikirleri alınarak hayata geçmesi 

b.b.b.b. Temalar ve Stratejiler/Gelişim AlanlarıTemalar ve Stratejiler/Gelişim AlanlarıTemalar ve Stratejiler/Gelişim AlanlarıTemalar ve Stratejiler/Gelişim Alanları    

Tema 7.2: Tüketiciler ve işlTema 7.2: Tüketiciler ve işlTema 7.2: Tüketiciler ve işlTema 7.2: Tüketiciler ve işletmeler açısından eetmeler açısından eetmeler açısından eetmeler açısından e----ticaret yaygınlığının artırılmasıticaret yaygınlığının artırılmasıticaret yaygınlığının artırılmasıticaret yaygınlığının artırılması    

İnternet girişimciliği ve e-ticaret ekseninin alt başlığı olan e-Ticaretin geliştirilmesinde 

temel amaç ülkedeki e-ticaret pazarının büyüyerek dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelere benzer şekilde perakende sektöründen daha büyük pay almasını ve 

internet üzerinden yurt dışına satışların artmasını sağlamaktır. Bu amacı 

gerçekleştirebilmek için hem tüketicilerin endişelerinin giderilerek alışveriş için internete 

yönelmelerini sağlamak hem de şirketlerin, özellikle KOBİ’lerin interneti satış kanalı 

olarak daha yoğun şekilde kullanmalarını sağlamak hedeflenmektedir. KOBİ’lerin 

internete yönelebilmeleri ve teknolojiyi kullanarak alım-satım yapabilmeleri için nitelikli 

işgücünün istihdam edilmesi de bir başka hedef olmalıdır. Temelde 4 strateji/gelişim 

alanını kapsamaktadır: 

7.2.1 7.2.1 7.2.1 7.2.1  eeee----Ticaret pazar hacmi ve dinamiklerinin belirlenmesi: Ticaret pazar hacmi ve dinamiklerinin belirlenmesi: Ticaret pazar hacmi ve dinamiklerinin belirlenmesi: Ticaret pazar hacmi ve dinamiklerinin belirlenmesi: Ülkedeki e-ticaret 

pazarının daha iyi şekilde incelenmesini sağlayarak var olan ve potansiyel 

oyuncuların stratejik kararlarına destek olmak 

7.2.2 7.2.2 7.2.2 7.2.2     Tüketicilerin eTüketicilerin eTüketicilerin eTüketicilerin e----ticaret kullanımının artırılmasıticaret kullanımının artırılmasıticaret kullanımının artırılmasıticaret kullanımının artırılması: Tüketicilerin e-ticaretle ilgili 

endişelerini azaltmayı hedefleyerek ve e-ticaretin tercih edilmeme sebeplerine 

odaklanarak e-ticaretin daha geniş kitlelerce bensimsenmesini sağlamak 

7.2.3 Şirketlerin satış kanalı olarak e7.2.3 Şirketlerin satış kanalı olarak e7.2.3 Şirketlerin satış kanalı olarak e7.2.3 Şirketlerin satış kanalı olarak e----ticarete yönelmelerinin sağlanması: ticarete yönelmelerinin sağlanması: ticarete yönelmelerinin sağlanması: ticarete yönelmelerinin sağlanması: 

Şirketlerin e-ticaret ve sağladığı faydalardan haberdar olmasını sağlayarak 

internette satış yapmaya yöneltmek ve bu konuda gereken desteği vermek 
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7.2.4 Yurt dışına e7.2.4 Yurt dışına e7.2.4 Yurt dışına e7.2.4 Yurt dışına e----ihracatınihracatınihracatınihracatın    özendirilmesi ve kolaylaştırılması: özendirilmesi ve kolaylaştırılması: özendirilmesi ve kolaylaştırılması: özendirilmesi ve kolaylaştırılması: Türk şirketlerinin e-

ticaret kanalıyla yurt dışına ihracata yönelmelerini desteklemek ve Türkiye’nin 

bölgedeki satış potansiyelinden faydalanmasını sağlamak 

BİT alanında nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve şirketlerce istihdam edilmesi konusu 

“Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam” ekseninde detaylı olarak incelendiği için burada 

ayrıca ele alınmayacaktır. 

Tema 7.3: eTema 7.3: eTema 7.3: eTema 7.3: e----Ticaretin gelişimini sınırlayan altyapı ve mevzuat eksikliklerinin giderilmesiTicaretin gelişimini sınırlayan altyapı ve mevzuat eksikliklerinin giderilmesiTicaretin gelişimini sınırlayan altyapı ve mevzuat eksikliklerinin giderilmesiTicaretin gelişimini sınırlayan altyapı ve mevzuat eksikliklerinin giderilmesi    

e-Ticaretin geliştirilmesinde engel teşkil eden bir konu tüketicilerin e-ticaret yapabilmesi 

için internete erişmesi ve kullanmasıdır. Ülkedeki internet erişiminin artırılması ve 

internet kullanım oranlarının artması doğal olarak ülkede e-ticaret kullanımını da 

artıracaktır. İnternet penetrasyonu e-ticaret penetrasyonunu etkileyen en önemli 

faktördür. İnternet erişiminin artırılması Toplumsal Dönüşüm ekseninde incelenmiştir. Bu 

eksende incelenecek diğer eksiklik ve belirlenen strateji/gelişim alanı ise tüketicilerin 

endişelerini gidermek ve rahatlıkla işlem yapmalarını sağlamak için gerekli yasal 

dzüenlemelerin yürürlüğe girmesidir.  

7.3.1 e7.3.1 e7.3.1 e7.3.1 e----Ticaretle ilgili yasal düzenlemelerin sonuçlandırılması ve uygulamaya Ticaretle ilgili yasal düzenlemelerin sonuçlandırılması ve uygulamaya Ticaretle ilgili yasal düzenlemelerin sonuçlandırılması ve uygulamaya Ticaretle ilgili yasal düzenlemelerin sonuçlandırılması ve uygulamaya 

alınması: alınması: alınması: alınması: Türkiye’de tüketicilerin ve satıcıların endişelerini giderecek ve e-ticaretin 

daha yaygın yapılmasını sağlamak için gerekli olan yasal mevzuatın uluslararası 

örnekler paralelinde sonuçlandırılmasını ve uygulamaya alınmasını sağlamak 
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c.c.c.c. Uygulama DetaylarıUygulama DetaylarıUygulama DetaylarıUygulama Detayları    

Tema 7.2: Tüketiciler ve işletmeler açısından eTema 7.2: Tüketiciler ve işletmeler açısından eTema 7.2: Tüketiciler ve işletmeler açısından eTema 7.2: Tüketiciler ve işletmeler açısından e----ticaret yaygınlığıticaret yaygınlığıticaret yaygınlığıticaret yaygınlığının artırılmasının artırılmasının artırılmasının artırılması    

Strateji/Gelişim Alanı 7.2.1: eStrateji/Gelişim Alanı 7.2.1: eStrateji/Gelişim Alanı 7.2.1: eStrateji/Gelişim Alanı 7.2.1: e----Ticaret pazar hacmi ve dinamiklerinin belirlenmesiTicaret pazar hacmi ve dinamiklerinin belirlenmesiTicaret pazar hacmi ve dinamiklerinin belirlenmesiTicaret pazar hacmi ve dinamiklerinin belirlenmesi    

7.2.1.1 B2C e7.2.1.1 B2C e7.2.1.1 B2C e7.2.1.1 B2C e----Ticaret hacmi için kullanılacak verilerin çevrim dışı işlemlerden Ticaret hacmi için kullanılacak verilerin çevrim dışı işlemlerden Ticaret hacmi için kullanılacak verilerin çevrim dışı işlemlerden Ticaret hacmi için kullanılacak verilerin çevrim dışı işlemlerden 

ayrılarak, sağlıklı ve periyodik olarak ölçülmesinin sağlanmasıayrılarak, sağlıklı ve periyodik olarak ölçülmesinin sağlanmasıayrılarak, sağlıklı ve periyodik olarak ölçülmesinin sağlanmasıayrılarak, sağlıklı ve periyodik olarak ölçülmesinin sağlanması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

B2C e-ticaret pazar hacmi için kullanılabilecek en iyi gösterge Bankalararası Kart 

Merkezi (BKM) verileridir. BKM bankaların sanal POS’ları üzerinden yapılan işlemlerle 

ilgili verileri raporlamaktadır ancak geçmişe ait bu veriler internetten yapılan işlemlere ek 

olarak mail order (telefonla satış) ve sigorta gibi ürünler için yapılan kredi kartından 

otomatik ödeme işlemlerini de içermektedir. e-Ticaret olarak adlandırılmayan işlemler ile 

e-ticaret işlemlerin farklı sanal POS’lar veya farklı kodlarla kayıt altına alınması ve 

raporlanması sonucu gerçek e-ticaret hacmine ulaşılabilecektir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

BKM’nin talebi doğrultusunda bankalar son dönemde e-ticaret kapsamına girmeyen bazı 

ödemeleri (otomatik sigorta ödemeleri) tamamen bu raporlamanın dışında bırakmak için 

çalışmalar yürütmüşlerdir. Bazı bankalar da e-ticaret işlemlerini çağrı merkezi veya diğer 

kanallardan yapılan işlemlerden ayrıştırmak için yüksek hacimli üye işyerlerine farklı 

sanal POSlar ve ilgili işlem kodları tanımlamışlardır ancak bu uygulama bankalar ve üye 

işyerleri geneline yayılmamıştır. Ayrıca farklı sanal POSlar tahsis edilmiş olmasına 

rağmen hangi tip işlemde hangi POSun kullanılacağı üye işyerlerinin inisiyatifindedir. Bu 

yüzden sanal POS verilerine dayanılarak hesaplanan hacim net olarak e-ticaret hacmini 

göstermemektedir. 

Örneğin seyahat acenteleri ve taşımacılık alanında 2013 yılı başından itibaren bazı 

bankalar acente ve çağrı merkezi işlemleri için ayrı sanal POS ve internet işlemlerine 

özel ayrı sanal POS tahsis etmiştir; ancak seyahat acenteleri kullanım sırasında bu 

ayrımı uygulamamaktadır. Acenteden yapılan satışlar da internet işlemi gibi aynı sistem 

üzerinden ve aynı sanal POS’tan gerçekleştirilmektedir. Hatta müşteri fiziksel olarak 
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acentede kartını beyan etse de sisteme internet üzerinden giriş yapılıp ödeme 

alınmaktadır. Farklı sanal POS tahsisi yapılan üye işyerlerinin çağrı merkezlerindeki 

işlemler ise internet işlemlerinden ayrı tutulabilmekte ve e-ticaret işlemi olarak 

değerlendirilmemektedir. Otobüs şirketlerinde de benzer işleyiş yürütülmekte ve 

acenteler ödeme için girişleri internet üzerinden e-ticaret işlemi gibi gerçekleştirmektedir.  

Bu şekilde farklı sanal POSların kullanıldığı büyük montanlı üye işyerlerinde işlemlerin 

doğru kategoriden ve ilgili sanal POStan yapılması kritiktir. Üye işyerlerinin süreçlerini 

buna göre düzenlemesi gerekmektedir. Ayrıca küçük ölçekli şirketler de dahil olmak 

üzere tüm üye işyerlerinden sağlıklı veri toplanabilmesi için internetten yapılan işlemleri 

ayrıştıracak standart işlem kodu belirlenmeli, sanal POSlara tanımlanmalı ve internet 

işlemlerinde otomatik olarak bu kodun kullanılması sağlanmalıdır.  

Bir başka önemli konu da üye işyerlerinin doğru kategori (elektronik, giyim, yiyecek ve 

benzeri) altında yer almasıdır. Özellikle birçok kategoride ürün satan e-ticaret 

şirketlerinin de cirolarının büyük çoğunluğunu oluşturan kategori altında yer alması 

önemlidir. Bu kategorizasyon bankalar arasında farklılık göstermemelidir. Bugünkü 

süreçte her banka üye işyerini kendi kararına göre bir kategoriye yerleştirmektedir. 

Son olarak BKM verilerine aslında e-ticaret kapsamına giren, internetten sipariş edilip 

teslimatta nakit veya kredi kartıyla yapılan işlemler (sanal POS ile ödeme yapılmadığı 

için) dahil değildir. Bu şekilde yapılan ödemelerin de ödeme sırasında kullanılacak POS 

cihazına yüklenecek farklı kodlarla (e-ticaret kredi kartı, e-ticaret nakit ödeme gibi) kayıt 

altına alınması için gerekli altyapının oluşturulması ve uygulamada da ödeme alan 

kişilerce doğru kullanılmasının sağlanması önemlidir.  

Sanal POS verilerinden çevrimdışı işlemlerin ayrıştırılmasıyla ülkedeki gerçek e-ticaret 

hacmi ve alt kırılımları (harcama kategorileri) belirlenebilecek ve zaman içinde gelişimi 

sağlıklı takip edilebilecektir. Pazarda büyüyen alanlar tespit edilerek takip edilebilecektir. 

Harcama kategorileri ile ilgili veriler e-ticarete yatırım yapmak isteyen şirketlere talep 

verisi sağlayarak yatırım kararlarına ışık tutacaktır. Bu pazar hacmi verileri farklı 

hesaplamalarda kullanılarak (örneğin e-perakende hacminin toplam perakende hacmine 

oranı gibi) gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırmalar yapılabilecektir.  

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    
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• Merkez Bankası (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı 

• Bankalararası Kart Merkezi 

• Bankalar 

• POS yazılım şirketleri 

• e-Ticaret şirketleri ve internet kanalından satış yapan şirketler 

• İlgili kargo şirketleri 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Ülkedeki gerçek e-ticaret hacminin ve alt kırılımlarının 

(harcama kategorileri) tespiti ve zaman içinde gelişiminin 

sağlıklı şekilde takip edilebilmesi  

o Pazarda büyüyen alanların tespit edilerek takip 

edilebilmesi 

o Pazar hacmi verilerinin farklı hesaplamalarda 

kullanılarak (örneğin e-perakende hacminin toplam 

perakende hacmine oranı gibi) gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerle karşılaştırmalar yapılabilmesi  

• Harcama kategorileri ile ilgili verilerin e-ticarete yatırım 

yapmak isteyen şirketlere talep verisi sağlayarak yatırım 

kararlarına ışık tutması: hangi ürün /hizmet kategorisinde 

tüketicilerin daha fazla internetten alışveriş yaptığı, yıllar 

içinde gözlemlenen değişimler gibi 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    
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5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (kamu) 

 

Koordinasyon için belirlenen 

kurum/kuruluşta konuyla ilgili görev 

alacak kişilerin zamanının maliyeti: 

Bir kamu yöneticisi ve 3-4 

uzman/uzman yardımcısının 

yaklaşık 5-6 aylık çalışması 

~100 bin TL 

BT yatırımı (özel 

sektör)  

Sanal POS’larda e-ticarete özel 

kod belirlenmesi için POS yazılım 

şirketleri tarafından 

gerçekleştirilecek yazılım geliştirme 

maliyeti 

Büyük montanlı işlem yapan ve e-

ticaret için kendi geliştirdikleri 

altyapı/programları kullanan 

şirketlerde sadece internet 

işlemlerine ait kod kullanılması için 

kendi altyapı ve süreçlerinde 

değişiklik ve yazılım maliyeti 

“Kapıda ödeme” durumunda alınan 

ödemenin kullanılan POS’larca 

kayıt altına alınmasının sağlanması 

için POS yazılım şirketleri 

tarafından gerçekleştirilecek 

yazılım geliştirme maliyeti 

100 – 200 bin TL + ihtiyacı 

olan şirket sayısına göre 

değişkenlik gösterecek 

altyapı ve süreçlerinde 

değişiklik ve yazılım 

maliyeti 

Eğitim / farkındalık 

(özel sektör)  

Kapıda ödeme alan kargo 

şirketlerinin elemanlarının kodun 

kullanılmasıyla ilgili bilgilendirme 

ve eğitim maliyeti; kargo 

Uygulaması olan kargo 

şirketi sayısına ve eleman 

sayısına göre değişkenlik 

gösterecektir 
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şirketlerince gerçekleştirilen 

eğitimlerin içinde ve/veya ek 

bilgilendirme /eğitim olarak 

gerçekleştirilebilir 

Toplam  200-300 bin TL + BT 

yatırımı + eğitim ve 

farkındalık faaliyeti 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır.  

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Koordinasyon rolünü üstlenecek kurum/kuruluş ve birimin belirlenmesi 

o Bu kurum/kuruluş tarafından BKM ve bankaların koordine edilmesi ve üye 

işyerlerinin uyumunun ve doğru kullanımının sağlanması için gerekli 

bilgilendirmelerin ve kontrollerin yapılması gereklidir.  

o Kurum/kuruluş bankaların ve şirketlerin sanal POS altyapı ve süreçlerinin 

düzenlenmesini ve internetten satılan ürünlerin “Kapıda ödeme”lerinde çevrimiçi 

kodunun kullanılması için koordinasyon ve yaptırım görevini üstlenecektir 

• Bu birimin BKM, bankalar, e-ticaret hacmi yüksek belli başlı üye işyerlerinden 

temsilciler ve POS yazılımcılarıyla çalışma toplantıları düzenlemesi; bu toplantılarda 
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atılacak adımların, sorumlularının belirlenmesi 

• e-Ticaret ve e-ticaret dışı işlemlerde gerçekleşecek iş akışının ve ilgili kodların 

belirlenmesi 

• Sanal POS’lar için gerekli yazılım değişikliklerinin bankaların yönlendirmesiyle ilgili 

yazılım şirketleri tarafından gerçekleştirilmesi 

• Çok kanaldan işlem yapan yüksek hacimli üye işyerlerinin farklı kanallardan yapılan 

işlemleri (acente, çağrı merkezi, internet gibi) ayrıştıracak ve ilgili kodların 

kullanılmasını sağlayacak şekilde iş akışlarını ve altyapılarını revize etmesi 

• Bankaların kendi üye işyerlerini gerçekleştirilen yazılım değişikliği ile ilgili 

bilgilendirmesi ve doğru kodların kullanılması için süreç değişikliği konusunda üye 

işyerini yönlendirmesi; koordinasyon biriminin ve BKM’nin bu konuda bankalara 

destek vermesi ve ilerlemeyi takip etmesi 

• Uygulamanın ve toplanan verinin incelenmesi, problemlerin tespiti, hataların 

düzeltilmesi ve uygulamanın tüm üye işyerlerine yayılmasının sağlanması  

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Şirketlere sanal POS veren tüm bankaların işbirliği yapmaması ve yazılım değişikliği 

için yönlendirme yapmaması 

• e-ticaret işlemlerinin ilgili kodla kayıt altına alınması için süreç değişikliği gerekli olan 

şirketlerin gerekli değişikliği yapmaması ve uygulamada hala çağrı merkezi veya 

acente gibi kanallardan gelen işlemlere de aynı kodun atılması 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Uygulamanın başarıyla ve kısa zamanda gerçekleştirilmesi tüm ilgili kurum/kuruluşların 

vereceği destek ve işbirliğine bağlı olarak 5-6 ay içinde tamamlanabilir. Planlama süreci 

yaklaşık 1-2 ay, geliştirme süreci 1-2 ay, uygulamaya geçiş ise 2-3 ay içinde 

gerçekleşebilir.  
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7.2.1.2 Tüketicilere ve ş7.2.1.2 Tüketicilere ve ş7.2.1.2 Tüketicilere ve ş7.2.1.2 Tüketicilere ve şirketlere yönelik sürekli kapsamlı pazar araştırması irketlere yönelik sürekli kapsamlı pazar araştırması irketlere yönelik sürekli kapsamlı pazar araştırması irketlere yönelik sürekli kapsamlı pazar araştırması 

gerçekleştirilmesigerçekleştirilmesigerçekleştirilmesigerçekleştirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

İki ayrı pazar araştırmasının gerçekleştirilmesini içerir: 

• Türkiye’deki e-ticaret dinamiklerinin belirlenmesi, tüketici tercihlerinin tespit 

edilmesi, alışveriş kanalı olarak internetin neden tercih edilip edilmediğinin 

incelenmesi, tüketici profilinin belirlenmesi gibi amaçlara hizmet edecek şekilde 

e-ticaretin daha detaylı sorgulandığı tüketicilere yönelik pazar araştırmasının 

gerçekleştirilmesi 

• Türkiye’de B2B e-ticaret pazarında dinamiklerin belirlenmesi, işletme tercihlerinin 

ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi, alışveriş kanalı olarak internetin 

neden tercih edilip edilmediğinin incelenmesi, kullanıcı işletme profilinin 

belirlenmesi gibi amaçlara hizmet edecek şekilde işletmeler arası e-ticaretin daha 

detaylı sorgulandığı işletmelere yönelik pazar araştırmasının gerçekleştirilmesi 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Dünyada farklı ülkelerde e-ticaretle ilgili dernekler veya profesyonel pazar araştırma 

şirketleri tüketicilerin e-ticaret alışkanlıklarını ve tercihlerini detaylı olarak inceleyen 

kapsamlı pazar araştırmaları yapmakta ve yayınlamaktadır.... Bu araştırmalar genelde 

kısaca aşağıdaki konuları kapsamaktadır: 

• e-Ticaret pazar hacmi ve ileriye yönelik tahminler: internetten alışveriş yapanların 

oranı /sayısı, kişi başına alışveriş miktarı, işlem sayısı, ortalama işlem miktarı 

• Tüketici analizi: internet kullanıcılarından internette alışveriş yapanların oranı; 

internetten alışveriş yapanların profili (cinsiyet, yaş ve gelir durumu ve benzeri 

kırılımlar); alışveriş yapanların davranışlarının (alışveriş miktarı, adedi gibi) kırılımı 

(cinsiyet, yaş, gelir durumuna göre); internet kullanım amaçları; tüketici tercihleri 

(internetten alışverişin / fiziksel kanaldan alışverişin tercih sebepleri; internetten 



 

739 

 

alışverişte site tercih sebepleri; tüketicilerin güvenlik/gizlilik ve gönderi/teslimatla ilgili 

şikayet ve endişeleri; internet sitelerinde tercih edilen özellikler; tüketicilerin çoklu 

kanal kullanım alışkanlıkları; mobil kullanım alışkanlıkları; ödeme yöntemi tercihleri) 

• Sektör analizi: e-ticaretin sektör ve kategori bazında dağılımı (hacim, işlem sayısı, 

tüketici sayısı açısından); kategori bazında internetten alıveriş tercih sebepleri; 

kategori bazında internet sitesi seçim kriterleri 

Bu araştırmalardan çıkan sonuçlar pazardaki oyunculara ve yeni yatırımcılara yön 

göstermekte ve tüketici tercihleri doğrultusunda girişimler yapılmasına ve iş süreçlerinin 

düzenlenmesine imkan sağlamaktadır.  

TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nda ise e-ticarete yönelik 

sadece internetten alışveriş yapanların oranı, satın alınan mal ve hizmet türleri, siparişte 

sorun yaşayanların oranı ve yaşanan sorunların türleri ile internetten alışveriş yapmama 

sebepleri ile ilgili bilgi edinilmektedir. Bu bilgiler de sadece kır-kent kırılımında 

verilmektedir. Türkiye’de de yurt dışındaki örneklere benzer içeriğe sahip detaylı Pazar 

araştırmasının gerçekleştirilmesi hem Türk pazarının yurt dışı örneklerle karşılaştırılması 

ve gelişim aşamalarında hangi konuda olduğunun belirlenmesine olanak verecek hem 

de e-ticaret yatırımcılarına iş planlarını geliştirirken ışık tutacaktır. 

Türkiye’de işletmeler arası e-ticaret pazar hacmine yönelik herhangi bir yerel kaynak ve 

veri bulunmamaktadır. TÜİK’in işletmelere yönelik gerçekleştirdiği Girişimlerde Bilişim 

Teknolojileri Kullanım Araştırması’nda işletmelerin internet erişim, kamu 

kurum/kuruluşlarıyla iletişim, internet sitesi sahiplik oranlarına ek olarak işletmelerin 

internet üzerinden sipariş verme ve sipariş alma oranları sorgulanmaktadır; fakat 

gerçekleştirilen siparişlerin sıklığı veya meblağı ile ilgili bilgi sorgulanmamaktadır. Ayrıca 

alım-satım işlemlerinde internetin kanal olarak neden kullanılıp kullanılmadığı 

sorgulanmamaktadır. İşletmelerin e-ticarete yaklaşımını (hem satıcı hem de alıcı olarak) 

daha detaylı olarak incelemek, alışkanlıkları sorgulamak, tercih sebeplerini tespit etmek, 

işlem sıklığını ve meblağını belirlemek e-ticaret pazarını daha iyi anlamak açısından 

önemlidir. Halen gerçekleştirilen herhangi bir araştırmada B2C pazarı için şirket (satıcı) 

bakış açısı ve B2B pazarı için ise herhangi bir yaklaşım incelenmemektedir. 

TÜİK’in son yıllarda her sene gerçekleştirdiği araştırmalara e-ticarete yönelik detaylı 

soruların eklenmesi ve önümüzdeki senelerde aynı içerikte sürekli yenilenmesi verilerin 

periyodik olarak toplanması ve karşılaştırılabilmesini sağlayacaktır. Araştırmaların 
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başlangıç aşamasında konuyla ilgili kuruluşlardan ve derneklerden görüş/ bilgi alınması 

ve işbirliği yapılması faydalı olacaktır.  

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Türkiye İstatistik Kurumu (Sorumlu) 

• Anlaşmalı pazar araştırma şirketi 

• Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi 

• TÜBİSAD 

• İlgili sivil toplum kuruluşları ve e-ticaret şirketlerinin temsilcileri 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • e-Ticaret pazar dinamikleri incelenebilecek ve Türk 

tüketicisinin tercihleri ve profili tespit edilecektir.  

• Sektördeki pazar, müşteri davranışı ve tercihlerle ilgili 

bilinçlenme sağlanacaktır. 

• İnternetin gelişimi önündeki engeller tespit edilecek ve 

takip edilecektir. 

• Türk e-ticaret pazarı ve tüketicisini/işletmeleri farklı ülke 

örnekleriyle karşılaştırmak mümkün olacaktır; yurt dışı 

yatırımcılara yatırım kararlarını verirken önemli bilgi teşkil 

edecektir. 

• Araştırmadan çıkan veriler halen e-ticarete yatırım yapan 

veya yatırım yapmayı düşünen şirketlerin uzun ve kısa 

dönemli iş planlarını şekillendirmelerine katkı 

sağlayacaktır. 

• Araştırmanın her sene yenilenmesi ülkedeki değişimi ve 

eğilimleri takip etmeye olanak sağlayacaktır. 
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• Pazarda ilgi duyulan alanlar ve iş fırsatları tespit 

edilecektir. 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (Kamu)  e-Ticaretle ilgili detay soruların (8-10 

adet) halen her sene yürütülmekte 

olan TÜİK Hanehalkı Bilişim 

Teknolojileri Kullanım Araştırması’na 

ve Girişimlerde Bilişim Teknolojileri 

Kullanım Araştırması’na eklenmesi 

ve araştırmadan çıkan sonuçların 

detaylı olarak incelenmesi 

İstatistiksel metotlarla tüketici 

cevaplarından yola çıkarak toplam 

pazar hacmi hesaplanması 

20-50 bin TL 

Toplam  20-50 bin TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır.  
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8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• TÜİK, TÜBİSAD, ilgili sivil toplum kuruluşları ve e-ticaret şirketlerinin temsilcilerinin 

biraraya gelerek sorgulanılması istenen konuların belirlenmesi; özellikle strateji 

belirleme, karar verme konumundaki kişi ve kurumların görüşlerinin alınması 

• TÜİK ve ilgili araştırma şirketi tarafından e-ticaretle ilgili detaylı araştırmanın varolan 

TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nın parçası olarak mı yoksa 

bağımsız bir araştırma olarak mı gerçekleştirileceğinin belirlenmesi 

• TÜİK ve ilgili araştırma şirketi tarafından e-ticaretle ilgili detaylı araştırmanın varolan 

TÜİK Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nın parçası olarak mı 

yoksa bağımsız bir araştırma olarak mı gerçekleştirileceğinin belirlenmesi 

• Araştırmaların kapsamının belirlenmesi (şehir, kişi/işletme sayısı, cinsiyet/yaş 

kotaları, büyüklük/sektör kotalar gibi) 

• e-Ticarete yönelik soruların belirlenmesi 

• Araştırmaların geri kalan sorularının (gerek halinde) revize edilmesi 

• Araştırmaların saha çalışmasının gerçekleştirilmesi 

• Pazar araştırma şirketinin çıkan verileri inceleyip raporlaması 

• TÜİK ve pazar araştırma şirketinin elde edilen verileri analiz ederek (internetten 

alışveriş yapan kişi sayısı/oranı, alışveriş yapılan kategoriler ve ortalama alışveriş 

miktarı/sıklığı gibi) toplam ve kategori bazında pazar tahmini yapması 

• TÜİK ve pazar araştırma şirketinin elde edilen verileri analiz ederek (internetten 

alışveriş yapan işletme sayısı/oranı, ortalama işlem miktarı ve sıklığı gibi) toplam ve 

sektör bazında pazar tahmini yapması 

• Elde edilen sonuçların raporlanması ve paylaşılması 
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10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Araştırmanın hedef kitlesinin Türkiye genelini temsil edecek şekilde doğru 

seçilmemesi 

• Alt kırılımlarda anlamlı analiz yapılabilecek sayıda tüketiciyle/işletmeyle görüşme 

yapılmaması 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nın ve TÜİK Girişimlerde 

Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nın normal saha süreçleri fazla 

etkilenmeyecektir (araştırmanın gerçekleştiği şehir sayısında ve görüşülen kişi/işletme 

sayısında değişiklik olmadığı sürece). Sadece verilerin inceleme ve yorum sürecinde 

birkaç haftalık uzama söz konusu olabilir.  

Pazar tahmini başlıbaşına ek çalışma olarak ele alınabilir. Pazar araştırma şirketi ve 

TÜİK görevlilerinin ortak çalışmasıyla 1-2 ay içinde tamamlanabilir. 

 



 

744 

 

Strateji/Gelişim Alanı 7.2.2: Tüketicilerin eStrateji/Gelişim Alanı 7.2.2: Tüketicilerin eStrateji/Gelişim Alanı 7.2.2: Tüketicilerin eStrateji/Gelişim Alanı 7.2.2: Tüketicilerin e----ticaret kullanımının artırılmasıticaret kullanımının artırılmasıticaret kullanımının artırılmasıticaret kullanımının artırılması    

7.2.2.1 Tüketicilerin güven/gü7.2.2.1 Tüketicilerin güven/gü7.2.2.1 Tüketicilerin güven/gü7.2.2.1 Tüketicilerin güven/güvenlik endişelerinin giderilmesi için “güven venlik endişelerinin giderilmesi için “güven venlik endişelerinin giderilmesi için “güven venlik endişelerinin giderilmesi için “güven 

damgası” (sertifikasyon) uygulaması başlatılması ve tanıtılmasıdamgası” (sertifikasyon) uygulaması başlatılması ve tanıtılmasıdamgası” (sertifikasyon) uygulaması başlatılması ve tanıtılmasıdamgası” (sertifikasyon) uygulaması başlatılması ve tanıtılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

e-Ticaret pazarının gelişmesi ve tüketicilerin e-ticaretle ilgili endişelerinin giderilmesini 

sağlamak için e-ticaret sitelerinin işleyişlerini değerlendirerek belirlenen standartlara 

uyup uymadıklarını denetleyen ve belirli minimum standartlara uyum gösteren e-ticaret 

sitelerini “güven damgası” ile onaylayan sertifikasyon kurumunun oluşturulması ve 

sertifikasyon uygulamasının başlatılması 

 

2. İhtiyaçlar 2. İhtiyaçlar 2. İhtiyaçlar 2. İhtiyaçlar     

Türkiye’de güvenlik/gizlilik ile hizmet kalitesi/teslimat konularındaki endişeleri 

tüketicilerin internetten alışveriş yapmama sebeplerinin başında gelmektedir.  

TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nda 

• Tüketicilerin %77si internetten alışveriş için ihtiyaç duymadığını, %33'ü mağazadan 

almayı tercih ettiğini belirtmektedir. 

• Tüketicilerin %28'i güvenlik, %22'si gizlilik endişeleri belirtmektedir. 

• Tüketicilerin toplam %7’sinin hizmet kalitesi ve teslimat konusunda endişeleri vardır. 

Birçok ülkede e-ticaret sitelerinin güvenliğini ve hem mevzuata uygun hem de tüketici 

memnuniyetine yönelik işleyişini denetleyen ve sertifikasyon veren özel veya devlet 

kurumları bulunmaktadır.  

e-Ticarette tüketicilerin güven ve güvenlik endişelerini gidermek ve tüketicileri rahatlıkla 

alışveriş yapabilecekleri e-ticaret sitelerine yönlendirmek amacıyla Avrupa’da ve 

dünyanın farklı ülkelerinde devlet ve özel sektör kurumlarınca çalışmalar yapılmış ve 

“güven damgası” uygulamaları oluşturulmuştur. Bu kurumlar e-ticaret sitelerinin 

işleyişlerini değerlendirerek belirlenen standartlara uyup uymadıklarını denetlemekte ve 

belirli minimum standartlara uyum gösteren e-ticaret sitelerini “güven damgası” ile 

onaylayarak tüketicilerce ayırt edilmesini sağlamaktadır. 
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Yurt dışında birçok ülkede güvenlik ve /veya gizlilik konularında bağımsız kurumlar 

tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu elde edilen sertifikalar tüketicilere o sitenin 

ne kadar “güvenilir” olduğunu göstermektedir. ABD’de Better Business Bureau (BBB) 

başvuran şirketleri değerlendirme sürecinden geçirerek akreditasyon (güven belgesi) 

vermektedir. BBB’den akreditasyon alan şirketler her yıl bir ücret karşılığında BBB 

logosunu ve BBB ihtilaf çözme hizmetlerini (satıcı ile tüketiciler arası olabilecek ihtilaf 

durumunda BBB’nin aracı rolü üstlenmesi) kullanma hakkına sahip olmaktadır. 

Almanya’da e-ticaret siteleri Alman Perakende Birliği (EHİ) tarafından güvenilirlik ve 

güvenlik kriterlerine uyumu gözetilerek değerlendirilmekte ve “EHİ onaylı e-ticaret sitesi” 

(“EHİ Geprüfter Online-Shop”) onay mührü almaktadır. Güney Kore’de ise Bilgi ve 

Ekonomi Bakanlığı siber alışveriş merkezlerini 7 ana konuda değerlendirerek e-güven 

(e-Trust) sertifikası ile belgelemektedir. Bu konular şunlardır: kişisel bilgilerin güvenliği, 

ödeme sistemleri, müşteri desteği, internet sitesinin kalitesi, ulaşılabilirlik, ürün bilgisi, 

sipariş verme ve teslimat. 

Avrupa Birliği de Sayısal Gündem çerçevesinde "güven damgası" verecek kurumların 

oluşturulmasını ve işleyişinin düzenlenmesini öngörmektedir.  Avrupa Birliği uluslararası 

e-ticareti geliştirme çalışmaları sırasında var olan kurumları da incelemiş ve örnek 

kurumları listelemiştir. Bu kurumlar değerlendirmeye ek olarak tüketicilerle e-ticaret 

şirketleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesinde rol almak, sitelerle ilgili müşteri 

değerlendirmeleri ve notlamaları oluşturmak gibi farklı işlevler de üstlenmektedir.    

Türkiye’de benzer şekilde sertifikasyon yapacak bir kurumun oluşturulması ile kuruma 

başvuran internet siteleri denetleme süreci sonrası bu kurumdan “onay” alarak kurumun 

logosunu internet sitelerinde paylaşabilecektir. Bu logo tüketicilere e-ticaret işlemlerinde 

yönlendirici olacaktır. Bir nevi “güven damga”sı olan logoya sahip internet siteleri 

güven/gizlilik ve hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti alanlarında endişeleri olan 

tüketicilerce e-ticaretin denenmesini ve böylece e-ticaret yapan tüketici sayısının 

artmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu sertifikasyon kurumunun satıcı-tüketici arasında 

arabulucu rolü üstlenmesi halinde ortaya çıkabilecek olan anlaşmazlıkların da hukuksal 

platforma taşnmadan kısa sürede sonuçlanması sağlanacaktır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    
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• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı  

• e-Ticaret şirketleri ve internet kanalından satış yapan şirketler 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Siteler için sertifikasyon sonucu var olan sayısız internet 

sitesi arasında tüketiciler için ayrıştırma imkanı 

sağlanması 

• Tüketiciler için artan güven ve bunun sonucunda doğacak 

e-ticaret hacmi 

• Satıcı-tüketici arasında gerçekleşebilecek 

anlaşmazlıkların hukuki sürece girmeden kısa sürede 

sonuçlanması (aylar – yıllar yerine birkaç haftada sonuca 

ulaşma) 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (kamu) 

 

Sertifikasyon kurumunun işletme 

gideri: Bir kamu yöneticisi ve 10 

uzman/uzman yardımcısı (başvuru 

sayısına göre ve ileride bildirilecek 

anlaşmazlık sayısına göre artacaktır) 

(yıllık maliyet) 

500-800 bin TL 

Eğitim / farkındalık Halka sertifikasyon uygulamasının Medya planına göre 
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(kamu)  tanıtılması: medyada tanıtıcı 

reklamlar (sertifikasyon alan şirketler 

kendileri de tanıtım rolü 

üstleneceklerdir) 

değişiklik gösterecektir 

Toplam  500-800 bin TL + 

eğitim/farkındalık maliyeti 

 

6. Öncül Uygulamal6. Öncül Uygulamal6. Öncül Uygulamal6. Öncül Uygulamalarararar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır.  

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır.  

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adı9. Üst Seviye Uygulama Adı9. Üst Seviye Uygulama Adı9. Üst Seviye Uygulama Adımlarımlarımlarımları    

• Bu süreci planlayıp yönetecek kurum/kuruluşun hangi birim altında kurulacağı 

belirlenmelidir  

• AB çalışmalarıyla uyumlu olacak şekilde standart “güven damgası” uygulaması 

yapacak bağımsız kurumun (trustmark) oluşturulması 

• e-Ticaret sitelerine tanıtıcı ziyaretlerin yapılması ve başvuru için yönlendirilmesi 

• Güven damgasının faydalarının halka iletişimi ve e-ticaret işlemleri için bu damganın 

bulunduğu sitelerin tercih edilmesi yönünde telkin verilmesi 

• Başvuran e-ticaret sitelerinin verdikleri hizmet ve güvenlik uygulamaları açısından 
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değerlendirilmesi ve sertifikasyon verilmesi için iş süreçlerinin oluşturulması 

o Değerlendirilecek kriterlerin belirlenmesi 

o Başvuranlardan kriterlere yönelik nasıl bilgi toplanacağı 

o Toplanan bilgilerin ve e-ticaret sitesinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve 

sertifikasyon kararının verilmesi için yöntemin belirlenmesi 

• e-Ticaret işlemlerinde karşılaşılan anlaşmazlıkların (tüketici-satıcı arasında) kısa 

sürede sonuçlanmasının sağlanması ve sitelerle tüketiciler arasında arabuluculuk 

edilmesi için iş süreçlerinin oluşturulması 

• Fazla müşteri şikayeti alan ve/veya standartlara uyum göstermeyen sitelerin nasıl 

denetleneceğinin ve yaptırım / ceza uygulanacağının belirlenmesi; daha önce 

verilmiş olan sertifikasyonun tekrar değerlendirilmesi ve uygun görülürse iptal 

edilmesi için iş süreçlerinin detaylandırılması 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• e-Ticaret şirketlerinin sertifikasyonu benimsememesi ve sertifikasyon almak veya 

arabuluculuk detseği almak için kuruma başvurmaması 

• Gerçekte sertifikasyon almayan e-ticaret şirketlerinin tüketicileri yanıltıcı şekilde logo 

kullanması 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

İlgili kurumun/kuruluşun oluşturulması (işletilecek süreçlerin belirlenmesi, kadronun 

oluşturulması/eğitimi gibi adımları içerecek şekilde) ve konuyla ilgili e-ticaret şirketlerine 

tanıtım yapılması yaklaşık 4-5 ay alacaktır. Başvuruların hızına ve kadronun büyüklüğüne 

göre sonraki 6 ay içinde en azından pazardaki belli başlı e-ticaret şirketlerinin 

sertifikasyonu tamamlanmalıdır.  
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Strateji/Gelişim Alanı 7.2.3: Şirketlerin satış kanalı olarak eStrateji/Gelişim Alanı 7.2.3: Şirketlerin satış kanalı olarak eStrateji/Gelişim Alanı 7.2.3: Şirketlerin satış kanalı olarak eStrateji/Gelişim Alanı 7.2.3: Şirketlerin satış kanalı olarak e----ticarete ticarete ticarete ticarete 

yönelmelerinin sağlanmasıyönelmelerinin sağlanmasıyönelmelerinin sağlanmasıyönelmelerinin sağlanması    

7.2.3.1 KOBİ’ler için e7.2.3.1 KOBİ’ler için e7.2.3.1 KOBİ’ler için e7.2.3.1 KOBİ’ler için e----ticaretin ve pazaryerlerinin faydaları, nasıl uygulanacağı ticaretin ve pazaryerlerinin faydaları, nasıl uygulanacağı ticaretin ve pazaryerlerinin faydaları, nasıl uygulanacağı ticaretin ve pazaryerlerinin faydaları, nasıl uygulanacağı 

ile ilgili bilgilendirme çalışmaları ve iyi uygulamaların paylaşımıile ilgili bilgilendirme çalışmaları ve iyi uygulamaların paylaşımıile ilgili bilgilendirme çalışmaları ve iyi uygulamaların paylaşımıile ilgili bilgilendirme çalışmaları ve iyi uygulamaların paylaşımı    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Şirketlerin internetin satış kanalı olarak kullanılması konusunda bilgilendirilmesi ve 

farkındalık yaratılması, e-ticaret uygulamaları hakkında eğitim verilerek şirketlerin 

becerilerinin geliştirilmesi; internetten satış yapmak isteyenlere yol gösterilmesi (sonraki 

adımlar, yararlanılabilecek pazaryerleri/ kaynaklar/yazılım programları, iş sürecinin farklı 

alanlarında işbirliği yapılabilecek olası şirketler gibi). 

 

3. İhtiyaçlar3. İhtiyaçlar3. İhtiyaçlar3. İhtiyaçlar    

Türkiye’de işletmeden tüketiciye ve tüketiciler arası e-ticaret pazarında var olan satıcılar 

gelişmiş ülkelere kıyasla sınırlıdır; özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler internetten 

satış yapmamaktadır.    Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sadece yaklaşık yarısının 

herhangi bir internet sitesi bulunmaktadır.    Satıcı bakış açısından e-ticaretin gelişmemiş 

olmasının sebepleri kısaca şu şekilde özetlenebilir: 

• Satıcılar internette satış olanaklarından haberdar değildir. 

• Satıcılar internette satış için gerekli becerilere sahip değildir. 

• Teknik altyapı konusunda eksiklikler bulunmaktadır.  

• Sayılı pazaryerleri aracılığıyla satış yapılmaktadır. 

KOBİ’lerin e-ticarete yönelmelerinin sağlamanın ilk adımı onları bu konuda bilgilendirmek 

ve interneti satış kanalı olarak kullanmak için eğitmektir.  

Buna örnek olarak İspanya’da Avanza Planı çerçevesinde geliştirilen NEW programı (No 

Enterprise Without Web) KOBİ’lere yöneliktir ve 2 bölümden oluşmuştur. İlk adım olarak 

internette yer almanın ve e-ticaretin sağlayacağı verim artışı ve rekabetçilik 

avantajlarından yararlanma ile ilgili şirketlerin farkındalıklarının artırılmasına yönelik 

bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. İkinci bölümde ise internet uygulamalarının paketler 
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halinde ve indirimli fiyatlarla geliştiriciler ve red.es aracılığıyla şirketlere sunulması ve bu 

uygulamaların benimsenmesi için gerekli teknik desteğin sunulması söz konusu 

olmuştur. (Red.es İspanya Sanayi, Enerji ve Turizm Bakanlığı’nın bilgi toplumunu 

geliştirmekten sorumlu olan birimidir.) Program Eylül 2007- Mart 2008 ve Ekim 2008- 

Haziran 2009 dönemlerinde 3,5 milyon Euro bütçe ile 2 faz halinde uygulanmış ve 

yaklaşık 58.000 KOBİ’nin internet tabanlı uygulamaları benimsemesi sağlanmıştır. 

Güney Kore’de KOBİ’lere e-ticaret uygulamaları konusunda destek vermek e-ticaretin 

gelişmesi için kritik olarak değerlendirildiği için hükümet 2002 yılında 30.000 KOBİ’nin 

bilgi teknolojileri projesine destek vermiştir. Halen Çalışma Bakanlığı’na bağlı Küçük ve 

Orta Ölçekli Şirketlerin Yönetimi Birimi (SMBA – Small and Medium Business 

Administration) e-ticarete yeni giren şirketlere kuruluş / başlangıç eğitimi (Photoshop, 

HTML eğitimi dahil) vermektedir. İnternette alışveriş portali kurma, pazarlama gibi 

konularda da eğitim verilmektedir. SMBA her sene iş yapış şeklini çevrim dışından 

çevrim içine dönüştürmeyi isteyen işletmelere yardım edecek “kurulum okulu” 

belirlemekte ve tahsis etmektedir. 

Benzer şekilde Türkiye’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan görevlendirilecek bir ekibin 

sektörel birlikler ve derneklerin de katkısı ve yönlendirmesiyle büyük şehirlerde 

KOBİ’lere yönelik e-ticareti tanıtım ve bilgilendirme toplantıları/çalışmaları yapması orta 

ölçekli şirketlerde farkındalığı artırmak ve şirketleri e-ticarete yönlendirmek için faydalı 

olacaktır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı 

• Sektörel birlikler ve dernekler (TOBB, TÜSİAD gibi) 

• Altyapı ve iş sürecinin adımları ile ilgili hizmet veren şirketler 

• e-Ticaret platformları / Pazaryerleri 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    
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EtkiEtkiEtkiEtki    • KOBİ’lerin e-ticaret hakkındaki farkındalıklarının artması 

• KOBİ’lerin satış için pazaryerlerine yönlenmesi 

• KOBİ’lerin internet kanalı aracılığıyla daha geniş kitlelere 

satış yapması ve gelir artışı 

• e-Ticaret pazar hacminin artışı 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Eğitim /farkındalık 

(kamu)  

Özel sektör ve devlet işbirliği ile 

eğitim ve bilgilendirme çalışmaları; 

yürütülmesi gereken süreç ve 

gerekli altyapı bilgilerinin verilmesi 

2-3 milyon TL/yıl (yıllık 

200 toplantı ve 10.000 

katılımcı KOBİ için) 

 

Toplam  4-6 Milyon TL (2 yıllık 

çalışma için 

hesaplanmıştır, toplam 

harcama miktarı tahsis 

edilecek bütçeye ve 

gerçekleştirilecek toplantı/ 

eğitim sayısına göre 

değişecektir) 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır.  
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7. Ardıl Uygu7. Ardıl Uygu7. Ardıl Uygu7. Ardıl Uygulamalarlamalarlamalarlamalar    

• 7.2.3.2 Şirketlerin altyapı eksikliklerinin giderilmesi için bilinçlendirilmesi ve 

alternatiflerin değerlendirilerek destek sağlanması 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili başka bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygul9. Üst Seviye Uygul9. Üst Seviye Uygul9. Üst Seviye Uygulama Adımlarıama Adımlarıama Adımlarıama Adımları    

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde KOBİ’lerin bilgilendirilmesi ve 

desteklenmesinden sorumlu bir birim yaratılmalıdır. Bu birim bu gelişim alanı ile bir 

sonraki uygulamanın (7.4.3.2) uygulanmasından sorumlu olmalıdır. 

• KOBİ’lerle yapılacak bilgilendirme toplantılarında sunulacak içeriğin hazırlanması 

o e-Ticaret pazarı ve işleyişi hakkında bilgi 

o İşletmelere sağlanacak faydalar 

o e-Ticaret yapmak için gereksinimler, atılması gerekn adımlar 

o e-Ticaret yapan başarılı KOBİ örnekleri 

o Süreçte destek gereken alanlar ve bu desteği verebilecek potansiyel 

şirket listeleri 

• Şehirler ve sektörler bazında KOBİ sayılarının analiz edilmesi; özellikle e-ticarete 

uygun sektörlerin önceliklendirilmesi 

• Bu analiz sonuçlarına dayanarak sektörel birlik ve derneklerle görüşmeler yapılarak 

toplantı yapılacak şehirlerin belirlenmesi ve toplantı planının çıkarılması 

• Toplantılarda sunum yapacak katılımcıların belirlenmesi (Bakanlık temsilcileri, 

dernek/birlik temsilcileri, destek verebilecek şirketlerin temsilcileri, pazaryerleri 

temsilcileri gibi) 
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• Şehirler bazında KOBİ listelerinin ve KOBİ’lerle ilgili ana bilgilerin elde edilmesi; 

dernek/birlik işbirliğiyle potansiyel katılımcı KOBİ listelerinin belirlenmesi 

• Dernek/birlik desteğiyle ve iletişim bilgileri kullanılarak KOBİlere ulaşılması ve 

toplantılara davet edilmesi 

• Toplantıların gerçekleştirilmesi; e-ticaret için istek duyan şirketlerin listesinin 

oluşturulması 

• Toplantıların sonrasında istekli şirketlerle temasın sürdürülmesi ve gerekli 

yönlendirme ve desteğin verilmesi 

• İstekli şirketlerin e-ticarete giriş sürecinin ve performanslarının takip edilmesi 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• KOBİ katılımının yeterince sağlanamaması  

• Toplantı ve tanıtımların yeterince yönlendirici ve teşvik edici olmaması, toplantıların 

sonunda KOBİ’lerin internete ve e-ticarete sıcak bakmaması 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Sorumlu birim belirlendikten sonra gerekli hazırlıkların tamamlanması yaklaşık 2-3 ay 

alacaktır. Toplantılar gerçekleşmeye başladıktan sonra sonraki iller/toplantılar için 

planlama devam edecektir. Tahsis edilecek kaynağa bağlı olarak (çalışan sayısı ve 

toplam bütçe) toplantılar farklı illerde paralel olarak da gerçekleştirilebilecektir. Geniş 

çapta etkisinin görülebilmesi için 1 yıl zarfında en az 10-15 ilde 10.000-20.000 KOBİ’ye 

ulaşmak gerekmektedir. Sonraki senelerde benzer çalışmaların devamı öngörülmektedir. 
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7.2.3.2 Şirketlerin altyapı eksikliklerinin giderilmesi için bilinçlendirilmesi ve 7.2.3.2 Şirketlerin altyapı eksikliklerinin giderilmesi için bilinçlendirilmesi ve 7.2.3.2 Şirketlerin altyapı eksikliklerinin giderilmesi için bilinçlendirilmesi ve 7.2.3.2 Şirketlerin altyapı eksikliklerinin giderilmesi için bilinçlendirilmesi ve 

alternatiflerin değerlendirilerek destek sağlanmasıalternatiflerin değerlendirilerek destek sağlanmasıalternatiflerin değerlendirilerek destek sağlanmasıalternatiflerin değerlendirilerek destek sağlanması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Şirketlerin, özellikle KOBİ’lerin teknik konulardaki ve altyapı alanındaki eksikliklerinin 

giderilmesi için farklı kurumlarla işbirliği ile geniş çaplı ve e-ticaret uygulamasına yönelik 

bir çalışma/proje başlatılması 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de işletmeden tüketiciye ve tüketiciler arası e-ticaret pazarında var olan satıcılar 

gelişmiş ülkelere kıyasla sınırlıdır; özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler internetten 

satış yapmamaktadır.    Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sadece yaklaşık yarısının 

herhangi bir internet sitesi bulunmaktadır.    Satıcı bakış açısından e-ticaretin gelişmemiş 

olmasının sebepleri kısaca şu şekilde özetlenebilir: 

• Satıcılar internette satış olanaklarından haberdar değildir. 

• Satıcılar internette satış için gerekli becerilere sahip değildir. 

• Teknik altyapı konusunda eksiklikler bulunmaktadır.  

• Sayılı pazaryerleri aracılığıyla satış yapılmaktadır. 

KOBİ’lerin e-ticarete yönelmelerinin sağlamanın ikinci adımı ise KOBİ’lerin teknik altyapı 

eksikliklerinin giderilmesi için onları bilinçlendirme ve destek sağlanması çalışmaları 

olacaktır.  

Küresel örneklerde, İspanya hükümetinin Avanza Planı çerçevesinde geliştirilen NEW 

programı (No Enterprise Without Web) KOBİ’lere yöneliktir ve 2 bölümden oluşmuştur. 

İlk adım olarak internette yer almanın ve e-ticaretin sağlayacağı verim artışı ve 

rekabetçilik avantajlarından yararlanma ile ilgili şirketlerin farkındalıklarının artırılmasına 

yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. İkinci bölümde ise internet uygulamalarının 

paketler halinde ve indirimli fiyatlarla geliştiriciler ve red.es aracılığıyla şirketlere 

sunulması ve bu uygulamaların benimsenmesi için gerekli teknik desteğin sunulması söz 
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konusu olmuştur. (Red.es İspanya Sanayi, Enerji ve Turizm Bakanlığı’nın bilgi 

toplumunu geliştirmekten sorumlu olan birimidir.) Program Eylül 2007- Mart 2008 ve 

Ekim 2008- Haziran 2009 dönemlerinde 3,5 milyon Euro bütçe ile 2 faz halinde 

uygulanmış ve yaklaşık 58.000 KOBİ’nin internet tabanlı uygulamaları benimsemesi 

sağlanmıştır. 

Güney Kore’de KOBİ’lere e-ticaret uygulamaları konusunda destek vermek e-ticaretin 

gelişmesi için kritik olarak değerlendirildiği için hükümet 2002 yılında 30.000 KOBİ’nin 

bilgi teknolojileri projesine destek vermiştir.  

Benzer şekilde Türkiye’de daha önce gerçekleştirilen “İşinizi İnternete Taşıyın” projesine 

benzer şekilde ama daha fazla sayıda şirkete ulaşacak ve fiili olarak e-ticaret işlemlerini 

gerçekleştirecek şirketlerin desteklenmesi için çalışmalar gerçekleştirilebilir. Çalışmayı 

destekleyecek sponsor kurumların (banka, e-ticaret yazılımları için yazılım şirketi, 

internet erişimi için telekomünikasyon şirketleri, indirimli platform/pazaryeri katılımı için 

aracı platformlar gibi) bulunması ve KOBİ’lere bu kurumlardan ücretsiz veya indirimli 

olarak hizmetlerin sunulması sağlanması kritik olacaktır. Toplam başlangıç maliyetinin 

ne kadarının üstlenilebileceği ayrıca değerlendirilmelidir.  Bu çalışma çerçevesinde belirli 

büyüklüğün üstünde olan KOBİ’lerin kendi internet siteleri aracılığıyla satış yapması için, 

daha küçük şirketlerin ise pazaryerleri kanalıyla satış yapmaları için desteklenmesi 

önemli olacaktır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı  

• Sektörel birlikler ve dernekler 

• Altyapı ve iş sürecinin adımları ile ilgili hizmet veren şirketler 

• e-Ticaret platformları / Pazaryerleri 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    
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EtkiEtkiEtkiEtki    • KOBİ’lerin kendi e-ticaret sitelerini kurarak satış yapması 

• KOBİ’lerin pazaryerlerine katılarak satış yapması 

• KOBİ’lerin daha geniş kitlelere satış yapması ve gelir artış 

• e-Ticaret pazarının artması 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

BT yatırımı (Kamu ve özel 

sektör)  

İnternet erişimi, internet sitesi 

hazırlanması, e-ticaret 

yazılımları, pazaryerleri 

katılımı konularında destek 

sağlanmasının 

değerlendirilmesi 

Tahsis edilecek bütçe ve 

söz konusu olan KOBİ 

sayısına bağlı olaak 

değişecektir 

Toplam  BT yatırımı maliyeti 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 7.2.3.1 KOBİ’ler için e-ticaretin ve pazaryerlerinin faydaları, nasıl uygulanacağı ile 

ilgili bilgilendirme çalışmaları ve iyi uygulamaların paylaşımı 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır.  

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    
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Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• KOBİ’lerin e-ticaret yapabilmek için gerekli altyapı ve teknik konulardaki 

eksikliklerinin tespiti ve ilgili maliyet kalemlerinin belirlenmesi 

• Altyapı ve teknik alanlarda işbirliği yapılabilecek şirket/kurumlarla görüşmeler ve 

sponsor olabilecek kurumların belirlenmesi 

o Sanal POS için bankalar 

o e-Ticaret yazılımları için yazılım şirketleri 

o İnternet erişimi için telekomünikasyon şirketleri 

o Platform/pazaryeri katılımı için aracı platformlar 

• KOBİ’lere bu kurumlardan ücretsiz veya indirimli olarak hizmetlerin sunulması için 

görüşmelerin yapılması; toplam başlangıç maliyetinin ne kadarının kimin 

üstlenebileceğinin değerlendirilmesi 

• KOBİlere sunulabilecek destek için alternatiflerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 

o Başlangıç için yeterli olacak e-Ticaret yazılım paketinin sponsor firma 

tarafından ücretsiz sunulması için kamu desteği; devamında KOBİ’ler için 

belirlenecek indirimli yıllık ücret 

o İndirimli internet erişim paketi/paketleri sağlanması için ilk yıl için kamu 

desteği verilmesi; devamında indirimli ücretin devamının sağlanması 

o Platform/pazaryeri katılım/aidat ücretlerinde KOBİ’lere indirimli ücret 

sunulması için destek verilmesi 

• Bu çalışma çerçevesinde belirli büyüklüğün üstünde olan KOBİ’lerin kendi internet 

siteleri aracılığıyla satış yapması için, daha küçük şirketlerin ise pazaryerleri 

kanalıyla satış yapmaları için desteklenmesi önemli olacaktır. 

• Sponsor kurumların desteğinin dışında geri kalan maliyet kalemlerinin incelenmesi 
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ve hedeflenen KOBİ katılımına bağlı olarak destek olarak tahsis edilebilecek 

bütçenin belirlenmesi  

• 7.2.3.1 “KOBİ’ler için e-ticaretin ve pazaryerlerinin faydaları, nasıl uygulanacağı ile 

ilgili bilgilendirme çalışmaları ve iyi uygulamaların paylaşımı “ çerçevesinde 

gerçekleştirilen toplantılarda KOBİ’lerle söz konusu proje/çalışmanın paylaşılması 

o Sponsor kurumların ve sunulan desteklerin tanıtımı  

o Fiiliyata geçmek için atılması gereken adımların anlatılması 

• Sorumlu birimin katılımcı ve destek alan KOBİ’lerin uygulamalarını takip etmesi, 

sürekli destek vermesi ve geri bildirim alması 

• Elde edilen sonuçların incelenerek bir sonraki yıl için planlama ve hedefleme 

yapılması 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Farklı alanlarda faaliyet gösteren özel sektör şirketlerinden çalışmayı destekleyecek 

yeterli sayıda sponsor bulunamaması 

• Sponsorların sağladığı kolaylıkların KOBİ’ler için yeterince doyurucu ve e-ticarete 

yönlendirici olmaması 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

İlk yılın sonuçlarına bağlı olarak devam edecek bir çalışmadır. Sponsor şirket sayısı ve 

desteğine bağlı olarak desteklenecek KOBİ sayısı değişecektir.  Bir yıl içinde en azından 

3.000–5.000 KOBİ’nin desteklenmesi başlangıç için anlamlı sonuç doğurabilecektir. 
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Strateji/Gelişim Alanı 7.2.4: Yurt dışına eStrateji/Gelişim Alanı 7.2.4: Yurt dışına eStrateji/Gelişim Alanı 7.2.4: Yurt dışına eStrateji/Gelişim Alanı 7.2.4: Yurt dışına e----ihracatın özendirilmesi ve ihracatın özendirilmesi ve ihracatın özendirilmesi ve ihracatın özendirilmesi ve 

kolaylaştırılmasıkolaylaştırılmasıkolaylaştırılmasıkolaylaştırılması    

7.2.4.1 e7.2.4.1 e7.2.4.1 e7.2.4.1 e----Ticaretle ihracatta Ticaretle ihracatta Ticaretle ihracatta Ticaretle ihracatta ürün iadelerinde yaşanan sorunların giderilmesiürün iadelerinde yaşanan sorunların giderilmesiürün iadelerinde yaşanan sorunların giderilmesiürün iadelerinde yaşanan sorunların giderilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

e-Ticaretle ihracatta ürün iadelerinde yaşanan sorunların giderilmesi 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı  

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de hem işletmeden tüketiciye hem de işletmeler arası e-ticaret kanalından 

ihracat sınırlıdır.    Türkiye coğrafi konumu, tarihi ve kültürel yakınlığı sebebiyle bölgede 

diğer ülkelerle ticaret için elverişli konumdadır. Ayrıca son yıllarda dünyada bilinen güçlü 

Türk markaları ve Türk içerik yaratılmaya başlanmıştır. Bunlara rağmen internette 

ihracatın potansiyeli yakalayamamasının başlıca sebepleri::::    

• Yurt dışı pazarlardan gelen talebin sınırlı olması  

• Türk e-ticaret sitelerinin yurt dışı satışa yönelmemeleri 

• Mevzuat (gümrük ve KDV) sınırlamaları 

Gerçekleştirilen odak gruplarında özellikle ihracatta yaşanan sıkıntılara değinilmektedir. 

Yurt dışına gönderilen çoğunlukla düşük ücretli ama yüksek sayıdaki ürünlerin gümrük 

işlemleri uzun sürebilmektedir; siparişi veren özellikle Avrupalı tüketiciler ise ürünleri 

kısa süre içinde teslim almak istemektedirler. 

Özellikle ürün iadelerinde yoğun problem yaşandığı belirtilmektedir. Mevzuattaki 

açıklıklar yüzünden geri gönderilen ürünü gümrükten çekip tekrar almanın zorlu bir süreç 

gerektirdiği konusunda şikayetler beyan edilmektedir.  
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Birkaç Türk e-ticaret şirketi ihracat konusunda yaşanan sıkıntıların da etkisiyle çevre 

ülkelere Türkiye’den gönderi yapmak yerine yabancı ülkelerde ayrı şirket ve lojistik 

merkezi kurarak yurt dışından direk hizmet vermeyi tercih etmişlerdir.  

İnternet kanalından ihracatın artırılması bir senaryo olarak Makroekeonomik 

Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporu’nda bir senaryo olarak ele alınmış ve detaylı olarak 

incelenmiştir. Bu raporda ve senaryoda da gümrükte e-ticareti zorlaştıran uygulamalara 

dair rahatlatıcı çalışmaların yapılmasının ihracat hacmi üzerinde olumlu etkileri olacağı 

belirtilmiştir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi 

 

4. Tahmini Etki / Fayda4. Tahmini Etki / Fayda4. Tahmini Etki / Fayda4. Tahmini Etki / Faydalarlarlarlar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • e-İhracatın artması 

• Türk e-ticaret şirketlerinin ihracat kanalıyla daha geniş 

kitlelere ürün sunarak ölçek kazanması ve küresel anlamda 

daha rekabetçi hale gelmesi 

• Küresel olarak bilinen popüler Türk e-ticaret markalarının 

oluşması 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Net Net Net Bugünkü DeğerBugünkü DeğerBugünkü DeğerBugünkü Değer    ----    

 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    
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Vergi / destek / 

teşvik (kamu) 

Gümrük işlemleri ve KDV 

uygulamalarında yapılacak 

değişikliklere bağlı doğabilecek 

maliyet; yapılacak değerlendirme 

sonrası alınması gereken önlemler 

belirlenecek ve bunların sonucunda 

bazı alanlarda gelir kaybı yaşanması 

söz konusu olabilecek veya maliyet 

kalemi doğabilecektir. 

Verilecek kararlara ve 

gerçekleşecek ihracat 

hacmine bağlıdır 

Toplam  Vergi / destek / teşvik 

maliyeti 

 

6. Öncül Uygul6. Öncül Uygul6. Öncül Uygul6. Öncül Uygulamalaramalaramalaramalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır.  

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır.  

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama9. Üst Seviye Uygulama9. Üst Seviye Uygulama9. Üst Seviye Uygulama    AdımlarıAdımlarıAdımlarıAdımları    

• Gümrük mevzuatı ve e-ticaret konusunda bilgili kamu personelini içeren proje ekibi 

oluşturulması 

• Gümrük uygulamalarında yapılacak değişikliklerin belirlenmesi. Bu değişiklikler 

belirlenirken mevcut durumda bazı girişimlerin sorun yaşadıkları aşağıdaki alanlar 

incelenebilir: 
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o 75 euro’dan düşük bedelli bir ürün ihraç edilirken beyanname hazırlanırken, bu 

ürünün geri iade sonucu ülkeye tekrar girişinde beyanname düzenlenmemesi ve 

dolayısıyla ihraç edilmiş gözüken ancak ihraç edilmeyen ürünlerle ilgili vergi ve 

gümrük mevzuatı 

o 75 euro’dan yüksek bedelli bir ürün ihraç edildikten sonra tüketici bu ürünü geri 

iade ettiğinde bu konuyla ilgili gümrük mevzuatı 

• Belirlenen değişikliklerin paydaşlarla yapılacak toplantılarla paylaşılması ve paydaş 

görüşleri dikkate alınarak güncellenmesi 

• Değerlendirmeler sonucu alınan kararların uygulamaya konulması için çalışmaların 

başlatılması 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Mevzuattaki ve uygulamalardaki değişikliklerin kısa sürede gerçekleştirilememesi 

 

11. Tahmin11. Tahmin11. Tahmin11. Tahmini Tamamlanma Süresii Tamamlanma Süresii Tamamlanma Süresii Tamamlanma Süresi    

Türk gümrük mevzuatının incelenip olası değişikliklerin değerlendirilmesi ve uygulamaya 

alınması 6 ay ila 1 yıl gibi bir sürede tamamlanabilir. 
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7.2.4.2 Yurt dışına internetten gerçekleştirilen satışların desteklenmesi için 7.2.4.2 Yurt dışına internetten gerçekleştirilen satışların desteklenmesi için 7.2.4.2 Yurt dışına internetten gerçekleştirilen satışların desteklenmesi için 7.2.4.2 Yurt dışına internetten gerçekleştirilen satışların desteklenmesi için 

alternatalternatalternatalternatiflerin değerlendirilmesi ve izlenecek modelin belirlenmesiiflerin değerlendirilmesi ve izlenecek modelin belirlenmesiiflerin değerlendirilmesi ve izlenecek modelin belirlenmesiiflerin değerlendirilmesi ve izlenecek modelin belirlenmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Türkiye’de internet üzerinden satış yapan şirketlerin hedef olarak yurt dışına da 

yönelmesini sağlamak ve Türkiye’nin ihracatını artırmak için yurt dışına internetten 

gerçekleştirilen satışların desteklenmesinin değerlendirilmesi için çalışma yapılması 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de hem işletmeden tüketiciye hem de işletmelere arası e-ticaret kanalından 

ihracat sınırlıdır.    Türkiye coğrafi konumu, tarihi ve kültürel yakınlığı sebebiyle bölgede 

diğer ülkelerle ticaret için elverişli konumdadır. Ayrıca son yıllarda dünyada bilinen güçlü 

Türk markaları ve Türk içerik yaratılmaya başlanmıştır. Bunlara rağmen internette 

ihracatın potansiyeli yakalayamamasının başlıca sebepleri::::    

• Yurt dışı pazarlardan gelen talebin sınırlı olması  

• Türk e-ticaret sitelerinin yurt dışı satışa yönelmemeleri 

• Mevzuat (gümrük ve KDV) sınırlamaları 

Bu 3 sebebin ilk ikisini ortadan kaldırmak için farklı önlemler almak mümkündür. Hem e-

ticaret şirketlerinin yurt içi satışlara ek olarak yurt dışına da yönelmelerini sağlamak hem 

de gerçekleştirilecek pazarlama ve tanıtım faaliyetleriyle yurt dışı pazarlardan gelen 

talebi artırmak için devletin e-ticaret şirketlerine destek vermesi söz konusu olabilir.  

Bu destek devletin ilgili birimlerinin yurt dışındaki benzer birimlerle koordinasyonu ve 

ülkeler arası ticareti desteklemek için yurt içinde ve yurt dışında adımlar atması şeklinde 

olabilir. Yurt içindeTürk e-ticaret şirketlerini farklı konularda eğitmek, yönlendirmek, farklı 

ülkelerde geçerli olan uygulamalar ve mevzuatla ilgili bilgilendirmek şirketleri için faydalı 

olacaktır. Yurt dışında ise farklı ülkelerle (örneğin Orta Doğu ülkeleri, Balkan ülkeleri, AB 

ülkeleri gibi) e-ticaret ağları kurulabilir. Yine yurt dışında özellikle hedef olabilecek 

ülkelerde düzenlenecek organizasyonlarla Türk e-ticaret şirketlerinin tanıtımının 
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yapılması soz konusu olabilir.  

Güney Kore bu alanda hükümetin aktif rol aldığı örnek ülkelerden biridir. Ülkeler arası e-

ticaretin geliştirilmesi için Kore hükümeti Kore-Japonya e-ticaret ağının oluşturulması ve 

Pan-Asya e-Ticaret İşbirliği (PAA – Pan-Asian e-Commerce Alliance) projelerinin 

geliştirilmesinde aktif rol almıştır. PPA projesi 6 Doğu Asya ülkesinin (Kore, Japonya, 

Çin, Tayvan, Hong Kong, Singapur, Malezya) ortak e-ticaret ağı oluşturmasını 

amaçlamıştır. Hükümet ayrıca Almanya ile ASEM e-ticaret ağı oluşturulması için pilot 

proje yürütmüştür. Ayrıca hükümet seviyesinde Japonya, Çin ve İngiltere gibi ülkelerle 

işbirliği çalışmaları yürütülmüştür. Kore Ticaret Yatırım Destekleme Ajansı (KOTRA – 

Korea Trade Investment Promotion Agency) bünyesinde Koreli e-ticaret şirketlerinin 

uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini desteklemek için Küresel e-Ticareti Destekleme 

Merkezi kurulmuştur; bu merkez şirketlere olası işbirliği ortakları belirlemek ve güncel 

bilgileri sunmak gibi konularda destek olmuştur 

Ayrıca başlangıç aşamasında e-ticaret şirketlerini yurt dışına yöneltmek için yurt dışına 

internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar üzerinden teşvik verilmesi de maliyet ve etki 

analizi yapılarak değerlendirilebilir. Cüzi de olsa verilecek bir teşvik e-ticaret şirketlerine 

verilecek önemli mesaj niteliği taşıyacaktır.  

İnternet kanalından ihracatın artırılması bir senaryo olarak Makroekeonomik 

Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporu’nda bir senaryo olarak ele alınmış ve detaylı olarak 

incelenmiştir. Bu senaryo incelemesinde e-ihracata verilecek desteğin maliyeti ve olası 

etkisi analiz edilmiştir. Senaryonun değerlendirilmesi için bir çalışma yapılması 

gerekmektedir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı  

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • e-İhracatın artması 
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• Yurt dışında Türk e-ticaret şirketlerinin bilinirliğinin 

artması 

• e-Ticaret şirketlerinin satışlarının artması ve ölçek 

kazanılarak küresel rekabetçililiğin artması 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Diğer (kamu) Farklı ülkelerde düzenlenecek 

organizasyonlarla tanıtım 

faaliyetlerinin yapılması: Turizm için 

gerçekleştirilen ülke reklamlarına 

benzer şekilde Türk ürünlerinin ve 

e-ticaret şirketlerinin genel tanıtımı; 

uluslararası organizasyonlara 

katılım ve benzeri faaliyetler 

Ayrılacak bütçeye, 

kampanyanın içeriğine, 

medya planına, 

katılınması planlanan 

organizasyon sayısı ve 

hedeflenen ülke sayısına 

göre değişecektir 

Vergi / destek / teşvik 

(kamu) 

Yurt dışına internetten satışlar 

üzerinden verilecek teşvik verilmesi: 

İnternetten yapılan cironun belirli bir 

yüzdesinin sene sonunda ödenecek 

olan kurumlar vergisinden 

düşürülmesi  

Belirlenecek yüzdeye ve 

gerçekleşecek ciroya 

göre değişecektir. 

Toplam  Vergi / destek / teşvik ve 

tanıtım maliyeti 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 7.2.4.1 Yurt dışına gönderilerdeki ve iadelerdeki gümrük sorunlarının giderilmesi  
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7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır.  

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• 1.1.1.4 Oyun ve mobil uygulamalarda yetkinlik geliştirilmesi ve ihracata yönelik 

desteklenmesi 

• 7.2.4.3 Bölgedeki ülkelere hizmet verecek e-ticaret merkezi yaratılmasının 

değerlendirilmesi 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Bakanlık bünyesinde e-ticaret ihracatına yönelik faaliyetleri koordine edecek 

sorumlu birimin belirlenmesi /kurulması 

• Birimin yurt dışındaki benzer birimlerle koordinasyon sağlaması ve girişimler 

başlatması 

o Hedef ülkelerin belirlenmesi 

o Hedef ülkelere yönelik faaliyetlerin (tanıtım, reklam, işbirliği ve benzer) 

belirlenmesi; faaliyetlerin planlanması ve uygulamaya alınması 

o Hedef bölgelere yönelik Türkiye önderliğinde e-ticaret ağları kurmak için 

girişimlerde bulunulması 

• Yurt içinde ihracat düşünen e-ticaret şirketleri için başvurulacak merkez yaratılması 

ve buradan farklı ülkelerde işbirliği için temasa geçilebilecek şirketler gibi konularda 

destek ve bilgi verilmesi 

• Yurt dışına internet üzerinden yapılan satışlar için maddi destek verilmesi için 

alternatiflerin değerlendirilmesi; maliyet ve etki analizi yapılması. Farklı alanlarda 

internet üzerinden satışlara farklı destekler verilebilir. Örneğin mobil uygulamalar 

gibi tedariki herhangi bir kargo masrafı içermeyecek ürünlerin satılmasıyla, fiziksel 

bir ürünün e-ticaret yoluyla satılması farklı şekillerde desteklenebilir. Örneğin 
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değerlendirilecek alternatiflerden bazıları aşağıdaki alternatifler olabilir: 

o Sadece uluslararası organizasyonlarla işbirliği ve tanıtım faaliyetlerinin 

yapılması: farklı ülke grupları ile karşılıklı ticareti destekleyici işbirliklerinin 

görüşülmesi ve planlanması, uluslararası ticaret fuarları ve organizasyonlarına 

Türk e-ticaret şirketlerini temsilen katılım yapılması, Türk markalarının tanıtımına 

destek verilmesi, Türk katılımcılarının fuar katılımlarına maddi destek verilmesi 

gibi 

o e-Ticaret yoluyla ihracat yapan şirketlere satışları üzerinden destek verilmesi: 

satışların belirli bir oranında verilecek desteğin vergiden düşülmesi, belirlenecek 

satış baremlerine göre artan/azalan oranlarda veya belilenecek miktarlarda 

maddi destek verilmesi gibi 

o e-Ticaret yoluyla ihracata yeni başlayacak şirketlere sektörler bazında 

belilenecek başlangıç desteğinin periyodik olarak ve perfromansa bağlı olarak 

verilmesi 

• Yapılan tüm çalışmaların, alınan kararların ve uygulamaların duyurulması ve e-

ticaret şirketleriyle sürekli paylaşılması 

o Özellikle 1.1.1.4 Oyun ve mobil uygulamalarda yetkinlik geliştirilmesi ve ihracata 

yönelik desteklenmesi uygulaması çerçevesinde oluşturulabilecek oyun ve mobil 

uygulamalayla ilgili kümelenmedeki girişimlerin belirlenen destek modeliyle ilgili 

bilgilendirilmesi 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Gümrük ile ilgili mevzuat ve uygulama sorunlarının giderilmemesi sonucu teşviğin 

ihracatı artırmak için yeterli olmaması 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Gerçekleştirilecek faaliyetler en azından önümüzdeki 4-5 yılı kapsayacak şekilde 

süreklilik teşkil edecektir. Sadece maddi teşvik konusu kısa sürede (3-4 ay) 

değerlendirilmeli ve olumlu karar çıkarsa kısa süreli olarak (1-2 yıl) uygulanması 

düşünülmelidir. 



 

768 

 

 

7.2.4.3 Bölgedeki ülkelere hizmet verecek e7.2.4.3 Bölgedeki ülkelere hizmet verecek e7.2.4.3 Bölgedeki ülkelere hizmet verecek e7.2.4.3 Bölgedeki ülkelere hizmet verecek e----ticaret merkezi yaratılmasının ticaret merkezi yaratılmasının ticaret merkezi yaratılmasının ticaret merkezi yaratılmasının 

değerlendirilmesideğerlendirilmesideğerlendirilmesideğerlendirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Bölgedeki ülkelere (batıda Balkanlar ve Avrupa ülkeleri, kuzeyde Türki Cumhuriyetler, 

Orta Doğuda komşu ülkeler ve Arap ülkeleri) hizmet verecek e-ticaret merkezi 

yaratılmasının ve gerekli desteğin verilmesinin değerlendirilmesi 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye coğrafi konumu, tarihi ve kültürel yakınlığı sebebiyle bölgede diğer ülkelerle 

ticaret için elverişli konumdadır. Ayrıca son yıllarda dünyada bilinen güçlü Türk markaları 

ve Türk içerik yaratılmaya başlanmıştır. Bunlara rağmen internette ihracatın potansiyeli 

yakalayamamasının başlıca sebepleri::::    

• Yurt dışı pazarlardan gelen talebin sınırlı olması  

• Türk e-ticaret sitelerinin yurt dışı satışa yönelmemeleri 

• Mevzuat (gümrük ve KDV) sınırlamaları 

Bu engellerin tek tek ele alınması ve ortadan kaldırılmasını takiben devletin maddi 

desteği ve girişimleriyle bölgedeki ülkelere hizmet verecek büyük ölçekli ve geniş ürün 

gamına sahip bir pazaryeri ve bu pazaryerinin fiziksel olarak faaliyet göstereceği bir e-

ticaret merkezinin yaratılması Türkiye’nin hem genel olarak ihracatını artırması hem de 

küresel e-ticaret pazarında önemli bir rol üstlenmesi açısından faydalı olacaktır. 

e-Ticaret merkezi yaratılması için iki alternatif mevcuttur: 

• Yerli bir oyuncunun ölçek kazanması ve küresel pazarda etkili bir oyuncu haline 

gelerek bölge ülkelerine ihracat yapmasının desteklenmesi 

• Dünyaca kabul görmüş bir pazaryerinin Türkiye merkezli kurulmasının ve çevre 

ülkelere hizmet vermesinin sağlanması 
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Dünyada faklı ülkelerde devlet hem pazaryerlerinin hem de genel olarak e-ticaret 

şirketlerinin kuruluşunu ve gelişmesini desteklemişlerdir.  

Örneğin Çin hükümeti ülkede e-ticaret pazarının geliştirilmesini stratejik hedeflerden biri 

olarak belirlemiştir. Yerel ve bölgesel yönetim birimleri/valilikler de bu hedeflere ulaşmak 

için kendi program ve aksiyonlarını belirlemiş ve uygulamaya almışlardır. Bu birimlerin 

ortak uygulamaları direk maddi teşvikleri, KOBİ’lere indirimli platform hizmetleri 

sunulmasını ve şehirlerde e-ticaret parkları kurularak burada faaliyet gösteren şirketlere 

vergi indirimi, kira yardımı, eğitim gibi teşviklerin verilmesini içermektedir. Örnek 

uygulamalar: 

• Shanghai valiliği: 2007/08 ve 2011’de ek kanunlar ve uygulamalar yürürlüğe 

alınmıştır. Yaklaşık 9.000 KOBİ e-ticaret yapabilmeleri için desteklenmiştir. Bu 

şirketler uygun pazaryerleriyle eşleştirilmiş, pazaryerlerinin üyelik/hizmet ücretleri 

düşürülmüş ve kısmi olarak devlet tarafından karşılanmış, geri kalanı şirketlerce 

ödenmiştir. Ayrıca farklı sektörlerden (otomotiv, kimya, ilaç gibi) 22 B2B e-ticaret 

projesi seçilmiş ve maddi olarak desteklenmiştir. 

• Shenzen valiliği: e-Ticaret Geliştirme Planı’nı ilan etmiş ve 2009 yılında ek kanunlar 

ve uygulamalar yürürlüğe alınmıştır. 2012 yılı sonuna kadar 311 projeye toplamda 

yaklaşık 40 milyon ABD Doları destek vermiştir. Bu destek projeler için gerekli 

yetenekli çalışanların işe alınması, şirketlerin kiralarının kısmi olarak ödenmesi, eğitim 

gerçekleştirilmesi gibi alanları kapsamaktadır. “e-Ticaret parkları” (FuTian Duoli 

Uluslararası e-Ticaret Sanayi Parkı gibi) kurularak bu parkta faaliyet gösteren 

şirketlere maddi destek sağlanmıştır. Devletin arazisinde kurulan bu parklarda 

şirketlerden çok düşük kira alınmakta ve şirketlerin kuruluş aşamalarında gelir vergisi 

indirimi (Genelde “ilk 2 yıl gelir vergisinden muaf, üçüncü yıl ise gelir vergisinin 

yarısını öde” modeli) uygulanmaktadır. 

• Diğer iller: Shenzhen’e benzer şekilde diğer bölgeler /illerde de e-ticaret parkları 

kurulmuştur (örneğin Guangzhou Haizhu e-Ticaret Parkı, Xiamen e-Ticaret Parkı). 

Bu parklar genelde kira yardımı, vergi indirimi, en başarılı şirketlere eğitim, 

danışmanlık gibi konularda maddi destek ve kuluçka hizmetleri sunmaktadır. 

Türkiye’de de kurulacak e-ticaret park(lar)ında benzer uygulamalara gidilerek e-ticaret 

şirketlerinin faaliyetleri desteklenebilir ve yeni girişimleri / yatırımları için kolaylık 
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sağlanabilir.  

Yukarda bahsedilen iki alternatifin de gerçekleşebilmesi için uygulamada hem farklı 

zorluklar hem de avantajlar söz konusu olabilir. İlk alternatifte, yerli bir oyuncunun ölçek 

kazanarak küresel bir oyuncu haline gelebilmesi için talep yaratma anlamında ciddi 

küresel tanıtım, pazarlama ve lobi faaliyetleri gerekecektir. Bu konuda devlet desteği 

kritik olacaktır. Ayrıca desteklenecek oyuncu (lar)ın seçimi de önemli bir süreçtir.   Talep 

yaratmanın yanında gelen talebi karşılamak için gerekli teknik ve fiziksel altyapının ve iş 

süreçlerinin geliştirilmesi ve e-ticaret operasyonunu yüksek müşteri memnuniyeti ile 

gerçekleştirmek önemli olacaktır. Bu konuda hem yerel oyuncunun gayretleri ve maddi 

yatırımları hem de devletin desteği, koordinasyonu ve yönlendirmesi başarı için olmazsa 

olmaz girdilerdir.  

İkinci alternatifte ise Amazon gibi dünyaca bilinen ve tercih edilen bir pazaryerinin 

Türkiye merkezli olarak kurulması ve bölgeye hizmet vermesi söz konusudur. İlk 

aşamada bu şirketin bu konuya sıcak bakması ve kendi payına düşen yatırımı amorte 

edebileceğini düşünmesi gerekmektedir. Bunun için Türkiye’de şirket ve merkez 

kurulması için farklı konularda yabancı pazaryerine destek ve teşvik verilmesi 

değerlendirilmelidir: operasyonların gerçekleştirileceği yerin tahsisi, işletim giderlerine 

destek, vergi indirimleri gibi destekler söz konusu olabilir. Kurulacak e-ticaret parkında 

böyle bir küresel oyuncunun yer alması ise genel olarak pazarın gelişimine katkı 

sağlayacak,  nitelikli personel yetişmesi desteklenecek, tüm şirketlerin yararlanabileceği 

bilgi işlem altyapıları gibi alanlarda (bulut bilişim, büyük veri gibi) gerçekleşecek 

gelişmelerden tüm şirketlerin yararlanması mümkün olacaktır.  

İnternet kanalından ihracatın artırılması bir senaryo olarak Makroekeonomik 

Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporu’nda bir senaryo olarak ele alınmış ve detaylı olarak 

incelenmiştir. Bu senaryo incelemesinde e-ihracata verilecek teşviğin maliyeti ve olası 

etkisi analiz edilmiştir. Ayrıca Türkiye’de bir e-ticaret merkezinin kurulmasının yatırım 

maliyeti ve etkisi incelenmiştir. Bu senaryonun değerlendirilmesi için bir çalışma 

yapılması gerekmektedir.  

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Sorumlu) 
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• Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi 

• İşbirliği yapılacak halkla ilişkiler ve tanıtım şirketi 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • e-İhracatın artması 

• Tüketim artışı 

• İstihdam artışı (e-ticaret ve lojistikte) 

• Rekabetçi üreticilerin ve Türk markalarının tanıtımı  

• Destek sanayilerinin gelişmesi (örnek: lojistik, bulut 

bilişim, veri merkezi) 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Altyapı, BT yatırım ve 

Diğer (Özel sektör)  

Türkiye’de e-ticaret merkezi 

yaratılması için gereken maliyet 

(Makroekonomik Projeksiyonlar 

Raporunda senaryolardan biri 

olarak detaylı olarak analiz 

edilmiştir) 

~720 milyon TL (e-ticaret 

şirketinin yatırımı) 

~550 milyon TL (lojistik ve 

destek şirketlerinin yatırımı) 

Toplam  ~1.3 Milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    
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• 7.2.4.1 Yurt dışına gönderilerdeki ve iadelerdeki gümrük sorunlarının giderilmesi 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır.  

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Fizibilite ve iş modelinin oluşturulması 

• Potansiyel küresel oyuncular ile görüşmeler yapılması; ilginin anlaşılması ve (varsa) 

taleplerin tespit edilmesi 

• Yerel oyuncularla görüşülerek konuyla ilgili görüş alınması 

o Ölçek kazanmak ve bunun için yatırım yapmak için istekli oyuncuların 

belirlenmesi 

o Küresel çapta başarılı olmaya aday ticari markaların belirlenmesi 

o Yabancı oyuncunun pazara girmesi ile ilgili görüşlerin alınması 

• Analizler ve görüşmeler sonrası hem fizibilite sonuçları hem de uygulanabilirliğin 

değerlendirilmesi ve bir alternatifin üzerinde yoğunlaşılması 

• e-Ticaret merkezi yaratılması konusunda verilecek kararın doğrultusunda merkezin 

başarılı bir şekilde kurulması ve faaliyet gösterebilmesi için gerekli kritik başarı 

faktörlerinin temin edilmesi 

o Merkez için uygun fiziksel mekanın temin edilmesi 

o Merkezde farklı alanlarda faaliyet gösterecek şirketlerin (altyapı, lojistik, bilgi 

teknolojileri gibi) belirlenmesi 
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o Yaratılacak/desteklenecek markanın belirlenmesi  

o Merkezde faaliyet gösterecek şirketlere verilecek desteklerin belirlenmesi 

• Küresel çapta başarılı olmaya aday ticari markalar tarafından atılması gereken 

adımların destek olacak halkla ilişkiler ve tanıtım ajansı ile birlikte belirlenmesi 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Yerel oyuncunun yurt dışında kabul edilmesi ve tercih edilmesinin çok uzun süre 

alması ve yeterli ölçeği yakalayamaması 

• Yurt dışından büyük bir oyuncunun Türkiye merkezli operasyon kurmak için istekli 

olmaması 

• Toplamda BT yatırım ve altyapı maliyetleri 

 

11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi11. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Gerekli fizibilite çalışması, analiz, görüşme ve değerlendirmelerin 3-4 ay içinde 

tamamlanması mümkündür. Kararın olumlu çıkması halinde başlatılacak yatırım ve 

çalışmalar ise 4-5 yıl boyunca devam edecektir. 
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Tema 7.3: eTema 7.3: eTema 7.3: eTema 7.3: e----Ticaretin gelişimini sınırlayan altyapı ve mevzuat eksiTicaretin gelişimini sınırlayan altyapı ve mevzuat eksiTicaretin gelişimini sınırlayan altyapı ve mevzuat eksiTicaretin gelişimini sınırlayan altyapı ve mevzuat eksikliklerinin kliklerinin kliklerinin kliklerinin 

giderilmesigiderilmesigiderilmesigiderilmesi    

Strateji/Gelişim Alanı 7.3.1: eStrateji/Gelişim Alanı 7.3.1: eStrateji/Gelişim Alanı 7.3.1: eStrateji/Gelişim Alanı 7.3.1: e----Ticaretle ilgili yasal düzenlemelerin Ticaretle ilgili yasal düzenlemelerin Ticaretle ilgili yasal düzenlemelerin Ticaretle ilgili yasal düzenlemelerin 

sonuçlandırılması ve uygulamaya alınmasısonuçlandırılması ve uygulamaya alınmasısonuçlandırılması ve uygulamaya alınmasısonuçlandırılması ve uygulamaya alınması    

7.3.1.1 Dünya örneklerine paralel e7.3.1.1 Dünya örneklerine paralel e7.3.1.1 Dünya örneklerine paralel e7.3.1.1 Dünya örneklerine paralel e----ticareti tüm hatlarıyla ele alan ticareti tüm hatlarıyla ele alan ticareti tüm hatlarıyla ele alan ticareti tüm hatlarıyla ele alan 

düzenlemelerin paydaş fikirleri alınarak hayata geçmdüzenlemelerin paydaş fikirleri alınarak hayata geçmdüzenlemelerin paydaş fikirleri alınarak hayata geçmdüzenlemelerin paydaş fikirleri alınarak hayata geçmesiesiesiesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Dünya örneklerine paralel e-ticareti tüm hatlarıyla ele alan (örneğin tüketici haklarını 

detaylandıran, kişisel verilerin korunmasını sağlayan, bilgi verme yükümlülüğü ve 

iletişimi düzenleyen) düzenlemelerin paydaş fikirleri alınarak hayata geçmesi. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de var olan yasal mevzuat e-ticareti ana hatlarıyla düzenlemektedir ancak e-

ticareti tüm hatlarıyla ele alan, tüketici haklarını detaylandıran ve kişisel verilerin 

korunmasını sağlayan kanunlar henüz tasarı aşamasındadır. 

Türkiye’de var olan yasal mevzuat (Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmelik gibi) e-ticaretteki gizlilik, 

müşteri hakları, güvenlik/güvenilirlik, güvenli ödeme gibi konuları ana hatlarıyla 

düzenlemektedir. Ancak tüketici haklarını detaylandıran, kişisel verilerin korunmasını 

sağlayan,  bilgi verme yükümlülüğü ve iletişimi düzenleyen, kişiler arası e-ticaret 

ödemelerini kayıt altına alan ve yasallaştıran kanunlar henüz tasarı aşamasındadır ve 

sonuçlandırılmamıştır.  

Halen TBMM’de bekleyen e-ticaretle ilgili kanun tasarıları şunlardır: 

• Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun TasarısıElektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun TasarısıElektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun TasarısıElektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı: Kapsanan ana 

konular sözleşmelerle ilgili bilgi verilmesine yönelik yükümlülükler, iletişim ve 

istenmeyen elektronik postalar ve kişisel verilerin korunmasıdır. 

• Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun TasarısıKişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun TasarısıKişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun TasarısıKişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı: Kişisel verilerin yasal ve 

dürüst bir şekilde toplanması ve işlenmesi ve kullanım amaçlarına uygun süre için 
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muhafaza edilmesi, verilerin amaca aykırı olarak paylaşılmaması, veri sahibi 

kişinin hakkındaki verileri öğrenme, değiştirme ve gerekirse silme haklarını 

düzenlemektedir.  Türkiye’de kişisel verilerin korunmasıyla ilgili mevcut bir kanuni 

düzenleme bulunmamaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 135. Maddesinde “Kişisel 

verilerin kaydedilmesi” konusu ele alınmakta ve hukuka aykırı olarak 

kaydedenlere ceza öngörülmektedir. Türkiye’nin, Avrupa Konseyi’nin 108 sayılı 

Sözleşmesi’ne imza koyan ve Avrupa Birliği’ni hedefleyen, bu nedenle de 

mevzuatını AB mevzuatı ile uyumlaştırmaya çalışan bir ülke olmasından 

hareketle, kişisel verilerin korunması ile ilgili bir mevzuat çalışması planlanmış ve 

bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

• Elektronik Para Kanunu Tasarısı:Elektronik Para Kanunu Tasarısı:Elektronik Para Kanunu Tasarısı:Elektronik Para Kanunu Tasarısı: Mobil ödeme sistemlerindeki para akışlarını 

kayıt altına almaya yönelik hazırlanmıştır. 

Hem e-ticaretin yasalar çerçevesinde de genel olarak düzenlenmesi hem de yasal 

sınırlamalar sayesinde kişisel verilerin korunmasına dair gerekli önlemlerin alınacağının 

topluma duyurulması tüketicilerin e-ticaretle ilgili endişelerini gidermeye yardımcı 

olacaktır. Son kanun tasarısı ise özellikle kişiler arası ödeme sistemleri (ödeme kabulü) 

için yasal dayanağın oluşturulmasını da kapsamaktadır. Türkiye’de özellikle C2C 

pazarının gelişebilmesi için kişilerin birbirlerine kredi kartı kullanmadan, aracı aracılığı ile 

parayı iletmeden (bir pazaryeri aracılığıyla, bankalar aracılığıyla havale/eft yöntemiyle 

gibi) ödeme yapabilmek kritiktir. Kişiler arası para transferi “elektronik para” kapsamına 

girmektedir. Bu kanun tasarısı çerçevesinde bu önemli ihtiyacın da yasal dayanağının 

oluşturulması gerekmektedir. 

Uluslararası organizasyonların yönlendirmesine paralel olarak dünyada hem gelişmiş 

hem de gelişmekte olan ülkelerde e-ticaretin gelişimine destek olmak için e-ticaret ile 

ilgili kanunlar ve düzenlemeler geliştirilmiştir; ülkedeki e-ticaret faaliyetlerini düzenleyici 

ve denetleyici ana kurumlar belirlenmiştir. 

Örneğin ABD OECD’nin e-ticaretle ilgili yönlendirmelerini kabul eden bir ülke olarak e-

ticaretin gelişimini artırmak için zaman içinde gerekli tüm düzenlemeleri 

gerçekleştirmiştir. ABD’de internette tüketici bilgilerinin gizliliğinin ve genel tüketici 

haklarının korunması, güvenli ödemenin sağlanması, internette yapılan reklam 

faaliyetleri/ e-posta gönderiminin düzenlenmesi, elektronik imza ve kayıtlar ile 

vergilendirme konuları belirli kurumlarca düzenlenmekte ve denetlenmektedir. e-Ticaret 
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faaliyetlerini düzenleyici ana kurum Federal Ticaret Komisyonu (Federal Trade 

Commission - FTC)’dur. Düzenlemelere uyulmaması halinde geçerli olan ceza ve 

yaptırımlar da açıkça belirtilmektedir. FTC e-ticaret sitelerinin uygulamalarını takip 

etmekte ve incelemelerinin sonuçlarını yayınladığı raporlarla paylaşmaktadır. 

İngiltere’de ise e-ticaret düzenlemeleri 3 temel yasadan oluşmaktadır: Mesafeli Satış 

Kanunu (Distance Selling Regulation), e-Ticaret Kanunu (e-Commerce Regulations 

2002) ve Gizlilik ve Elektronik Haberleşme Yönetmeliği (Guidelines on the Privacy and 

Electronic Communications Regulations 2003). 

Türkiye’de ise e-ticarete düzenlemeleri halen farklı kanunlarda ve yönetmeliklerde yer 

alan ayrı ayrı maddelerden oluşmaktadır. Bunları birarada ele alarak e-ticarete özel 

kanun geliştirme teşebbüsleri sonuçlanmamıştır; halen incelemede olan kanun tasarıları 

ise birkaç yıl önce hazırnadığı için yeni pazar koşullarını tam yansıtmamaktadır; ayrıca 

tüm paydaşlardan fikir alınarak hazırlanmadığı için eksiklikler içermektedir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar 3. İlgili Kuruluşlar 3. İlgili Kuruluşlar 3. İlgili Kuruluşlar     

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı  

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Tüketici endişelerinin giderilmesi 

• Pazarlama faaliyetlerinin etkin olarak yapılması 

• e-Ticaretin artması 

• C2C pazarının gelişmesi 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    
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5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (kamu) Konuyla ilgili paydaşların 

biraraya getirilerek görüş 

alınması ve çalışma 

toplantılarının gerçekleştirilmesi; 

kamu görevlilerinin zamanı  

- 

Toplam  İşgücü maliyeti 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır.  

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

Bu öneriyle doğrudan ilişkili bir uygulama bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Konuyla ilgili paydaşların biraraya getirilerek görüş alınması ve çalışma 

toplantılarının gerçekleştirilmesi 

o Söz konusu konularda uzman olan hukukçular 

o Örnek alınabilecek ülkelerden temsilciler 

o e-Ticaret şirketlerinin temsilcileri 
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o Tüketici derneklerinden temsilciler 

• Farklı ülkelerin mevzuatlarının bu konuda uzman hukukçular tarafından detaylı 

olarak incelenmesi ve yeni kanunlarda yer alması gereken önemli maddelerin 

belirlenmesi 

• Var olan mevzuatın hukukçular tarafından detaylı olarak incelenmesi ve eksik 

maddelerin tespit edilmesi. Örneğin eksikliklerle ilgili olarak aşağıdaki alanlar 

incelenebilir: 

o Tüketici hakları 

� Farklı durumlarda uygulanması gereken standart yaptırımlar 

� Cayma kararı için tanınan süre 

o Ticaret mevzuatı 

� Sağlanan e-ticaret hizmetlerinin güvenilirliğini denetleyen bir kurum/kuruluş  

o Kişisel verilerin korunmasına dair mevzuat 

o Elektronik parayla ilgili mevzuat 

� Kişiler arası ödeme yapılmasına aracı olan ödeme sistemlerinin yasal 

dayanağı 

• Yeni kanun tasarılarının taslağının oluşturulması 

• Kanun taslaklarının en kısa sürede yasalaşmasının sağlanması 

 

10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller10. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Eski taslakların olduğu gibi değerlendirilmesi ve yasalaşması 

• Tüm paydaşların görüşleri alınmadan ve ilgili konular detaylı olarak kapsanmadan 

yeni taslak oluşturulması 

• Taslakların uzun süre TBMM’de beklemesi ve yasalaşmaması 
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11. Tahmini Tamamlanma Süres11. Tahmini Tamamlanma Süres11. Tahmini Tamamlanma Süres11. Tahmini Tamamlanma Süresiiii    

Gerekli çalışmaların en kısa sürede (6 ay) tamamlanması ve TBMM’ye sunulması önem 

teşkil etmektedir. Ayrıca tasarıların TBMM’de fazla bekletilmeden yasalaşması 

gerekmektedir. 

 

E.E.E.E. Toplam MaliyetlerToplam MaliyetlerToplam MaliyetlerToplam Maliyetler    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi129129129129    KamuKamuKamuKamu    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

Özel sektörÖzel sektörÖzel sektörÖzel sektör    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

ToToToToplamplamplamplam    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

Vergi/destek/teşvik 1 – 3  - 1 – 3 

İşgücü 6,6 – 8,5   7 - 8 

Danışmanlık 5,2 – 8,3 - 5 – 8 

Eğitim/farkındalık 6 – 9  - 6 – 9 

BT yatırımı - 1,4 – 1,5 1 – 2 

Diğer 5 – 8  - 5 - 8 

ToplamToplamToplamToplam    23,923,923,923,9    ––––    33337777    1,4 1,4 1,4 1,4 ––––    1,51,51,51,5    25252525,3,3,3,3    ––––    38383838,5,5,5,5    

 

 

 
129 Tüm maliyet kalemlerinin maliyetleri tahmin edilmemiştir, tabloda sağlanan rakamlar tahmin edilen maliyet 
kalemlerinin toplamıdır, dolayısıyla gerçekleşecek maliyetler bu değerlerden daha fazla olabilir. 
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F.F.F.F. ÖnceliklendirmeÖnceliklendirmeÖnceliklendirmeÖnceliklendirme    

a.a.a.a. İnternet Girişimciliğiİnternet Girişimciliğiİnternet Girişimciliğiİnternet Girişimciliği    

Uygulama AdıUygulama AdıUygulama AdıUygulama Adı    Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en 

yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en 

düşük)düşük)düşük)düşük)    

Fayda/EtkiFayda/EtkiFayda/EtkiFayda/Etki    MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet    

7.1.1.4 Girişimci desteklerinin 

etkinliğinin ölçülmesi ve geliştirilmesi 

1 Yüksek Düşük 

7.1.1.2 Erken aşama girişimlerini 

hedefleyen fonların fonu kurulmasının 

değerlendirilmesi 

1 Yüksek Orta 

7.1.1.1 Melek yatırımcılığın 

yaygınlaşmasının desteklenmesi 

1 Yüksek Orta 

7.1.1.3 Yeni kuluçka merkezleri ve 

hızlandırıcıların kurulması ve bu 

merkezlerin stratejik kümelenmelere 

entegrasyonunun sağlanması  

1 Yüksek Orta 

7.1.2.1 İnternet girişimciliğinde mentör, 

rol model, girişimci etkileşiminin 

desteklenmesi ve internet 

girişimciliğinin kamuoyunda bilinirliliğin 

artırılması  

2 Yüksek Yüksek 

7.1.2.2 Örgün eğitimde uygulamalı 

girişimcilik programlarının 

desteklenmesi 

2 Orta Düşük 

7.1.3.1 Şirket kurma/kapama/tasfiye 2 Orta Düşük 
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Uygulama AdıUygulama AdıUygulama AdıUygulama Adı    Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en 

yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en 

düşük)düşük)düşük)düşük)    

Fayda/EtkiFayda/EtkiFayda/EtkiFayda/Etki    MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet    

gibi alanlardaki uygulamaların internet 

girişimcilerinin ihtiyaçları gözönünde 

bulunarak değerlendirilmesi  

7.1.3.2 Çalışanlara hisse senedi 

opsiyonu ve hak ediş konusundaki 

uygulamaların BİT girişimlerinin 

gereksinimlerini de gözetecek şekilde 

gözden geçirilmesi 

2 Orta Düşük 

b.b.b.b. eeee----TicaretTicaretTicaretTicaret    

Uygulama AdıUygulama AdıUygulama AdıUygulama Adı    Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en 

yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en 

düşük)düşük)düşük)düşük)    

Fayda/EtkiFayda/EtkiFayda/EtkiFayda/Etki    MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet    

7.2.1.2 Tüketicilere ve şirketlere yönelik 

sürekli kapsamlı pazar araştırması 

gerçekleştirilmesi 

1 Yüksek Düşük 

7.2.2.1 Tüketicilerin güven/güvenlik 

endişelerinin giderilmesi için “güven 

damgası” (sertifikasyon) uygulaması 

başlatılması ve tanıtılması 

1 Yüksek Düşük 

7.2.4.1 Yurt dışına gönderilerdeki ve 

iadelerdeki gümrük sorunlarının 

giderilmesi 

1 Yüksek Düşük 

7.3.1.1 Dünya örneklerine paralel e-

ticareti tüm hatlarıyla ele alan 

düzenlemelerin paydaş fikirleri alınarak 

1 Yüksek Düşük 
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Uygulama AdıUygulama AdıUygulama AdıUygulama Adı    Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en Öncelik (1 en 

yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en yüksek, 3 en 

düşük)düşük)düşük)düşük)    

Fayda/EtkiFayda/EtkiFayda/EtkiFayda/Etki    MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet    

hayata geçmesi 

7.2.3.1 KOBİ’ler için e-ticaretin ve 

pazaryerlerinin faydaları, nasıl 

uygulanacağı ile ilgili bilgilendirme 

çalışmaları ve iyi uygulamaların 

paylaşımı 

1 Yüksek Orta 

7.2.3.2 Şirketlerin altyapı eksikliklerinin 

giderilmesi için bilinçlendirilmesi ve 

alternatiflerin değerlendirilerek destek 

sağlanması 

1 Yüksek Orta 

7.2.4.2 Yurt dışına internetten 

gerçekleştirilen satışların 

desteklenmesi için alternatiflerin 

değerlendirilmesi ve izlenecek modelin 

belirlenmesi 

2 Yüksek Yüksek 

7.2.4.3 Bölgedeki ülkelere hizmet 

verecek e-ticaret merkezi 

yaratılmasının değerlendirilmesi 

2 Yüksek Yüksek 

7.2.1.1 B2C e-Ticaret hacmi için 

kullanılacak verilerin çevrim dışı 

işlemlerden ayrılarak, sağlıklı ve 

periyodik olarak ölçülmesinin 

sağlanması 

2 Orta Düşük 
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G.G.G.G. ZamanlamaZamanlamaZamanlamaZamanlama    

Uygulama  

Uygulama sonrasında devam eden aktivite  

Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama 

NoNoNoNo    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2222. . . . 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

7.1.1.1               

7.1.1.2               

7.1.1.3               

7.1.1.4               

7.1.2.1               

7.1.2.2               

7.1.3.1               

7.1.3.2               
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Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama 

NoNoNoNo    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2222. . . . 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

               

7.2.1.1               

7.2.1.2               

7.2.2.1               

7.2.3.1               

7.2.3.2               

7.2.4.1               

7.2.4.2               

7.2.4.3               

7.3.1               
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8888 Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve EtkinlikKamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve EtkinlikKamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve EtkinlikKamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik    

A. Temel Bulgular ve Küresel ÖğrenimlerA. Temel Bulgular ve Küresel ÖğrenimlerA. Temel Bulgular ve Küresel ÖğrenimlerA. Temel Bulgular ve Küresel Öğrenimler    

eeee----Devlet Hizmetlerine TalepDevlet Hizmetlerine TalepDevlet Hizmetlerine TalepDevlet Hizmetlerine Talep    

Türkiye bireylerde ve girişimlerde eTürkiye bireylerde ve girişimlerde eTürkiye bireylerde ve girişimlerde eTürkiye bireylerde ve girişimlerde e----devlet kullanım oranında AB’de son sıralardadır. devlet kullanım oranında AB’de son sıralardadır. devlet kullanım oranında AB’de son sıralardadır. devlet kullanım oranında AB’de son sıralardadır. 

Türkiye’deki dTürkiye’deki dTürkiye’deki dTürkiye’deki düşük internet yaygınlığı hesaba katıldığında dahi bu durum önemli ölçüde üşük internet yaygınlığı hesaba katıldığında dahi bu durum önemli ölçüde üşük internet yaygınlığı hesaba katıldığında dahi bu durum önemli ölçüde üşük internet yaygınlığı hesaba katıldığında dahi bu durum önemli ölçüde 

değişmemektedir.değişmemektedir.değişmemektedir.değişmemektedir.    

• Türkiye Avrupa ülkeleri arasında bireylerde e-devlet hizmetleri yoluyla bilgi 

almada sondan 2., form indirmede sonuncu, form göndermede sondan 3. 

konumdadır.  

• Türkiye girişimlerde e-devlet hizmetleri yoluyla bilgi almada sondan 9., form 

indirmede sondan 3., form göndermede sondan 5.’dir. 

• Türkiye e-devlet kullanıcılarının toplam internet kullanıcılarına oranında da 

Avrupa’da son sıralardadır. 

Düşük e-devlet kullanımının nedenleri 5 aşamada incelenebilir (Şekil 31). e-Devlet 

hizmetlerinin kullanılması için bu hizmetlerin sunulması, sunulan hizmetlerin bilinmesi, 

bilinen hizmetlerin tercih edilmesi, tercih edilen hizmetlere erişilebilmesi ve erişilen 

hizmetlerin kolaylıkla kullanılması gerekmektedir. Kullanıcı odaklılıkla ilgili önemli bu 5 Kullanıcı odaklılıkla ilgili önemli bu 5 Kullanıcı odaklılıkla ilgili önemli bu 5 Kullanıcı odaklılıkla ilgili önemli bu 5 

hususta Türkiye’de eksiklikler bulunmaktadır.hususta Türkiye’de eksiklikler bulunmaktadır.hususta Türkiye’de eksiklikler bulunmaktadır.hususta Türkiye’de eksiklikler bulunmaktadır. 
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Şekil 31 Kullanıcı odaklılıkta 5 önemli husus 

 

 

Kapsam: eKapsam: eKapsam: eKapsam: e----Devlet hDevlet hDevlet hDevlet hizmetlerinin kapsamında olumlu gelişmeler olsa da eizmetlerinin kapsamında olumlu gelişmeler olsa da eizmetlerinin kapsamında olumlu gelişmeler olsa da eizmetlerinin kapsamında olumlu gelişmeler olsa da e----devlet devlet devlet devlet 

hizmetlerinin kapsamı küresel örneklerin gerisinde kalmıştır. hizmetlerinin kapsamı küresel örneklerin gerisinde kalmıştır. hizmetlerinin kapsamı küresel örneklerin gerisinde kalmıştır. hizmetlerinin kapsamı küresel örneklerin gerisinde kalmıştır. e-Devlet hizmetlerinin 

kapsamının gelişmemesinin temel sebepleri arasında kamu süreçlerinin elektronik 

ortama uygun olarak yeniden tasarlanmış olmaması, kurumlar arası bilgi paylaşımında 

sorunlar olması ve e-devlet projelerinin uzun sürmesi bulunmaktadır. 

• Kamu başarılı, kamuya ve kullanıcılarına önemli ekonomik ve sosyal fayda 

sağlayabilecek Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS), Sosyal Yardım Bilgi 

Sistemi (SOYBİS) gibi e-devlet projeleri geliştirmektedir. 

• Türkiye’de vatandaşların çok kullandıkları düşünülen bazı hizmetlerin (örneğin 

askerlik, ikametgah kaydı alınması) elektronik ortamda sunumunda eksiklikler 

vardır. 

Kapsam UlaşılabilirlikTercih edilmeBilinirlik
Kullanım 
Kolaylığı

▪ Vatandaşlar ve 
girişimler için 
önemli hizmetlerin 
elektronik ortamda 
sunumu

▪ e-Devlet 
hizmetlerinin 
bilinirliği

▪ Güvenlik kaygıla-
rının e-devlet 
hizmetlerinin 
tercih edilmesine 
etkisi

▪ e-Devlet 
hizmetlerine tek 
siteden erişim

▪ e-Devlet 
hizmetlerine mobil 
ortamda erişim

▪ Kullanıcıların 
katılımıyla kullanım 
kolaylığının 
geliştirilmesi

e-Devlet Hizmetlerinde

2
1

3
4

5

Açıklama 

Ölçümler / 
analizler

▪ AB20 temel kamu 
hizmetinin sunumu

▪ Diğer e-devlet 
hizmetlerinin 
sunumu

▪ Anketlere göre 
bilinirliğin e-
devlet kullanımına 
etkisi

▪ Bakanlık sosyal 
medya hesapları

▪ Kamu sosyal 
medya rehberleri

▪ Anketlere göre e-
devlet 
hizmetlerinin 
tercih 
edilmemesinin 
sebepleri

▪ Kimlik doğrulama 
sistemleri

▪ e-Devlet 
hizmetlerinin 
tercih edilmesini 
artırmaya yönelik 
uygulamalar

▪ e-Devlet Kapıları 
ve sundukları 
hizmetler

▪ Mobil e-devlet 
hizmetleri

▪ Mobil e-devlet 
hizmetleri üzerine 
hazırlanan rehber 
ve platformlar

▪ Kullanıcı 
memnuniyeti 
anketleri

▪ BT yöneticilerinin 
kullanıcıların 
katılımıyla kullanım 
kolaylığının 
artırılması 
konusundaki 
görüşleri

▪ Kullanım kolaylığı 
üzerine yayımlanan 
rehberler



 

787 

 

• Türkiye’de 2012 sonu itibariyle AB 20 temel kamu hizmetinin 5’inin çevrimiçi 

sunumunda eksikler bulunmaktadır ve bir hizmetinse yaygın kullanımı için gerekli 

koşullar oluşmamış durumdadır. 

Bilinirlik: Vatandaşların eBilinirlik: Vatandaşların eBilinirlik: Vatandaşların eBilinirlik: Vatandaşların e----devlet hizmetlerinden haberdar olmamaları edevlet hizmetlerinden haberdar olmamaları edevlet hizmetlerinden haberdar olmamaları edevlet hizmetlerinden haberdar olmamaları e----devlet devlet devlet devlet 

hizmetlehizmetlehizmetlehizmetlerinin kullanımını azaltmaktadır ve Türkiye’de kamunun bilinçlendirme çalışmaları rinin kullanımını azaltmaktadır ve Türkiye’de kamunun bilinçlendirme çalışmaları rinin kullanımını azaltmaktadır ve Türkiye’de kamunun bilinçlendirme çalışmaları rinin kullanımını azaltmaktadır ve Türkiye’de kamunun bilinçlendirme çalışmaları 

küresel örneklere göre daha zayıf kalmaktadır.küresel örneklere göre daha zayıf kalmaktadır.küresel örneklere göre daha zayıf kalmaktadır.küresel örneklere göre daha zayıf kalmaktadır.    

• Çeşitli kaynaklara göre e-devlet hizmetlerinin bilinirlik azlığı vatandaşların %20-

%30'unun e-devlet hizmetlerini kullanamamasına neden olmaktadır.  

• Küresel örneklerde e-devlet hizmet bilinirliğini artırmak için reklam 

kampanyalarından faydalanılmış, mevcut sosyal medya kanallarında varlık 

gösterilmiş ve kamuda sosyal medya kullanımıyla ilgili kapsamlı rehberler 

hazırlanmıştır. Türkiye’de ise kamuda sosyal medya kullanımıyla ilgili hazırlanan 

kapsamlı bir rehbere ulaşılamamış, kamu kurumlarının çoğunluğunun sosyal 

medya hesaplarını ana sayfalarında paylaşmadıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca 

görüşülen kurumlarda e-devlet hakkında kapsamlı, etkisi ölçülmüş, geleneksel ve 

yeni medya kanallarından faydalanan bir bilinçlendirme kampanyası yapıldığına 

rastlanmamıştır. 

Tercih edilme: eTercih edilme: eTercih edilme: eTercih edilme: e----Devlet hizmetlerine güven eksikliği ve eDevlet hizmetlerine güven eksikliği ve eDevlet hizmetlerine güven eksikliği ve eDevlet hizmetlerine güven eksikliği ve e----devlet hizmetlerinin çevrimdışı devlet hizmetlerinin çevrimdışı devlet hizmetlerinin çevrimdışı devlet hizmetlerinin çevrimdışı 

ortamdaki hizmetlere göre avantajlarortamdaki hizmetlere göre avantajlarortamdaki hizmetlere göre avantajlarortamdaki hizmetlere göre avantajlarının artırılmaması eının artırılmaması eının artırılmaması eının artırılmaması e----devlet hizmetlerinin tercih devlet hizmetlerinin tercih devlet hizmetlerinin tercih devlet hizmetlerinin tercih 

edilmesini azaltmaktadır. Türkiye’de eedilmesini azaltmaktadır. Türkiye’de eedilmesini azaltmaktadır. Türkiye’de eedilmesini azaltmaktadır. Türkiye’de e----devlet hizmetlerinin tercih edilmesini sağlayacak devlet hizmetlerinin tercih edilmesini sağlayacak devlet hizmetlerinin tercih edilmesini sağlayacak devlet hizmetlerinin tercih edilmesini sağlayacak 

kamu ortak kimlik doğrulama sistemi gibi çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır.kamu ortak kimlik doğrulama sistemi gibi çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır.kamu ortak kimlik doğrulama sistemi gibi çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır.kamu ortak kimlik doğrulama sistemi gibi çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır.    

• Uluslararası araştırmalarda e-devlet hizmetlerine güvenin e-devlet hizmetlerinin 

kullanımında önemli hususlardan olduğu belirtilmiştir.  

• Hollanda, İngiltere ve Kore gibi küresel örneklerde ise e-devlet hizmetlerinin 

tercih edilmesini sağlamak için 2 yöntem belirlenmiştir. 1) e-Devlet hizmetlerine 

duyulan güveni artırmaya yönelik kamu ve özel sektörde kullanılan kimlik 

doğrulama altyapıları kurulmuş ve bireylerin çoğunluğu bu altyapıyı kullanmaya 

başlamışlardır. 2) e-Devlet hizmetlerinin çevrimdışı hizmetlere göre daha avantajlı 

olmalarını sağlayarak ya da çevrimdışı hizmetleri kaldırarak e-devlet hizmetlerinin 

tercih edilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.  

• Türkiye’de yurt çapında kullanılan bir ortak kimlik doğrulama altyapısının kurulumu 

henüz tamamlanmamıştır. 
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Ulaşılabilirlik: Türkiye’de tüm eUlaşılabilirlik: Türkiye’de tüm eUlaşılabilirlik: Türkiye’de tüm eUlaşılabilirlik: Türkiye’de tüm e----devlet hizmetlerine tek bir internet sitesinden erişmek ve devlet hizmetlerine tek bir internet sitesinden erişmek ve devlet hizmetlerine tek bir internet sitesinden erişmek ve devlet hizmetlerine tek bir internet sitesinden erişmek ve 

çoğu eçoğu eçoğu eçoğu e----devlet hizmetine mobil ortamda ulaşmak henüz mümkün değildir. Bu durum edevlet hizmetine mobil ortamda ulaşmak henüz mümkün değildir. Bu durum edevlet hizmetine mobil ortamda ulaşmak henüz mümkün değildir. Bu durum edevlet hizmetine mobil ortamda ulaşmak henüz mümkün değildir. Bu durum e----

devlet hizmetlerine erişimi zorlaştırmaktadır.devlet hizmetlerine erişimi zorlaştırmaktadır.devlet hizmetlerine erişimi zorlaştırmaktadır.devlet hizmetlerine erişimi zorlaştırmaktadır.    

• e-Devlet hizmetlerini kullanan bireylerin yaklaşık %30’u e-devlet hizmetlerini 

bulmakta zorlandıklarını belirtmiştir. 

• Türkiye’de e-Devlet Kapısı kurulmuş olsa da, tüm e-devlet hizmetleri tek bir 

internet sitesinde toplanmış halde değildir. En çok kullanılan e-devlet 

hizmetlerinden bazıları, girişimlere yönelik çoğu e-devlet hizmeti ve çoğu belediye 

e-devlet hizmeti e-Devlet Kapısı’ndan verilmemektedir. ABD, İngiltere, Kore ve 

Hollanda gibi küresel örneklerde ise e-devlet hizmetlerine erişim alanında 

bireylere ve girişimlere yönelik e-devlet hizmetlerinin toplandığı e-devlet kapıları 

kurulmuştur. 

• Türkiye’de e-devlet hizmetlerinin çoğu mobil ortamda sunulmamaktadır ve mobil 

uygulamalar geliştirilmesi konusunda kamuda geliştirilmiş bir rehber 

bulunmamaktadır. Kore ve ABD gibi küresel örneklerde ise mobil alanda e-devlet 

hizmetlerine ulaşımı artırmak için kamu kurumları için mobil yazılım geliştirme 

rehberleri hazırlanmıştır. 

Kullanım kolaylığı: Türkiye’de kullanıcıların katılımıyla eKullanım kolaylığı: Türkiye’de kullanıcıların katılımıyla eKullanım kolaylığı: Türkiye’de kullanıcıların katılımıyla eKullanım kolaylığı: Türkiye’de kullanıcıların katılımıyla e----devlet hizmetlerinin kullanım devlet hizmetlerinin kullanım devlet hizmetlerinin kullanım devlet hizmetlerinin kullanım 

kolaylığının artırılmasına yönelik çalışmalar küresel örneklerin gerkolaylığının artırılmasına yönelik çalışmalar küresel örneklerin gerkolaylığının artırılmasına yönelik çalışmalar küresel örneklerin gerkolaylığının artırılmasına yönelik çalışmalar küresel örneklerin gerisinde kalmaktadır.isinde kalmaktadır.isinde kalmaktadır.isinde kalmaktadır.    

• Küresel örneklerde kullanıcıların katılımıyla kullanım kolaylığının geliştirilmesi 

alanında kamu BT personeline yol gösterme amaçlı, e-devlet hizmeti tasarım 

sürecini anlatan ve hizmetin geliştirilme sürecine kullanıcıların katılımının nasıl 

sağlanabileceğini açıklayan rehberler hazırlanmıştır. Türkiye’de böyle bir rehber 

henüz hazırlanmamıştır ve kamu BT yöneticilerinin önemli bir kısmı bu alanda 

yeterli yönlendirme sağlanmadığını belirtmiştir. 

• İngiltere gibi bazı küresel örneklerde kullanım kolaylığının artırılması için önemli e-

devlet hizmetleri yeniden tasarlanmaktadır. Türkiye’de kamu BT yöneticilerinin 

yaklaşık %10’u kullanım kolaylığının artırılmasına yönelik çalışmalar için yeterli 

ödenek bulamadıklarını belirtmiştir. 

• BT yöneticilerinin %30’u e-devlet hizmetlerinde kullanım kolaylığı sağlanması 

alanında personel sıkıntısı yaşadıklarını belirtmiştir. 
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eeee----Devlet Hizmetlerinin ArzıDevlet Hizmetlerinin ArzıDevlet Hizmetlerinin ArzıDevlet Hizmetlerinin Arzı    

Türkiye eTürkiye eTürkiye eTürkiye e----devlet hizmetlerinin arzında dünyadaki konumunu geliştirememektedir.devlet hizmetlerinin arzında dünyadaki konumunu geliştirememektedir.devlet hizmetlerinin arzında dünyadaki konumunu geliştirememektedir.devlet hizmetlerinin arzında dünyadaki konumunu geliştirememektedir.    

• Birleşmiş Milletler (BM) e-Devlet Anketine göre Türkiye’de kamu, uluslararası 

örneklere göre daha az elektronik hizmet sağlamakta ve dünyadaki konumunu 

iyileştirememektedir. Türkiye, 2005’te sunulan e-devlet hizmetleri kapsamında 

dünyada 191 ülke arasında 47. olurken, 2012’de 190 ülke arasında 83. sıraya 

gerilemiştir.  

Kamu BT projelerinde tasarım ve uygulama alanında yaşanan sıkıntıların sonucunda eKamu BT projelerinde tasarım ve uygulama alanında yaşanan sıkıntıların sonucunda eKamu BT projelerinde tasarım ve uygulama alanında yaşanan sıkıntıların sonucunda eKamu BT projelerinde tasarım ve uygulama alanında yaşanan sıkıntıların sonucunda e----

devlet hizmetlerinin geliştirilememesi Türkiye’de edevlet hizmetlerinin geliştirilememesi Türkiye’de edevlet hizmetlerinin geliştirilememesi Türkiye’de edevlet hizmetlerinin geliştirilememesi Türkiye’de e----devlet hizmetlerinin arzını olumsuz devlet hizmetlerinin arzını olumsuz devlet hizmetlerinin arzını olumsuz devlet hizmetlerinin arzını olumsuz 

yönde etkilemektedir.yönde etkilemektedir.yönde etkilemektedir.yönde etkilemektedir.    

• Türkiye’de kamu BT etkinliğiyle ilgili sorunlar kamu Bilgi Teknolojileri (BT) 

projelerinin sadece %24’ünün planlanan zaman ya da bütçe dahilinde 

bitirilmesine sebep olmaktadır. 

• Bitirilemeyen projeler sonucunda e-devlet hizmetleri bireylere ve girişimlere 

sunulamamaktadır. 

Kamu BT Kamu BT Kamu BT Kamu BT projelerinde tasarım ve uygulama alanında yaşanan sıkıntıların sebepleri projelerinde tasarım ve uygulama alanında yaşanan sıkıntıların sebepleri projelerinde tasarım ve uygulama alanında yaşanan sıkıntıların sebepleri projelerinde tasarım ve uygulama alanında yaşanan sıkıntıların sebepleri 

kamuda kurum içi ve kurumlar arası BT etkinliğinde sorunlar olmasıdır.kamuda kurum içi ve kurumlar arası BT etkinliğinde sorunlar olmasıdır.kamuda kurum içi ve kurumlar arası BT etkinliğinde sorunlar olmasıdır.kamuda kurum içi ve kurumlar arası BT etkinliğinde sorunlar olmasıdır. Kurum içi BT Kurum içi BT Kurum içi BT Kurum içi BT 

etkinliği bu rapor kapsamında 5 kategoride incelenmiştir:etkinliği bu rapor kapsamında 5 kategoride incelenmiştir:etkinliği bu rapor kapsamında 5 kategoride incelenmiştir:etkinliği bu rapor kapsamında 5 kategoride incelenmiştir:    

BT birimleri küresel örneklerle göre dahaBT birimleri küresel örneklerle göre dahaBT birimleri küresel örneklerle göre dahaBT birimleri küresel örneklerle göre daha    az stratejik bir role sahiptiraz stratejik bir role sahiptiraz stratejik bir role sahiptiraz stratejik bir role sahiptir    

• BT birimleri kurum stratejisinin geliştirilmesine kısıtlı olarak katkıda bulunduklarını 

ve stratejik birimler olarak görülmediklerini belirtmiştir.  

• Çoğu kamu kurumunda BT stratejisi hazırlanmamaktadır.  

• Küresel örneklerde ise kamu BT stratejisi doğrultusunda bakanlık BT stratejileri 

hazırlanmıştır. 

Kamu BT birimleri BT’nin dinamik yapısına uygun olmayan süreçler dahilinde faaliyet Kamu BT birimleri BT’nin dinamik yapısına uygun olmayan süreçler dahilinde faaliyet Kamu BT birimleri BT’nin dinamik yapısına uygun olmayan süreçler dahilinde faaliyet Kamu BT birimleri BT’nin dinamik yapısına uygun olmayan süreçler dahilinde faaliyet 

göstermektedirgöstermektedirgöstermektedirgöstermektedir 

• İhale sürecinde BT ihalelerine uygun olmayan hususlar bulunmaktadır.  
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o Kamu ihale mevzuatından muaf kurumlar belirlenmiştir ve bu kurumlarla 

gerçekleştirilen projelerin sözleşmelerinin muayene ve kabul şartlarının nasıl 

hazırlanacağı konusunda kamu ihale mevzuatındaki gibi kapsamlı kurallar 

bulunmamaktadır.  

o Küresel örneklerde kamu Bilgi Genel Müdürleri (BGM) modüler projeleri 

desteklemektedir. Türkiye’de ise modüler projeler kamu ihale mevzuatına göre 

düzenlenememektedir.  

o Çoğu ihale maliyet odaklı yürütülmekte, toplam fayda esas alınmamaktadır. 

o Küresel örneklerde öne çıkan, hızla değişen koşullarda sonuç üretmeye odaklı 

çevik metodoloji mevcut ihale mevzuatına uyumlu değildir.    

• Proje yönetim süreci ölçütleri küresel örneklerdeki en iyi BT uygulamalarına göre 

farklılık göstermektedir.  

o Küresel örneklerde öne çıkan çevik metodoloji mevzuattaki proje yönetim 

süreçleri arasında sayılmamıştır. 

o Proje yönetim süreçleri belirlenmiş olsa da bu süreçlerin takibi yapılmadığı için 

proje yönetimi süreçlerinin belirlenen şekillerde gerçekleşmediği durumlar 

olabilmektedir. 

• Proje değerlendirme/izleme süreci küresel örneklerdeki en iyi BT uygulamalarına 

göre farklılık göstermektedir. BT proje yönetiminin sürekli bir parçası olması 

gereken proje ilerlemesine dair izleme raporlarının çoğu ilgili kuruma 

gönderilmemekte, izleme çalışmalarının sonuçları ölçülmemekte ve takip 

edilmemektedir. Küresel örneklerde kamu BT projelerinin başarı oranını 

yükseltmek için BT alanında uzman ve kurum dışı paydaşların dahil olduğu proje 

denetleme süreçleri geliştirilmiştir. 

Teknik ölçütler ve kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Teknik ölçütler ve kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Teknik ölçütler ve kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Teknik ölçütler ve kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım (AKKY) yaygınlığı alanlarında (AKKY) yaygınlığı alanlarında (AKKY) yaygınlığı alanlarında (AKKY) yaygınlığı alanlarında 

Türkiye küresel örneklere göre başlangıç aşamasındadır.Türkiye küresel örneklere göre başlangıç aşamasındadır.Türkiye küresel örneklere göre başlangıç aşamasındadır.Türkiye küresel örneklere göre başlangıç aşamasındadır. 

• Kamuda bazı teknik ölçüt ve prensipler belirlenmekle beraber standartların 

kapsamı yeterince geniş değildir. Belirlenen ölçütler teknolojinin gelişimine paralel 

olarak sık güncellenmemekte ve ölçütlere uyum takip edilmemektedir. Küresel 

örneklerde Kamu BT birimlerinde teknoloji alanında teknik ölçütler farklı 
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paydaşların katılımıyla belirlenmiş ve bu ölçütler kamuya açık internet sitelerinde 

güncel tutulmuştur.  

• Türkiye’de kamu Pardus projesine önemli yatırımlar yapmış olsa da kamuda 

AKKY kullanımında gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaktadır.  

Yönetim yapısında BT etkinliğini azaltan organizasyonel hususlar bulunmaktadır.Yönetim yapısında BT etkinliğini azaltan organizasyonel hususlar bulunmaktadır.Yönetim yapısında BT etkinliğini azaltan organizasyonel hususlar bulunmaktadır.Yönetim yapısında BT etkinliğini azaltan organizasyonel hususlar bulunmaktadır.    

• Kamu BT birimleri, yurtdışı örneklere kıyasla idari yönetim yapısında üst 

yönetimden daha uzaktadır.  

• Merkez teşkilatı ve bağlı kurumlarında birden fazla BT birimi olan kurumlar içinde 

BT eşgüdümünü sağlayan bir merkezi yapılanma bulunmamaktadır. Küresel 

örneklerde bakanlıklar bünyesinde bakanlık BT eşgüdümü sağlayan Bilgi Genel 

Müdürü (BGM) ofisleri kurulmuştur. 

Kamu insan kaynağı politikaları BT alanında yetkin insan kaynağını çekme, yetiştirme ve Kamu insan kaynağı politikaları BT alanında yetkin insan kaynağını çekme, yetiştirme ve Kamu insan kaynağı politikaları BT alanında yetkin insan kaynağını çekme, yetiştirme ve Kamu insan kaynağı politikaları BT alanında yetkin insan kaynağını çekme, yetiştirme ve 

bünyesinde tutmaya uyumlu değildir.bünyesinde tutmaya uyumlu değildir.bünyesinde tutmaya uyumlu değildir.bünyesinde tutmaya uyumlu değildir.    

• Kamu BT insan kaynağı uygulamaları, BT personeline özel sektöre kıyasla daha 

az maaş ve kariyer imkanı sağlamaktadır. Küresel örneklerde kamuya BT 

yetkinliği yüksek personel çekme ve bu personelin kamuda farklı kurumlarda 

deneyim kazanması odaklı yeni kadrolar oluşturulmuştur. 

• BT personelinin seçiminde de eksiklikler bulunmaktadır. Personel KPSS dışında 

BT konusunda özel bir yazılı ya da sözlü sınava tabi olmadan kamuda çalışmaya 

başlamaktadır.  

• Anketlerde kamu BT yöneticilerinin önemli bir kısmı kamuda aynı ya da benzer iş 

tanımındaki personelin farklı maaşlarla çalışmasının yaygın olarak görülen bir 

husus olduğunu belirtmiştir.  

Kurumlar arası BT etkinliğinin belirleyici alanlarından BT merkezileştirilmesi, BT stratejisi Kurumlar arası BT etkinliğinin belirleyici alanlarından BT merkezileştirilmesi, BT stratejisi Kurumlar arası BT etkinliğinin belirleyici alanlarından BT merkezileştirilmesi, BT stratejisi Kurumlar arası BT etkinliğinin belirleyici alanlarından BT merkezileştirilmesi, BT stratejisi 

eşgüdümü, en iyi uygulamaların paylaşılması, ortak çözümlerin paylaşımı, bulut bilişim eşgüdümü, en iyi uygulamaların paylaşılması, ortak çözümlerin paylaşımı, bulut bilişim eşgüdümü, en iyi uygulamaların paylaşılması, ortak çözümlerin paylaşımı, bulut bilişim eşgüdümü, en iyi uygulamaların paylaşılması, ortak çözümlerin paylaşımı, bulut bilişim 

ve BT ortak tedariki ave BT ortak tedariki ave BT ortak tedariki ave BT ortak tedariki alanlarında eksiklikler bulunmaktadır.lanlarında eksiklikler bulunmaktadır.lanlarında eksiklikler bulunmaktadır.lanlarında eksiklikler bulunmaktadır.     

• Türkiye BT merkezileştirmesinde küresel örneklere göre geride kalmıştır. Türkiye BT merkezileştirmesinde küresel örneklere göre geride kalmıştır. Türkiye BT merkezileştirmesinde küresel örneklere göre geride kalmıştır. Türkiye BT merkezileştirmesinde küresel örneklere göre geride kalmıştır. e-Devlet 

alanında önde gelen ülkelerin çoğunda verimliliği ve BT etkinliğini artırmak için BT 

hizmeti yönetimi ve sunumu merkezileştirilmiş ya da merkezileştirmeye 

başlanmıştır. Türkiye’de bakanlıklar arası BT merkezileştirilmesi alanında 

sonuçlanmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
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• Kamuda BT stratejisi eşgüdümü küresel örneklere göre daha çok paydaşın Kamuda BT stratejisi eşgüdümü küresel örneklere göre daha çok paydaşın Kamuda BT stratejisi eşgüdümü küresel örneklere göre daha çok paydaşın Kamuda BT stratejisi eşgüdümü küresel örneklere göre daha çok paydaşın 

sorumlu olduğu bir yapıda yürütülmektedir.sorumlu olduğu bir yapıda yürütülmektedir.sorumlu olduğu bir yapıda yürütülmektedir.sorumlu olduğu bir yapıda yürütülmektedir. Kamuda BT eşgüdümü    alanında 

2011’de mevzuat değişikliği yapıldığı, bu mevzuat değişikliğinin tüm paydaşlara 

olan etkilerini detaylandıran bir metnin bulunmadığı, strateji eşgüdümünün farklı 

bakanlıklarda müsteşar yardımcılarına bağlı birimler tarafından yapıldığı 

görülmüştür. Küresel örneklerde BGM ofisi ya da benzer yetkilere sahip ve kamu 

BT eşgüdümünden sorumlu birimler oluşturulmuş ve kamu BT eşgüdümü 

faaliyetlerinin çoğu tek bir kamu kurumunda toplanmıştır. Bu kurumlardaki yetki 

sahibi birimler kamu BT eşgüdümünü etkin bir şekilde gerçekleştirmektedir. 

• Türkiye’de en iyi BT uygulamaların paylaşımında küresel örneklere göre daha az Türkiye’de en iyi BT uygulamaların paylaşımında küresel örneklere göre daha az Türkiye’de en iyi BT uygulamaların paylaşımında küresel örneklere göre daha az Türkiye’de en iyi BT uygulamaların paylaşımında küresel örneklere göre daha az 

platform bulunmaktadır. platform bulunmaktadır. platform bulunmaktadır. platform bulunmaktadır. Türkiye’de kamuda ana etkinlik alanları arasında en iyi 

BT uygulamalarının yayılması olan birimler bulunmamaktadır, bu durum 

Türkiye’de kamunun bu alanlarda gelişimini etkileyebilmektedir. Küresel 

örneklerde kamuda BT alanında en iyi uygulamaların paylaşımı için kamu sosyal 

ağları ve en iyi uygulama paylaşım siteleri kurulmuştur.  

• Türkiye’de küresel örneklereTürkiye’de küresel örneklereTürkiye’de küresel örneklereTürkiye’de küresel örneklere    göre daha az ortak çözüm ve altyapı geliştirilmiştir. göre daha az ortak çözüm ve altyapı geliştirilmiştir. göre daha az ortak çözüm ve altyapı geliştirilmiştir. göre daha az ortak çözüm ve altyapı geliştirilmiştir. 

Türkiye’de omurga veritabanları gibi kamunun ortak kullandığı bazı altyapılar 

geliştirilmiştir. Ancak kamuda ana etkinlik alanları arasında ortak çözümlerin 

belirlenip merkezi olarak geliştirilmesi olan birimler bulunmamaktadır. Küresel 

örneklerde ise birden fazla kamu kurumunun ihtiyaç duyduğu bazı çözümler 

merkezi olarak üretilmiş ve kurumlarla paylaşılmış, bu sayede kurumların 

mükerrer faaliyetleri azaltılmıştır. Bu çözümlerden daha kapsamlı, çoğu kamu 

kurumunun faydalanabileceği, iletişim altyapısı, kimlik doğrulama sistemi gibi 

ortak altyapılar da detaylı incelenen ülkelerin çoğunda kurulmuştur.  

• Bulut bilişim konusunda Türkiye küresel örneklere göre geride kalmaktadır.Bulut bilişim konusunda Türkiye küresel örneklere göre geride kalmaktadır.Bulut bilişim konusunda Türkiye küresel örneklere göre geride kalmaktadır.Bulut bilişim konusunda Türkiye küresel örneklere göre geride kalmaktadır. 

Önemli tasarruf ve BT etkinliği artışı imkanları sağlayan bulut bilişim çok sayıda 

gelişmiş ülkenin kamu BT stratejisinde önemli bir yer almıştır. Türkiye’de bazı 

bakanlıklarda bulut bilişim alanında çalışmalar yapılmış olsa da küresel 

örneklerdeki gibi bir kamu bulutu henüz kullanıma açılmamıştır.  

• Türkiye’de BT ortak tedariki sınırlı olarak yapılmaktadır.Türkiye’de BT ortak tedariki sınırlı olarak yapılmaktadır.Türkiye’de BT ortak tedariki sınırlı olarak yapılmaktadır.Türkiye’de BT ortak tedariki sınırlı olarak yapılmaktadır. Ortak tedarikle kamu BT 

harcamalarında önemli tasarruf yapılması imkanı olmasına ve bu uygulama 

incelenen küresel örneklerde görülmesine rağmen bu konuda kamuda BT 

özelinde faaliyet gösteren bir uygulama henüz bulunmamaktadır. 
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Kamu Verisinin Yeniden KullanımıKamu Verisinin Yeniden KullanımıKamu Verisinin Yeniden KullanımıKamu Verisinin Yeniden Kullanımı    

Kamu verisinin yeniden kullanımı alanında henüz başlangıç aşamasında olan Türkiye bu Kamu verisinin yeniden kullanımı alanında henüz başlangıç aşamasında olan Türkiye bu Kamu verisinin yeniden kullanımı alanında henüz başlangıç aşamasında olan Türkiye bu Kamu verisinin yeniden kullanımı alanında henüz başlangıç aşamasında olan Türkiye bu 

alanda gelişme kaydederek ekonomik ve sosyal fayda sağlayabilir, kamu yönetiminde alanda gelişme kaydederek ekonomik ve sosyal fayda sağlayabilir, kamu yönetiminde alanda gelişme kaydederek ekonomik ve sosyal fayda sağlayabilir, kamu yönetiminde alanda gelişme kaydederek ekonomik ve sosyal fayda sağlayabilir, kamu yönetiminde 

şeffaflığışeffaflığışeffaflığışeffaflığı    artırabilir.artırabilir.artırabilir.artırabilir.    

Kamu verisinin yeniden kullanımı kamuda şeffaflığı artırmak, bütçe açığını azaltmak, 

kamu harcamalarında verimi arttırmak, girişimlerin yenilikçi uygulamalar ve ürünler 

üretmesinin yolunu açmak gibi toplumsal ve ekonomik etkileri olabilecek bir alandır. 

Örneğin Ocak 2013 itibariyle borsada yaklaşık 7 Milyar ABD dolarlık değere ulaşmış, 

teknoloji şirketi Garmin kamu coğrafi bilgisinden yararlanmıştır. İngiltere ve ABD’de 

kamu harcamaları ve hükümetin işleyişine dair veriler yeniden kullanıma açılarak 

şeffaflık artırılmıştır.  

Türkiye kamu verisinin yeniden kullanımında küresel örneklerin gerisinde kalmıştır.Türkiye kamu verisinin yeniden kullanımında küresel örneklerin gerisinde kalmıştır.Türkiye kamu verisinin yeniden kullanımında küresel örneklerin gerisinde kalmıştır.Türkiye kamu verisinin yeniden kullanımında küresel örneklerin gerisinde kalmıştır.    

Türkiye’de kamu verisinin yeniden kullanımı alanında mevzuat eksiklikleri olduğu, bir 

açık kamu verisi kataloğu henüz oluşturulmadığı ve kamunun yeniden kullanıma açtığı 

verilerin yeniden kullanmaya açık formatlarda olmadığı gözlemlenmiştir. 

Kamu verisinin yeniden kullanımı alanında en başarılı ülkelerde kamu verisinin yeniden 

kullanımı için gerekli yasal altyapı hazırlandığı, yeniden kullanıma açılabilecek verilerin 

belirlendiği ve kamu kurumlarına veri paylaşım zorunluluğu getirildiği görülmüştür. Bu 

verilerin yayınlanacağı açık veri katalogları 2012 sonu itibariyle BM e-devlet gelişme 

endeksinde (e-government development index) en üst sıralardaki 10 ülkenin hepsinde 

kurulmuştur. Bu çabalar sonunda kullanıma açılan kamu verisinin yeniden kullanımını 

sağlayacak uygulama geliştirme ekosisteminin geliştirilmesi için de yarışma ve 

konferanslar özellikle İngiltere ve ABD’de düzenlenmektedir. 

B. TeB. TeB. TeB. Temalar, Strateji/Gelişim Alanları ve Uygulamalarmalar, Strateji/Gelişim Alanları ve Uygulamalarmalar, Strateji/Gelişim Alanları ve Uygulamalarmalar, Strateji/Gelişim Alanları ve Uygulamalar    

a.a.a.a. Genel BakışGenel BakışGenel BakışGenel Bakış    

Eksen kapsamında oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve uygulamalar aşağıda Eksen kapsamında oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve uygulamalar aşağıda Eksen kapsamında oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve uygulamalar aşağıda Eksen kapsamında oluşturulan temalar, strateji/gelişim alanları ve uygulamalar aşağıda 

gösterilmektedir:gösterilmektedir:gösterilmektedir:gösterilmektedir:    

Tema 8.1 eTema 8.1 eTema 8.1 eTema 8.1 e----Devlet hizmetlerinin kullanımının artırılmasıDevlet hizmetlerinin kullanımının artırılmasıDevlet hizmetlerinin kullanımının artırılmasıDevlet hizmetlerinin kullanımının artırılması    
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Strateji/gelişim alanı 8.1.1 Kamu Strateji/gelişim alanı 8.1.1 Kamu Strateji/gelişim alanı 8.1.1 Kamu Strateji/gelişim alanı 8.1.1 Kamu kurumlarıyla elektronik ortamda iletişim kuran kurumlarıyla elektronik ortamda iletişim kuran kurumlarıyla elektronik ortamda iletişim kuran kurumlarıyla elektronik ortamda iletişim kuran 

birey ve girişimlerin, tüm birey ve girişimlere oranının artırılmasıbirey ve girişimlerin, tüm birey ve girişimlere oranının artırılmasıbirey ve girişimlerin, tüm birey ve girişimlere oranının artırılmasıbirey ve girişimlerin, tüm birey ve girişimlere oranının artırılması    

8.1.1.1 e-Devlet’te Kullanıcı Odaklılık Rehberi’nin hazırlanması ve rehbere 

uyumun sağlanması 

8.1.1.2 En önemli e-devlet hizmetlerinin geliştirilmeleri ya da yeniden 

tasarlanmaları 

8.1.1.3 Mobil ortamda ya da sosyal medya üzerinde sunulmasıyla en çok 

faydayı sağlayacak hizmetlerin mobil ortama geçirilmesi ya da sosyal 

medya üzerinde sunulması 

8.1.1.4 e-Devlet hizmetlerinin e-Devlet Kapısı’nda toplanması 

8.1.1.5 e-Kimlik Kartıyla Kimlik Doğrulama Sisteminin Yaygınlaştırılması 

8.1.1.6 e-Devlet bilinirlik kampanyası düzenlenmesi 

8.1.1.7 e-Katılımcılığın geliştirilmesi 

Tema 8.2 eTema 8.2 eTema 8.2 eTema 8.2 e----Devlet hizmetlerinin arzının geliştirilmesiDevlet hizmetlerinin arzının geliştirilmesiDevlet hizmetlerinin arzının geliştirilmesiDevlet hizmetlerinin arzının geliştirilmesi    

Strateji/gelişim alanı 8.Strateji/gelişim alanı 8.Strateji/gelişim alanı 8.Strateji/gelişim alanı 8.2.1 e2.1 e2.1 e2.1 e----Devlet hizmetlerinin arzının artırılmasıDevlet hizmetlerinin arzının artırılmasıDevlet hizmetlerinin arzının artırılmasıDevlet hizmetlerinin arzının artırılması    

8.2.1.1 Kamu kurumlarında BT stratejileri hazırlanması 

8.2.1.2 İhale sürecinin BT uyumlu hale getirilmesi 

8.2.1.3 BT Proje Yönetiminin Geliştirilmesi 

8.2.1.4 BT projesi değerlendirme/izleme sisteminin güncellenmesi 

8.2.1.5 “Kamu Teknik Ölçütleri Kılavuzu” hazırlanması ve kılavuza uyumun 

sağlanması 

8.2.1.6 BGM pozisyonunun kurulması 

8.2.1.7 Kamu BT insan kaynağı politikasının güncellenmesi 

Strateji/gelişim alanı 8.2.2 Kamu kurumlarının BT alanında birlikte Strateji/gelişim alanı 8.2.2 Kamu kurumlarının BT alanında birlikte Strateji/gelişim alanı 8.2.2 Kamu kurumlarının BT alanında birlikte Strateji/gelişim alanı 8.2.2 Kamu kurumlarının BT alanında birlikte 

çalışçalışçalışçalışabilmelerinin sağlanmasıabilmelerinin sağlanmasıabilmelerinin sağlanmasıabilmelerinin sağlanması    
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8.2.2.1 Kamu BT stratejisi ve eşgüdümü modelinin belirlenmesi 

8.2.2.2 Kamu veri merkezi altyapılarının birleştirilmesi 

8.2.2.3 Kamu BT merkezileştirilmesi modeline karar verilmesi 

8.2.2.4 Kamu bulut bilişim modeline karar verilmesi 

8.2.2.5 Kamu BGM’ler kurulu kurulması 

8.2.2.6 Ortak çözüm ve altyapıların geliştirilmesi 

8.2.2.7 Omurga veritabanlarının geliştirilmesi 

8.2.2.8 Kamu BT Yetkinlik Merkezi oluşturulması 

Strateji/gelişim alanı 8.2.3 Ortak tedarikle kamu BT alımlarında verimlStrateji/gelişim alanı 8.2.3 Ortak tedarikle kamu BT alımlarında verimlStrateji/gelişim alanı 8.2.3 Ortak tedarikle kamu BT alımlarında verimlStrateji/gelişim alanı 8.2.3 Ortak tedarikle kamu BT alımlarında verimliliğin iliğin iliğin iliğin 

artırılmasıartırılmasıartırılmasıartırılması    

8.2.3.1 Ortak tedarikle kamu BİT alımlarında verimliliğin artırılması 

Tema 8.3 Kamu verisinin yeniden kullanımının artırılmasıTema 8.3 Kamu verisinin yeniden kullanımının artırılmasıTema 8.3 Kamu verisinin yeniden kullanımının artırılmasıTema 8.3 Kamu verisinin yeniden kullanımının artırılması    

Strateji/gelişim alanı 8.3.1 Kamu verisinin yeniden kullanıma açılmasının ve Strateji/gelişim alanı 8.3.1 Kamu verisinin yeniden kullanıma açılmasının ve Strateji/gelişim alanı 8.3.1 Kamu verisinin yeniden kullanıma açılmasının ve Strateji/gelişim alanı 8.3.1 Kamu verisinin yeniden kullanıma açılmasının ve 

açılan verilerin yeniden kullanımaçılan verilerin yeniden kullanımaçılan verilerin yeniden kullanımaçılan verilerin yeniden kullanımının artırılmasıının artırılmasıının artırılmasıının artırılması    

8.3.1.1 Kamu verisinin yeniden kullanımıyla ilgili gerekli çerçevenin 

oluşturulması ve kamu verisinin yeniden kullanımını artıracak 

uygulamaların hayata geçirilmesi 
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b.b.b.b. Temalar ve Stratejiler/Gelişim AlanlarıTemalar ve Stratejiler/Gelişim AlanlarıTemalar ve Stratejiler/Gelişim AlanlarıTemalar ve Stratejiler/Gelişim Alanları    

Tema 8.1: eTema 8.1: eTema 8.1: eTema 8.1: e----Devlet hizmetlerinin Devlet hizmetlerinin Devlet hizmetlerinin Devlet hizmetlerinin kullanımının artırılmasıkullanımının artırılmasıkullanımının artırılmasıkullanımının artırılması    

e-Devlet hizmetlerinin kullanımının artırılması temasındaki temel amaç, artan sayıda 

birey ve girişimlerin e-devlet hizmetlerinden kolaylıkla faydalanmalarını sağlamaktır. Bu 

tema temelde bir strateji / gelişim alanını kapsamaktadır: 

8.1.1 Kamu kurumlarıyla elektronik ortamda iletişim kuran birey ve girişimlerin, 8.1.1 Kamu kurumlarıyla elektronik ortamda iletişim kuran birey ve girişimlerin, 8.1.1 Kamu kurumlarıyla elektronik ortamda iletişim kuran birey ve girişimlerin, 8.1.1 Kamu kurumlarıyla elektronik ortamda iletişim kuran birey ve girişimlerin, 

tüm birey ve girişimlere oranının artırılması: tüm birey ve girişimlere oranının artırılması: tüm birey ve girişimlere oranının artırılması: tüm birey ve girişimlere oranının artırılması: e-Devlet hizmetlerinin kamuya ve 

kullanıcılara en yüksek seviyede fayda sağlamasının temel yolu e-devlet kullanım 

oranının artırılmasıdır. Bu strateji/girişim alanı e-devlet hizmetlerinin kullanıcı 

odaklılığını artırarak, e-devlet hizmetlerinden vatandaş ve girişimlerin daha büyük 

bir kısmının faydalanmasını hedeflemektedir. Bu alanda AB e-devlet kullanım 

ortalamasının geçilmesi hedefi konulabilir. 

Tema 8.2 eTema 8.2 eTema 8.2 eTema 8.2 e----Devlet hizmetlerinin arzının geliştirilmesiDevlet hizmetlerinin arzının geliştirilmesiDevlet hizmetlerinin arzının geliştirilmesiDevlet hizmetlerinin arzının geliştirilmesi    

e-Devlet hizmetlerinin arzının geliştirilmesi temasındaki temel amaç, e-devlet 

hizmetlerinin çağdaş teknoloji ve en iyi uygulamalardan faydalanarak etkin ve verimli bir 

şekilde sunulmasını sağlamaktır. Bu tema temelde 3 strateji / gelişim alanını 

kapsamaktadır:    

8.2.1 Strateji/Gelişim Alanı 8.2 e8.2.1 Strateji/Gelişim Alanı 8.2 e8.2.1 Strateji/Gelişim Alanı 8.2 e8.2.1 Strateji/Gelişim Alanı 8.2 e----Devlet hiDevlet hiDevlet hiDevlet hizmetlerinin arzının artırılmasızmetlerinin arzının artırılmasızmetlerinin arzının artırılmasızmetlerinin arzının artırılması: : : : e-Devlet 

hizmetlerinin arzı sağlanmazsa e-devlet kullanım oranında da artış sağlanması 

zor olacak ve e-devletin kamuya katkıları sınırlı olacaktır. Dolayısıyla e-devlet 

hizmetlerinin arzında gelişme sağlanması e-devletin faydalarının gerçekleşmesi 

için kritiktir. Bu alanda konulabilecek bir hedef e-devlet hizmetlerinin arzında AB 

ortalamasının geçilmesi olabilir. 

8.2.2 Strateji/Gelişim Alanı 8.3 Kamu kurumlarının BT alanında birlikte 8.2.2 Strateji/Gelişim Alanı 8.3 Kamu kurumlarının BT alanında birlikte 8.2.2 Strateji/Gelişim Alanı 8.3 Kamu kurumlarının BT alanında birlikte 8.2.2 Strateji/Gelişim Alanı 8.3 Kamu kurumlarının BT alanında birlikte 

çalışabilmelerinin sağlanması: çalışabilmelerinin sağlanması: çalışabilmelerinin sağlanması: çalışabilmelerinin sağlanması: Türkiye’de kamu kurumlarının birlikte 

çalışabilirliğiyle ilgili küresel örneklere göre geri kalmıştır ve küresel örnekler 

temel alınarak ilerleme kaydedilebilir. Örneğin ortak çözüm ve altyapıların sınırlı 

olarak geliştirilmesi, BT yöneticilerinin en iyi uygulamalardan düzenli olarak 

haberdar olmamaları gibi durumlar kamu BT etkinliğini olumsuz yönde 

etkilemektedir. 
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8.2.38.2.38.2.38.2.3 Strateji/Gelişim AlanStrateji/Gelişim AlanStrateji/Gelişim AlanStrateji/Gelişim Alanı 8.4 Ortak tedarikle kamu BT alımlarında verimliliğin ı 8.4 Ortak tedarikle kamu BT alımlarında verimliliğin ı 8.4 Ortak tedarikle kamu BT alımlarında verimliliğin ı 8.4 Ortak tedarikle kamu BT alımlarında verimliliğin 

artırılması: artırılması: artırılması: artırılması: Kamu merkezi yönetim BİT yatırım ödenekleri 2012 itibariyle yıllık 2,5 

Milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu harcamaların etkinliğinin sağlanması kamu 

kaynaklarının verimli kullanımı açısından büyük önem taşınmaktadır. Ortak tedarik 

sayesinde küresel örneklerde ve kamuda bazı bakanlıklarda önemli tasarruflar 

sağlanmıştır. Küresel örneklerde farklı kaynaklara göre ortak satın alma %15-%40 

aralığında birim fiyat düşüşleri sağlayabilmektedir. Türkiye’de de kamuda farklı 

alanlarda ortak satın almadan faydalanılmaktadır. Örneğin Sağlık Bakanlığı’nda 

2004 yılında başlanan referans fiyat uygulamasıyla ilaç masraflarında 2007 yılı 

itibariyle yılda 1 milyar TL tasarruf sağlanmış ve 2003-2007 yılları arasında 

ortalama ilaç birim fiyatı nominal TL olarak %40 azalmıştır. İlaç sektöründe de, 

pek çok BT alt sektöründe de ürün geliştirme Ar-Ge maliyeti yüksek ancak diğer 

ürün birim maliyetleri düşüktür. 

Tema 8.3 Kamu verisinin yeniden kullanımının artırılmasıTema 8.3 Kamu verisinin yeniden kullanımının artırılmasıTema 8.3 Kamu verisinin yeniden kullanımının artırılmasıTema 8.3 Kamu verisinin yeniden kullanımının artırılması    

Kamu verisinin yeniden kullanımının artırılması temasındaki temel amaç, kamu verisinin 

yeniden kullanımı sayesinde girişim ve bireylerin ekonomik fayda sağladığı ve kamuda 

şeffaflığın sağlandığı bir e-devlet altyapısının oluşturulmasıdır. Bu tema temelde bir 

strateji / gelişim alanını kapsamaktadır:    

8.3.18.3.18.3.18.3.1 Kamu verisinin yeniden kullanıma açılmasının ve açılan verilerin yeniden Kamu verisinin yeniden kullanıma açılmasının ve açılan verilerin yeniden Kamu verisinin yeniden kullanıma açılmasının ve açılan verilerin yeniden Kamu verisinin yeniden kullanıma açılmasının ve açılan verilerin yeniden 

kullanımının artırılması: kullanımının artırılması: kullanımının artırılması: kullanımının artırılması: Kamu verisinin yeniden kullanılması önemli ekonomik 

değer yaratma ve kamuya şeffaflık sağlama potansiyeli olan, 2000’lerden beri 

küresel örneklerin BT alanındaki stratejilerinde önemli yer tutmaya başlayan bir 

alandır. Türkiye 2000’lerin başında ortaya çıkmış bu yeni alanda faaliyet 

göstererek önemli ekonomik ve sosyal fayda yaratabilir. 
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c.c.c.c. Uygulama DetaylarıUygulama DetaylarıUygulama DetaylarıUygulama Detayları    

Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik eksenindeki neredeyse tüm 

uygulamaların sorumlusu mevzuat gereği Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığıdır. Uygulamalarda ilgili kuruluşlara yer verilmiştir ancak e-devlet hizmetlerinin 

eşgüdümü görevinin sorumlusu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bu ilgili 

kurumların uygulamaların gerçekleştirilmesindeki sorumluluklarını belirleyecektir. 

2011’de Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na 

dönüştürülürken, e-devlet hizmetlerinin eşgüdümü görevi bu bakanlığın Haberleşme 

Genel Müdürlüğü’ne 1 Kasım 2011 tarihinde 28102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname” kapsamında verilmiştir. Haberleşme Genel Müdürlüğü’ne bu 

sorumluluğu veren madde şu şekildedir: “Haberleşme Genel Müdürlüğünün görevleri 

şunlardır: Bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde; ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve eşgüdümü sağlayarak e-devlet hizmetlerinin kapsamı ve 

yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu hizmetlere ilişkin eylem planlarını hazırlamak, 

eşgüdüm ve izleme etkinliklerini yürütmek, gerekli düzenlemeleri hazırlamak ve bu 

kapsamda ilgili etkinlikleri koordine etmek”. 

Tema 8.1: eTema 8.1: eTema 8.1: eTema 8.1: e----Devlet hizmetlerinin kullanımının artırılmasıDevlet hizmetlerinin kullanımının artırılmasıDevlet hizmetlerinin kullanımının artırılmasıDevlet hizmetlerinin kullanımının artırılması    

Strateji/Gelişim Alanı 8.1.1: Kamu kurumlarıyla elektronik ortamda iletişim kuran Strateji/Gelişim Alanı 8.1.1: Kamu kurumlarıyla elektronik ortamda iletişim kuran Strateji/Gelişim Alanı 8.1.1: Kamu kurumlarıyla elektronik ortamda iletişim kuran Strateji/Gelişim Alanı 8.1.1: Kamu kurumlarıyla elektronik ortamda iletişim kuran 

birey ve girişimlerin, tüm birey ve girişimlere oranında Türkiye’nin AB birey ve girişimlerin, tüm birey ve girişimlere oranında Türkiye’nin AB birey ve girişimlerin, tüm birey ve girişimlere oranında Türkiye’nin AB birey ve girişimlerin, tüm birey ve girişimlere oranında Türkiye’nin AB 

ortalamasını geçmesiortalamasını geçmesiortalamasını geçmesiortalamasını geçmesi    

8.1.1.1 e8.1.1.1 e8.1.1.1 e8.1.1.1 e----DevDevDevDevlet’te Kullanıcı Odaklılık Rehberi’nin hazırlanması ve rehbere let’te Kullanıcı Odaklılık Rehberi’nin hazırlanması ve rehbere let’te Kullanıcı Odaklılık Rehberi’nin hazırlanması ve rehbere let’te Kullanıcı Odaklılık Rehberi’nin hazırlanması ve rehbere 

uyumun sağlanmasıuyumun sağlanmasıuyumun sağlanmasıuyumun sağlanması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

e-Devlet hizmetlerini kullanıcı odaklı hale getirmek için güncel tutulacak “e-Devlet’te 

Kullanıcı Odaklılık Rehberi” hazırlanması ve e-devlet hizmetlerinin (örneğin kamu 

internet sitelerinin, kamu mobil uygulamalarının, kamunun sosyal ağlarda 

paylaşımlarının) bu rehberde belirlenen ölçütlere uyumunun sağlanması 

Rehberin içinde yer alabilecek örnek alanlar aşağıda özetlenmiştir: 
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1) e-Devlet hizmetlerinin kapsamı: Elektronik ortama taşınması gereken e-devlet 

hizmetlerinin belirlenmesinde kullanılacak kıstaslar 

• Hizmetin elektronik ortamda potansiyel kullanım miktarı 

• Hizmetin elektronik ortama taşınmasının kullanıcılarına ve kamuya ekonomik ve 

sosyal alanlardaki faydaları 

• Hizmetin elektronik ortama taşınma maliyeti 

2) Rehbere uyumun e-devlet hizmetinin kullanımına etkisini ölçmeye izin verecek ve 

kullanımın artışına engel olan hususların belirlenmesini sağlayacak bir ölçüm sistemi 

• Kullanıcıların e-devlet hizmetini kullanma deneyimlerinin anlaşılması için e-devlet 

hizmetlerinin sunumunda ölçülmesi gereken değerler 

o Tekil ziyaretçi sayısı 

o Kullanıcı başına son bir yılda e-devlet hizmeti alma ve e-devlet hizmeti ziyaret 

etme sayıları 

o e-Devlet hizmetini ziyaret eden ancak hizmet almayan kullanıcıların tüm 

kullanıcılara oranı 

o Hizmet alımı için harcanan süre 

o Kullanıcı başına ziyaret edilen sayfa sayısı 

• Elektronik ortamda hizmet alan kullanıcıların memnuniyetini ölçen bir anket 

• Çevrimdışı ortamda hizmet alan kullanıcıların bu tercihinin sebebini anlamaya 

yönelik, sunulan e-devlet hizmetlerinin kapsam, bilinirlik, tercih edilme, 

ulaşılabilirlik ve kullanım kolaylığı açısından yeterli olup olmadıklarını ölçen, 

kullanıcıların ihtiyaç ve isteklerinin, hizmet alma deneyiminin anlaşılmasını 

sağlayacak bir anket 

• Elektronik ve çevrimdışı ortamdaki anketler için ayrı ayrı olarak anketlerin 

yapılması gereken sıklık, katılımcı profili ve sorulacak sorular 

o Örneğin anketler rehbere uyum çalışmasının başında kullanıcıları anlamak için 

yapılabilir 

o Rehbere uyum sağlandıktan sonra anketler devam ettirilerek rehbere uyumun 

e-devlet hizmetine etkisi ölçülebilir 

3) e-Devlet hizmetlerinin bilinirliğini ölçüm ve artırma yöntemleri 

• e-Devlet hizmetlerinde ulaşılması gereken bilinirlik seviyesi 

• Kullanıcı anketi sonuçlarına göre bilinirlik artırma için hangi mecraların tercih 



 

800 

 

edileceğini belirleyen kıstaslar 

• Bilinirlik artırmada kullanılacak geleneksel ve yeni medya kanallarının nasıl 

kullanılması gerektiğinin açıklanması, örneğin kamu sosyal medya 

paylaşımlarında izlenmesi gereken esaslar 

• e-Devlet hizmetlerinin bilinirliğini artırma çalışmalarının etkisinin ölçülmesinde 

izlenecek yaklaşım 

4) e-Devlet hizmetlerinin tercih edilmesini sağlayacak yöntemler 

• Elektronik ortamdaki hizmetlerin avantajlı hale getirilmesiyle ilgili yöntemler 

(elektronik ortamda son başvuru sürelerinin uzatılması, ücretlerin azaltılması gibi) 

• Bu yöntemlerin hangi durumlarda (örneğin elektronik ortamda potansiyelinin 

önemli seviyede altında kullanılan ve e-Devlet’te Kullanıcı Odaklılık Rehberi’ne 

diğer alanlarda uyum sağlamış hizmetlerde) izleneceğine dair ölçütler 

• e-Devlet hizmetlerinin elektronik ortamda kullanımı belirlenen seviyeleri aştıkça, 

hizmetlerin çevrimdışı ortamda sunumuyla ilgili gerekli düzenlemeler (Hizmetin 

çevrimdışı ortamda verildiği kamu kuruluşlarının sayısının ve personelinin 

azaltılması gibi) 

5) e-Devlet hizmetlerine ulaşılabilirliği artıracak ölçütler: 

• Mobil hizmetlerle ilgili arayüz, sunulacak platformlar, test yöntemleri gibi 

alanlarda ölçütler 

• Hizmetin mobil ortamda sunulmasına karar verilirken kullanılacak kıstaslar 

o Kullanıcı anketi sonuçlarına göre hizmetin mobil ortamda potansiyel 

kullanım miktarı 

o Hizmetin mobil ortama taşınmasının kullanıcılarına ve kamuya ekonomik 

ve diğer alanlardaki faydaları 

o Hizmetin mobil ortama taşınma maliyeti 

• Hizmetin e-Devlet Kapısı’na entegrasyon yöntemi (örneğin hizmete sadece 

bağlantı sağlanması ya da hizmetin e-Devlet Kapısı’na arayüz entegrasyonunun 

sağlanması) belirlenirken kullanılacak kıstaslar 

o Hizmetin e-Devlet Kapısı’nda potansiyel kullanım miktarı 

o Hizmetin e-Devlet Kapısı’na entegrasyon maliyeti 

6) e-Devlet hizmetlerinin kullanım kolaylığıyla ilgili ölçüt ve süreçler 
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• e-Devlet hizmet sunum süreçlerindeki adım sayısı ve adımların elektronik ortamda 

sunum oranıyla ilgili ölçütler 

• e-Devlet hizmetlerinin arayüzleriyle ilgili ölçütler (örneğin engellilerin ya da farklı 

ülkelerden vatandaşların e-devlet hizmetlerini kullanabilmelerini sağlayacak 

ölçütler) 

• e-Devlet hizmetlerinin kullanım kolaylığının kullanıcıların katılımıyla 

geliştirilmesiyle ilgili ölçüt ve süreçler (projenin ilk hizmete sunulmasında iş birimi 

yöneticisi ve kurumun en üst yöneticisiyle sistemin test edilmesi, e-devlet hizmeti 

sunulmaya başladıktan sonra anket sonuçlarındaki kullanıcı isteklerinin e-devlet 

hizmetine yansıtılması süreci) 

• e-Devlet hizmetlerinin kullanımına dair yardım sayfalarıyla ilgili tasarım ve 

kullanılacak dille ilgili ölçütler 

• Hizmet hata oranıyla ilgili ölçütler (Örneğin kullanıcıların hata yüzünden hizmet 

alamama oranı) 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye bireylerde ve girişimlerde e-devlet kullanım oranında AB’de son sıralardadır. 

Türkiye’deki düşük internet yaygınlığı hesaba katıldığında dahi bu durum önemli ölçüde 

değişmemektedir. 

• Türkiye Avrupa ülkeleri arasında bireylerde e-devlet hizmetleri yoluyla bilgi 

almada sondan 2., form indirmede sonuncu, form göndermede sondan 3. 

konumdadır.  

• Türkiye girişimlerde e-devlet hizmetleri yoluyla bilgi almada sondan 9., form 

indirmede sondan 3., form göndermede sondan 5.’dir. 

• Türkiye e-devlet kullanıcılarının toplam internet kullanıcılarına oranında da 

Avrupa’da son sıralardadır. 

e-Devlet hizmetlerinin kullanılması için bu hizmetlerin sunulması, sunulan hizmetlerin 

bilinmesi, bilinen hizmetlerin tercih edilmesi, tercih edilen hizmetlere erişilebilmesi ve 

erişilen hizmetlerin kolaylıkla kullanılması gerekmektedir. Kullanıcı odaklılıkla ilgili önemli 

bu 5 hususta Türkiye’de eksiklikler bulunmaktadır. 

Kapsam: e-Devlet hizmetlerinin kapsamında olumlu gelişmeler olsa da e-devlet 
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hizmetlerinin kapsamı küresel örneklerin gerisinde kalmıştır. Bu alandaki ihtiyaçlar 

“8.1.1.2 En önemli e-devlet hizmetlerinin geliştirilmeleri ya da yeniden tasarlanmaları” 

uygulaması altında belirtilmiştir. 

Bilinirlik: Vatandaşların e-devlet hizmetlerinden haberdar olmamaları e-devlet 

hizmetlerinin kullanımını azaltmaktadır ve Türkiye’de kamunun bilinçlendirme çalışmaları 

küresel örneklere göre daha zayıf kalmaktadır. 

• Çeşitli kaynaklara göre e-devlet hizmetlerinin bilinirlik azlığı e-devlet hizmetlerini 

kullanmayan vatandaşların %20-%30'unun e-devlet hizmetlerini 

kullanamamasına neden olmaktadır. 

• Küresel örneklerde e-devlet hizmet bilinirliğini artırmak için reklam 

kampanyalarından faydalanılmış, mevcut sosyal medya kanallarında varlık 

gösterilmiş ve kamuda sosyal medya kullanımıyla ilgili kapsamlı rehberler 

hazırlanmıştır. Türkiye’de ise kamuda sosyal medya kullanımıyla ilgili hazırlanan 

kapsamlı bir rehbere ulaşılamamış, kamu kurumlarının çoğunluğunun sosyal 

medya hesaplarını ana sayfalarında paylaşmadıkları gözlemlenmiştir. 

Tercih edilme: e-Devlet hizmetlerinin çevrimdışı ortamdaki hizmetlere göre avantajlarının 

artırılmaması e-devlet hizmetlerinin tercih edilmesini azaltmaktadır. 

• Hollanda, İngiltere ve Kore gibi küresel örneklerde e-devlet hizmetlerinin 

çevrimdışı hizmetlere göre daha avantajlı olmalarını sağlayarak ya da çevrimdışı 

hizmetleri kaldırarak e-devlet hizmetlerinin tercih edilmesi sağlanmaya 

çalışılmıştır. 

Ulaşılabilirlik: Türkiye’de tüm e-devlet hizmetlerine tek bir internet sitesinden erişmek ve 

çoğu e-devlet hizmetine mobil ortamda ulaşmak henüz mümkün değildir. Bu durum e-

devlet hizmetlerine erişimi zorlaştırmaktadır. 

• e-Devlet hizmetlerini kullanan bireylerin yaklaşık %30’u e-devlet hizmetlerini 

bulmakta zorlandıklarını belirtmiştir. 

• Türkiye’de e-Devlet Kapısı kurulmuş olsa da, tüm e-devlet hizmetleri tek bir 

internet sitesinde toplanmış halde değildir. En çok kullanılan e-devlet 

hizmetlerinden bazıları, girişimlere yönelik çoğu e-devlet hizmeti ve çoğu belediye 

e-devlet hizmeti e-Devlet Kapısı’ndan verilmemektedir. ABD, İngiltere, Kore ve 
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Hollanda gibi küresel örneklerde ise bireylere ve girişimlere yönelik e-devlet 

hizmetlerinin toplandığı e-devlet kapıları kurulmuştur. 

• Türkiye’de e-devlet hizmetlerinin çoğu mobil ortamda sunulmamaktadır ve mobil 

uygulamalar geliştirilmesi konusunda kamuda geliştirilmiş bir rehber 

bulunmamaktadır. Kore ve ABD gibi küresel örneklerde ise mobil alanda e-devlet 

hizmetlerine ulaşımı artırmak için kamu kurumları için mobil yazılım geliştirme 

rehberleri hazırlanmıştır. 

Kullanım kolaylığı: Türkiye’de kullanıcıların katılımıyla e-devlet hizmetlerinin kullanım 

kolaylığının artırılmasına yönelik çalışmalar küresel örneklerin gerisinde kalmaktadır. 

• Küresel örneklerde kullanıcıların katılımıyla kullanım kolaylığının geliştirilmesi 

alanında kamu BT personeline yol gösterme amaçlı, e-devlet hizmeti tasarım 

sürecini anlatan ve hizmetin geliştirilme sürecine kullanıcıların katılımının nasıl 

sağlanabileceğini açıklayan rehberler hazırlanmıştır. Türkiye’de böyle bir rehber 

henüz hazırlanmamıştır ve kamu BT yöneticilerinin önemli bir kısmı bu alanda 

yeterli yönlendirme sağlanmadığını belirtmiştir. 

• Türkiye’de de kullanım kolaylığını artırma amacıyla 2006 yılında Kamu Kurumları 

İnternet Sitesi Kılavuzu hazırlanmış, bu kılavuz yardımıyla kamu kurumlarının 

internet sitelerinin görünümlerinin birbirleriyle uyumlu olmasını hedeflenmiştir. 

Kılavuza uyum zorunlu tutulmuş ancak kılavuza uyumun ölçülmesini sağlayacak 

bir kontrol listesi sağlanmamıştır. Kılavuzun ikinci sürümü 2009 yılında 

geliştirilmiştir ancak bu sürüme uyum zorunlu tutulmamıştır. 
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3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı 

• TUBİTAK 

• Türk Standartları Enstitüsü 

• Başbakanlık  

• e-Devlet hizmeti sunan kamu kurumları 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Kamu kurumlarının rehber sayesinde kullanıcı odaklılık 

alanında izlemeleri gereken prensiplere kolayca 

ulaşabilmeleri 

o Merkezi yönetim BT yöneticilerinin %14’ü, yerel yönetim 

BT yöneticilerinin ise %28’i kullanıcı odaklılık konusunda 

daha fazla yönlendirmenin gerekli olduğunu belirtmiştir. 

Farklı anket katılımcılarının çalıştıkları kurumların benzer 

sayıda e-devlet hizmeti sunduklarını varsayarsak, bu 

rehberin merkezi yönetim e-devlet hizmetlerinin %10-

%20, belediye e-devlet hizmetlerinin %25-%35 aralığında 

bir kısmının kullanıcı odaklılığını artıracağı beklenebilir. 

• Rehbere uyum sağlanmasıyla e-devlet kullanım oranı ve 

dolayısıyla e-devletin kamuya ve kullanıcılarına faydalarının 

artması 

• Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki performans 

göstergelerinden yararlanabilir: 

o Rehbere uyumu denetlenen e-devlet hizmetleri arasında 

rehbere uyum sağlayan e-devlet hizmetlerinin oranı 
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o Bireylerin ve girişimlerin e-devlet hizmetlerini kullanma 

oranı 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) Rehberin 

tamamlanmasında 

proje ekibinin çalışması 

ve katılımcılık için 

atölye çalışmaları 

düzenlenmesi 

 

1-2 Milyon TL 

Eğitim/farkındalık (Kamu) Farklı kamu 

kurumlarında “e-

Devlet’te Kullanıcı 

Odaklılık Rehberi”nin 

bilinirliğinin sağlanması  

20-50 bin TL 

İşgücü (Kamu) Rehberin sene içinde 

kullanıcı odaklılık 

alanındaki gelişmeler 

göz önüne alınarak 

güncellenmesi 

Yılda 20-50 bin TL, 5 yılda 

100-250 bin TL 

Toplam  1.120-2.300 bin TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    
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Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır.  

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• 8.1.1.6 e-Devlet bilinirlik kampanyası 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• 4.2.1.2 Yaygın eğitim programlarıyla dijital göçmenlere ve dezavantajlı kesimlere 

KİEM’lerde dijital okuryazarlık eğitimlerinin verilmesi 

 

9. Üst Seviye Uy9. Üst Seviye Uy9. Üst Seviye Uy9. Üst Seviye Uygulama Adımlarıgulama Adımlarıgulama Adımlarıgulama Adımları    

• Bu ve diğer uygulamalarda kamu-özel sektör-üniversite işbirliğinin sağlanması için 

gerekli eşgüdümü sağlayacak ve farklı kesimlerin ölçütler konusunda görüşlerini 

değerlendirecek “e-Devlet Paydaşları Koordinasyon Kurulu”nun oluşturulması. 

Kurula örneğin aşağıda sıralanmış uzman ve paydaşların katılımı değer katacaktır: 

o Üst düzey kamu BT yöneticileri 

o e-Devlet alanında faaliyet göstermiş STK’lar 

o e-Devlet hizmeti geliştirilmesinde yüklenici olarak faaliyet gösteren girişimler 

• Rehberin kapsamının belirlenmesi 

• Rehberi hazırlayacak ekibin kurulması. Ekibe aşağıda sıralanmış uzmanların katılımı 

değer katacaktır: 

o Bilgisayar-insan etkileşimi, e-devlet hizmetleri üzerine deneyimli akademisyenler 

o Engelli bireylere yönelik e-devlet hizmetleri konusunda deneyimli uzmanlar 

o Kullanıcı odaklılık üzerine deneyimli kamu personeli 

• Rehberin uluslararası en iyi uygulamalar, mevcut teknik kılavuzlar (örneğin Kamu 

Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu) ve standartlardan (örneğin TS ISO/IEC 9241-151: 
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İnsan-Sistem Etkileşimi Standardı) faydalanılarak hazırlanması 

• Rehberi hazırlayan ekibin rehbere uyum sistemini belirlemesi 

o Uyumu inceleyecek kurumun belirlenmesi. Örneğin Ulaştırma Bakanlığı 

bünyesindeki bir birim bu konuda yetkilendirilebilir. 

o Mümkün olduğunca objektif olarak ve kısa zamanda ölçülebilecek kriterler 

içeren uyum kontrol listesinin hazırlanması 

� Örneğin kontrol listesine internet üzerinden sunulan e-devlet hizmetlerinin 

arayüzleriyle ilgili kriterler eklenebilir ve bu kriterler bir program yardımıyla 

kontrol edilebilir. 

� Rehbere uyum durumunun kolayca anlaşılması için e-devlet hizmetinin 

rehbere uyumu yüzdeyle ifade edilebilecek şekilde özetlenebilir.  

o Rehbere uyum açısından incelenecek e-devlet hizmetlerine dair kıstasların 

belirlenmesi. Örneğin üzerlerinde yıllık 100 binin üzerinde işlem yapılan e-

devlet hizmetleri arasından rastgele belirlenen e-devlet hizmetlerinin 

incelenmesi 

o Uyum ölçüm sisteminin belirlenmesi. Örneğin bu konuda aşağıdaki gibi bir 

sistem belirlenebilir: 

� İnceleneceği belirlenen e-devlet hizmetiyle ilgili gerekli ölçümlerin rehbere 

uyumdan sorumlu kurum tarafından yapılması 

� e-Devlet hizmetinin rehber kontrol listesine dahil edilmiş ancak son 

kullanıcı tarafından gözlemlenemeyecek hususlarıyla ilgili olarak bu 

hizmeti sunan kamu kurumundan bilgi alınması 

� Uyum ölçümü sonuçlarının kamuya açık bir internet sitesinde 

paylaşılması. e-Devlet hizmetinin adı, hizmetin bulunabileceği adres, 

hizmetten sorumlu kurum, hizmetin rehbere uyum yüzdesi ve hizmetin 

rehbere uyumunun artırılması için yapılması gerekenlere bu internet 

sitesinde yer verilebilir. 

� Uyumu belirlenecek bir seviyenin (örneğin %80) altında olan hizmetlerin 

belirlenecek bir süre sonrasında (örneğin 6 ay) tekrar incelenmesi. 

• İçeriği yeni kılavuzda güncellenmiş bir şekilde ele alınan Kamu Kurumları İnternet 

Sitesi Kılavuzu’nun kamuda kaynak olarak kullanılmasına son verilmesi 
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• Rehberle ilgili kamu kurumlarında bilinirlik sağlanması 

• Kamu kurumlarının rehberle ilgili sorularını rehberin oluşturulmasında çalışmış kamu 

personeline sorabilmelerinin sağlanması 

• Geliştirilmekte olan ve geliştirilecek e-devlet projelerinin rehbere uyumunun 

sağlanmasında kullanıcı odaklı e-devlet projelerini yönetebilecek kamu 

personelinden destek alınması 

• Rehberin kullanıcı odaklılık alanındaki gelişmeler göz önüne alınarak güncel 

tutulması 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Kamu kurumları rehbere uyum sağlamayabilir. Kamuda BT alanında daha önceden 

hazırlanmış rehberlere uyum takip edilmemiştir. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Kapsamlı bir rehberin hazırlanma süresi üst yönetimin bu konuya ayırdığı zaman ve ekip 

büyüklüğüne göre değişiklik gösterecektir. Yaklaşık 3-6 aylık bir süre zarfında böyle bir 

rehberin taslağının hazırlanabileceği, taslağın geliştirilmesinden 3-6 ay sonra ise ilk 

sürümünün hazırlanabileceği düşünülmektedir. Rehbere uyum sağlanması sürecinin 

uzunluğu ise rehbere uyumu sağlanacak e-devlet hizmetlerinde yapılması gerekli 

değişikliklerin kapsamına göre değişiklik gösterecektir. 
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8.1.1.2 En önemli e8.1.1.2 En önemli e8.1.1.2 En önemli e8.1.1.2 En önemli e----devlet hizmetlerinin geliştirilmeleri ya da yenidendevlet hizmetlerinin geliştirilmeleri ya da yenidendevlet hizmetlerinin geliştirilmeleri ya da yenidendevlet hizmetlerinin geliştirilmeleri ya da yeniden    

tasarlanmalarıtasarlanmalarıtasarlanmalarıtasarlanmaları    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Merkezi ve yerel yönetim hizmetleri arasında elektronik ortamda kullanıcı odaklılığının 

artırılmasıyla en çok faydayı sağlayacak hizmetlerin elektronik ortamda geliştirilmesi ya 

da yeniden tasarlanması. Bu uygulama kapsamında mobil ortamda ya da sosyal 

medyada sunulmasıyla fayda sağlayacak hizmetler incelenmeyecek, o hizmetler 8.1.1.3 

Mobil ortamda ya da sosyal medya üzerinde sunulmasıyla en çok faydayı sağlayacak 

hizmetlerin mobil ortama geçirilmesi ya da sosyal medya üzerinde sunulması 

uygulamasında kapsanacaktır. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

e-Devlet hizmetlerinin kapsamında olumlu gelişmeler olsa da e-devlet hizmetlerinin 

kapsamı küresel örneklerin gerisinde kalmıştır. 

• Kamu başarılı, kamuya ve kullanıcılarına önemli ekonomik ve sosyal fayda 

sağlayabilecek Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS), Sosyal Yardım Bilgi 

Sistemi (SOYBİS) gibi e-devlet projeleri geliştirmektedir. 

• Mevcut hizmetlerin yeniden tasarlanmaları üzerine çalışmalar da bulunmaktadır. 

Örneğin e-Devlet Kapısı gibi bazı e-devlet hizmetleri yeni sürümlerle güncellenmekte, 

bu hizmetlerdeki gereksiz adımlar kaldırılmakta ve hizmetlerin kullanıcı odaklılıkları 

artırılmaktadır. 

• Türkiye’de vatandaşların çok kullandıkları düşünülen bazı hizmetlerin (örneğin 

askerlik, ikametgah kaydı alınması) elektronik ortamda sunumunda eksiklikler vardır. 

• Türkiye’de 2012 sonu itibariyle AB 20 temel kamu hizmetinin 5’inin çevrimiçi 

sunumunda eksikler bulunmaktadır ve bir hizmetinse yaygın kullanımı için gerekli 

koşullar oluşmamış durumdadır. 

Kıyaslarda temel alınan 4 ülke de BM e-devlet hizmet endeksinde ilk 5 sırada yer 

almaktadır. Ayrıca bu ülkelerden AB’de olanları AB e-devlet hizmet olgunluğu endeksine 
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göre de kamu hizmetlerinin çevrimiçi bulunma oranına göre de AB’de en üst sıralardadır. 

İngiltere de, Hollanda da bu ölçümlerde neredeyse %100 seviyesine ulaşmıştır. Bunun 

yanında İngiltere’de yılda 100,000’in üzerinde işlem yapılan e-devlet hizmetleri kullanıcı 

odaklı olarak yeniden tasarlanmaya başlanmış, bu konuda kamu yöneticilerine yol 

gösteren bir rehber hazırlanmıştır.  

Bu çalışma kapsamında Türkiye’de e-devlet hizmetlerinin ekonomik etkisi 2023’e kadar 

kullanım artırışıyla en çok ekonomik faydayı sağlayacak 3 hizmet üzerinden 

hesaplanmıştır. Bu 3 e-devlet hizmetlerinin ekonomik etkileri bu uygulamanın etki, fayda 

ve maliyetle ilgili kısımlarına dahil edilmiştir. Bu e-devlet hizmetlerinin seçiminde 

kullanılan kriterler aşağıda sıralanmıştır: 

• Hizmetler bireylere ya da girişimlere yönelik hizmetler arasından seçilmiştir. 

• Hizmetlerin her biri 2012 yılı itibariyle en az 10 Milyon kez kullanılmıştır. 

• Hizmet verdiği her birey ve girişim için önemli zaman ve masraftan tasarruf 

sağlayacak hizmetler seçilmiştir. 

Bu kriterler doğrultusunda aşağıdaki 3 e-devlet hizmeti seçilmiştir: 

• Sağlık Bakanlığı’na bağlı Merkezi Hastane Rezervasyon Sistemi 

• Adalet Bakanlığı’na bağlı mahkeme dava dosyası sorgulama hizmeti 

• Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı SGK 4A hizmet dökümü hizmeti 

Seçilen hizmetlerden mevcut durumda kaç işlem yapıldığı ve bu hizmetleri kullanan tekil 

kullanıcı sayısı hizmeti sunan kurum tarafından sağlanmış ya da kaynaklara dayanarak 

yakınsanmıştır. Bireylere yönelik e-devlet hizmetlerinin kullanım oranının İngiltere’de 

mevcut durumda bir e-devlet hizmetinin hedeflediği kullanım oranı olan %82’ye 2023 

itibariyle yükseleceği kabul edilmiştir. Mevcut durumda pek çok Avrupa ülkesinde 

girişimlere yönelik e-devlet hizmetlerinin kullanım oranının %90 seviyesinin üstüne 

çıkması göz önünde bulundurularak 2023’te girişimler arasında -devlet hizmetlerinin 

kullanım oranının %100 olacağı kabul edilmiştir. Bunlara ek olarak seçilen 3 hizmetin 

elektronik ortamda kullanıcılarına sağladığı ortalama zaman ve seyahat maliyeti 

tasarrufları hesaplanmıştır. Elektronik ortamda kullanım artışı sonucu yapılacak ek işlem 

sayısı, her işlemin sağladığı zaman ve seyahat maliyeti tasarruflarıyla çarpılarak e-

devletin ekonomik faydası yakınsanmıştır. 
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Hesaplamalarda dikkat edilen başka bir husus ise elektronik ortamda gerçekleştirilen 

her işlemin çevrimdışı ortamda gerçekleşecek bir işlemden tasarruf sağlamadığıdır. 

Elektronik ortamda hizmet almak çevrimdışı ortamda hizmet almaktan daha kolay 

olduğu için bazı hizmetlerde elektronik ortama geçiş yaşanırken hizmetin kullanım 

miktarı artmaktadır. Bu husus göz önüne alınmış, her hizmet için elektronik ortamdaki 

kullanım artışının çevrimdışı ortamda kullanımı nasıl etkileyeceği konusunda tahminler 

yapılmıştır. 

Bu hesaplamaların yapılmasında kurumlardan sağlanan verilerden faydalanılmıştır. 

Örneğin SGK’dan 4A Hizmet Dökümü hizmeti hakkında bilgi sağlanmış, bu hizmetin 

2012 yılında yaklaşık 39 Milyon kez kullanıldığı belirtilmiştir. Bu hizmetin çevrimdışı 

ortamda alınması ise ortalama 60 dakika sürmektedir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı 

• TUBİTAK 

• TURKSAT 

• Başbakanlık 

• e-Devlet hizmetleri sunan kamu kurumları 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

Mevcut durumun devam ettirilmesiMevcut durumun devam ettirilmesiMevcut durumun devam ettirilmesiMevcut durumun devam ettirilmesi    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Kamu ve kullanıcılarına en çok faydayı sağlayacak e-devlet 

hizmetlerinin kullanımının artırılması  

• Etkinin izlenmesinde aşağıdaki performans göstergelerinden 

yararlanabilir: 

o Geliştirilmiş ya da yeniden tasarlanmış e-devlet 
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hizmetlerinde gerçekleşen yıllık işlem ve tekil kullanıcı 

sayıları 

o Yeniden tasarlanan e-devlet hizmetlerinin kullanım 

oranı artışı 

o Bireylerin ve girişimlerin e-devlet hizmetlerini kullanım 

oranı 

o Bireylerin ve girişimlerin kullandıkları e-devlet 

hizmetlerinin kullanım kolaylığından memnun olma oranı 

FaydaFaydaFaydaFayda    
• Kullanım artışı önemli ekonomik etkiye yol açabilecek 3 e-

devlet hizmeti incelenmiştir. Bu e-devlet hizmetlerinin 

kullanım seviyesinin İngiltere’de e-devlet hizmetlerinde 

hedeflenen kullanım seviyesine ulaşılmasıyla, mevcut 

durumdaki tasarruflara ek olarak, 2013 TL’siyle yıllık 200-

800 Milyon TL aralığında tasarruf gerçekleşebileceği 

hesaplanmıştır. Bu ekonomik faydadan hizmetlerin 

kullanıcıları ve kullanıcıların çalıştıkları girişimler istifade 

edecektir. 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    - 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) Yeniden tasarlanacak 

ya da geliştirilecek e-

devlet hizmetlerinin 

belirlenmesi 

1-2 Milyon TL 

BT yatırımı e-Devlet hizmetlerinin 

geliştirilmesi ya da 

yeniden tasarlanması 

Geliştirilecek e-devlet 

hizmetlerine göre 

değişiklik gösterecektir 

Toplam  1-2 Milyon TL + BT 
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yatırımı 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 8.1.1.1 e-Devlet’te Kullanıcı Odaklılık Rehberi’nin hazırlanması ve rehbere uyumun 

sağlanması 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• 8.1.1.6 e-Devlet bilinirlik kampanyası 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• 8.1.1.3 Mobil ortamda ya da sosyal medya üzerinde sunulmasıyla en çok faydayı 

sağlayacak hizmetlerin mobil ortama geçirilmesi ya da sosyal medya üzerinde 

sunulması 

• 4.2.1.2 Yaygın eğitim programlarıyla dijital göçmenlere ve dezavantajlı kesimlere 

KİEM’lerde dijital okuryazarlık eğitimlerinin verilmesi 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Uygulama 8.1.1.1’de tanımlanan rehberi hazırlayan ekibin elektronik ortamda (mobil 

ortamda ya da sosyal ağlar hariç) kullanım artışıyla kamuya ve kullanıcılarına en çok 

faydayı sağlayacak e-devlet hizmetlerinin belirlenmesinde kullanılacak kıstaslara 

karar vermesi. Örneğin aşağıdaki kıstaslar dikkate alınabilir: 

o Potansiyel kullanım miktarıyla mevcut durumdaki kullanım miktarı arasında 

önemli fark olması 

o Elektronik ortamda hizmetten yararlanan her birey veya girişimin önemli 

zaman ve masraftan tasarruf sağlayacak olması 

o Kamunun elektronik ortamda sunulan her hizmetle önemli miktarda tasarruf 

sağlaması 
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• Belirlenen kıstaslara uygun kamu hizmetlerinin belirlenmesi için gerekli verilerin 

kamu kurum ve kuruluşlarından istenmesi. Örneğin kurumların sundukları kamu 

hizmetleriyle ilgili aşağıdaki veriler istenebilir: 

o Kamu hizmetinden yılda kaç işlem yapıldığı ve işlem yapan kullanıcı sayısı 

o Kamu hizmeti için bir işlemin tanımı (örneğin bazı hizmetler için işlem bilgi 

sağlayan internet sayfasına girmekten ibaretken başka bir hizmet için işlem 

kamu internet sitesi üzerinden bir formun doldurulması olabilir) 

o Eğer kamu hizmetinin elektronik ortamda bir eşdeğeri var ise bu e-devlet 

hizmetinden yılda kaç işlem yapıldığı ve işlem yapan kullanıcı sayısı 

o Elektronik ortamda gerçekleştirilen bir işlemin çevrimdışı ortamda 

gerçekleştirilen bir işlemle karşılaştırılınca kamu ve kullanıcılarına sağladığı 

maliyet ve zaman tasarrufları 

• Yeniden tasarlanacak kamu hizmetlerinin elektronik ortama geçirilmiş ya da 

geçirilmemiş tüm kamu hizmetleri arasından belirlenmesi 

• Belirlenen hizmetler için hizmet sunum süreci, hizmetin arayüzü gibi alanlarda 

yapılacak iyileştirme ihtiyaçlarının bilgi güvenliği de göz önünde tutularak 

belirlenmesi 

• Belirlenen hizmetler için kapsamlı dönüşüm projeleri hazırlanması 

• Belirlenen hizmetlerle ilgili kapsamlı dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi için üst 

düzey kamu personelinin liderlik ettiği, e-devlet ve süreç geliştirilmesi konularında 

deneyimli kamu personelini içeren proje ekiplerinin kurulması, proje takviminin, 

planının, hedeflerinin ve hedeflerin nasıl ölçüleceğinin belirlenmesi 

• Belirlenen e-devlet hizmetlerinin yeniden tasarlanması tamamlandıktan sonra bu 

hizmetlerin e-Devlet’te Kullanıcı Odaklılık Rehberi yardımıyla düzenli olarak 

geliştirilmesi ve performanslarının takip edilmesinden sorumlu, hizmet sunumuyla 

ilgili süreçler, ilgili mevzuat ve e-devlet hizmetinin teknik özellikleri konusunda bilgi 

sahibi kamu BT yöneticilerinin atanması 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    
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• Uygulama önünde önemli risk ve engeller bulunmamaktadır. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Kamu kurumlarından hizmetlerle ilgili veriler hızla sağlanabilirse hizmetlerin belirlenmesi 

3-6 ay içinde tamamlanabilir. 

Hizmetlerin yeniden tasarlanması, hizmetlerde gerekli değişikliklere göre değişiklik 

gösterecektir. Eğer hizmet zaten elektronik ortamda sunuluyorsa ve örneğin belirlenen 

tek eksikliği ara yüz değişiklikleriyse bu tip değişiklikler yaklaşık 3 ay içinde 

gerçekleştirilebilir. Eğer hizmet elektronik ortamda sunulmuyorsa ya da e-Devlet’te 

Kullanıcı Odaklılık Rehberi’ne uyum sağlaması için e-devlet hizmetinde kapsamlı 

değişikliklerin yapılması gerekiyorsa, bu süreç çok daha uzun sürebilir. 
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8.1.1.3 Mobil ortamda ya da sosyal medya üzerinde sunulmasıyla en çok faydayı 8.1.1.3 Mobil ortamda ya da sosyal medya üzerinde sunulmasıyla en çok faydayı 8.1.1.3 Mobil ortamda ya da sosyal medya üzerinde sunulmasıyla en çok faydayı 8.1.1.3 Mobil ortamda ya da sosyal medya üzerinde sunulmasıyla en çok faydayı 

sağlayacak sağlayacak sağlayacak sağlayacak hizmetlerin mobil ortama geçirilmesi ya da sosyal medya üzerinde hizmetlerin mobil ortama geçirilmesi ya da sosyal medya üzerinde hizmetlerin mobil ortama geçirilmesi ya da sosyal medya üzerinde hizmetlerin mobil ortama geçirilmesi ya da sosyal medya üzerinde 

sunulmasısunulmasısunulmasısunulması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Merkezi ve yerel yönetim hizmetleri arasında mobil ortamda ya da sosyal medya 

üzerinde kullanıcı odaklılığının artırılmasıyla en çok faydayı sağlayacak hizmetlerin 

geliştirilmesi 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de en sık kullanılan bazı e-devlet hizmetlerinin mobil sürümleri sunulmaya 

başlansa da çoğu e-devlet hizmeti mobil ortamda sunulmamaktadır. e-Devlet 

hizmetlerini mobil ortamda sunan bazı kamu kurumları incelenmiş ve sunulan e-devlet 

hizmetlerinin genellikle kullanıcılardan olumlu yorumlar aldıkları ancak çoğu 

uygulamanın henüz ciddi kullanıcı sayılarına ulaşamadıkları gözlemlenmiştir. 

e-Devlet Kapısı’ndaki hizmetlerin çoğu mobil ortamda sunulmamakla beraber, mobil 

ortamda sunulan hizmetler en çok kullanılan hizmetler arasından seçilmiştir. 2013 Ocak 

sonu itibariyle tüm hizmetlerin %6’sı, en çok kullanılan 10 hizmetin %70’i, en çok 

kullanılan 100 hizmetin %35’i e-Devlet Kapısı Android mobil uygulamasından 

sunulmaktadır. 

2013 Şubat itibariyle e-Devlet Kapısı Android ve iPhone kullanım miktarları incelenmiş 

ve hizmetlerin yaklaşık %2,5’inin mobil ortamda gerçekleştiği hesaplanmıştır. Ayrıca 

2013 Şubat ayında en çok kullanılan 10 e-Devlet Kapısı hizmetinin incelenmiş ve mobil 

ortamda kullanım oranları arasında büyük farklar olduğu görülmüştür. Bu 10 hizmetten 

mobil ortamda sunulanlar arasında mobil ortamda kullanım oranı en yüksek hizmet 

%7’lik kullanım oranıyla araç sorgulama hizmetidir. Mobil ortamda kullanım oranı en 

düşük hizmet ise %2’lik kullanım oranıyla 4A emekli aylık bilgisi hizmetidir. Hizmetlerin 

mobil ortamda kullanılma oranları arasındaki farklar göz önüne alındığında bazı 

hizmetlerin sağladıkları bilgi ve hizmet dolayısıyla mobil ortamda kullanıma daha uygun 
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oldukları düşünülmektedir. 

Mobil alanda hizmetlere ulaşımı artırmak içinse giderek artan sayıda ülke kamu mobil 

uygulamaları geliştirmektedir. Bu uygulama geliştirme faaliyetlerini kolaylaştırmak için 

çeşitli uygulamalar izlenmiştir. Güney Kore ve ABD’de kamu kurumları için mobil yazılım 

geliştirme rehberleri hazırlanmıştır. Güney Kore’de kamu kurumlarının mobil 

uygulamaları büyük sayıda son kullanıcıya sunulmadan önce bu uygulamalar test edilip 

onaylanmaktadır. 

Kıyaslarda temel alınacak ülkelerden ABD ve Güney Kore incelendiğinde bu ülkelerin 

ikisinin de mobil yazılım geliştirme rehberleri yayınladığı ve kamu mobil yazılım geliştirme 

platformu kurmak için çalışma halinde oldukları görülmektedir. 

2011 itibariyle Güney Kore’de kamu iç süreçlerde kullanılan, bilgi ve hizmetlere ulaşım 

sağlayan 160’tan fazla mobil uygulama geliştirmiştir. Bu uygulamaların belli standartlar 

oluşturulmadan hazırlanmasının problemlere yol açtığı, mükerrer uygulamaların 

üretildiği, farklı teknik standartların izlendiği ve mobil uygulamalar konusuna farklı kamu 

kurumlarının farklı seviyede önem verdikleri tespit edilmiştir. Bu sorunların üstesinden 

gelmek için mobil uygulama geliştirme platformu hazırlanmasını da içeren 55 milyon 

ABD doları tutarında bir yatırım programı hazırlanmıştır. Ayrıca Güney Kore Kamu 

Yönetimi ve Güvenliği Bakanlığı’na (MOPAS) bağlı Mobil e-Ticaret Destek Merkezi 

(Mobile e-Commerce Support Center) tarafından kamuda mobil uygulama geliştirmeyle 

ilgili kapsamlı bir rehber hazırlanmıştır. Rehberde yazılım geliştirme, güvenlik ve ara 

yüzle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar özetlenmiş, uygulamaların kamuda kayıt 

ettirilmesi, onaylanması, hizmet seviyesinin takibiyle ilgili hususları belirtilmiştir. 

ABD’de ise mobil uygulama alanındaki engelleri ve fırsatları özetleyen, bu alandaki 

önemli konulara dikkat çeken bir çalışma yayınlanmış, ortak mobil uygulama geliştirme 

platformu hazırlanması üzerine çalışmalara başlanmıştır. ABD’de ayrıca e-devlet 

kapısında mobil platformlara ve hizmetlerin kategorilerine göre gruplanmış mobil e-

devlet uygulamaları tek noktada toplanmıştır. 

Diğer ülkelerde de büyük bir hızla mobil yazılım geliştirme faaliyetleri yürütüldüğü 

görülmüştür. BM’nin 190 ülkelik anketinde mobil platform kullanımının arttığı 

görüşmüştür. Mobil devlet uygulamaları sunan ülke sayısı 2010’dan 2012’ye %107 artış 

göstererek 14’den 29 ülkeye çıkmış; mobil ödeme imkanı sağlayan ülke sayısı aynı 



 

818 

 

dönemde %94 artış göstererek 17’den 33’e çıkmıştır. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde geliştirilmiş mobil uygulamalara çok sayıda örnek 

vermek mümkündür. Örneğin Kore’de kamu toplu taşıma haritaları ve trafik bilgisi içeren 

mobil uygulamalar geliştirmiştir. Ayrıca kullanıcıların kamu başvurularının durumunu 

inceleyebilecekleri, kamuya şikayet ve önerilerde bulunabilecekleri mobil uygulamalar 

geliştirilmiştir. Kore elektronik kamu alımları sistemi de 2005 yılından beri elektronik 

ortama aktarılmış ve düzenli olarak güncellenmiştir. İtalya’da kamunun geliştirdiği bir 

mobil uygulama ise vatandaşların kamu kurumlarının adreslerine ulaşmalarına ve 

aldıkları kamu hizmetleri hakkında geri bildirim yapmalarına izin vermektedir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı 

• TUBİTAK 

• TURKSAT 

• Başbakanlık 

• e-Devlet hizmetleri sunan kamu kurumları 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Belirlenen hizmetlerin mobil ortama ya da sosyal medya 

ortamına geçirilmesiyle kullanıcılarına en çok faydayı 

sağlayacak mobil ve sosyal medya tabanlı e-devlet 

hizmetlerinin kullanımının artırılması 

• Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki performans 

göstergelerinden yararlanabilir: 

o Mobil e-devlet hizmetlerinde ve sosyal medyada 

hizmet veren e-devlet hizmetlerinde gerçekleşen yıllık 

işlem ve tekil kullanıcı sayıları 
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o Bireylerin ve girişimlerin e-devlet hizmetlerini kullanım 

oranı 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) Yeniden tasarlanacak 

ya da geliştirilecek e-

devlet hizmetlerinin 

belirlenmesi 

1-2 Milyon TL 

BT yatırımı e-Devlet hizmetlerinin 

geliştirilmesi ya da 

yeniden tasarlanması 

Belirlenecek hizmetlerin 

sayısına ve kapsamına 

göre değişiklik 

gösterecektir 

Toplam  1-2 Milyon TL + BT 

yatırımı 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 8.1.1.1 e-Devlet’te Kullanıcı Odaklılık Rehberi’nin hazırlanması ve rehbere uyumun 

sağlanması 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• 8.1.1.6 e-Devlet bilinirlik kampanyası 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    



 

820 

 

• 8.1.1.2 En önemli e-devlet hizmetlerinin geliştirilmeleri ya da yeniden tasarlanmaları 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Uygulama 8.1.1’de tanımlanan rehberi hazırlayan ekibin mobil olarak ya da sosyal 

ağlar üzerinde kullanım artışıyla kamuya ve kullanıcılarına en çok faydayı sağlayacak 

e-devlet hizmetlerinin belirlenmesinde kullanılacak kıstaslara karar vermesi. Örneğin 

aşağıdaki kıstaslar dikkate alınabilir: 

o Mobil ortamda ve sosyal ağlar üzerinden potansiyel kullanım miktarı 

o Mobil ortamda ve sosyal ağlar üzerinden hizmetten yararlanan her birey veya 

girişimin önemli zaman ve masraftan tasarruf sağlayacak olması 

o Kamunun mobil ortamda ve sosyal ağlar üzerinden sunulan her hizmetle 

önemli miktarda tasarruf sağlaması 

• Belirlenen kıstaslara uygun kamu hizmetlerinin belirlenmesi için gerekli verilerin 

kamu kurum ve kuruluşlarından istenmesi. Bu veriler istenmeden önce 8.1.1.2 En 

önemli e-devlet hizmetlerinin geliştirilmeleri ya da yeniden tasarlanmaları 

uygulamasında istenen verilerden de faydalanmalıdır. Örneğin kurumların sundukları 

kamu hizmetleriyle ilgili bahsedilen uygulamadaki isteklere ek olarak kamu 

hizmetinin mobil ortamda ya da sosyal ağlar üzerinde potansiyel kullanımı da 

istenebilir. 

• Mobil ortamda ya da sosyal ağlarda sunulacak kamu hizmetlerinin belirlenmesi 

• Belirlenen hizmetlerin süreçlerinde hizmetin yeni mecrada sunumuyla ilgili gerekli 

değişikliklerin yapılması, örneğin mobil ortamda gereksiz adımların çıkarılması 

• Belirlenen hizmetlerin mobil ortamda ya da sosyal ağlarda sunulması için gerekli BT 

projelerinin tamamlanması 

• Mobil ortama ya da sosyal ağlara taşınan hizmetlerin e-Devlet’te Kullanıcı Odaklılık 

Rehberi yardımıyla düzenli olarak geliştirilmesi ve performanslarının takip 

edilmesinden sorumlu, hizmet sunumuyla ilgili süreçler, ilgili mevzuat ve e-devlet 

hizmetinin teknik özellikleri konusunda bilgi sahibi kamu BT yöneticilerinin atanması 
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10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Uygulama önünde önemli risk ve engeller bulunmamaktadır. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Kamu kurumlarından hizmetlerle ilgili veriler hızla sağlanabilirse hizmetlerin belirlenmesi 

3-6 ay içinde tamamlanabilir. 

Hizmetlerin mobil ortamda ya da sosyal ağlarda hazırlanma zamanı belirlenen 

hizmetlerin kapsamına göre değişiklik gösterecektir. Bu BT projelerinin 1-2 yıl içinde 

tamamlanabilir 
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8.1.1.4 e8.1.1.4 e8.1.1.4 e8.1.1.4 e----Devlet hizmetlerinin eDevlet hizmetlerinin eDevlet hizmetlerinin eDevlet hizmetlerinin e----Devlet Kapısı’nda toplanmasıDevlet Kapısı’nda toplanmasıDevlet Kapısı’nda toplanmasıDevlet Kapısı’nda toplanması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Bireylere ve girişimlere yönelik tüm merkezi ve yerel yönetim e-devlet hizmetlerinin e-

Devlet Kapısı’ndan da sunulması 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de e-Devlet Kapısı’nın kullanıcılarına önemli faydaları bulunmaktadır ancak tüm 

e-devlet hizmetlerine tek bir internet sitesinden erişmek henüz mümkün değildir. Bu 

durum e-devlet hizmetlerine erişimi zorlaştırmaktadır. 

• e-Devlet Kapısı’nın kullanıcılara beş temel faydası bulunmaktadır: 

o Kullanıcılar tek bir kez sisteme kaydolarak, şifrelerini kaybetmedikleri sürece pek 

çok e-devlet hizmetine tekrar kayıt olmadan ulaşabilmektedir 

o Pek çok e-devlet hizmetine tek bir internet sitesinden erişilebilmesini sağlayarak 

e-devlet hizmetlerine ulaşmayı kolaylaştırmaktadır 

o Farklı e-Devlet hizmetlerinin benzer bir tasarım ve ara yüzle sunulmasını 

sağlayarak kullanıcıların hizmetlerden daha kolay faydalanmalarını sağlamaktadır 

o Kullanıcılar sisteme bir kere girdikten sonra, aynı güvenlik seviyesi gerektiren 

hizmetleri tekrar şifrelerini girmeden alabilmekte, zaman kazanmaktadır 

o Kullanıcılar sık kullandıkları e-devlet hizmetlerine tek adımda ulaşabilecekleri bir 

kişiselleştirme sayfası oluşturarak işlemlere ulaşmalarını hızlandırmaktadır 

• e-Devlet hizmetlerini kullanan bireylerin yaklaşık %30’u e-devlet hizmetlerini 

bulmakta zorlandıklarını belirtmiştir. 

• Türkiye’de e-Devlet Kapısı kurulmuş olsa da, tüm e-devlet hizmetleri tek bir internet 

sitesinde toplanmış halde değildir.  

o Belediye hizmetlerinin sunumunda eksiklikler bulunmaktadır. 2012 sonu itibariyle 

Türkiye’deki belediyelerin sayı itibariyle sadece %1’i e-Devlet Kapısı’nda temsil 
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edilmektedir ve e-Devlet Kapısı’nda temsil edilen belediyeler nüfusun %17’sine 

hizmet sunmaktadır. 

o Girişimlere yönelik hizmetlerin de çoğu e-Devlet Kapısı yerine, ilgili kurumların 

internet sitelerinden sunulmaktadır. Örneğin çalışanlar için sigorta bildirimi, 

gümrük bildirimleri, istatistik birimine veri iletimi, veri işlemleri kamu alımlarıyla 

ilgili işlemler e-Devlet Kapısı’ndan yapılamamaktadır, bu hizmetlere e-Devlet 

Kapısı’ndan bağlantı sağlanmamıştır ve sitede bu hizmetler hakkında 

bilgilendirmeye yer verilmemiştir. 

o Bireylere yönelik hizmetlerin e-Devlet Kapısı’ndan sunumunda ciddi eksiklikler 

bulunmaktadır. En çok kullanılan e-devlet hizmetleri arasında olan Sağlık 

Bakanlığı Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS), eğitim alanında e-Okul Veli 

Bilgilendirme Sistemi, e-Yurt ve e-Akademi gibi hizmetler e-Devlet Kapısı’ndan 

sunulmamaktadır. Adalet, sosyal güvenlik, vergi gibi önemli alanlarda da e-Devlet 

Kapısı’ndan sunulmayan hizmetler bulunmaktadır. 

• ABD, İngiltere, Kore ve Hollanda gibi küresel örneklerde ise e-devlet hizmetlerine 

erişim alanında bireylere ve girişimlere yönelik e-devlet hizmetlerinin toplandığı e-

devlet kapıları kurulmuştur. 

o İncelenen tüm ülkelerde tüm e-devlet hizmetlerinin e-devlet kapısına entegre 

edilmediği görülmüştür. Bireylere ve girişimlere yönelik hizmetler arasından e-

devlet kapısına entegre edilmeyen hizmetlerle ilgili bağlantılar e-devlet kapısı 

üzerinde sunulmaktadır.  

o İncelenen örneklerde e-devlet kapılarında e-devlet hizmetleri arasından sadece 

kamunun kamuya hizmetlerine yer verilmemektedir. Örneğin ABD ve Hollanda e-

devlet kapılarında birey ve girişimlere yönelik kamunun tüm hizmetlerine e-devlet 

kapısından ulaşılabileceği belirtilmiştir. 

o Yerel yönetim hizmetlerinin e-devlet kapısına dahil edilmesinde farklı yaklaşımlar 

izlenmiştir ancak bu yaklaşımların ortak noktası e-devlet kapısında 

gerçekleştirilen aramalarda belediye internet sitelerine ulaşılabilmesidir. ABD 

örneğinde yerel yönetim hizmetlerine ait bağlantılar e-devlet kapısında 

sunulmuşken, İngiltere’de yerel yönetimlere ait tüm sitelere bağlantılar e-devlet 

kapısına eklenmemiş olsa da arama sonuçlarında belediye siteleri kullanıcılara 
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sunulmaktadır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• TURKSAT 

• Kalkınma Bakanlığı 

• İçişleri  Bakanlığı 

• Başbakanlık  

• e-Devlet hizmeti sunan kamu kurumları 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • e-Devlet hizmetlerinin tek noktada birleştirilmesiyle e-devlet 

hizmetlerine ulaşmanın kolaylaşması 

o Yıl boyunca e-Devlet Kapısı’ndan e-devlet hizmetlerine 

ulaşan, 18 yaş üstü vatandaşların yaklaşık %20’si e-

Devlet Kapısı’nda daha çok hizmet sunulmasıyla daha 

fazla e-devlet hizmetinden kolaylıkla faydalanacaktır. 

o Hizmetler e-Devlet Kapısı’na entegre edildikten sonra 

arama motorları vasıtasıyla aradıkları e-devlet 

hizmetlerini e-Devlet Kapısı’nda bulan, fakat e-Devlet 

Kapısı’nı daha önceden kullanmamış vatandaşlar 

sayesinde e-Devlet Kapısı’nın kullanım oranı artacak, 

vatandaşlar aradıkları hizmetlerden başka e-devlet 

hizmetlerini de e-Devlet Kapısı üzerinden 

kullanabilecektir. 

• e-Devlet Kapısı kişiselleştirme imkanları sayesinde 

kullanıcıların çok kullandıkları hizmetlere hızla ulaşması. 

• Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki performans 
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göstergelerinden yararlanabilir: 

o e-Devlet Kapısı’na entegre olmamış ya da e-Devlet 

Kapısı’ndan bağlantı sağlanmamış e-devlet hizmeti 

sayısı 

o Aradıkları e-devlet hizmetlerine ulaşmakta sorun 

yaşadıklarını belirten birey ve girişimlerin oranı 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (Kamu) Kamu kurumlarıyla 

eşgüdümün 

sağlanması, gerekli 

web servislerin 

geliştirilmesi ve arayüz 

entegrasyonlarının 

yapılması, diğer e-

devlet hizmetlerine 

bağlantı sağlanması 

1-3 Milyon TL 

Toplam  1-3 Milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 8.1.1.2 En önemli e-devlet hizmetlerinin geliştirilmeleri ya da yeniden tasarlanmaları 

• 8.1.1.3 Mobil ortamda ya da sosyal medya üzerinde sunulmasıyla en çok faydayı 

sağlayacak hizmetlerin mobil ortama geçirilmesi ya da sosyal medya üzerinde 

sunulması 
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7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• 8.1.1.6 e-Devlet bilinirlik kampanyası 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Kamu kurumlarından “8.1.1.2 En önemli e-devlet hizmetlerinin geliştirilmeleri ya da 

yeniden tasarlanmaları” kapsamında istenen verilerin yardımıyla kullanım 

yoğunluklarına, kamu ve kullanıcılarına faydalarına göre e-devlet hizmetlerinin 

listesinin oluşturulması 

• Bu liste yardımıyla e-devlet hizmetlerinin e-Devlet Kapısı’na nasıl dahil edileceklerine 

karar verilmesi 

o Sağladığı fayda yüksek veya kullanım yoğunluğu fazla hizmetlerin e-Devlet 

Kapısı’na arayüz entegrasyonunun sağlanması  

o Diğer hizmetlerin e-Devlet Kapısı’ndan sadece bağlantı sağlanması 

• Yeni geliştirilecek e-devlet hizmetlerinin e-Devlet Kapısı’na uyumlu bir şekilde 

geliştirilmesi için gerekli ölçütlerin Kamu Teknik Ölçütleri Kılavuzu’na eklenmesi ve 

kamu kurumlarına bu alanda destek verilmesi 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Sık kullanılan e-devlet hizmetlerinin e-Devlet Kapısı’na entegrasyonu sırasında kamu 

kurumlarının gerekli web servisleri geliştirmesi önemli zaman alabilir. Kamu 

kurumlarının bu konuyu ne kadar önceliklendirecekleri önem taşımaktadır. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    
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e-Devlet hizmetlerinin e-Devlet Kapısı’nda toplanması için gereken süre kurumların e-

devlet hizmetlerini e-Devlet Kapısı’na dahil etmeyi ne kadar önceliklendirdikleri ve e-

devlet hizmetlerinin web servislerinin hazır olup olmadığına göre değişiklik gösterecektir. 

1–2 yıl içerisinde e-Devlet Kapısı’nda gerekli entegrasyonların tamamlanması ve diğer e-

devlet hizmetlerine bağlantıların verilebilmesi mümkündür. 
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8.1.1.5 e8.1.1.5 e8.1.1.5 e8.1.1.5 e----Kimlik Kartıyla Kimlik Doğrulama Sisteminin YaygınlaştırılmasıKimlik Kartıyla Kimlik Doğrulama Sisteminin YaygınlaştırılmasıKimlik Kartıyla Kimlik Doğrulama Sisteminin YaygınlaştırılmasıKimlik Kartıyla Kimlik Doğrulama Sisteminin Yaygınlaştırılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

e-Devlet hizmetlerine duyulan güvenin artırılması için e-kimlik kartının özel sektörde ve 

kimlik doğrulama gerektiren kamu hizmetlerinde kullanılacak şekilde yaygınlaştırılması 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

e-Devlet hizmetlerine güven eksikliği e-devlet hizmetlerinin tercih edilmesini 

azaltmaktadır. Türkiye’de e-devlet hizmetlerinin tercih edilmesini sağlayacak kamu ortak 

kimlik doğrulama sistemi gibi çalışmalara başlanmıştır ancak henüz bu çalışmalar 

tamamlanmamıştır. 

e-Devlet hizmetlerinin tercih edilmesi kapsamında öncelikle e-Devlet Kapısı’nın tercih 

edilmesi incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında yapılan e-Devlet Hizmetleri Kullanımı 

Anketi’nde bireylere sık kullandıkları merkezi yönetim ve belediye e-devlet hizmetleri 

sorulmuş, bu hizmetlerden elektronik ortamda sunulanları kullanmadılarsa neden 

kullanmadıkları incelenmiştir. Anket sonuçlarına göre e-Devlet Kapısı üzerindeki 

hizmetlerin kullanımında en büyük engel vatandaşların e-Devlet şifresini almamış ya da 

alıp kaybetmiş olmalarıdır. Merkezi yönetim e-devlet hizmetleri için bu hizmetleri 

kullanmayı denemeyen vatandaşların %31’i e-Devlet şifresini sunulan e-devlet hizmetini 

denemelerindeki bir engel olarak belirtirken, aynı oran yerel yönetim e-devlet hizmetleri 

için %26’dır. 

Genel olarak e-devlet hizmetlerinin tercih edilmesi konusunda yapılan araştırmaların 

bazılarında hizmetlerin tercih edilmemesinin önde gelen nedenleri arasında güven 

duymama ve güvenlik kaygıları belirtilmiştir. Türkiye’de 2011’de e-devlet hizmetlerine 

güvenmeme oranı AB 2008 ortalamasıyla karşılaştırıldığında dahi e-devlet hizmetlerine 

güvensizlik öne çıkmaktadır.  

Bu konuda Türkiye’de en güncel kaynak 2012 tarihli TÜİK Hanehalkı BT Kullanım 

Araştırmasıdır. 16-74 yaş arası, son 12 ay içinde interneti kullanan bireyler arasında 

kamu kurum/kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanmama nedenleri arasında en öne 
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sebepler %87 ile ihtiyaç duyulmaması ve %10’la yüz yüze görüşmenin tercih edilmesidir. 

Bilgilerin güvenliğine ve korunmasına ilişkin kaygıların olması ise bu grubun sadece 

yaklaşık %1’lik kısmı tarafından seçilmiştir. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir 

husus güvenlik kaygılarının e-devlet hizmetlerinin kullanılmamasına olan etkisinin farklı 

anketlere göre farklı sonuçlar göstermesidir. 

Girişimler için bilgi güvenliği kaygıları önem taşımaktadır. 2009 ve 2010 yıllarında 

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmalarında girişimlere benzer bir şekilde 

e-devlet hizmetlerini neden tercih etmedikleri sorulmuştur. Anket sonuçlarına göre 

girişimlerin sunulan hizmetlere ihtiyaç duymamaları, yüz yüze görüşmeyi tercih etmeleri, 

güvenlik ve gizlilik kaygıları e-devlet hizmetlerinin tercih edilmesini etkilemektedir.  

Günümüzde de etkisinin devam ettiği düşünülen, tamamen kültürel etkenlerle 

açıklanamayacak şekilde girişimlerin e-devlet hizmetlerini tercih etmesini azaltan önemli 

hususlar “bilgi güvenliğine ilişkin kaygılar” ve “acil durumlarda geri dönüşlerin 

gecikmesi”dir. 

AB’de de e-Devlet hizmetlerine duyulan güvenin e-devlet hizmetlerinin 

kullanılmamasında önemli bir husus olduğu gözlemlenmiştir. 2011 yılında bu konuda 27 

AB ülkesinde bir araştırma yapılmıştır. Girişimlerin %21’i güvenlik ve bilgilerinin 

gizliliğiyle ilgili endişelerinin e-devlet hizmetlerinden yararlanmalarını azalttığını 

belirtmiştir. 

Yüksek oranda e-devlet hizmetleri kullanımına ulaşmış ülkelerden bazıları incelenmiş, 

incelenen ülkelerin çoğunda e-bankacılık gibi yoğun kullanılan özel sektör hizmetleriyle 

e-devlet uygulamalarının aynı kimlik doğrulama sistemini kullandığı ve bu sistemlerde 

gelişmiş güvenlik tedbirlerinden faydalanıldığı görülmüştür. 

Ülke çapında kullanılan ortak kimlik doğrulama sisteminin önemli faydaları 

bulunmaktadır. Kimlik doğrulama sisteminin sağladığı artan güvenlik imkanı sayesinde 

kullanıcıların kullanabilecekleri e-devlet hizmetlerinin derinliği, dolayısıyla e-devlet 

kullanımından sağlayabilecekleri fayda da artırmaktadır. Ayrıca ortak kimlik doğrulama 

sistemi kullanıcıların çok sayıda hizmete kayıt olma ve kayıt oldukları hizmetlerin 

şifrelerinin hatırlama zorunluluğunu da azaltmaktadır. Dolayısıyla kullanıcıların e-devlet 

hizmetlerini ve diğer kimlik doğrulama gerektiren hizmetleri daha kolay kullanmaları 

sağlanmaktadır. 
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Türkiye’de yurt çapında kullanılan bir ortak kimlik doğrulama altyapısının kurulumu henüz 

tamamlanmamıştır. Bu alanda kamuda 2 sistem kullanılmaktadır. 

e-Devlet Kapısı’nda çok sayıda e-devlet hizmetine ortak kimlik doğrulama sistemiyle 

erişilmektedir. e-Devlet Kapısı’nda hizmetler güvenlik açısından 3’e ayrılmış 

durumdadırlar. 1. seviye hizmetler e-Devlet Kapısı’na şifreyle giriş yapmadan 

kullanılabilmekte, 2. seviye hizmetler için e-devlet şifresiyle giriş yapmak gerekmekte, 3. 

seviye hizmetler için ise e-imza ya da mobil imzayla giriş yapmak gerekmektedir. 

Kullanıcı sisteme giriş yaptığı güvenlik seviyesi ve daha düşük güvenlik seviyelerindeki 

hizmetleri sisteme tekrar giriş yapmadan kullanabilmektedir. Örneğin kullanıcı e-devlet 

şifresiyle giriş yaptıktan sonra tüm 1. ve 2. seviye hizmetleri kullanabilmekte, sadece 3. 

seviye hizmetleri kullanmak için e-Devlet Kapısına mobil imza ya da e-imzayla giriş 

yapması gerekmektedir. 2012 sonu itibariyle yaklaşık 14 Milyon vatandaş e-devlet şifresi 

almıştır ve çok sayıda kamu hizmeti e-Devlet Kapısı’ndan sunulmaktadır. 

2. sistem ise henüz pilot aşamadan 2013 yılında yaygınlaştırma aşamasına geçmekte 

olan elektronik kimlik kartı sistemidir. Bu sistemin altyapısı ve kartlar hazırlanmış, pilot 

çalışma tamamlanmış, farklı kamu kurumlarıyla entegrasyonla ilgili çalışılmaktadır. Bu 

kimlik kartını kamu daireleri dışında kimlik doğrulama amacıyla kullanmak isteyen birey 

ve girişimlerin elektronik kimlik kartı okuyucuları almaları gerekecektir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• İçişleri Bakanlığı (Sorumlu) 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

• TUBİTAK 

• Sağlık Bakanlığı 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu 

• TURKSAT 

• Türk Standartları Enstitüsü 

• Başbakanlık  
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• Kimlik doğrulama gerektiren e-devlet hizmeti sunan kamu kurumları 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • e-Devlet hizmetlerine duyulan güvenin artmasıyla e-devlet 

kullanım oranının artması  

• Kullanıcıların her e-devlet hizmeti için sisteme ayrı ayrı kayıt 

olma zamanından tasarruf etmesi. Örneğin mevcut durumda 

2012 itibariyle, form gönderme gerektiren e-devlet 

hizmetlerini kullanan vatandaşların hepsinin yeni bir e-devlet 

hizmetine kayıt olmasının ekonomiye yıllık tahmini maliyeti 

yaklaşık 10-20 milyon TL aralığında olacaktır. 

• e-Kimlik kartıyla kimlik doğrulama sistemi sayesinde özel 

sektör e-hizmetlerinin (örneğin e-ticaret) kullanımının artması 

• Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki performans 

göstergelerinden yararlanabilir: 

o e-Kimlik kartıyla kimlik doğrulama sistemine entegre 

olan kamu hizmeti sayısı 

o e-Kimlik kartıyla kimlik doğrulama sistemine entegre 

olmayıp başka kimlik doğrulama sistemi kullanan kamu 

hizmeti sayısı 

o e-Kimlik kartıyla kimlik doğrulama sistemine entegre 

olan girişimlerin hizmetlerin üzerinden gerçekleşen 

yıllık kimlik doğrulama sayısı ve hizmetleri kullanan 

tekil kullanıcı sayısı 

o Birey ve girişimlerin e-devlet hizmetlerini kullanma 

oranı 

o e-Devlet hizmetlerini bilgi güvenliğine ilişkin 

kaygılardan ötürü kullanmadıklarını belirten birey ve 

girişimlerin oranı 
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FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Net Net Net Bugünkü DeğerBugünkü DeğerBugünkü DeğerBugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini Tahmini Tahmini Tahmini 

MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet    

BT yatırımı (Kamu) Kimlik kartlarının yaygınlaştırılması 

e-Devlet hizmetlerinin e-kimlik 

kartıyla kimlik doğrulama sistemine 

entegrasyonu  

Entegrasyon 

sağlayacak 

e-devlet 

hizmetlerine 

göre 

değişecektir 

BT yatırımı (Özel sektör) e-Kimlik kartıyla kimlik doğrulama 

sistemine katılmayı tercih eden 

girişimlerin bu sisteme entegrasyonu 

Bu sisteme 

entegre 

olacak 

şirketlere 

göre 

değişecektir. 

BT yatırımı (Kamu ya da özel 

sektör) 

Birey ve girişimlerin edinecekleri e-

kimlik kartı okuyucuların maliyeti 

e-kimlik kartı 

okuyucu 

başına 10–30 

TL 

Toplam  BT yatırımı 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 
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7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• 8.1.1.6 e-Devlet bilinirlik kampanyası 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Kamu-özel sektör-üniversite işbirliğinin sağlanması için gerekli olan koordinasyonu 

sağlayacak ve farklı kesimlerin ölçütler konusunda görüşlerini değerlendirecek 

kurulun oluşturulması. Kurula özellikle ortak kimlik doğrulama sisteminden en çok 

faydalanacak sektörlerden girişimler ve STK’ların katkısının sağlanması 

• e-Kimlik kartıyla kimlik doğrulama sisteminin kullanılacağı hedeflenen alanların 

(kamu, özel sektör) gözden geçirilmesi, gerekirse sistemin kullanılacağı yeni 

alanların belirlenmesi. Örneğin şu alanlar değerlendirilebilir [28]: 

o Eğitim 

� Ders/sınav yoklamaları 

o Sağlık 

� e-Reçete 

� Sağlık kayıtlarına ulaşılması 

o e-Devlet Kapısı 

� Farklı güvenlik seviyelerinde pek çok uygulamaya giriş 

o Bankacılık 

� İnternet ve şubeden bankacılık işlemlerinde 

o Tesis yönetimi 
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� Tesislere girişlerin kontrolü 

o Diğer kimlik doğrulama gerektiren hizmetler: 

� Tapu işlemleri 

� Adli işlemler 

� Mali işlemler 

• Hedeflenen alanlardaki gerekli işlevlerin kullanıcı odaklı, etkin ve verimli bir şekilde 

gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması 

o e-Kimlik kartıyla kimlik doğrulama sistemini kullanılacak özel sektör ve kamu 

kurumlarıyla görüşmeler yapılmadıysa, bu görüşmelerin yapılması 

o Kurumların e-kimlik kartıyla kimlik doğrulama sistemine geçebilmeleri için gerekli 

donanımı nasıl temin edeceklerinin belirlenmesi. Örneğin gerekli donanımın 

özellikleri özel sektörle paylaşılıp farklı girişimlerin üretecekleri donanımların e-

kimlik kartıyla kimlik doğrulama sistemine uyumu kamu tarafından onaylanabilir. 

• Mevcut pilot çalışmaların kapsamadığı alanlarda e-kimlik kartıyla kimlik doğrulama 

sisteminin kullanılmasına karar verildiyse özel sektör ve kamuda bu alanlarda yeni 

pilot çalışmaların yapılması 

• Pilot çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi ve pilot çalışmalardaki öğrenimler temel 

alınarak e-kimlik kartıyla kimlik doğrulama sistemine entegrasyon planlarının 

hazırlanması 

• Özel sektör ve e-devlet hizmetleriyle gerekli entegrasyonların tamamlanması 

• Bireylerin e-kimlik kartıyla kimlik doğrulama sisteminden faydalanmalarını sağlamak 

için ekonomik, kullanıcı odaklı olarak tasarlanmış kart okuyuculara ulaşabilmelerinin 

sağlanması 

o Kart okuyucularla ilgili hedef mimarinin kullanıcı odaklılık hedefi göz önünde 

bulundurularak gözden geçirilmesi 

o Hedef mimari doğrultusunda maliyet ve fayda göz önüne alınarak bireylerin kart 

okuyucuları hangi kanallardan tedarik edeceğine karar verilmesi. Örneğin kart 
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okuyucunun özellikleri özel sektörle paylaşılıp farklı girişimlerin üretecekleri kart 

okuyucuların e-kimlik kartıyla kimlik doğrulama sistemine uyumu kamu tarafından 

onaylanabilir. 

• Tüm bu uygulama adımlarına paralel olarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından planlandığı üzere e-kimlik kartlarının bireylerde 

yaygınlaştırılması 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Kamu kurumları kendi geliştirdikleri kimlik doğrulama sistemlerini e-kimlik kartıyla 

kimlik doğrulama sistemine tercih edebilir. Kurumların e-kimlik kartıyla kimlik 

doğrulama sisteminin avantajları konusunda bilgilendirilmeleri önem taşımaktadır. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

e-Kimlik kartıyla kimlik doğrulama mekanizmasının tamamlanmasında kalan adımlar özel 

sektörle pilot çalışmaların tamamlanması, kamu kurumlarıyla gerekli entegrasyonun 

tamamlanması, kart ve kart okuyucuların yaygınlaştırılmasıdır. e-Kimlik kartının 

yaygınlaştırılması 3–4 yıl sürebilir. 
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8.1.1.6 e8.1.1.6 e8.1.1.6 e8.1.1.6 e----Devlet bilinirlik kampanyası düzenlenmesiDevlet bilinirlik kampanyası düzenlenmesiDevlet bilinirlik kampanyası düzenlenmesiDevlet bilinirlik kampanyası düzenlenmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

e-Devlet hizmetlerinin güvenliği, hızı ve 24 saat ulaşılabilir olduğu konusunda bilinirliği 

artırmayı hedefleyen bilinirlik kampanyaları düzenlenmesi 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Bireylerin e-devlet hizmetlerinin varlığından haberdar olmamaları e-devlet hizmetlerinin 

kullanımını olumsuz yönde etkilemektedir ve Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar 

küresel örneklere göre daha zayıf kalmaktadır.  

Bu çalışma kapsamında yapılan e-devlet hizmetleri Kullanımı Anketi’nde kullanıcılara sık 

kullandıkları merkezi yönetim ve belediye e-devlet hizmetleri sorulmuş, daha sonrasında 

bu hizmetlerin elektronik ortamdaki sunum bilinirlilikleri araştırılmıştır. İnternet erişimi 

olan bireylerin %26’sının merkezi yönetim e-devlet hizmetleri, %34’ünün ise belediye e-

devlet hizmetleri arasında sık kullandıkları hizmetler içinde en az birinin elektronik 

ortamda verilip verilmediğini bilmediklerini belirtmiştir. Tüm hizmetlere bakıldığındaysa 

internet erişimi olan bireylerin sık kullandıkları merkezi yönetim hizmetlerinin %18’inin, 

yerel yönetim hizmetlerinin ise %27’sinin elektronik ortamda olup olmadığını 

bilmediklerini belirttikleri görülmüştür.  

Bireylerdeki bilinirlik sorunu başka araştırmalarla da teyit edilmektedir. TÜSİAD ve 

Türkiye Bilişim Vakfı tarafından 2011 yılında hazırlatılan e-devlet / e-belediye Kullanıcı 

Memnuniyet Araştırması’nda Türkiye’deki bireylerin %26’sının e-devlet hizmeti 

kullanmama nedenleri arasında hizmetlerden haberdar olmadıkları görülmektedir.  

Bilinirlik sorunu girişimler için de mevcuttur. 2010 yılı itibariyle girişimlerde e-devlet 

hizmetlerini kullanmama nedenleri arasında e-devlet hizmetlerinin varlığını bilmemek 

%21’le 4. en önemli neden olarak sayılmıştır. 

Küresel örneklerde e-devlet hizmet bilinirliğini artırmak için reklam kampanyalarından 

faydalanılmıştır.  
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Kıyaslarda temel alınan ülkelerden İngiltere’de ve diğer ülkelerden Danimarka’da e-

devlet hizmetleri bilinirliğini arttırmak için reklam kampanyaları düzenlenmiştir. 

Danimarka 2005 yılında kamu TV ve radyo spotlarıyla e-devlet hizmetlerinin bilinirliğini 

arttırma çalışmaları yapmıştır. Reklam kampanyalarının ana mesajı e-devlet hizmetlerinin 

7/24 sunulan güvenli hizmetler olduklarıdır. 

İngiltere ise 2006 yılında “İlçene Bağlan” (Connect to your council) kampanyasıyla 

vatandaşların yerel e-devlet hizmetlerini kullanımlarını arttırmıştır. Radyo, reklam 

panosu, gazeteler ve internet üzerinden yapılan reklamlarla vatandaşlar kampanya ana 

sayfasına yönlendirilmiştir. Kampanya ana sayfasından posta kodu girilerek yerel 

yönetimin sunduğu bütün hizmetlere ulaşım sağlayan kampanya e-devlet hizmetlerine 

olan bilinci artırmıştır. Kampanya öncesi ve sonrası yerel yönetim internet sitesine 

ziyaretler incelendiğinde kampanya sonrasında %88 artış olduğu görülmektedir. Aynı 

dönemde e-devlet kapısında ziyaretçi artışı %40’ta kalmıştır.  

Türkiye’de ise görüşülen kurumlarda e-devlet hakkında kapsamlı, etkisi ölçülmüş, hem 

geleneksel hem de yeni medya kanallarından faydalanan bir bilinçlendirme kampanyası 

yapıldığına rastlanmamıştır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı 

• Başbakanlık 

• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

• Maliye Bakanlığı 

• e-Devlet hizmeti sunan diğer kamu kurumları 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • e-Devlet konusunda bilinirlik artışı 
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• e-Devlet kullanım oranı artışı  

o Bilinirlik azlığı yüzünden e-devlet hizmetleri 

kullanmayan vatandaşların hepsinin e-devlet 

hizmetlerinden haberdar edilmesiyle e-devlet 

hizmetlerinden faydalanmayan vatandaşların %20-

%30’u e-devlet hizmetlerini kullanmayı deneyebilir. 

Ancak bu bireylerin bir kısmı ulaşmayı çalıştıkları 

hizmetlere ulaşamadıkları, hizmetlere güvenmedikleri 

ya da ulaştıkları hizmetlerin kullanımını kolay 

bulmadıkları için hizmetleri çevrimdışı ortamda 

kullanmayı tercih etmeye devam edebilir. 

• Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki performans 

göstergelerinden yararlanabilir: 

o Kampanya süresinde e-devlet hizmetlerinin 

kullanımında gerçekleşen, mevsimsellik ve diğer 

kampanya dışı etkilerden arındırılmış artış 

o Bireylerin ve girişimlerin kullandıkları kamu 

hizmetlerinin elektronik ortamda sunumundan 

haberdar olma oranları 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) Medya planının hazırlanması, 

kampanyanın etkisinin 

ölçülmesi 

100-200 bin TL 

Eğitim/farkındalık (Kamu) Kampanya maliyeti Ücretli reklam 

mecralarında 
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yapılan 

reklamların 

maliyeti medya 

planına göre 

değişecektir. 

Toplam  100-200 bin TL + 

ücretli reklamların 

maliyeti 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

•  8.1.1.1 e-Devlet’te Kullanıcı Odaklılık Rehberi’nin hazırlanması ve rehbere uyumun 

sağlanması 

• 8.1.1.2 En önemli e-devlet hizmetlerinin geliştirilmeleri ya da yeniden tasarlanmaları 

• 8.1.1.4 e-Devlet hizmetlerinin e-Devlet Kapısı’nda Toplanması (Bu uygulama 

tamamen bitirilmeden bilinirlik kampanyası başlatılabilir) 

• 8.1.1.5 e-Kimlik Kartıyla Kimlik Doğrulama Sisteminin Yaygınlaştırılması (Bu 

uygulamanın tamamlanması önemli zaman alacağı için, bilinirlik kampanyasına bu 

uygulama tamamlanmadan başlanabilir. Ancak kimlik doğrulama sistemi 

tamamlandığında, bu sistemin ve e-devlet hizmetlerinin bilinirliğini artırma amaçlı bir 

kampanya tekrar düzenlenebilir) 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 
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9. Üst Seviye Uygulama A9. Üst Seviye Uygulama A9. Üst Seviye Uygulama A9. Üst Seviye Uygulama Adımlarıdımlarıdımlarıdımları    

• Bilinirlik kampanyası ekibinin belirlenmesi 

o Kullanılacak mesaj ve görselleri onaylayacak, kamu kurumlarıyla 

koordinasyonu sağlayacak bir kamu yöneticisi 

o Kampanyanın etkisini ölçecek ve kamu kurumlarıyla koordinasyona yardım 

edecek personel 

• Reklam ajanslarından hizmet alımıyla ya da kamu personelinin çabasıyla e-devlet 

hizmetlerinin 

o Birey ve girişimlere önemli avantajlarının belirlenmesi (güvenlik, hız, 24 saat 

ulaşılabilirlik gibi) 

o Kullanım artışına kampanya etkisinin ölçümünde kullanılacak yöntemlerin 

belirlenmesi 

o e-Devlet hizmetlerinden yeterince faydalanmayan ancak faydalanabilecek 

kullanıcıların  

� Değer verdikleri e-devlet özelliklerinin anlaşılması 

� İletişimde önem verdikleri hususların belirlenmesi 

� Ulaşılabilecekleri zaman ve mecraların (örneğin e-devlette var olan bir 

hizmeti çevrimdışı ortamda almak için devlet dairesine geldikleri zaman) 

belirlenmesi 

• Bu çalışmalar doğrultusunda en etkili mesaj ve mecraların ve gerekli kampanya 

süresinin belirlenmesi  

• Kampanyada kullanılan mecra ve mesajların etkilerinin takip edilip, en etkililerinin 

daha sık kullanılması 

• Kullanılabilecek geleneksel iletişim araçları 

o Televizyon ve radyo  

� Reklamlar 

� Haberler 

� Dizi ve diğer programlar 

o Gazete ve dergi  
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� Reklamlar 

� Haberler 

o İlan panoları 

o Kamu kurumları 

� Binaların üzerine ve duvarlara asılacak bilgilendirici içerik 

� Dağıtılacak broşürler 

• Kullanılabilecek yeni iletişim araçları 

o Arama motoru reklamları 

o Diğer internet sitelerindeki reklamlar  

� Metin reklamları 

� Görsel reklamlar 

� Video reklamları 

o Sosyal medya 

� Reklamlar 

� İçerik üreticilerle anlaşmalar 

o Kamu kurumlarının 

� İnternet siteleri 

� Sosyal medya hesapları 

� Vatandaşla iletişimde faydalandıkları kısa mesajlar 

• Diğer kanallar 

o Ünlü, toplumda saygı duyulan kişilerin toplumda bilinirliği artırmaya katkıda 

bulunması 

o Eğitimler 

� Kamu personelinin e-devlet konusunda bilgisini artırmaya yönelik 

çalışmalar 

� Okullarda belirlenen konuda öğrencilerin bilgisini artırmaya yönelik 

çalışmalar 

• Kampanya sonunda kampanya etkisinin ölçülmesi 
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o Toplam kampanya masrafının belirlenmesi 

o Mevsimsellik ve e-devlet hizmetleri kullanımına etki edebilecek diğer hususlar da 

göz önüne alınarak kampanyanın e-devlet hizmetlerinin kullanımına kısa vadede 

ve uzun vadede etkisinin hesaplanması 

o Kampanya sonucunda e-devlet kullanımında gerçekleşen artışın ekonomik 

etkisinin hesaplanması 

• Ortak kimlik doğrulama sistemi tamamlandıktan sonra kampanyanın ortak kimlik 

doğrulama sistemini de içerecek şekilde tekrarlanması 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Uygulama önünde önemli risk ve engel bulunmamaktadır. 

 

11111111. Tahmini Tamamla. Tahmini Tamamla. Tahmini Tamamla. Tahmini Tamamlanma Süresinma Süresinma Süresinma Süresi    

Bu uygulama 3-6 ay arasında tamamlanabilir. Kampanya planlaması ve pilot çalışma 

özel sektörde benzer kampanyalarda birkaç ayda tamamlanabilmektedir. Bilinirlik 

kampanyasının uygulanması medya planında seçilecek kampanya süresine göre 

değişiklik gösterecektir. Kampanyanın etkisinin ölçümü kamu kurumlarının kampanyanın 

etkisine dair verileri hazırlama hızına göre değişiklik gösterecektir. Kampanyanın 

etkisinin ölçülmesi 1-3 ay içinde tamamlanabilir 
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8.1.1.7 e8.1.1.7 e8.1.1.7 e8.1.1.7 e----Katılımcılığın geliştirilmesiKatılımcılığın geliştirilmesiKatılımcılığın geliştirilmesiKatılımcılığın geliştirilmesi    

1. Ta1. Ta1. Ta1. Tanımnımnımnım    

e-Katılımcılık konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve e-katılımcılığın kamunun karar alma 

süreçlerinde kullanımının, kamu kurumlarının yürüttüğü politika ve mevzuatlarla ilgili bilgi 

paylaşımı ve fikir beyanı ortamı sunan BT hizmetleri aracılığıyla sağlanması mümkündür. 

Süreçlerin, e-katılımcılığın üç bileşeni olarak görülen e-bilgi, e-danışma ve e-karar göz 

önüne alınarak planlanması gerekmektedir. e-Bilgi devletin yeni kamu politikaları, 

mevzuatları ve uygulamaları hakkında toplumu bilgilendirmesini kapsarken, e-danışma 

bu süreçlere toplumdan görüş alımının dahil edilmesini, e-karar alımı ise bu görüşlerin 

karar alım süreçlerinde hesaba katılmasını gerektirmektedir. Bu alanlarda gelişim 

sağlamak için e-katılımcılığın artırılmasıyla en çok fayda sağlayacak karar verme 

süreçlerinin ve hizmetlerin belirlenmesi gerekmektedir. 

e-Katılımcılığa geçiş sürecinde halkın konu hakkında bilgilendirilmesi hizmetin toplumun 

geneline ulaşabilmesi bakımından hızlandırıcı rol üstlenmektedir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

BM’nin e-Katılımcılık Endeksi’nde Türkiye 138 ülke arasında 53. sırada yer almaktadır. e-

Katılımcılık örnekleri arasında YÖK’ün yeni yasası için yürütülen süreç öne çıkmaktadır. 

2012 sonunda açılan platformdan o zamana kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulan yeni 

yasa taslağı önerileri yayınlanmıştır. Taslak üzerine yorumlar ve paydaşların talepleri 

forum üzerinden konu başlıkları altında paylaşıldığı gibi, üniversiteler, STK’lar, kamu 

kuruluşları ve bireylerin taslağın geneline ait görüş ve önerileri de platforma yüklenmiştir. 

Platform, süreç boyunca resmi Twitter hesabı @yeniyasayadogru üzerinden sosyal 

medya iletişimini sürdürmüştür. Üniversitelerden 107 görüş gelirken, 104 akademik 

personel kişisel görüşünü sunmuştur. 

Türkiye’de de yerel yönetimlerin de katılımcılık alanında çalışmaları bulunmaktadır. 

Örneğin Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği anket sonuçlarına göre yerel 

yönetimler kullanıcı katılımını sağlamaya yönelik e-devlet hizmetleri de sunmaktadır. 
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Belediyelerin nüfusa göre %87, adede göre %43’ü anket, oylama, forum gibi 

hizmetlerden en az birini elektronik ortamda sunmaktadır. Vatandaş ve girişimlerin 

elektronik ortamda belediye ve il özel idarelerine erişmelerini sağlayacak sistemler (örn. 

istek ve şikayetleri elektronik olarak toplayıp, ilgili birime ileten sistemler) il özel 

idarelerinin neredeyse hepsinde bulunmasına karşın, çoğu belediyede bu sistemler 

bulunmamaktadır. 

Küresel örneklerin e-katılım platformlarındaki başarılı uygulamalar e-bilgi, e-danışma ve 

e-karar alımı olarak 3 başlıkta incelenmektedir.     

• E-bilgi başlığında, Kanada Bilgilendirme Merkezi’nin,  e-posta ve RSS araçlarını 

kullanarak vatandaşlarına takip etmek istedikleri konularda bilgilendirme sağlaması 

başarılı bir örnek olarak öne çıkmaktadır. 

•  ABD’deki “Join the Discussion: Healthcare” projesinde, devletin yürüteceği 

çalışmalar öncesinde toplumun mevcut sağlık hizmetleriyle ilgili görüşlerinin alınması 

için Change.gov sitesi üzerinden bir platform oluşturulması e-danışma başlığında 

örnek bir uygulama olmuştur. e-Danışma konusunda başka önemli bir örnek ise 2008 

yılında Avustralya Melbourne şehrinin 10 yıllık şehir planını viki formatında, tüm 

kullanıcılara yapılmasını istedikleri değişiklikleri belirtme imkanı sağlayacak şekilde 

halka açmasıdır. Planlama dönemi boyunca planda 10 binden fazla değişiklik 

yapılmış, kamudan ve kamu dışından katılımcılar planlama sürecine dahil edilmiştir. 

• Güney Kore’de, Epeople.go.kr e-katılım sitesinde başta ilginç ve uygulanabilir olduğu 

düşünülen görüş ve önerilerin sayfanın üstünde yer alması e-karar alımındaki başarılı 

bir uygulamadır. Ayrıca ABD’de Beyaz Saray, İngiltere’de ise e-devlet kapısı üzerinde 

elektronik ortamda istekte bulunma imkanları sunulmuştur. Örneğin İngiltere’de 

otoyolların ücretsiz olması için 2007 yılında 1 milyondan fazla imza toplanmıştır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı 

• Başbakanlık 
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• Karar verme süreçlerinde ya da hizmet sunumunda katılımcılığın artırılmasıyla önemli 

fayda sağlayacak kamu kurumları 

 

4. Tahmin4. Tahmin4. Tahmin4. Tahmini Etki / Faydalari Etki / Faydalari Etki / Faydalari Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • e-Katılımcılık portallarının, demokrasiye katılımcılık boyutunda 

yeni fırsatlar sunması toplumun demokrasiye katılımını bilgi 

alma ve karar alımlarına katkıda bulunarak 

gerçekleştirmektedir. Bir hedef olmamakla birlikte, bu 

uygulama neticesinde BM’nin e-Katılımcılık Endeksi’nde 

Türkiye’nin 53. sıradan daha yukarılara çıkması 

beklenmektedir. 

• e-Devlet, e-öğrenme ve e-ticaret gibi e-katılımcılık da 

internetteki mevcut hizmet çeşitliliğini artırmakta ve 

dolayısıyla BİT kullanımına yönelik talep oluşturmada katkıda 

bulunmaktadır. Bunun sonucunda, genişbant sahibi olmama 

sebepleri arasında ihtiyaç duymamanın oranının düşmesi 

beklenmektedir. 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (Kamu) Katılımcılığın en çok 

katkı yapacağı alanların 

belirlenmesi 

200-600 bin TL 
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BT yatırımı Katılımcılık için gerekli 

BT yatırımı 

Katılımcılıkla ilgili 

geliştirilecek 

uygulamalara göre 

değişiklik gösterecektir. 

Danışmanlık (Kamu) Medya planının 

hazırlanması, 

kampanyanın etkisinin 

ölçülmesi ve 

kampanyanın ücretli 

reklam mecraları 

haricinde yapılması 

100-200 bin TL 

Eğitim/farkındalık (Kamu) Kampanya maliyeti Ücretli reklam 

mecralarında yapılan 

reklamların maliyeti 

medya planına göre 

değişecektir. 

Toplam  300-800 bin TL + 

yatırımcılık için gerekli 

altyapı yatırımı + ücretli 

reklam mecralarında 

yapılan reklamların 

maliyeti 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 
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8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• 4.2.1.2 Yaygın eğitim programlarıyla dijital göçmenlere ve dezavantajlı kesimlere 

KİEM’lerde dijital okuryazarlık eğitimlerinin verilmesi 

 

9999. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Proje ekibinin belirlenmesi. 

• Kamu kurumlarına katılımcılığın en çok katkı sağlayacağı karar verme süreçlerinin ve 

kamu hizmetlerinin sorulduğu bir veri isteğinin hazırlanması. Veri isteğinde 

sorulabilecek sorular: 

o Kurumların verdikleri en önemli kararlar 

o Bu kararların katılımcılıkla geliştirilmeye ne kadar uygun oldukları ve ne gibi 

katılımcılık uygulamalarıyla (örneğin forum, viki gibi) geliştirilebilecekleri 

o Kurumların sundukları önemli kamu hizmetleri 

o Bu hizmetlerin katılımcılıkla geliştirilmeye ne kadar uygun oldukları ve ne gibi 

katılımcılık uygulamalarıyla (örneğin forum, viki gibi) geliştirilebilecekleri 

• Kamu kurumlarından sunulan verilerin incelenerek katılımcılığın en fazla değer 

sağlayacağı hizmetlerin (örneğin 5 hizmet) ve kararların (örneğin 5 karar) 

belirlenmesi 

• Küresel örnekler incelenerek ve kurumlarla görüşülerek bu hizmet ve kararlarda 

katılımcılığın artırılması için gerekli süreç değişikliklerine ve kullanılacak BT 

çözümlerine kurumlarla ortak bir şekilde karar verilmesi 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı liderliğinde, karar verme süreçlerinde 

ya da hizmet sunumunda katılımcılığın artırılmasıyla önemli fayda sağlayacak kamu 

kurumlardan yetkililerin de katılımıyla belirlenen süreç değişiklikleri ve BT projelerini 

geliştirecek proje ekipleri kurulması. 

• Projeler ekipleri arasında düzenlenecek rutin koordinasyon toplantılarıyla farklı 

kurumlarda e-katılımcılığın geliştirilmesi için gerekli yazılım, donanım ve sistemlerdeki 
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mükerrerliğin mümkün olduğunca önlenmesi 

• Yeni katılımcılık uygulamalarıyla ilgili toplumda ve kamu kurumlarında gerekli 

farkındalığın oluşması için çalışmalar yapılması 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Katılımcı süreçlerin tüm kamu kuruluşlarında uygulamaya girmesi mevzuat ve etkin 

yönetişim bakımından engeller barındırmaktadır. 

 

11111111. Tahmini . Tahmini . Tahmini . Tahmini Tamamlanma SüresiTamamlanma SüresiTamamlanma SüresiTamamlanma Süresi    

Kamu kurumlarından hizmetlerle ilgili veriler hızla sağlanabilirse hizmetlerin belirlenmesi 

3-6 ay içinde tamamlanabilir. 

Önemli karar ve hizmet süreçlerinin katılımcılık göz önünde tutularak yeniden 

tasarlanması, gerekli değişikliklere göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca bu değişiklikleri 

destekleyecek BT projelerinin geliştirilmesi de projelerin kapsamına göre değişecektir. 

Tüm süreç 1-2 yıl içinde tamamlanabilir. 
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Tema 8.2: eTema 8.2: eTema 8.2: eTema 8.2: e----Devlet hizmetlerinin kullanımının artırılmasıDevlet hizmetlerinin kullanımının artırılmasıDevlet hizmetlerinin kullanımının artırılmasıDevlet hizmetlerinin kullanımının artırılması    

Strateji/GelStrateji/GelStrateji/GelStrateji/Gelişim Alanı 8.2.1: eişim Alanı 8.2.1: eişim Alanı 8.2.1: eişim Alanı 8.2.1: e----Devlet hizmetleri arzında AB ortalamasının Devlet hizmetleri arzında AB ortalamasının Devlet hizmetleri arzında AB ortalamasının Devlet hizmetleri arzında AB ortalamasının 

geçilmesigeçilmesigeçilmesigeçilmesi    

8.2.1.1 Kamu kurumlarında BT stratejileri hazırlanması8.2.1.1 Kamu kurumlarında BT stratejileri hazırlanması8.2.1.1 Kamu kurumlarında BT stratejileri hazırlanması8.2.1.1 Kamu kurumlarında BT stratejileri hazırlanması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Stratejik plan hazırlayan kamu kurumlarında Stratejik Planlama biriminin de desteğiyle 

kurum stratejisi ve Bilgi Toplumu Eylem Planı doğrultusunda, kurum BT projelerinin 

hedeflerini, bu projeler sonucu gerçekleşecek tahmini tasarrufları ve projelerin tahmini 

maliyetlerini içeren kurum BT stratejileri hazırlanması. BGM ataması yapılacak kamu 

kurumlarında, kurum BT stratejilerinin geliştirilmesi BGM’lerin liderliğinde 

gerçekleştirilebilir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de kamu BT birimleri küresel örneklere göre daha az stratejik bir role sahiptir. 

BT birimleri kurum stratejisinin geliştirilmesine kısıtlı olarak katkıda bulunmaktadır. 

Türkiye’de halihazırda kamuda çoğu kurum BT stratejisi hazırlayıp hayata geçirmemiştir. 

Çalışma kapsamında sadece Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi az sayıda kurumda BT 

stratejisi hazırlandığı fark edilmiştir. Bundan dolayı, kamu BT birimlerinin strateji 

geliştirme sürecine katılımlarıyla ilgili olarak, bulundukları kurumun stratejik planları 

incelenmiştir. Türkiye’de kamu BT yöneticilerinin kurum stratejik planına katkıları, BT 

yöneticilerinin önemli bir kısmı için üzerinde çalıştıkları projelerin detaylarını bildirmekle 

sınırlı kalmaktadır. Kamu BT yöneticileri anketinde, “Bağlı olduğunuz kurumun stratejik 

planının geliştirilmesine nasıl katkıda bulunuyorsunuz?” sorusuna katılımcıların %6’sı hiç 

katkıda bulunmadıklarını, %33’ü sadece üzerinde çalıştıkları projelerin içeriğini ve 

tahmini bitiş tarihlerini strateji birimiyle paylaştıklarını, kalan katılımcılar (katılımcıların 

%61’i) ise strateji dokümanına daha kapsamlı olarak katkıda bulunduklarını ve kurumdan 

birimlerine kurumun gelecek senedeki BT ihtiyaçlarının bildirildiğini belirtmiştir. 

BT birimleri stratejik birimler olarak görülmediklerini belirtmiştir. Bu konuda kamu BT 

yöneticileri anketinde “Kurumunuzda Bilgi İşlem Dairesi nasıl algılanıyor?” sorusu 
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sorulmuştur ve katılımcıların %35’i sorun olunca ulaşılan birim, %28’i ise diğer birimlerin 

belirttiği teknoloji projelerini gerçekleştirmekle yükümlü bir birim olarak görüldüklerini 

belirtmiştir. 

Küresel örneklerde ise ülkeler BT stratejilerini bakanlık seviyesinde geliştirmeye 

başlamıştır. Kıyaslarda temel alınan ülkelerden ABD, İngiltere’de ve diğer ülkelerden 

Danimarka’da ülke BT stratejisi temel alınarak ve bakanlıkların zayıf ve güçlü yanları göz 

önünde tutularak bakanlık BT stratejileri hazırlanmaktadır. En kapsamlı örneklerde 

bakanlık BT stratejisinin içeriği şu hususları kapsamaktadır: Bakanlığın hizmet ettiği 

kesimler bazında vizyon ve hedefler, mevcut BT yapısı altında yönetişim, teknik altyapı 

ve güvenlik, planlanan BT yatırımları altında bu yatırımların içerikleri, takvimi, yatırım 

miktarı ve finansal etkisi. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• Stratejik plan hazırlayan kamu kurumları 

• Kalkınma Bakanlığı 

• Başbakanlık 

• Maliye Bakanlığı 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Kurumların stratejik planlarının BT açısından 

uygulanabilirliğinin sağlanması 

• BT projelerinin objektif, ölçülebilir kıstaslar doğrultusunda 

uzun vadeli olarak planlanması 

• Kamu BT projelerinin belirlenen zaman ve bütçe dahilinde 

tamamlanma oranının artması 

o Kamu BT yöneticileri anketine göre geliştirmesi 6 

aydan uzun sürecek BT projeleri BT birimlerine 
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birimlerin %25’inde son anda bildirilmekte, birimlerin 

%34’ündeyse projenin başlaması gereken tarihten 

sadece bir hafta önce bildirilmektedir. Uzun vadeli BT 

stratejilerinin hazırlanması BT birimlerinin yaklaşık 

%60’ında projelerin BT birimine daha erken bildirip, ön 

çalışmaların sağlıklı bir şekilde yapılacağı zamanın 

kalmasını sağlayabilir. 

• Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki performans 

göstergelerinden yararlanabilir: 

o Stratejik plan hazırlayan kamu kurumları arasında BT 

stratejisi hazırlayan kurumların oranı  

o Planlanan bütçe ve zaman dahilinde bitirilen kamu BT 

projelerinin oranı (BT projeleri sadece donanım satın 

alma ya da paket yazılım satın alma gibi BT alımlarını 

değil, yazılım ve donanım entegrasyonu gerektiren BT 

projelerini içermektedir) 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (Kamu) BT stratejisi şablonunun 

hazırlanması, kamu 

kurumlarıyla paylaşılıp, 

kurumlardan gelen görüşler 

doğrultusunda güncellenmesi 

100-150 bin TL 

Eğitim/farkındalık (Kamu) Strateji geliştirme süreciyle ilgili 

bilgilendirme faaliyetleri 

20-50 bin TL 

Toplam  120-200 bin TL 
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6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 8.2.1.6 BGM pozisyonunun kurulması 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Kamu stratejik planlama birimlerinden ve BT birimlerinden temsilciler içeren proje 

ekibinin belirlenmesi 

• BT stratejisinin hazırlanma süreci ve esaslarının belirlenmesi. Örneğin aşağıdaki 

süreç temel alınarak gerekli süreç tasarlanabilir: 

o Kurum stratejik planı doğrultusunda kurumun BT gereksinimlerinin 

değerlendirilmesi 

o BT gereksinimlerinin projelendirilerek takvime bağlanması, sorumlularının ve 

sayısal hedeflerinin belirlenmesi 

o Kurum e-devlet hizmetlerine ölçülebilir, objektif kullanım hedefleri konulması. 

• Belirlenen süreç ve esaslar temel alınarak kamu kurumu BT stratejisi şablonunun 

hazırlanması. Şablonda yer verilebilecek alanlar: 

o Kurum BT projelerinin öngörülen 

� bütçeleri  

� yıllık idame masrafları (gelecek 5 yıl için) 

� tamamlanma zamanları 

� yıllık kullanım miktarı (gelecek 5 yıl için) 
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� kullanımı sonucu ortaya çıkacak tasarruf planı (gelecek 5 yıl için) 

• Şablonun stratejik plan hazırlayan kamu kurumlarıyla paylaşılması ve bu 

kurumlardan gelen görüş doğrultusunda güncellenmesi 

• Hazırlanan şablon ve BT stratejisi geliştirme süreci konularında bakanlıklarda bu 

alanda çalışacak kamu personeline eğitim verilmesi 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• BT stratejilerinde kurumlar e-devlet hizmetlerine dair ölçülebilir, objektif hedeflere yer 

vermezlerse bu durum BT stratejilerinin uygulanmasının ölçülmesini engelleyecektir. 

 

11111111. Tahmini Tamamla. Tahmini Tamamla. Tahmini Tamamla. Tahmini Tamamlanma Süresinma Süresinma Süresinma Süresi    

Şablonun hazırlanması küresel örneklerden faydalanılarak birkaç ayda tamamlanabilir. 
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8.2.1.2 İhale sürecinin BT uyumlu hale getirilmesi8.2.1.2 İhale sürecinin BT uyumlu hale getirilmesi8.2.1.2 İhale sürecinin BT uyumlu hale getirilmesi8.2.1.2 İhale sürecinin BT uyumlu hale getirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Küresel örnekler ve BT gereksinimleri incelenerek ihale sürecini BT uyumlu hale 

getirecek düzenlemeler yapılması. İhale süreci, ihale mevzuatı, kamu mali yönetimi 

mevzuatı, çeşitli kararname ve yönetmelikler tarafından belirlenmektedir ve bu süreçte 

değişiklikler yapılması için bu mevzuatların da değiştirilmesinin gerektiği durumlar 

olabilir. 

 

2. İh2. İh2. İh2. İhtiyaçlartiyaçlartiyaçlartiyaçlar    

İhaleyle dış kaynak kullanımı konusunda kamu ihale mevzuatının BT projelerine uygun 

olmaması kamu BT süreçlerini olumsuz etkilemektedir. İhale mevzuatının BT projelerine 

uygun olmamasına sağlayan önemli hususlar aşağıda sıralanmıştır: 

• Kamuda BT’ye özel bir alım şekli bulunmamaktadır. Kamu ihale mevzuatından 

muaf olan DMO’nun ana statüsünde yer alan mal ve hizmetler gibi alanlar 

arasında BT alımları bulunmamaktadır. Bu sebepten kamu ihale mevzuatının BT 

projelerine uygunluğu önem arz etmektedir. 

• Bazı BT alımlarının hangi yönetmelik üzerinden yapılacağı net değildir. Kamu 

ihale mevzuatı yönetmeliklerinde yapım işleri, mal alımı, hizmet alımı ve 

danışmanlık olmak üzere 4 tip uygulama bulunmaktadır. Örneğin, yazılım lisansı 

alımlarının hangi kategoriden yapılacağı açık değildir. Bir örnek vermek gerekirse, 

ABD’de BT proje büyüklüğüne göre, ayrı şablonlar ve ihale dokümanı hazırlamak 

için yazılım geliştirilmiştir. 

• Kamu ihale mevzuatından muaf kurumlar bulunmaktadır. Mevcut ihale kanununa 

doğrudan 20’ye yakın, dolaylı olarak 40’a yakın kanun değişikliği ile müdahale 

edilmiş, muaf kurumlar tanımlanmıştır. DMO, TÜRKSAT A.Ş., TÜBİTAK gibi 

kurumlar kamu ihale mevzuatından muaf tutulmuştur. ABD ise DMO’ya benzer 

işlevleri olan Genel Hizmetler Yönetimi (General Services Administration) 

dışındaki kamu kurumlarına hizmet ya da ürünün tek bir sağlayıcısı olması, 
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ihtiyacın acil olması, uluslararası anlaşmalara uyum zorunluluğu gibi sınırlı 

durumlar haricinde böyle bir muafiyet sağlanmamaktadır. 

• Kamu ihale mevzuatı çoğunlukla maliyet odaklı olarak uygulanmaktadır. Çoğu 

kamu ihalesinin amacı belli kriterler dahilinde en ucuz fiyata hizmet ve ürün 

almaktır. Ancak, stratejik öneme sahip BT projelerinde proje maliyetine 

odaklanmak, projenin uzun vadedeki faydasının göz ardı edilmesine sebep 

olabilmektedir. Bu konuda kamu ihale mevzuatı fiyat dışı unsurların kullanılmasına 

izin vermektedir, ancak bu unsurlar kamu BT yöneticileri tarafından sık olarak 

kullanılmamaktadırlar. Fiyat dışı unsurlar içeren ihalelerde firma itirazlarıyla 

sıklıkla karşılaşılmaktadır. Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) yasal statüsü nedeniyle 

belli kıstaslar dahilinde firmalardan gelen itirazları incelemeye alınması 

gerekmekte ve gelen itirazların değerlendirilmesi 1 ay kadar sürebilmektedir. 

Kamu BT yöneticileri 6 aydan uzun sürecek projelerin %59’unun birimlerine 

projenin başlama tarihinden 1 ay kala ya da daha geç bildirildiğini belirtmiştir. Bu 

şartlarda hızla proje geliştirmeye başlamak isteyen yöneticiler, ihalelerdeki 

gecikmeleri mümkün olduğunca azaltmak isteyecek ve fiyat dışı unsurları 

ihalelerine dahil etmeyecektir. ABD örneğinde ise ihalelerde amaç en iyi 

ekonomik değeri yaratacak alımı yapmaktır. Bunun belirlenmesinde toplam fayda, 

tedarik harici maliyetler dâhil olarak düşünülmektedir. 

• Kamu ihale mevzuatı modüler projelere izin vermemektedir. Kamu ihale 

mevzuatına göre bir bütün halindeki işin parçalara bölünerek ihaleye çıkılması 

yasaklanmıştır. Karmaşık bilgisayar sistemleri için tek ihale yapılmakta, ancak 

geliştirmesi 1 yıldan uzun sürecek projenin tüm özellikleri teknik şartname 

hazırlanma sürecinde bilinemeyeceği için teknik şartnamelerin muğlak bırakıldığı 

durumlar olmaktadır. ABD’de ise Devlet BGM’si projelerin en geç 3 ayda bir 

sonuç sağlayacak şekilde parçalara bölünmesi gerektiğini belirtmiştir. 

• Proje süreleri çoğu zaman 1 yılı geçememektedir. Kamuda ödeneği olmayan 
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hiçbir iş için ihaleye çıkılamamaktadır ve kamu kuruluşları 1 yıllık bütçe 

hazırlamaktadır130. Çözüm olarak bir yılı aşan projelerin maliyetlerinin çoğu, bir 

yıllık ihaleye yüklenmeye çalışılmaktadır ve bu da kamu açısından verimlilik 

problemleri ortaya çıkarabilmektedir. ABD Devlet BGM’si birimlerden kısa sürede 

çıktı üreten projelere ağırlık vermelerini istese de, özellikle BT 

donanımlarının(örneğin, dizüstü bilgisayar) bakım ve yenileme anlaşmalarının 5 

yıllık yapılmasını sağlayacak hazır anlaşmalara imkân tanınmaktadır. 

• Kamu BT yöneticileriyle yapılan görüşmelerde hizmet alımı ihalelerinde kıdem 

tazminatının ödenmesi için gerekli miktarın ayrılmadığı durumlar olduğu 

belirtilmiştir. Bu durum tüm hizmet alımlarıyla ilgili bir durumdur ancak BT’de 

personel maaşları diğer bazı sektörlere göre daha yüksek olduğu için BT 

birimlerini daha çok etkilemektedir. Kamu ihale mevzuatına göre kıdem 

tazminatları diğer maliyetlerle birlikte sözleşme giderleri ve genel giderler 

kısmından karşılanmaktadır. Ancak kıdem tazminatları bu tazminatları karşılamak 

için ayrılan giderleri aşabilmektedir. Kıdem tazminatlarının bu tazminatları 

karşılamak için ayrılan giderleri aştığı durumlarda çalışanlar hukuki süreçlere 

başvurmak durumunda kalabilmekte, bu durum kamu kurumları, yükleniciler, 

çalışanlar ve adalet sistemi için ekstra idari yük ortaya çıkarabilmektedir. 

• Kamu BT yöneticileriyle yapılan görüşmelerde yüklenicinin personeline asgari 

ücretten yüksek bir ücret verildiği birim fiyat hizmet alımlarında, bu personele 

mevzuata göre izin verilen ücret artışının yetersiz olabildiği belirtilmiştir. Birim fiyat 

hizmet alımlarının çoğunda yüklenici personeline verilen ücretin artırılmasını 

öngören hususların ihalelere dahil edildiği belirtilmiştir. Kamu ihale mevzuatına 

göre öngörülen bu ücret artışı asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. 

Dolayısıyla asgari ücretin birkaç katı ücret alabilen BT personeline verilecek ücret 

farkı asgari ücret üzerinden hesaplanmakta ve personele aldığı ücrete göre düşük 

 

 

 
130 5018 no’lu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 20 d) “Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan 

ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı 
içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır.” 
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oranda zam yapılabilmektedir. Bunun sonucunda birim fiyat hizmet alımlarında 

çalıştırılan deneyimli personelin kamu BT projelerinde devamlılığını sağlamakta 

zorluk çekildiğini belirtmiştir. Bu durum tüm hizmet alımlarıyla ilgili bir durumdur 

ancak BT’de personel ücretleri diğer sektörlere göre daha yüksek olabildiği için 

BT birimlerini daha çok etkilemektedir. 

• Kamu ihale mevzuatından muaf kurumlar belirlenmiştir ve bu kurumlarla 

gerçekleştirilen projelerin sözleşmelerinin muayene ve kabul şartlarının nasıl 

hazırlanacağı konusunda kamu ihale mevzuatındaki gibi kapsamlı kurallar 

bulunmamaktadır.  

• Fiyat farkı kararnamelerinin çerçeve anlaşmaların yapılmasını zorlaştırdığı 

belirtilmiştir. 48 aya kadar yapılan bu anlaşmalarda fiyat farkı kararnameleri fiyat 

dalgalanmalarını engellemekte olduğu için özel sektörün bu uzun vadeli 

anlaşmalara sıcak bakmadığı durumlar olabilmektedir. 

• Küresel örneklerde öne çıkan, hızla değişen koşullarda sonuç üretmeye odaklı 

çevik metodoloji mevcut ihale mevzuatına uyumlu değildir. 

Küresel olarak ihale mevzuatı örnekleri incelenirken ABD ve çok sayıda gelişmiş ülkenin 

mevzuatına temel teşkil eden AB mevzuatı temel alınmıştır. Gerekli görülen kısımlarda 

diğer küresel örneklerden de eklemeler yapılmıştır. İncelenen ülkelerde kamu ihale 

mevzuatından muaf kurum ve alanlara çok az sayıda rastlanmıştır. ABD’de Devlet 

Malzeme Ofisine benzer işlevleri olan GSA dışındaki kamu kurumları hizmet ya da 

ürünün tek bir sağlayıcısı olması, ihtiyacın acil olması, uluslararası anlaşmalara uyum 

zorunluluğu gibi sınırlı sayıda durum haricinde kamu ihale mevzuatından muaf 

değillerdir. AB’de de sadece az sayıda alanda kamu ihale mevzuatının dışına 

çıkılabilmektedir. Bu konuda temel muafiyet alanları belirlenen finansal limitlerin 

altındaki, savunma ve güvenlik alanlarındaki, tek hizmet veya ürün sağlayıcının 

bulunduğu alanlardaki, finansın bazı alt alanlarındaki ve kamu konut projeleriyle ilgili 

alanlardaki ihalelerdir. Bu alanlar dışında kamu içi alımlarda da muafiyet tanınmış alanlar 

bulunmaktadır. Bir kamu kurumunun kendi kurduğu bir şirkete proje yaptırması ve toplu 

satın alma birimlerinden yapılan alımlar da ihale mevzuatından muaf alanlar arasındadır.  

ABD’de ve AB’de düzenlenen çoğu ihalede amaç en iyi değeri sunan tedarikçiden alımı 

yapmaktır. En iyi değer ve en düşük fiyat farklı olabilmektedir. En iyi değerin 
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belirlenmesinde tedarik edilecek ürün ya da hizmetin kalitesi, kullanım süresi gibi 

özellikleri, toplam sahip olma maliyeti (işletim, bakım ve idame masrafları) gibi hususlar 

göz önüne alınmaktadır.  

ABD BGM’si birimlerden kısa sürede çıktı üreten projelere ağırlık vermelerini istese de, 

örneğin bilgi teknolojileri donanımlarının (örneğin dizüstü bilgisayar) bakım ve yenileme 

anlaşmalarının 5 yıllık yapılmasını sağlayacak hazır anlaşmalar bulunmaktadır. AB’de de 

mevzuat dahilinde ihalesi yapılacak işle ilgili 1 yıl gibi bir süre sınırlaması getirilmemiştir. 

Japonya’da da uzun vadeli işletme, bakım veya idame maliyeti getirecek projelerin bu 

maliyetler de göz önünde tutularak uzun vadeli ihalelerle tamamlanması gerektiği 

belirtilmiştir. 

Kamu BT ihale süreçleri incelendiğinde güncel gelişmeler arasında ABD’de ve 

İngiltere’de BT ihale sürecini basitleştirmeye yönelik çalışmalar dikkat çekmektedir. Bu 

çalışmaların ortak noktası kamu ihale sürecini özellikle düşük bedelli projelerde 

tedarikçiler ve kamu personeli için hızlandırmak, karmaşık kısımlardan arındırmak ve 

dolayısıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin kamu ihalelerine katılımını artırmaktır. 

2012’de ABD’de özellikle 150 bin ABD dolarından düşük değerli BT projelerinin 

geliştirilmesinde teknik şartname hazırlanması, ihale sürecinin yönetimi gibi hususların 

proje boyutu göz önüne alındığında önemli zaman aldığı fark edilmiş ve bu tip projelerde 

ihale sürecini basitleştirmek için bir yazılım geliştirmiştir. Yazılım Mayıs 2013’e kadar 

pilot seviyede hizmet verecektir. Yazılımın amaçları aşağıda özetlenmiştir: 

• Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kamu ihalelerine katılmalarını kolaylaştırmak 

• Kamunun küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili veriye erişimini kolaylaştırmak 

• Küçük ve orta ölçekli işletmelerin elektronik ortamda teklif vermelerini sağlamak 

• Teknik şartname yazımını basitleştirmek 

• Teklif değerlendirmesini hızlandırmak 

• İhale verilerinin saklanmasını sağlamak 

Yazılımın modülleri arasında teknik şartnamelerin paylaşılmasını sağlayan teknik 

şartname yazım (SOWComposer) modülü bulunmaktadır. Bu modül bu alandaki en iyi 

uygulamaların yayılmasını ve teknik şartname şablonlarının hazırlanmasını 

kolaylaştırmaktadır. Bunun yanında BidMaker modülü girişimlerin ihaleye katılma 
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sürecini kolaylaştırırken, BidMonitor modülü sayesinde gelen tekliflerin değerlendirilmesi 

kolaylaşmaktadır. 

İngiltere’de de mevzuatın izin verdiği ölçüde en iyi BT satın alma örneklerine uygun bir 

ihale süreci hazırlanması üzerine çalışılmaktadır. Bu eylem en güncel İngiltere BT 

stratejisi belgesi olan, 2012’de hazırlanmış Kamu Dijital Stratejisi’nin (Government 

Digital Strategy) bir parçasıdır. Mevcut durumda bu alanda önemli adımlar atılmıştır. 100 

bin avronun altında değeri olan projelerde ön yeterlilik aranması zorunluluğu kaldırılarak 

girişimlerin ve kamunun üzerindeki idari yük azaltılmıştır. Daha büyük alımlarda da ön 

yeterlilik şartlarının basitleştirilmesi üzerinde çalışılmaktadır. Özellikle yazılım 

geliştirilmesi ve BT altyapısı alanlarındaki BT projelerinde ara noktalar/fazlar 

belirlenmeye başlanmış, bu noktalarda projenin gidişatının değerlendirilip kamunun en 

iyi değerden satın alma yapmayı başarıp başarmadığı ölçülmekte, projenin gidişatına bu 

karar temel alınarak karar verilmektedir. Buna ek olarak uzun zaman alması planlanan 

kapsamlı BT projelerinin birden çok küçük proje olarak ihale edilmesine başlanmıştır. 

Ayrıca kamu kurumlarının ihaleye çıkmadan ihtiyaçlarını paylaşıp girişimlerle görüş alış 

verişi yapabilecekleri, dolayısıyla kamu kurumları ve girişimler arasındaki iletişimi 

geliştirmesi amaçlanan bir internet sitesi geliştirilmektedir.  

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Kamu İhale Kurumu (Sorumlu) 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

• Kalkınma Bakanlığı 

• Başbakanlık  

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • BT projelerinin zaman ve bütçe dahilinde tamamlanma 

oranının artması 

• Kamuya BT hizmetleri sunan girişim ekosisteminin gelişmesi 
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• Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki performans 

göstergelerinden yararlanabilir: 

o Planlanan bütçe ve zaman dahilinde bitirilen kamu BT 

projelerinin oranı (BT projeleri sadece donanım satın 

alma ya da paket yazılım satın alma gibi BT alımlarını 

değil, yazılım ve donanım entegrasyonu gerektiren BT 

projelerini içermektedir) 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (Kamu) Gerekli görülen değişikliklerin 

belirlenip, kurumlarla paylaşılıp, 

kurumlardan gelen yorumlarla 

güncellenmesi 

100-200 bin TL 

Eğitim/farkındalık (Kamu) Güncellenen BT ihale süreciyle ilgili 

kamu kurumlarının bilgilendirilmesi 

20-50 bin TL 

Toplam  100-250 bin TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 
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8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Proje ekibinin belirlenmesi 

• Mevcut durumdaki ihale süreci ve kamu ihaleleri alanında küresel en iyi örnekler 

konusunda uzman personelin katkısıyla ihale sürecinin incelenip gerekli 

değişikliklerin belirlenmesi. Örneğin gerekli değişiklikler belirlenirken aşağıdaki 

alanlar incelenebilir: 

o Mevzuatta BT’ye özel bir alım şekli bulunmaması 

o Bazı BT alımlarının (örneğin yazılım lisansı alımı) hangi yönetmelik üzerinden 

yapılacağının net olmaması 

o İhale mevzuatından muaf kurumlar olması 

o İhale mevzuatının çoğunlukla maliyet odaklı olarak uygulanması 

o İhale mevzuatının çevik proje yönetimine izin vermemesi 

� Mevzuatın modüler projelere izin vermemesi 

� Mevzuatın projede gerçekleştirilecek çözümlere dair detaylarının proje 

süresince belirlenmesine izin vermemesi 

o Çerçeve anlaşmaların fiyat farkı kararnameleri sebebiyle ender olarak 

kullanılabilmeleri 

o Yenilikçi çözümlerin desteklenmesine yönelik uygulamalarda gelişme potansiyeli 

olması 

� AB düzeyinde yenilikçi çözümleri kamu alımlarıyla desteklemek amacıyla öne 

çıkarılan ticaret öncesi satın alma yöntemi [29] [30] 

• e-Devlet Paydaşları Koordinasyon Kurulu yardımıyla paydaşların görüşlerine 
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başvurulması ve gerekli değişikliklerin yapılması 

• Belirlenen değişikliklerin gerçekleştirilmesinin takip edilmesi 

• Değişiklikler gerçekleştirildikten sonra güncellenen BT ihale süreci hakkında 

bilgilendirme faaliyetleri yapılması 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Eğer bu çalışma çerçevesinde mevzuat değişiklikleri yapılması uygun görülürse ve 

bu değişikliklerin yapılması önceliklendirilmezse, bu değişikliklerin gerçekleştirilmesi 

önemli zaman alabilir. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Mevcut durum raporu ve küresel eğilimler ve ülke incelemeleri raporlarındaki 

bulgulardan yararlanarak birkaç ay içerisinde gerekli tespitler diğer kamu kurumları, 

STK’lar ve özel sektörün görüşüne de başvurularak yapılabilir. Ancak belirlenen 

değişikliklerin mevzuata dahil edilmesi daha uzun sürebilir. 
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8.2.1.3 BT Proje Yönetiminin Geliştirilmesi8.2.1.3 BT Proje Yönetiminin Geliştirilmesi8.2.1.3 BT Proje Yönetiminin Geliştirilmesi8.2.1.3 BT Proje Yönetiminin Geliştirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Kamuda proje yönetimi alanındaki ölçütlerin güncellenmesi ve ölçütlere uyum sisteminin 

belirlenmesi 

 

2. İh2. İh2. İh2. İhtiyaçlartiyaçlartiyaçlartiyaçlar    

Küresel örneklerde kamuda kullanılmaya başlanan, faydaları gözlemlenmiş çevik 

metodoloji Türkiye’de kullanılmamaktadır. 

ABD’nin 2010 sonrası BT Stratejisini açıklayan 25 noktada federal BT yönetimi reform 

uygulama planının iki temel parçasından biri olan büyük ölçekte BT programlarının etkili 

yönetimi kısmında projelerin hızla sonlandırılması gerektiğinin altı çizilmiştir. Uzun süren 

projelerin teknolojideki, kurumların ihtiyaçlarındaki ve yönetici kadrosundaki 

değişiklerden olumsuz etkileneceği belirtilmiştir. Kamu BT projelerinde proje analizinin 3 

aydan fazla sürmemesi gerektiği, proje başlangıcından itibaren en geç 12 ayda çalışan 

fonksiyonlarının üretilmesi gerektiği, proje başlangıcından itibaren en geç 18 ayda 

projenin son kullanıcılara hizmet vermesi gerektiği belirtilmiştir. Kamu BT projelerinde 

görülen bu hızlı çıktı üretme ihtiyacı özel sektörde uzun süredir kullanılan, hızla değişen 

koşullarda sonuç üretmeye odaklı çevik proje yönetimi gibi metodolojilerin kamuda 

kullanılmaya başlamasına neden olmuştur. Örneğin İngiltere’de kamuda BT’yle ilgili 

2010 yılında Avam Kamarası’nda yapılan kapsamlı bir çalışmada kamunun BT alanında 

verimliliğini artırması için önerilen 4 eylemden biri çevik metodolojinin kamuda daha 

yaygın kullanılmasıdır. 

Çevik metodolojiyi kullanan küresel örnekler arasında kıyaslarda temel alınacak 

ülkelerden ABD, İngiltere ve Hollanda yer almaktadır. İngiltere örneği “6.3.2. Proje 

Yönetim Süreci” kısmında detaylı olarak incelenip, çevik metodoloji açıklanmıştır. 

ABD’de çevik metodoloji Savunma Bakanlığı, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Kurumu 

(NASA), Patent ve Telif Ofisi, Gelir İdaresi (Internal Revenue Service) gibi birimlerde 

kullanılmaktadır. Mali Sorumluluk Ofisi (Government Accountability Office) kamuda çevik 

yazılım geliştirmede en iyi uygulamaları ve karşılaşılan zorlukları 2012’de yayınladığı 
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raporunda özetlemiştir. Hollanda’da çevik metodoloji başbakanlık, içişleri bakanlığı ve 

nüfusa göre 2. büyük şehir olan Rotterdam’ın belediyesi tarafından kullanılmaktadır. 

Kamu sosyal ağı pleio.nl’de kamuda çevik proje yönetimiyle ilgili paylaşımlar yapılmış, 

uygulama örnekleri ve çevik proje yönetimiyle ilgili etkinliklere de yer verilmiştir.  

Diğer ülkelerden Danimarka’da da çevik proje yönetim metodolojisi ordu tarafından 

kullanılmaktadır. Kamu çevik metodoloji kullanan kurumlarla röportajlar içeren çevik 

metodoloji rehberi hazırlanmıştır. 

Çevik metodolojinin yanında, özellikle kapsamı geniş, uygulaması uzun sürebilecek, 

büyük ekiplerin birlikte çalışmasını gerektiren projelerde farklı, daha uzun süredir 

kullanılmakta olan proje yönetim metodolojilerinden de faydalanılmaktadır. ABD’de 

Savunma Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarında, tedarikçi yönetiminden sorumlu kamu 

personeli için proje yönetimi sertifikasyon programları hazırlanmıştır. Bu programda 

personele örneğin iş kırılım yapısı (Work Breakdown Structure) hazırlanması, toplam 

sahip olma maliyeti (Total Ownership Cost) hesaplanması, Kazanılmış Değer Analizi 

(Earned Value Management System) metodolojisinin uygulanması hakkında bilgi 

verilmektedir. 

ABD Konut ve Çevre Bakanlığında (Department of Housing and Urban Development) da 

kurum için proje yönetim metodolojileri özelleştirilmiştir. Nisan 2011 öncesinde kurumda 

kurum için özelleştirilmiş Sistem Geliştirme Methodolojisi (System Development 

Methodology) kullanılırken, bu tarihten sonra Proje Yönetimi Enstitüsü’nün 

çalışmalarından faydalanılarak hazırlanan Proje Planlama ve Yönetim Yaşam Döngüsü 

(Project Planning and Management Life Cycle) proje yönetim metodolojisine geçilmiştir. 

Kamuda en kapsamlı BT projelerini yöneten kurumlardan biri olan ABD Savunma 

Bakanlığı 2003’te kapsamlı bir proje yönetim rehberi hazırlamıştır. Rehber proje yönetimi 

alanında önde gelen kurumlardan biri olan Proje Yönetimi Enstitüsü’nün (Project 

Management Institute) geliştirdiği Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (Project 

Management Body of Knowledge) temel alınarak hazırlanmıştır. Mevcut durumda ise 

Savunma Bakanlığında proje yönetiminde Kazanılmış Değer Analizi metodolojisi 

kullanılmakta ve bakanlık bünyesindeki Kazanılmış Değer Analizi Merkezi bakanlık 

personeline proje yönetimi alanında destek sağlamaktadır. 

Türkiye’de kamu BT projelerinin yönetiminde mevzuatla belirlenmiş, bağlayıcılığı olan 
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kamu BT proje süreç geliştirme standartları bulunmaktadır. Ancak bu süreç geliştirme 

standartları arasında çevik metodoloji bulunmamaktadır. Ayrıca, kamuda ana görevi bu 

tür işlerde standartlara uyumu takip etmek olan bir birim ve/veya süreç bulunmamakta 

ve standartlara uyumun hangi düzeyde olduğu ölçülmemektedir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• TUBİTAK 

• Kalkınma Bakanlığı 

• Başbakanlık 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Kamuda BT projelerinin zaman ve bütçe dahilinde 

tamamlanma oranının artması 

• e-Devlet hizmetlerinin kullanım kolaylığının artması 

• Kamuya BT hizmetleri sunan girişim ekosisteminin gelişmesi 

• Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki performans 

göstergelerinden yararlanabilir: 

o İncelenen kamu projelerinde, proje yönetimi alanında 

belirlenen ölçütlere uyum oranı  

o Planlanan bütçe ve zaman dahilinde bitirilen kamu BT 

projelerinin oranı (BT projeleri sadece donanım satın 

alma ya da paket yazılım satın alma gibi BT alımlarını 

değil, yazılım ve donanım entegrasyonu gerektiren BT 

projelerini içermektedir) 

FaydaFaydaFaydaFayda    2013 yatırım ödeneğine göre itibariyle yılda 50-200 Milyon TL 

olabilir. 
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Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    1-3 Milyar TL 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) Proje Yönetim Rehberi 

hazırlanması, çevik metodoloji 

alanındaki pilot uygulamaya 

destek olunması, pilot 

sonucunda rehberin 

güncellenmesi ve çevik 

metodoloji kullanımının 

yaygınlaştırılmasına destek 

verilmesi 

1-2 Milyon TL 

Eğitim/farkındalık (Kamu) BT proje yönetimi süreciyle ilgili 

yapılacak denetimlerle ilgili 

kamu kurumlarının 

bilgilendirilmesi 

20-50 bin TL 

İşgücü (Kamu) Kamu BT projelerinin proje 

yönetimi açısından belirlenen 

teknik ölçütleri izleyip 

izlemediklerinin belirlenmesi 

Proje yönetimiyle 

ilgili belirlenecek 

ölçütlere göre 

değişiklik 

gösterecektir. 

Toplam  1.020-2.050 bin 

TL + işgücü 

maliyeti 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 8.2.1.7 Kamu BT insan kaynağı politikasının güncellenmesi 



 

867 

 

• 8.2.2.8 Kamu BT Yetkinlik Merkezi oluşturulması 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamal8. İlişkili Uygulamal8. İlişkili Uygulamal8. İlişkili Uygulamalarararar    

• Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Proje yönetimi konusunda deneyimli uzmanların ve kamu BT uzmanlarının katılımı 

sağlanarak proje ekibinin belirlenmesi 

• Küresel örnekler ve özel sektördeki uygulamalar temel alınarak, hangi proje yönetim 

metodolojisinin hangi tip projede (örneğin projenin süresi, büyüklüğü ve hata 

toleransı bu kararın verilmesinde incelenecek alanlar olabilir) kullanılması gerektiğini 

belirten, küresel en iyi örneklerden yararlanılarak Proje Yönetim Rehberinin 

hazırlanması. Proje Yönetim Rehberi aşağıdaki proje yönetim metodolojileri ve 

standartlarının kamuda daha yaygın kullanılmasına katkıda bulunabilir: 

o Proje Yönetimi Enstitüsü’nün (Project Management Institute) geliştirdiği Proje 

Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge) 

o Kazanılmış Değer Analizi (Earned Value Management System) metodolojisi 

o Çevik metodoloji 

o SPICE (Software Process Improvement and Capability Estimation) (TS ISO 

15504) 

o CMMI (Capability Maturity Model Integration) 

• Proje Yönetim Rehberi’ne uyum sisteminin belirlenmesi 
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o Uyum kontrol listesinin hazırlanması 

o Rehbere uyum açısından incelenecek projelere dair kıstasların belirlenmesi 

(örneğin belli büyüklüğün üzerindeki projeler arasından rastgele belirlenen 

projelerin incelenmesi) 

o Uyumu inceleyecek birimin belirlenmesi 

• Kamu BT Yetkinlik Merkezi’nin desteğiyle kurumların proje yönetim metodolojileri 

hakkında bilgilendirilmesi, Proje Yönetim Rehberinin kamu kurumlarına tanıtılması 

• En çok yazılım geliştirme faaliyetinde bulunan bir kamu kurumunda çevik 

metodolojinin Kamu BT Yetkinlik Merkezi’nin desteğiyle pilot uygulama olarak, çok 

kapsamlı olmayan, kurumun faaliyetleri için kritik önem taşımayan yazılım 

projelerinde denenmesi. Örneğin iç kaynak kullanımıyla yazılım geliştirme faaliyetleri 

yürüten aşağıdaki kurumlardan biri bu pilot çalışmayı yürütebilir: 

o TUBİTAK 

o Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 

o TUİK 

o Sosyal Sigorta Kurumu Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü 

o Adalet Bakanlığı 

• Pilot uygulama sonuçları göz önüne alınarak Proje Yönetim Rehberi’nin 

güncellenmesi (örneğin pilot çalışmanın başarılı olması durumunda kamuda çevik 

metodolojinin kullanım alanının genişletilmesi) 

• Pilot çalışma sonuçları olumlu olursa,  

o Kamu BT Yetkinlik Merkezi’nin desteğiyle çevik metodoloji kullanımının öncelikle 

kurum içinde yazılım geliştirme faaliyeti yapan kurumlardan başlanarak kamu 

kurumlarında yaygınlaştırılması 

o Kamu BT Yetkinlik Merkezi’nin desteğiyle çevik metodoloji kullanımına başlamak 

isteyen kamu kurumlarına çevik metodoloji konusunda eğitim verilmesi 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Kamu BT Yetkinlik Merkezi’nin kurulmasında geç kalınması kurumların BT proje 
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yönetimini geliştirme alanında yeterli desteği görmemelerine neden olabilir 

• Çevik metodoloji kullanımında hem BT biriminin hem de proje sahibinin geliştirilecek 

BT projesine gerekli kaynakları ayırması gerekmektedir. Proje sahibinin proje 

geliştirilme sürecinde gerekli zamanı ayırmaması sonucunda çevik metodolojinin pilot 

uygulamada başarılı olması zor olacaktır. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Rehberin hazırlanması küresel örneklerden faydalanılarak birkaç ayda tamamlanabilir. 

Pilot çalışma en az birkaç ay sürecek ve pilot çalışma sonuçlarının rehbere yansıtılması 

da birkaç hafta sürecektir. 
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8.2.1.4 BT projesi değerlendirme/izleme sisteminin güncellenmesi8.2.1.4 BT projesi değerlendirme/izleme sisteminin güncellenmesi8.2.1.4 BT projesi değerlendirme/izleme sisteminin güncellenmesi8.2.1.4 BT projesi değerlendirme/izleme sisteminin güncellenmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Kamu BT projelerine şeffaflık getirecek bir proje değerlendirme/izleme sisteminin 

oluşturulması 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’deki Proje değerlendirme/izleme süreci küresel örneklerdeki en iyi BT 

uygulamalarına göre farklılık göstermektedir. BT proje yönetiminin sürekli bir parçası 

olması gereken proje ilerlemesine dair izleme raporlarının çoğu ilgili kuruma 

gönderilmemekte, izleme çalışmalarının sonuçları ölçülmemekte ve takip 

edilmemektedir. BİT projeleri izlemesinde ve değerlendirmesinde önemli bir husus BİT’in 

Kalkınma Bakanlığında bir sektör olarak tanımlanmamış olmasıdır. Mevcut durumda 

kamu kurumları projelerin sektörünü belirtmekte ve projeler o sektöre bakan birime 

gönderilip değerlendirilmektedir. Bu durum BİT gibi farklı sektörler içinde etkinlik 

gösteren alanların değerlendirmesini, izlemesini ve ölçümünü zorlaştırmaktadır. Küresel 

örneklerle karşılaştırıldığında bu süreçte önemli başka bir husus proje performans 

değerlendirmeleriyle ilgili yol gösterici rehberlerin yayımlanmaması, sonuçlarının 

ölçülmemesi ve halka açık şekilde paylaşılmamasıdır. 

Küresel örneklerde kamu BT projelerinin başarı oranını yükseltmek için BT alanında 

uzman ve kurum dışı paydaşların dahil olduğu proje denetleme süreçleri geliştirilmiş ve 

BT projelerine şeffaflık getirilmiştir.  

ABD’de BT projelerine şeffaflık getiren BT Göstergeleri (IT Dashboard) sitesinde kamu 

BT projeleri için ayrı ayrı projelerin bütçeleri, harcama durumları, o projelerden sorumlu 

BGM’lerin projelerle ilgili değerlendirmeleri ve projelerin ilerleme durumları 

sunulmaktadır. Projelere bakanlık seviyesinde de bakılabilmekte ve bakanlıkların 

performansları karşılaştırılabilmektedir. 2009’da bu sitenin geliştirilmesiyle ABD’nin proje 

izlemeyle ilgili uygulamaları hızla geliştirilmiş ve bu sayede önemli tasarruf ve etkinlik 

artışı sağlanmıştır. 
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Kıyaslamada temel alınan diğer ülkelerde de BT konusunda özelleşmiş, izledikleri 

projelerin sahibi kurumlardan bağımsız proje izleme yapıları kurulmuştur. Bu yapıların 

özellikle kamunun en büyük BT projelerinin değerlendirilmesinde aktif rol oynadıkları 

görülmektedir. Güney Kore örneğinde BT projeleri Kamu Yönetimi ve Güvenlik Bakanlığı 

altındaki Bilişim Yaygınlaştırma Stratejisi Ofisi (Informatization Strategy Office) 

tarafından değerlendirilmektedir. Bilişim Yaygınlaştırma Stratejisi Ofisi tüm önemli BT 

projelerini ve BT sistemlerini kapsayan bir değerlendirme yapmaktadır. Mart-Nisan 

döneminde değerlendirmede kullanılacak kıstaslar gözden geçirilmekte, gerekirse 

güncellenmektedir. Merkezi kamu kurumlarından bu kıstaslara karşılık gelen bilgiler 

derlenerek bilişim yaygınlaştırma değerlendirme endeksi (Informatization evaluation 

index) hazırlanmakta, bu endeks temel alınarak projeler Kamu Yönetimi ve Güvenlik 

Bakanlığı tarafından değerlendirilmekte ve değerlendirme raporu Başbakan’a 

sunulmaktadır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Kalkınma Bakanlığı (Sorumlu) 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

• Maliye Bakanlığı 

• Başbakanlık  

• BT projesi hazırlayan kamu kurumları 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Proje izleme süreci sayesinde kamu BT harcamalarında 

yaklaşık %3 tasarruf sağlandığı küresel örnekte görülmüştür 

[31]. Benzer bir tasarruf sağlanması Türkiye’de 2013 

itibariyle 30-100 Milyon TL’lik bir tasarruf sağlanmasını 

sağlayabilir. 

• Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki performans 



 

872 

 

göstergelerinden yararlanabilir: 

o Kapsamı incelenen farklı bakanlıklara ait kamu BT 

projeleri arasında tespit edilen mükerrer proje oranı 

o Planlanan bütçe ve zaman dahilinde bitirilen kamu BT 

projelerinin oranı (BT projeleri sadece donanım satın 

alma ya da paket yazılım satın alma gibi BT alımlarını 

değil, yazılım ve donanım entegrasyonu gerektiren BT 

projelerini içermektedir) 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğNet Bugünkü DeğNet Bugünkü DeğNet Bugünkü Değerererer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) Yeni sistemin tasarlanması, 

kurumlarla paylaşılıp 

kurumlardan gelen yorumlarla 

güncellenmesi 

1-2 Milyon TL 

Eğitim/farkındalık (Kamu) Güncellenen BT projesi 

değerlendirme/izleme 

sistemiyle ilgili kamu 

kurumlarının bilgilendirilmesi 

20-50 bin TL 

BT yatırımları (Kamu) Kamu BT projelerine şeffaflık 

getiren kamu internet sitesinin 

geliştirilmesi ve yeni süreçle 

ilgili gerekli diğer teknik 

altyapının hazırlanması 

50-100 bin TL [32] 

+ yeni süreçle ilgili 

internet sitesi 

dışındaki gerekli 

teknik altyapının 

hazırlanması 

maliyeti 
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Toplam  1.070-2.150 bin 

TL + gerekli BT 

yatırımı 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 8.2.1.6 BGM pozisyonunun kurulması  

 

7. Ard7. Ard7. Ard7. Ardıl Uygulamalarıl Uygulamalarıl Uygulamalarıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Kalkınma Bakanlığı’ndan uzmanların BGM’ler kurulu altındaki, bu konuda 

oluşturulmuş bir çalışma grubunun da katılımıyla kamu BT deneyimi, Kamu Bilgi ve 

İletişim Teknolojileri Proje Hazırlama Kılavuzu ve küresel örnekler temel alınarak bir 

kamu “Proje Değerlendirme ve İzleme Rehberi” hazırlaması 

o Rehberde proje değerlendirmesinde incelenecek alanların belirlenmesi. 

Örneğin şu alanlar incelenebilir:  

� Projenin “Kamu Teknik Ölçütleri Kılavuzu”na uyumu 

� Projenin kamu iç kontrol sistemine etkisi olacaksa, kurumun strateji 

geliştirme biriminin projenin iç kontrol sistemine olumlu etkisi olacağını 

onaylaması 

� BT alanında uzman iç denetçiler tarafından projenin ekonomiklik, etkililik ve 

verimlilik esaslarına göre değerlendirilip, onaylanması 

� Projenin kurum BGM’si tarafından onaylanması 
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� Proje ekibinin proje yönetim deneyimi olması 

� Kurumun önceki projelerinin zamanında ve bütçeyi aşmadan bitme oranı 

düşükse bu konuda alınmış tedbirler 

� Proje risklerinin belirlenmiş ve üst yönetim tarafından kabul edilmiş olması 

� Riskleri yönetmek için atılacak adımların belirlenmiş olması 

� Proje gereksinimlerinin ve amacının paydaşların katılımıyla açıkça ve detaylı 

bir şekilde belirlenmiş olması 

� Eğer yükleniciden yararlanılacaksa yüklenici yönetiminde izlenecek 

stratejinin belirlenmiş olması 

o Rehberde ilerlemesinde sorun olan projelerin izleme toplantılarında alınabilecek 

kararların (örneğin projenin sona erdirilmesi, projeye daha çok kaynak ayrılması, 

projenin kapsamının ya da yönetim yapısının değiştirilmesi gibi) belirlenmesi 

o Proje değerlendirme/izleme sisteminin öncelikle pilot aşamada yürütülerek 

etkisinin ölçülüp en iyi uygulamaların belirlenmesi 

o Planlanan süre ve bütçe içinde bitirilmesi konusunda sorunlar yaşamış ve hala 

bitirilememiş kamu BT projelerinin “Proje Değerlendirme ve İzleme Rehberi” 

temel alınarak değerlendirilmesi ve bu projelerin durumlarının iyileştirilmesi 

amacıyla proje ekibiyle proje izleme toplantıları yapılması 

o Yapılan ilk proje izleme toplantılarının sonuçları temel alınarak “Proje 

Değerlendirme ve İzleme Rehberi”nin geliştirilmesi 

• Proje değerlendirme/izleme sürecinde kurumların görevlerinin, sorumluluklarının ve 

hedeflerinin kamu kurumlarında oluşturulacak BGM pozisyonu da dikkate alınarak 

düzenlenmesi 

• Proje değerlendirme ve izleme sürecinin kamu kurumlarında oluşturulacak BGM 

pozisyonu da dikkate alınarak yeniden tasarlanması. Yeni sistem belirlenirken 

aşağıdaki modelden faydalanılabilir: 

o Proje dosyası hazırlanan BİT projelerinin kurum BGM’si tarafından 

değerlendirilip rehberde sağlanan kıstaslara göre 5 üzerinden puanlandırılması 

ve proje hazırlığı yetersiz görülen projelerin üzerinde çalışılmak üzere tekrar 

proje ekibinin sorumluluğuna verilmesi 

o Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi’nin mükerrer projeleri tespit 
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edebilmek için hazırlanan kamu BT envanteri yardımıyla BT projelerini 

mükerrerlik bakımından incelemesi 

o Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi’nde kamu BT projesi yönetimi 

konusunda deneyimli uzmanların projeleri fayda/maliyet ve fizibilite açılarından 

BGM’nin projeyle ilgili değerlendirmesinin de yardımıyla onaylamaya ya da 

onaylamamaya karar vermesi 

o Onaylanmayan projelerin kamu kurumlarında tekrar çalışılarak önce kurum 

BGM’si, BGM tarafından onaylanırsa Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi 

tarafından incelenmesi 

o Onaylanan tüm projelerin kısa proje tanımlarının, proje değerlendirme ve 

izleme sonuçlarının kamuya açık bir internet sitesinde itdashboard.gov 

örneğinde olduğu gibi paylaşılması  

o BGM’lerin bakanlık kapsamındaki BT projeleri için belirlenecek formatta, proje 

ekibinin desteğiyle “Proje Değerlendirme ve İzleme Rehberi”ne uygun proje 

izleme raporları hazırlamaları 

o Projelerin ilerlemelerinin planların gerisinde kalmaması ve maliyetlerinin 

planlanandan daha fazla olmaması amacıyla, proje paydaşlarının (proje ekibi, 

kurum BGM’si, merkezi yapıdan BT proje izlemesinde uzman bir ekip) ve BT 

alanında uzman iç denetçilerin katılımıyla düzenli izleme toplantıları 

düzenlenmesi 

o Proje izleme toplantılarının sonuçlarının ölçülmesi ve takip edilmesi 

o Zamanında ve bütçesi dahilinde bitirilen kamu BT projelerinin tüm kamu BT 

projelerine oranının ölçülmesi ve takip edilmesi 

o Proje değerlendirme/izleme sisteminin belirlenen esaslar dahilinde 

gerçekleştirilmesi, sürecin ve çıktılarının “Proje Değerlendirme ve İzleme 

Rehberi”ne uyumunun sağlanması 

• Yeni sistemin başarıyla çalışması için gerekli BT sistemlerinin hazırlanması 

o Kamu projeleri Kalkınma Bakanlığı’na iletilirken projenin içindeki BİT’le ilgili 

kısımların belirtilmesi 

� Yapılacak BİT yatırımı miktarı 

� Alınacak hizmet ya da mal 
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� BİT’in tüm projede oynayacağı rolün açıklanması 

o Projelerdeki BİT’e dair kısımların hem Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu 

Dairesi’ne hem de Kalkınma Bakanlığı içinde projeyi değerlendiren ekibe 

otomatik olarak gönderilmesi 

o BİT projelerinin doğrudan Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi’ne 

gönderilmesi 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• BGM projelerini değerlendirecek ekibin BT projesi yönetme deneyimi olmaması proje 

izleme/denetleme sisteminin başarısını olumsuz olarak etkileyebilir. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Rehberin hazırlanması küresel örneklerden faydalanılarak birkaç ayda tamamlanabilir. 

Pilot çalışma en az birkaç ay sürecek ve pilot çalışma sonuçlarının rehbere yansıtılması 

da birkaç hafta sürecektir. Yeni sürece destek verecek gerekli BT altyapısı 

geliştirmelerinin tamamlanması ise kurumun mevcut sisteminde yapılacak değişikliklerin 

kapsamına ve sistemin esnekliğine göre değişecektir, bu BT yatırımının tamamlanması 

1-2 yıl sürebilir. 
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8.2.1.5 “Kamu Teknik Ölçütleri Kılavuzu” hazırlanması ve kılavuza uyumun 8.2.1.5 “Kamu Teknik Ölçütleri Kılavuzu” hazırlanması ve kılavuza uyumun 8.2.1.5 “Kamu Teknik Ölçütleri Kılavuzu” hazırlanması ve kılavuza uyumun 8.2.1.5 “Kamu Teknik Ölçütleri Kılavuzu” hazırlanması ve kılavuza uyumun 

sağlanmasısağlanmasısağlanmasısağlanması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Mevcut teknik kılavuzlardan Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberinin kapsamının 

genişletilerek merkezi ve yerel yönetim BT birimleri için “Kamu Teknik Ölçütleri Kılavuzu” 

hazırlanması ve BT birimlerinin kılavuza uyumunun sağlanması 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Kamudaki teknoloji kullanımında önemli noktalardan biri, teknoloji alanındaki ölçütlerin 

kılavuzlarla belirlenmesidir. Ölçütlerin belirlenmemesi, kurumların tecrübeli olmadıkları 

bir konuda uygulama geliştirirken mükerrer çaba sarf etmelerine, yanlış kararlar 

vermelerine ve farklı kurumlarda farklı teknolojiler kullanan uygulamalar arası 

entegrasyon sorunlarının doğmasına neden olabilmektedir. 

Türkiye’de, kamuda kullanılması gereken yazılım, donanım ve teknik ölçütler kapsamlı 

bir şekilde oluşturulmamıştır. Örneğin veri ve yazılım lisanslarının uyması gereken 

kurallar, tavsiye edilen donanım mimarileri, mobil uygulamaların geliştirileceği 

platformlar belirlenmemiştir. Mevcut ölçütleri belirleyen kılavuzlar sık güncellenmemekte 

ve ölçütlere uyum takip edilmemektedir. Kamuda teknik ölçütleri belirleyen 2 ana 

doküman yayımlanmıştır (Şekil 32). Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi, genel olarak 

yazılım ve yazılım geliştirme ölçütlerini belirlemeyi hedeflerken, Kamu Kurumları İnternet 

Sitesi Kılavuzu kamu kurumlarının internet sitelerinin görünümlerinin birbirleriyle uyumlu 

olmasını hedeflemektedir. İki belgeye uyum da Başbakanlık genelgesi kapsamında 

zorunlu kılınmıştır, ancak Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi’ndeki ölçütlerin %60’ına 

yakınının bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, dokümana uyum zorunlu 

kılınmasına rağmen, doküman çoğu standarda uyumu zorunlu kılmamıştır. 
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Şekil 32 Teknik ölçütlere dair dokümanlar 

 

Bu dokümanların yöneticilere yol göstermek açısından faydalı oldukları düşünülmektedir. 

Kamu BT yöneticileri anketine katılan 37 yöneticinin %51’i Birlikte Çalışabilirlik Esasları 

Rehberi’nden faydalandıklarını belirtmiştir (Şekil 33). Ancak, bu ölçüt ve prensiplerde 

bazı eksiklikler mevcuttur: 

• Ölçütlerin kapsamı dışında kalanÖlçütlerin kapsamı dışında kalanÖlçütlerin kapsamı dışında kalanÖlçütlerin kapsamı dışında kalan    önemli BT kalemleri bulunmaktadır. önemli BT kalemleri bulunmaktadır. önemli BT kalemleri bulunmaktadır. önemli BT kalemleri bulunmaktadır. Örneğin, 

veri ve yazılım lisansları, özellikle emtia sayılabilecek donanım ve donanım bakım 

anlaşmaları, mobil uygulamalar konularında ölçütler belirlenmemiştir. Bu nedenle 

kurumlar farklı uygulamalar izleyebilmektedir. 

• Dokümanlar sık güncellenmemektedir. Dokümanlar sık güncellenmemektedir. Dokümanlar sık güncellenmemektedir. Dokümanlar sık güncellenmemektedir. Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi’nin 

ve Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu’nun son iki sürümü 3 yıl arayla 

hazırlanmıştır. Bunların sonucunda, projelerde karşılaşılan özel durumlar ve yeni 

Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu

Amacı
▪ Kurumların teknik ortamda birlikte 
çalışabilirliğini sağlamak

▪ Kamu kurumları internet sitelerinde sunulması 
gereken asgari içeriğin ve sunum şekillerinin 
belirlenmesi

Sürüm
tarihleri

▪ Sürüm 2.0 Şubat 2009
▪ Sürüm 2.1 Mayıs 2012

▪ Sürüm 1.0 Ağustos 2006
▪ Ocak 2009’da daha kapsamlı Kamu Kurumları 
İnternet Siteleri Standartları ve Önerileri rehberi 
hazırlanmıştır

Mevzuat 
▪ Ağustos 2006 sürümüne uyum, 2007/4 tarihli ve 
26416 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında 
zorunludur

▪ Güncel sürüme uyum, 2009/4 Sayılı 
Başbakanlık Genelgesi kapsamında zorunludur

Uyumun 
sağlanması

▪ Bu rehberin 2006 versiyonuna uyum Birlikte 
Çalışabilirlik Esasları Rehberinin son 
versiyonunda zorunlu tutulmuştur

▪ Dokümanda uyumun ölçülmesi için bir kontrol 
listesi bulunmaktadır

▪ Ancak bu rehberin 2009 versiyonunun 
bağlayıcılığı bulunmamaktadır

▪ Çoğu norma uyum zorunlu tutulmamış, takdire 
bırakılmıştır

▪ Rehber’in uygulanmasına ilişkin genel 
koordinasyon Kalkınma Bakanlığı tarafından 
yürütülmektedir ancak bakanlık bünyesinde ana 
sorumluluğu bu olan bir birim bulunmamaktadır

Kaynak: Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi Sürüm 2.1 Mayıs 2012, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı Değerlendirme Raporu (V) Mart 2010

Kapsam 
▪ Dosya sunumu ve değişimi
▪ Ara bağlantılar
▪ Veri entegrasyonu ve içerik yönetimi
▪ Güvenlik
▪ Coğrafi Bilgi Sistemleri
▪ Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve yönetimi

▪ Kamu İnternet sitelerinin
– İçeriği
– Tasarımı
– Yayınlama esasları
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teknolojiler ölçütlere anında yansıtılmamaktadır.    

• Ölçütlere uyumdan sorumlu bir birim bulunmamaktadırÖlçütlere uyumdan sorumlu bir birim bulunmamaktadırÖlçütlere uyumdan sorumlu bir birim bulunmamaktadırÖlçütlere uyumdan sorumlu bir birim bulunmamaktadır. Birlikte Çalışabilirlik 

Esasları Rehberi’nde standartlara uyumun ölçülmesini sağlayacak bir kontrol 

listesi bulunmamaktadır. Bunun sonucunda ölçütlere uyum konusunda en son 

durumun ne seviyede olduğu bilinmemekte, ölçütlere uyum konusundaki 

gelişmeler takip edilememektedir. 

• Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi’ndeki ölçütlerin %59’u zorunlu değildirBirlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi’ndeki ölçütlerin %59’u zorunlu değildirBirlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi’ndeki ölçütlerin %59’u zorunlu değildirBirlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi’ndeki ölçütlerin %59’u zorunlu değildir. Bu 

konularda ölçütlere uyum karar vericinin takdirine bırakılmıştır. 

Şekil 33 Ölçütlerdeki eksiklikler 

 

 

Yerel yönetimlerde teknik ölçütlere uyum konusunda da merkezi yönetim BT birimlerine 

Kaynak: Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi Sürüm 2.1 Mayıs 2012, kamu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlarıyla görüşmeler, Aralık 2012- Şubat 2013 Kamu BT 
Yöneticileri Anketi

Teknik kılavuzlar sık 
güncellenmemektedir

▪ Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi’nin son iki versiyonu 
3 yıl arayla hazırlanmıştır

▪ Internet siteleri standartları dokümanı 2006’da 
hazırlanmıştır

Normlara uyum yeterince 
takip edilmemektedir

▪ Kılavuzlardaki esaslara uyumu takipten sorumlu bir birim 
bulunmamaktadır

Çoğu norma uyum 
zorunlu değildir

Teknik kılavuzlar tüm 
alanları kapsamamaktadır

▪ Veri ve yazılım lisanslarına dair normlar(örneğin veri 
lisanslarının tanımlanmış özel durumlar harici tüm kamuya 
açık olması) belirlenmemiştir

▪ Donanım ve bakım anlaşmalarına ilişkin normlar 
belirlenmemiştir

Kamu BT yöneticilerinin 
uyacakları normları 
belirlerken kullandıkları 
kaynaklar

Tedarikçi
firmalar

%46

Küresel
standartlar

%66

Diğer
kamu
kurumları

%49

Birlikte 
Çalışabilirlik 
Esasları 
Rehberi

%51

Birden çok 
normdan birinin 
seçilmesi zorunlu

%16

Zorunlu

%24

Üzerinde çalışılan

%4

Önerilen
%55

Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi’ndeki 
normların bağlayıcılığının dağılımı
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benzer bir durum mevcuttur. Belediyelerin %54’ü, İl Özel İdarelerinin %22’si kullandıkları 

program ve yazılımların Birlikte Çalışabilirlik Standartları Rehberine uyumlu olmadığını 

belirtmiştir. 

Küresel örneklerde birlikte çalışabilirlik ölçütleri farklı paydaşların katılımıyla belirlenmiştir 

(Şekil 34).  

Şekil 34 Merkezi yönetim teknik kılavuzları küresel örnekleri 

 

 

Teknik ölçütler konusunda İngiltere’de 2000 yılından beri çalışmalar yapılmıştır, 2000 

yılında ilk yayınlanan teknik kılavuzda, uyulması zorunlu teknik ölçütler çeşitli 

paydaşların katılımıyla belirlenmiş, ölçütlere uyum yeni yatırımların onayı için gerekli 

kılınmıştır. 2011’de yayınlanan İngiltere kamu BT stratejisinde birlikte çalışabilirliğin 
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önemine değinilmiş ve Mart 2012’de Başbakanlık teknik, semantik ve organizasyonel 

alanlarda kurumların birlikte çalışabilirliğine katkıda bulunacak İngiltere Referans Mimari 

(UK Government Reference Architecture) dokümanını hazırlamıştır. Bu doküman 

kapsamında birlikte çalışabilirliğin sağlanması için semantik alanda Bilgi Referans 

Modeli (Information Reference Model), organizasyonel alanda İşletme Referans Modeli 

(Business Reference Model) ve teknik alanda Teknik Referans Modeli (Technical 

Reference Model) hazırlanmıştır. İngiltere Referans Mimarisinin amacı farklı kamu 

kurumlarının hizmetlerinin uyum ve tutarlığını sağlamak olarak açıklanmıştır. Bu 

doküman temel alınarak kapsamlı olarak birlikte çalışabilirlik ölçütleri belirlenmeden 

önce 2012’de açık devlet vizyonu için uyulması zorunlu prensipler yayımlanmıştır. 

Tüm kamu kurumlarında kullanılabilecek bazı teknik ölçütlere ise kamunun ihtiyaçları 

göz önüne alınarak öncelik verilmiş, örneğin son kullanıcı cihazlarıyla ilgili ölçütlerin 

belirlenmesi kamu BT stratejisine dahil edilmiştir. Ölçütlerle ilgili teknik çerçeve, ölçütlere 

uyumun ölçülme kriterleri ve ölçütlere uyumun sağlanma takvimi belirlenmiştir, ölçütlerin 

son haline getirilmesi üzerinde çalışılmaktadır. 

Hollanda örneğine bakıldığında birlikte çalışabilirlik alanında İçişleri Bakanlığının 

yayınladığı ve periyodik olarak güncellediği Hollanda Hükümeti Altyapı Kılavuzu (NORA) 

önemlidir. 2007’de genişletilen ve 2009’da strateji bölümü de eklenen bu kılavuz, 

Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Standardizasyon Kurulu ve Forumu’nun belirlediği BİT 

alanındaki tanımları ve teknik standartları da barındırmaktadır. NORA’da semantik 

alanda da ölçütlere, örneğin meta veri ölçütlerine yer verilmiştir. Yasal bağlayıcılığı 

olmamasına rağmen NORA, kabine kararları veya yerel meclis kararları ile birlikte BİT 

alanındaki öncelikli kaynak olarak kabul edilmektedir. Bu standartların yaygın kullanımını 

sağlamak için Standardizasyon Kurulu ve Forumu BGM’ler için bir rehber hazırlamıştır. 

Bu rehberde BGM’lerin yapması gereken; mevcut projelerde kullanılan teknik ölçütlerin 

denetlenmesi, yüklenicilerin uyulması gereken teknik ölçütlerle ilgili bilgilendirilmesi gibi 

faaliyetler özetlenmiştir.  

İtalya’da da semantik ve teknik birlikte çalışabilirlik ölçütleri belirlenmiştir. Yaklaşık 30 

dokümandan oluşan Kamu Birlikte Çalışabilirlik Sistemi (Sistema Pubblico di 

Connettività e Cooperazione) teknik ve semantik birlikte çalışabilirlik ölçütlerini 

içermektedir. Sistemin temelli Dijital Yönetim Yasası’na (Codice dell’Amministrazione 

Digitale) dayanmakta ve güncellemesi Kamu Birlikte Çalışabilirlik Sistemi Çalışma 
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Kurulu ve Ulusal Kamu Yönetiminde Bilgi İşlem Merkezi (Centro Nazionale per 

l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) tarafından yürütülmektedir. 

Güncellemelerde merkezi yönetime, yerel yönetimlere ve uzmanlara danışılmaktadır. 

Kamu BT projelerinin sisteme uyumu test edilmekte ve uyumlu hizmetlerin listesine 

Ulusal Kamu Yönetiminde Bilgi İşlem Merkezi üzerinden ulaşılmaktadır. Kamu Birlikte 

Çalışabilirlik Sistemi güncel tutulmakta, örneğin semantik alanda güncel AB ölçütlerine 

uyumu üzerinde çalışılmaktadır. Bu doğrultuda sistemin Şema ve Ontoloji Katalogu 

(Catalogo Schemi e Ontologie) kısmı kamu verisinin yeniden kullanımının gerekleri ve 

güncel AB müktesebatı göz önüne alınarak güncellenecektir. 

AB üye devletlerin e-devlet çözümlerinin birlikte çalışabilirliği güvence altına almak ve 

pazarda bölünmenin önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 2010 yılında AB 

Komisyonu tarafından onaylanmış Dijital Gündem’in 24’üncü eylemi Avrupa birlikte 

çalışabilirlik stratejisi ve çerçevesi belirlenmesini gerektirmektedir. Bu doğrultuda Avrupa 

Komisyonu Aralık 2010’da Avrupa Birlikte Çalışabilirlik Stratejisi ve Avrupa Birlikte 

Çalışabilirlik Çerçevesi yayınlamıştır. Dijital Gündem’in 26’ıncı eylemi bu çerçevenin 

2013’e kadar üye ülkelerde yürürlüğe konmasını öngörmektedir.  Dijital Gündem’in 

27’inci eylemi ise açık standartlar ve birlikte çalışabilirlik alanında Malmö ve Granada 

Bildirilerinde kabul edilen hususların üye ülkeler tarafından 2013’e kadar yürürlüğe 

konmasını öngörmektedir. Bu bildirgelerde üye ülkelerde açık standartların 

desteklenmesi, ülkelerin birlikte çalışabilirlik çerçevelerinin AB birlikte çalışabilirlik 

çerçevesine uyumunun sağlanması, vatandaş ve bireylerin üzerindeki idari yükü 

azaltacak, birlikte çalışan, verimli kamu hizmetleri sunulması gibi kamuda BT alanında 

önemli kararlar alınmıştır. Bu ortak standartların kamuda uygulanmasını sağlamak için 

Dijital Gündem’in 23’üncü eylemi kapsamında BİT standartlarının kamu alımlarında nasıl 

kullanılacağını açıklayan detaylı rehberler hazırlanacaktır. 

Ayrıca Dijital Gündem’in 91’inci eylem kapsamında Avrupa vatandaşları ve 

girişimcilerinin sınırlardan etkilenmeden diledikleri yerde ikamet etmek, çalışmak, eğitim 

görmek ve emekli olabilmek gibi kamu hizmetlerini Avrupa içindeki sınırlardan 

etkilenmeden alabilmeleri için e-devlet hizmetlerinin Avrupa genelinde ulaşılabilir 

olmasını sağlayacak çalışmalar başlatılmıştır. Öncelikle önceliği yüksek sınırlar arası 

hizmetler belirlenecek, bu hizmetlerin 2015’e kadar elektronik ortamda sunulması 

sağlanacaktır. Ayrıca 2011 yılında kamuda IPv6 kullanımı ve entegrasyonuyla ilgili pilot 

proje başlatılmış ve 89’uncu eylem ile üye devletlerin e-devlet hizmetlerini IPv6’yı 
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desteklemesi gereksinimi AB Komisyonu tarafından onaylanmıştır. 

Bunun yanında AB kurumlarının daha etkin bir şekilde birlikte çalışabilmelerini sağlamak 

için 164 milyon avro bütçeyle AB Kamu Kurumları için Birlikte Çalışabilirlik Çözümleri 

(ISA) kurumu kurulmuştur. Kurumun eylemleri 4 kategoride özetlenebilir: 

1. Güvenli bilgi iletişimi: Veri iletişiminin arttığı günümüzde verinin güvenli ve güvenilir 

bir şekilde iletişimine ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Sorunsuz ve güvenli veri iletişimi 

önündeki idari, teknik ve mevzuata dair engellerin aşılması konusunda bu alanda 

ülkeler arası ve belli sektörlere odaklanmış projelerde çalışılmaktadır. Bu alanda 

yapılan bazı örnek çalışmalar aşağıda özetlenmiştir: 

o AB e-devlet sistemlerinin semantik birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi: AB e-

devlet sistemleri arasındaki veri akış yapısının karmaşık olduğu, bu karmaşıklığın 

da farklı kurumlarda verinin farklı yorumlanması, ortak kullanılan meta veri 

yapılarının olmaması, referans veri listelerinin eksikliği gibi sebeplerden dolayı 

olduğu belirtilmiştir. Bu sorunların giderilmesi için çeşitli hedefler belirlenmiştir. 

Örneğin, üye ülkelerin meta veri politikaları incelenecek ve meta verinin önemi 

yönetimlere anlatılacaktır. Üye ülkelerin semantik tanımları, meta veri ve referans 

veri setlerinin aynı temellere oturtulmasına çalışılacaktır. 

o Avrupa Coğrafi Bilgi Altyapısı (Infrastructure for Spatial Information in Europe) için 

yeniden kullanılabilir referans platformu geliştirilmesi: AB’de bu alanda standartlar 

belirlenmesine rağmen, uygulamada AB ülkelerinde farklılıklar görülebildiği 

belirtilmiştir. Bu alanda AB’de yapılmış çalışmaların incelenmesi, eksik modüllerin 

belirlenmesi ve referans platformun oluşturulması için AKKY modüllerin 

oluşturulması hedeflenmektedir. 

o Kamu verisine sınırlararası erişimin geliştirilmesi: Kamu omurga veritabanlarına 

farklı AB ülkelerinin erişebilmesinin faydaları olacağı belirlenmiş ve bu doğrultuda 

üye ülkelerin omurga veritabanlarına diğer üye ülkelerin erişimine izin verecek 

ortak bir çerçeve geliştirilmesine karar verilmiştir. 

2. Birlikte çalışabilirlik mimarisi: Sektörler ve ülkeler arası BT altyapılarının birlikte 

çalışabilirliği üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Ortak mimariler konusunda anlaşmaya 

varılması, ortak mimari yapının hazırlanması, ortak mimari yapının güncel tutulması, 

bu mimari yapı üzerinde ortak yapıtaşları üzerinde anlaşmaya varılması ve bu 

yapıtaşlarının geliştirilmesi ana eylem alanlarıdır. Bu alanda yapılan bazı örnek 
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çalışmalar aşağıda özetlenmiştir: 

o AB birlikte çalışabilirlik mimarisinin geliştirilmesi: Yapılan ön çalışmalarda birlikte 

çalışabilirlik alanında mimari konuda yol gösterici çalışmaların eksikliği 

belirtilmiştir. Bu sorunu çözme amacıyla kamu hizmetlerinin sunulmasında AB 

kamu kurumları arasında bilgi alışverişini artıracak bir Avrupa Birlikte Çalışabilirlik 

Mimarisi’nin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

o Modern bir BİT standardizasyon politikası oluşturulması: AB kamu kurumları 

mevcut durumda e-devletle ilgili teknik standartları ülke çapında belirlemektedir. 

e-Devlet hizmetlerinin AB çapında birlikte çalışabilir standartlarda hizmet 

vermesini sağlamak için Standart ve Tanımların Değerlendirilmesi için Ortak 

Yöntem (Common Assessment Method for Standards and Specifications) adı 

altında bir mekanizma geliştirilmektedir. 

3. Yeni AB mevzuatının BİT’e etkisinin belirlenmesi: Mevzuat değişikliklerinin BT 

sistemleri tarafından desteklenmesi gerektiği anlaşılmış, mevzuatın BİT üzerine 

etkisinin mevzuat hazırlanma aşamasında dikkate alınması, bu sayede mevcut 

çözümlerin yeniden kullanılması hedeflenmektedir. 

4. Destek eylemleri: Belirlenen mimariler ve standartlarla ilgili bilinirlik çalışmaları, 

birlikte çalışabilirlikle ilgili farkındalık çalışmaları, kurum ve ülkeler arası ortak çalışma 

ve iletişimin geliştirilmesi gibi alanlarda çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu eylemler kapsamları aşağıda özetlenmiş 5 büyük ölçekte pilot projeyle 

desteklenmektedir: 

1. Adalet alanında e-CODEX 

2. Farklı üye ülkelerin kamu hizmetlerinin birlikte çalışabilirliği alanında Sınırlar arası 

Hizmetler için Basit Prosedürler (Simple Procedures Online for Cross- Border 

Services) 

3. Sağlık alanında epSOS 

4. Elektronik kimlik bilgisi alanında Sınırlar Arası Güvenli Kimlik (Secure Identity Across 

Borders) 2.0 

5. Elektronik satın alma alanında Tüm Avrupa’da Elektronik Kamu Alımlarıdır (Pan 

European Public Procurement Online) 
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Örneğin Aralık 2010’da başlatılmış Şubat 2015’e kadar yürütülmesi planlanan e-CODEX 

pilot programında 3 ana hedef bulunmaktadır. Bu hedefler üye ülkelerdeki girişim ve 

bireylerin diğer üye ülkelerdeki yasal bilgi ve süreçlerle ilgili kolay ve güvenli bir şekilde 

bilgiye ulaşması, ortak standartlar ve bilgi sistemlerinin birlikte çalışabilirliği sağlanarak 

ülkeler arası yasal süreçlerin etkinliğinin artırılması, standartlar ve ortak çözümler 

belirlenerek ülkeler arası yargı süreçlerinin verimliliğinin artırılmasıdır.  

Başka bir örnek Sınırlar arası Hizmetler için Basit Prosedürler (Simple Procedures 

Online for Cross- Border Services) projesidir. Girişimlerin diğer ülkelerde faaliyet 

göstermek için çok sayıda regülasyona uymaları gerektiği, bu durumun girişimler önemli 

miktarda idari yük getirebileceği fark edilmiştir. Mevcut durumu iyileştirmek için proje 

kapsamında girişimlere yönelik önemli ülkeler arası hizmetlerle ilgili standartlar 

belirlenmekte ve bu ülkeler arası hizmetlerin ülkelerin e-devlet kapılarından verilmelerini 

sağlamak için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu projelerin yanında AB BT projelerinde kullanılacak teknik özellikleri içeren kapsamlı 

bir arama motoru oluşturulmuştur. Bu teknik özellikler 6 AB üye ülkesi, iki AB kurumu, 3 

standart belirleme kurumu ve 4 BT özel şirketinin katılımıyla belirlenmiştir. Teknik 

özelliklerin yeniden kullanımı ile hem kamu kurumları yazılım geliştirme süreçlerinin 

basitleştirilmesi hem de birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Almanya örneğinde ise belediyeler teknik ölçütlerin belirlenmesinde aktif rol 

oynamaktadırlar. Bremen belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BT Standartları 

Eşgüdüm Kurumu (Koordinierungsstelle für IT-Standards), özellikle veri iletişim alanında 

kapsamlı teknik ölçütleri Kamu İdaresinde XML (XML in der öffentlichen Verwaltung) 

çerçevesi altında belirlemiştir. 

AKKY konusunda ise Türkiye’deki çalışmalar, gelişmiş ülke örneklerinden farklılık 

göstermektedir. Küresel örneklerle kıyaslandığında, kamuda AKKY’nin yaygın 

kullanılmadığı görülmektedir. Bu yüzden AKKY’nin faydalarından kısıtlı bir şekilde 

faydalanılmaktadır. Türkiye, milli işletim sistemi konusunda çalışmalar yürütülen 

Venezuela, Filipinler, Çin gibi az sayıda ülke arasındadır. ABD örneğinde ise kurumlar 

genellikle mevcut Linux sürümlerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirerek 

çalışmaktadırlar. Örneğin, güvenli ve taşınabilir bir Linux sürümü sağlanması amacıyla 

Savunma Bakanlığı bir sürüm geliştirmiştir. 
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3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı 

• Türk Standartları Enstitüsü 

• TUBİTAK 

• TURKSAT 

• Başbakanlık 

• BT faaliyeti gerçekleştiren kamu kurumları 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Kamu BT projelerinde teknik ölçütlerin belirlenmesine 

harcanan zaman ve çabanın azalması 

• e-Devlet projelerinin entegrasyonunun kolaylaşması  

• Entegre hizmetlerin geliştirilmesinin kolaylaşması 

• Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki performans 

göstergelerinden yararlanabilir: 

o Rehbere uyumu denetlenen e-devlet hizmetleri arasında 

rehbere uyum sağlayan e-devlet hizmetlerinin oranı 

o Planlanan bütçe ve zaman dahilinde bitirilen kamu BT 

projelerinin oranı (BT projeleri sadece donanım satın 

alma ya da paket yazılım satın alma gibi BT alımlarını 

değil, yazılım ve donanım entegrasyonu gerektiren BT 

projelerini içermektedir) 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    
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Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) Kamu teknik ölçütleri 

kılavuzunun hazırlanması ve 

kamu kurumlarıyla paylaşılıp, 

kurumlardan gelen görüşler 

doğrultusunda güncellenmesi 

1-2 Milyon TL 

Eğitim/farkındalık (Kamu) Yeni kılavuzla ilgili kamu 

kurumlarının bilgilendirilmesi 

20-50 bin TL 

Toplam  1.020-2.050 bin 

TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• Kurumsal veri sözlüklerinin hazırlanması 8.3.1.1 Kamu verisinin yeniden kullanımıyla 

ilgili gerekli çerçevenin oluşturulması ve kamu verisinin yeniden kullanımını artıracak 

uygulamaların hayata geçirilmesi uygulamasına katkıda bulunacaktır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    
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• Küresel en iyi uygulamalardan ve mevcut kamu teknik kılavuzlarından faydalanarak 

yeni kılavuzu hazırlayacak ekibin belirlenmesi 

• Kılavuzda kapsanacak alanların belirlenmesi. Örneğin aşağıdaki alanlarda ölçütler 

belirlenmesi değerlendirilebilir:  

o Sunucu donanımı ve yazılımı 

o Son kullanıcı telefonları, tabletleri, dizüstü ve masaüstü cihazları 

o İzlenmesi gereken veri güvenliği standartları 

o Veri iletişimi ölçütleri (örneğin web servisleriyle ilgili ölçütler) 

o Metaveri 

o Veri sözlükleri 

o Yazılım ve bilgi lisansları 

o Yeniden kullanılabilir yazılım birleşenleri 

• AKKY’nin avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurularak kamuda AKKY’nin 

kullanılabileceği alanların belirlenmesi. Örneğin aşağıdaki alanlar değerlendirilebilir:  

o Sunucu yazılımı 

o İnternet tarayıcısı 

• Belirlenen alanlarda kamuda kullanılabilecek AKKY yazılımların belirlenmesi 

• Kılavuzdaki ölçütlere uyumun ölçülmesini sağlayacak bir kontrol listesinin 

hazırlanması 

• Hazırlanan kılavuzun e-Devlet Paydaşları Koordinasyon Kurulu yardımıyla 

paydaşlarla paylaşılması ve paydaşların görüşleri dikkate alınarak güncellenmesi 

• Kamu BT personelinin ve özellikle proje yöneticilerinin kılavuzla ilgili bilgilendirilmesi 

• İçeriği yeni kılavuzda güncellenmiş bir şekilde ele alınan Birlikte Çalışabilirlik Esasları 

Rehberinin kamuda kaynak olarak kullanılmasına son verilmesi 

• Kılavuzun güncel tutulması 

• Kılavuza uyumun belirlenecek merkezi bir birim tarafından düzenli olarak ölçülmesi. 

Ölçüm sonuçlarının halka açık olarak yayınlanması da değerlendirilebilir. 
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• Bakanlık BGM’lerinin kılavuza uyumu sağlayıcı yönlendirmeleri yapması 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Kılavuza uyum seviyesi ölçülmez veya kılavuza uyum sağlamadığı tespit edilen 

projelerle ilgili gerekli kılavuza uyum çalışmaları yapılmazsa bu uygulama başarılı 

olmayacaktır. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Rehberin hazırlanması küresel örneklerden faydalanılarak birkaç ayda tamamlanabilir. 
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8.2.1.6 BGM pozisyonunun kurulması8.2.1.6 BGM pozisyonunun kurulması8.2.1.6 BGM pozisyonunun kurulması8.2.1.6 BGM pozisyonunun kurulması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Bakanlıklarda ve belirlenen diğer kamu kurumlarında, idari olarak üst seviyede bir Bilgi 

Genel Müdürü (BGM) pozisyonu oluşturulması ve bu pozisyona BT yönetimi konusunda 

deneyimli, yeni BT teknolojileri konusunda yetkin personelin getirilmesi 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Yönetim yapısında BT etkinliğini azaltan organizasyonel hususlar bulunmaktadır. Kamu 

BT birimleri, yurtdışı örneklere kıyasla idari yönetim yapısında üst yönetimden daha 

uzaktadır. Merkez teşkilatı ve bağlı kurumlarında birden fazla BT birimi olan kurumlar 

içinde BT eşgüdümünü sağlayan bir merkezi yapılanma bulunmamaktadır. Küresel 

örneklerde bakanlıklar bünyesinde bakanlık BT eşgüdümü sağlayan Bilgi Genel Müdürü 

(BGM) ofisleri kurulmuştur. 

Kamu idari hiyerarşisinde BT ile sorumlu birimlerin, kurumun yönetim yapısındaki 

konumu ve üst yönetimle olan iletişimi, yürütülen BT projelerinin etkinliği için önemlidir. 

Örneğin kamu BT Yöneticileri anketine katılan tüm yöneticiler ihale teknik 

şartnamelerinin muğlak kısımlar içermekte olduğunu belirtmiştir. Bu kısımların muğlak 

yazılmasının en önemli nedenlerinden biri üst yönetim ve teknik şartname sonucunda 

üretilecek projeyi kullanacak birimin projeyi yeterince sahiplenmemesidir. Ankette teknik 

şartnamelerde muğlak hususlar olduğunu belirten BT yöneticilerinin %39’u bunun 

nedeninin ihalesi yapılan projeyi kullanacak birimin projenin içeriğini ihaleden önce 

detaylı olarak anlatmaması, %31’i üst yönetimin proje içeriğini ihale yapıldıktan sonra 

değiştirmesi, %23’ü ihalesi yapılan projeyi kullanacak birimin proje içeriğini ihale 

yapıldıktan sonra değiştirmesi olduğunu belirtmiştir131. Ayrıca BT biriminin üst yönetim 

 

 

 
131 Bir yöneticiye birden çok seçeneği seçme hakkı verilmiştir 
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ve proje sahibi birimlerle olan iletişimi de yeteri kadar gelişmiş değildir. Geliştirmesi 6 

aydan uzun sürecek BT projeleri BT birimlerine birimlerin %25’inde son anda 

bildirilmekte, birimlerin %34’ündeyse projenin başlaması gereken tarihten sadece bir 

hafta önce bildirilmektedir. Bu sorunların BT birimin idari hiyerarşideki konumunun 

iyileştirilmesiyle biraz azalacağı düşünülmektedir. 

Kamu BT yöneticileriyle yapılan görüşmelerde üst yönetimin projeleri sahiplenmesinin 

projelerin başarısında önemli rol oynadığı belirtilmiştir. Ancak, Türkiye’de kamu BT 

yöneticileri kurumsal hiyerarşide, siyasi iradeyi temsil eden bakanın üç ya da dört 

kademe altında, çoğu zaman müsteşar yardımcısına ya da idari hiyerarşide daha düşük 

mevkideki bir yöneticiye bağlı bir şekilde çalışmaktadır. ABD örneğinde ise BT biriminin 

genellikle doğrudan bakan ya da müsteşara bağlı olduğu görülmektedir. 

Birden çok birimin benzer konularda çalıştığı alanlarda eşgüdümün sağlanması kritik 

öneme sahiptir. Bakanlıklar incelendiğinde, her bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili 

kurumlarda BT alanında çalışan çok sayıda birim olduğu görülmektedir. Örneğin, 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

bulunmaktadır. Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü bünyesinde de birer BT birimi bulunmaktadır. İlgili ve ilişkili kurumlar da 

hesaba katıldığında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde 10’dan 

fazla BT birimi bulunmaktadır. Ayrı kurumlar altında çalışan bu birimlerin büyüklük ve 

üstlendikleri görevler itibariyle kendi bilgi işlem birimleri olması doğal ve gerekli görülse 

de, bakanlığa bağlı farklı kuruluşlar arasında BT konusunda bakanlık düzeyinde 

eşgüdümü sağlamakla yükümlü uzmanlaşmış bir birim olmaması, kurumlarda bilgi 

teknoloji birimlerinin daha çok silolar halinde ayrık bir şekilde çalışmasına yol 

açmaktadır.  

Bu bütünleşik çalışma eksikliğinin yatırımlarda mükerrerliğe, bilgi, çözüm ve en iyi 

uygulamaların paylaşımında aksaklıklara ve dolayısıyla verimsiz çalışmaya yol açması 

muhtemeldir. Bu yüzden, gelişmiş ülkelerde 2000’li yıllarda bakanlıklar ve belediyelerde 

de merkezi yönetimde olduğu gibi bir BGM birimi oluşturulmuştur. Örneğin, ABD’de 

çoğu bakanlık ve kamu kurumunun bir BGM’si bulunmakta, ABD Devlet BGM’si de 

kurumsal BGM’lerden oluşturulmuş bir gruba başkanlık etmektedir. Bu grup, Bilgi ve 

Düzenleme Ofisi başkanı, kamu kurumlarının BGM’leri, istihbarat birimlerinin BGM’si ve 

askeriye BGM’sinden oluşmaktadır. 
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Güney Kore, ABD, İngiltere ve Hollanda’nın bakanlık seviyesinde BGM ofisleri olduğu 

gözlemlenmektedir. Bu ülkelerde bakanlık BGM ofislerinin kuruluş yılları sırasıyla 1998, 

1980, 2003 ve 2008’dir. Bakanlık BGM’leri, bakanlık bünyesinde bilgi teknolojilerinin 

eşgüdümünü sağlamaktadır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• Devlet Personel Başkanlığı 

• Kalkınma Bakanlığı 

• Başbakanlık  

• Stratejik plan hazırlayan kamu kurumları 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • BT etkinliğiyle ilgili önemli alanlarda sorumlu olacak üst 

düzey bir yönetici pozisyonu olması 

• Kurum içi BT eşgüdümünün sağlanması 

• Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki performans 

göstergelerinden yararlanabilir: 

o BGM ataması yapılacağı belirlenen kamu kurumları 

arasında BGM ataması yapmış kurumların oranı 

o BGM’ler arasında 2 yıldan fazla BT projesi yönetimi 

deneyimine sahip personelin tüm BGM’lere oranı (BT 

projesi yönetiminden kastedilen bu yöneticinin bir 

süreliğine ana görev alanı olarak bir BT projesinin 

sorumluluğunu üstlenmiş olmasıdır. Örneğin BT’den 

başka bir etkinlik alanı olan bir kurumun genel müdürü de 

kurumdaki BT projelerinin başarısından sorumlu olmasına 
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rağmen bu tanıma göre BT projesi yönetmiş sayılmaz 

çünkü ana görev alanı BT projesi değil kurumun ana 

faaliyet alanlarındaki hedeflerine ulaşmasıdır.) 

o e-Devlet’te Kullanıcı Odaklılık Rehberi’ne ve uyumu 

denetlenen e-devlet hizmetleri arasında rehbere uyum 

sağlayan e-devlet hizmetlerinin oranı 

o Kamu Teknik Ölçütleri Kılavuzu’na uyumu denetlenen e-

devlet hizmetleri arasında rehbere uyum sağlayan e-

devlet hizmetlerinin oranı 

o Planlanan bütçe ve zaman dahilinde bitirilen kamu BT 

projelerinin oranı (BT projeleri sadece donanım satın 

alma ya da paket yazılım satın alma gibi BT alımlarını 

değil, yazılım ve donanım entegrasyonu gerektiren BT 

projelerini içermektedir) 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) BGM’lerin görevlerinin 

belirlenmesi ve kamu 

kurumlarıyla paylaşılıp, 

kurumlardan gelen görüşler 

doğrultusunda güncellenmesi 

1-2 Milyon TL 

İşgücü (Kamu) Eğer BGM pozisyonu için yeni 

personel alımı gerekirse bu 

personelin maaşları 

Yıllık 0-3 Milyon 

TL, 5 yılda 0-15 

Milyon TL 

Eğitim/farkındalık (Kamu) BGM pozisyonuyla ilgili üst 20-50 bin TL 
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düzey kamu yöneticilerinin 

bilgilendirilmesi 

Toplam  1.020-17.050 bin 

TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• 8.2.1.4 BT projesi değerlendirme/izleme sisteminin güncellenmesi 

• 8.2.2.5 Kamu BGM’ler kurulu kurulması 

• 8.2.2.6 Ortak çözüm ve altyapıların geliştirilmesi 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• BGM pozisyonunun oluşturulacağı kamu kurumlarının ve BGM’lerin belirlenecek 

alanlarda görevlerinin, sorumluluklarının, hedeflerinin, hedeflerin nasıl ölçüleceğinin, 

işe alma kıstaslarının, maaş ve kariyer imkanlarının belirlenmesi. Görev, sorumluluk 

ve hedeflerle ilgili örneğin şu alanlar incelenebilir: 

o Kurum BT stratejisinin geliştirilmesi 

o Kurum içi BT eşgüdümünün sağlanması 

o Proje değerlendirme ve izleme sürecinde BGM’ye verilen görevler dahilinde 

BGM’nin kurum BT projelerini değerlendirmesi ve ilerlemelerini takip etmesi 

o Yatırımda mükerrerliğin önlenmesi için diğer BGM’lerle birlikte çalışılması 

o e-Devlet’te Kullanıcı Odaklılık Rehberi’ne uyumun sağlanması 
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o Kamu Teknik Ölçütleri Kılavuzu’na uyumun sağlanması 

o Kurum içi BT tedarikinin birleştirilmesi 

• Kurumlarla yeni BGM pozisyonunun görev, sorumluluk ve hedeflerinin 

paylaşılması, kurumların görüşleri dikkate alınarak bu pozisyonun özelliklerine 

karar verilmesi 

• Kurumların yeni BGM pozisyonu hakkında bilgilendirilmeleri 

• BT konusunda deneyimli, üst yönetimle yakın çalışabilecek, BGM pozisyonunda 

başarı gösterebilecek BT yöneticilerinin kamu BT personeli arasından seçilmesi ya 

da özel sektörden kamuya çekilmesi için BGM pozisyonunun maaş ve kariyer 

imkanlarının belirlenmesi. Örneğin BGM pozisyonu bir müsteşar yardımcılığı 

pozisyonu olarak oluşturulabilir. 

• Kurumlarda BGM’lerin belirlenmesi ve atamalarının yapılması 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Hem teknik hem de yönetim alanında yetkin, BT projesi yönetimi deneyimi olan, 

personel kamu kurumlarına BGM olarak çekilemezse ve kamu kurumlarında BGM 

pozisyonunda çalışan personel kamu kurumlarında kendini geliştiremezse, bu 

uygulamanın etkisi kısıtlı olacaktır. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

BGM pozisyonunun özelliklerinin, görev ve yetkilerinin belirlenmesi birkaç ay içerisinde 

tamamlanabilir. 
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8.2.1.7 Kamu BT insan kaynağı polit8.2.1.7 Kamu BT insan kaynağı polit8.2.1.7 Kamu BT insan kaynağı polit8.2.1.7 Kamu BT insan kaynağı politikasının güncellenmesiikasının güncellenmesiikasının güncellenmesiikasının güncellenmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Kamu BT birimlerinde proje yönetimi alanında nitelikli insan kaynağı istihdamının 

artırılması için gereken kamu BT kadrosunun tanımlanması, nitelikli BT insan kaynağının 

kamuya kazandırılması, yetiştirilmesi ve kamu BT personel istatistiklerinin sağlıklı olarak 

tutulması 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Kamu insan kaynağı politikaları BT alanında yetkin insan kaynağını çekme, yetiştirme ve 

bünyesinde tutmaya uyumlu değildir. 

• Kamu BT insan kaynağı uygulamaları, BT personeline özel sektöre kıyasla daha az 

maaş ve kariyer imkanı sağlamaktadır. Küresel örneklerde kamuya BT yetkinliği 

yüksek personel çekme ve bu personelin kamuda farklı kurumlarda deneyim 

kazanması odaklı yeni kadrolar oluşturulmuştur. 

• BT personelinin seçiminde de eksiklikler bulunmaktadır. Personel KPSS dışında BT 

konusunda özel bir yazılı ya da sözlü sınava tabi olmadan kamuda çalışmaya 

başlamaktadır.  

• Anketlerde kamu BT yöneticilerinin önemli bir kısmı kamuda aynı ya da benzer iş 

tanımındaki personelin farklı maaşlarla çalışmasının yaygın olarak görülen bir husus 

olduğunu belirtmiştir. 

Küresel örneklerde BT personeline yönelik uygulamalar incelenmiş ve çoğu ülkede 

kamu kurumlarının personele sağladıkları imkanlar, farklı istihdam biçimleri, özlük hakları 

gibi alanlarda BT personeline diğer benzer seviyede eğitim almış ve benzer seviyede iş 

deneyimine sahip personele göre önemli avantajlar sunan kurallar olmadığı 

gözlemlenmiştir. Ancak örneğin İngiltere’de BT personelinin benzer deneyime sahip 

istatistik gibi diğer dallardaki personelden tüm kamu için belirlenen maaş sınırlarının 

dışına çıkmayacak şekilde daha fazla maaş aldığı gözlemlenmiştir. 

BT personelinin özelliklerinin dikkate alındığı önemli alanlardan biri işe alımdır. İşe 
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alımda BT personelinin başarısına yardımcı olabilecek önemli kıstaslar göz önüne 

alınmaktadır. Örneğin ABD’de detaylı BT kadroları ve bu kadrolar için gerekli özellikler 

belirlenerek kurumların insan kaynağı uygulamalarının benzer ölçütlerle yürütülmesi 

sağlanmıştır. Farklı BT kadrolarında ihtiyaç duyulabilecek genel yetenekler arasında 

detaylara dikkat etme, bilgi yönetimi, problem çözme, strese dayanıklılık gibi yetenekler 

belirlenmiştir. Teknik yetenekler arasında ise risk yönetimi, internet teknolojisi, BT 

performans yönetimi gibi alanlar belirlenmiştir. BT personeline önemli avantajlar 

sağlanmaması durumuna iki temel istisna bulunmaktadır. BT personeline daha fazla 

farklı kurumlarla çalışma imkanı sunulmakta ve yüksek potansiyel gösteren personele 

daha hızlı yükselme imkanı sunan kadrolar oluşturulmaktadır. 

Farklı kurumlarla çalışma imkanı sağlanması açısından BT personeline bazı küresel 

örneklerde diğer personele göre daha fazla imkan tanınmıştır. Örneğin Güney Kore, 

Danimarka, Hollanda gibi ülkelerde merkezi kamu BT birimi sayesinde BT personeline 

farklı kurumlarla çalışma imkanı verilmekte, BT deneyimleri zenginleştirilmektedir. 

Tüm BT kadrosuna diğer kadrolara göre önemli avantajlar sağlanmasa da, kıyaslamada 

temel alınan ülkelerin çoğunda yetkin BT uzman ve yöneticileri yetiştirilmesi için yüksek 

potansiyel gösteren adaylara farklı kamu kurumlarında deneyim kazanma ve hızlı 

yükselme imkanları sağlanmıştır. Kıyaslarda temel alınacak ülkelerden ABD, Hollanda ve 

İngiltere’de bu konuda kurumsallaştırılmış uygulamalar mevcuttur. Almanya’da da bu 

konuda çalışmalar başlamıştır. Yüksek potansiyel gösteren adaylara yönelik bu 

uygulamalarda farklı iş alım şekilleri izlenmekte, farklı özlük hakları ve performans 

değerlendirme sistemleri uygulanmaktadır. 

ABD örneğinde özel sektörde başarılı kişilere kamuda 6 ay ya da 1 yıl çalışma imkanı 

sağlandığı görülmektedir. Her yıl güncellenmekte olan, aralarında açık kamu verisi gibi 

konuların olduğu 9 alanda, özel sektörde başarılı olan kişilerin kamu bünyesine katılması 

amaçlanmaktadır. Bu çalışanlara orta seviye kamu yöneticisi maaşı verilmektedir. 

Çalışanlar ilk birkaç hafta boyunca Vaşington D.C.’de çalışmakta, daha sonra birlikte 

çalıştıkları kamu kurumunun kararına göre çalışmalarına Vaşington D.C.’den ya da tele-

çalışma usulüyle başka bir konumdan devam edebilmektedir. Bu çalışanlar başvuruları 

ve özgeçmişleri incelendikten sonra mülakatlar sonucu işe alınmaktadır. Bu programa 

katılan ilk grubun yardımıyla e-devlet kapısını daha kullanıcı odaklı hale getirmek gibi 5 

önemli yazılım projesi tamamlanmıştır. 
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Hollanda örneğinde kamu BT uzmanlarına farklı kurumlarda çalışma ve deneyim 

kazanma imkanı sağlandığı görülmektedir. Kamuda BT alanında başarılı çalışanlara, BT 

konusunda destek isteyen tüm kamu BT projelerinde, farklı problemler üzerinde çalışma 

imkanı sağlanmaktadır. Adaylar başvuru mektubu, çevrimiçi testler ve mülakatlar sonucu 

seçilmektedir. Hollanda’daki çoğu büyük kamu projesinde bu değişim programına katılan 

çalışanlar yer almıştır. 

İngiltere örneği incelendiğinde, BT yetkinliği yüksek adaylara kamuda yükselme imkanı 

sağlandığı görülmektedir. Ortalama üstü notlarla lisans derecesi tamamlayan ya da 

lisansüstü dereceye sahip kişilere ortalama kamu giriş seviyesi maaşlarından %20’ye 

kadar daha yüksek maaş, 4–5 yıl içinde terfi ve tavsiye sağlayan deneyimli bir rehber gibi 

imkanlar sunulmaktadır. Çevrimiçi testler, yarım günlük bir mülakat ve sınav programı ile 

işe alınan bu kişiler Londra ve dışındaki çeşitli BT merkezlerinde ve BT politikası 

tasarlama, kamuya ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumu gibi alanlarda işe 

alınmaktadır. Bu program İngiltere’de üniversite mezunları için en iyi 10 işveren arasında 

seçilmiştir. 

İngiltere’de GDS kurumu da yetkin BT insan kaynağını kurum bünyesine çekmeye 

çalışmaktadır. GDS aradığı adayların GDS’de ne gibi görev ve sorumluluklar 

üstleneceğini detaylı olarak anlatan, deneyimli çalışanlara yönelik iş ilanları hazırlamıştır. 

Örneğin doldurulmak istenen bir pozisyonla ilgili belirtilen 7 sorumluluktan biri ekip 

analiz ve tavsiyelerini üst yönetimle paylaşmak ve üst yönetimden onay almaktır. Buna 

ek olarak GDS’ye başvuruda bulunanların GDS hakkında yeterince bilgi sahibi 

olmadıklarını fark eden kurum çalışanları, kurumun çalışma alanını anlatan, genç 

çalışanlara hitap edebilecek bir tanıtım sayfası hazırlamıştır.  

Almanya’da da benzer bir program yakın zamanda hayata geçirilmiştir. Almanya’daki 

programın diğer programlardan farklı kurumlar arası bir özelliği olmaması, bu programda 

işe alınan personelin Federal İş Kurumu’nda çalışacak olmasıdır. Programın getirdiği 

yenilik özel sektörde deneyimli çalışanlara deneyim seviyelerine uygun bir şekilde, 

kendilerine ileride yükselme imkanı sağlayan bir konumdan kamu personeline katılma 

imkanı sağlamasıdır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    
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• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• Devlet Personel Başkanlığı 

• Kalkınma Bakanlığı 

• Başbakanlık  

• BT birimi olan kamu kurumları 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Kamu BT etkinliğinin artması 

• Çeşitli rollerdeki kamu BT personeli sayısının ölçülebilmesi 

• Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki performans 

göstergelerinden yararlanabilir: 

o Yeni oluşturulan kadroda işe alınmış personelin işe 

alınması kararlaştırılmış tüm personele oranı 

o e-Devlet’te Kullanıcı Odaklılık Rehberi’ne ve uyumu 

denetlenen e-devlet hizmetleri arasında rehbere uyum 

sağlayan e-devlet hizmetlerinin oranı 

o Kamu Teknik Ölçütleri Kılavuzu’na uyumu denetlenen e-

devlet hizmetleri arasında rehbere uyum sağlayan e-

devlet hizmetlerinin oranı 

o Planlanan bütçe ve zaman dahilinde bitirilen kamu BT 

projelerinin oranı (BT projeleri sadece donanım satın 

alma ya da paket yazılım satın alma gibi BT alımlarını 

değil, yazılım ve donanım entegrasyonu gerektiren BT 

projelerini içermektedir) 

FaydaFaydaFaydaFayda    ----    

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    
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5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (Kamu) Yeni BT kadrosunun görev, 

sorumluluk ve kariyer 

imkanlarının diğer kamu 

kurumlarına da danışılarak 

belirlenmesi, kurumların ihtiyaç 

duyduğu kadro sayısının 

mevcut durum da göz önüne 

alınarak belirlenmesi 

Eğer bu kadro için yeni 

personel alımı gerekirse bu 

personelin maaşları 

200-600 bin TL + 

Yıllık 0-10 Milyon 

TL 

Eğitim/farkındalık (Kamu) Yeni BT kadrosuyla ilgili üst 

düzey kamu yöneticilerinin 

bilgilendirilmesi 

20-50 bin TL 

Toplam  0-11 Milyon TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• 8.2.1.3 BT Proje Yönetiminin Geliştirilmesi 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    
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• Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Kamu BT personel politikası konusunda deneyimli proje ekibi kurulması 

• Küresel örnekler ve özel sektördeki en iyi uygulamalar temel alınarak kadronun 

görevleri, hedef ve sorumlulukları belirlenirken örneğin şu alanların incelenmesi: 

o BT projelerinin gereksinimlerinin belirlenmesi (iş biriminin ihtiyaçlarının 

anlaşılması, kurum BT altyapısı göz önüne alınarak gerekli teknik çözümün ana 

hatlarının çıkarılması, ihtiyaçlar ve çözümün kapsamı göz önüne alınarak 

gerekli bütçe ve takvimin belirlenmesi, teknik şartnamenin hazırlanması) 

o BT projelerinin yönetimi 

o Süreçlerin basitleştirilmesi 

• Küresel örnekler ve özel sektördeki en iyi uygulamalar temel alınarak kadronun 

maaş, kariyer imkanları, işe alım koşullarının belirlenmesi. Bu koşullar belirlenirken 

örneğin aşağıdaki koşullar incelenebilir 

o Personelin A grubu kadrodaki kamu personeli seviyesinde maaş alması 

o Başarılı personele kamu hiyerarşisinde yükselme imkanları sağlanması 

o Personel seçilirken adaylara seçim sürecinin bir parçası olarak objektif, BT 

yetkinliğini ölçen bir sınav yapılması 

• Kurumlarla belirlenen kadro yapısının paylaşılması, kurumların görüşleri 

doğrultusunda kadro yapısında gerekli görülen son değişikliklerin yapılması 

• Kurumların ihtiyaç duyduğu kadro sayısının mevcut durum da göz önüne alınarak 

belirlenmesi 

• Kurumların yeni kadro konusunda bilgilendirilmesi 

• Proje yönetimi konusunda deneyimli BT personelinin kamu BT personeli arasından 

seçilmesi ya da özel sektörden kamuya çekilmesi 
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• Bu kadrodaki personelin kendini geliştirmesi ve kamuda en iyi uygulamaların 

yayılmasını sağlamak için bu personelin farklı kamu kurumlarında çalışmasını 

kolaylaştıracak uygulamaların değerlendirilmesi 

• BT personel istatistikleriyle ilgili eksikliklerin düzeltilmesi 

o BT personelinin BT’yle ilgili olmayan kadrolar altında çalışması 

o BT’yle ilgili görevi olmayan personelin BT kadroları altında çalışması 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Yetkin, BT projesi yönetimi deneyimi olan ya da proje yönetimi konusunda başarılı 

olabilecek personel kamu kurumlarına çekilemezse ve kamu kurumlarında yeni 

oluşturulacak pozisyonda çalışan personel kamu kurumlarında kendini 

geliştiremezse bu uygulamanın etkisi kısıtlı olacaktır. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Yeni kadronun görevleri, sorumlulukları, kariyer imkanları birkaç ay içinde belirlenebilir. 

Bakanlıklarda bu kadrodaki kaç personele ihtiyaç duyulduğu birkaç ay içinde 

belirlenebilir. 
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Strateji/Gelişim Alanı 8.2.2: Kamu kurumlarının BT alanında birlikte Strateji/Gelişim Alanı 8.2.2: Kamu kurumlarının BT alanında birlikte Strateji/Gelişim Alanı 8.2.2: Kamu kurumlarının BT alanında birlikte Strateji/Gelişim Alanı 8.2.2: Kamu kurumlarının BT alanında birlikte 

çalışabilmelerinin sağlanmasıçalışabilmelerinin sağlanmasıçalışabilmelerinin sağlanmasıçalışabilmelerinin sağlanması    

8.2.2.1 Kamu BT stratejisi ve eşgüdümü modelinin belirlenmesi8.2.2.1 Kamu BT stratejisi ve eşgüdümü modelinin belirlenmesi8.2.2.1 Kamu BT stratejisi ve eşgüdümü modelinin belirlenmesi8.2.2.1 Kamu BT stratejisi ve eşgüdümü modelinin belirlenmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Kamu BT stratejisi ve eşgüdümü alanındaki izlenecek modelin belirlenmesi için farklı 

seçeneklerin değerlendirilmesi. 

Şekil 35 Bakanlıklar arası kamu BT hizmetleri stratejisi ve eşgüdümden sorumlu idari 
yapıyla ilgili stratejik yaklaşım seçenekleri (1/2) 

 

Kamu BT stratejisinden ve eşgüdümünden sorumlu yapısının belirlenmesi konusunda 3 

temel stratejik yaklaşım seçeneği mevcuttur (Şekil 35 ve Şekil 36): 

Stratejik 
yaklaşımlar Tanım

Değerlendirme

Destekleyici görüşler Olası çekinceler

Bu seçeneğin tercih 
edilmesi için neye 
inanmak gerekir?

Mevcut 
durumun 
devam 

ettirilmesi

▪ En son 2011 yılında yapılan 
mevzuat değişikliğiyle 
belirlenen görev ve 
sorumlulukların devam 
ettirilmesi
– Kalkınma Bakanlığı’nın 

Bilgi Toplumu Stratejisini 
hazırlaması

– Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nın e-
devlet eylem planını 
hazırlaması, izlemesi ve 
gerekli eşgüdümü sağlaması

▪ Halihazırdaki 
çalışma yapısının 
devamı

▪ Strateji 
hazırlama ve 
eşgüdüm 
faaliyetlerinin 
birden çok 
kurumla 
devam 
ettirilmesi 
eşgüdümü 
yavaşlatabilir

▪ Mevcut durumda 
kurumlar arası BT 
etkinliğinde 
eşgüdümün 
yeterince 
sağlandığına

Mevcut kamu 
BT eşgüdümü 
yapısının üst 
düzey bir BT 

eşgüdüm 
kuruluyla 

desteklenmesi

▪ En son 2011 yılında yapılan 
mevzuat değişikliğiyle 
belirlenen görev ve 
sorumlulukların devam 
ettirilmesi

▪ Üyeleri belirlenecek e-Dönüşüm 
Türkiye İcra Kurulu’na benzer 
yapıdaki bir kurulun 
belirlenecek bir sıklıkta 
toplantılarına devam ederek 
kamu BT eşgüdümüne katkıda 
bulunması

▪ Kamu BT 
eşgüdümünün daha 
üst seviyede 
sağlanması

▪ Karar alma 
süreci 
yavaşlayabilir

▪ Mevcut durumda 
kurumlar arası BT 
etkinliğinde 
eşgüdümün daha 
üst düzeyde 
katılımla 
desteklenmesi 
gerektiğine

1

2
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• Mevcut durum korunabilir.  

• Mevcut kamu BT eşgüdümü yapısı üst düzey bir BT koordinasyon kuruluyla 

desteklenebilir. 

• Kamu BT Stratejisi, BT eylem planı, eylem planının takibi ve BT eşgüdümü 

yetkileri kamu idari hiyerarşisinde mümkün olduğunca üst seviyede olan, 

kurumlar üzerinde yaptırım gücü olan bir birimde toplanabilir.  

Verilecek kararların değerlendirilmesi yapılırken farklı destekleyici görüşler ve aynı 

zamanda çekinceler göz önünde bulundurulmak zorundadır. 

Şekil 36 Bakanlıklar arası kamu BT hizmetleri stratejisi ve eşgüdümden sorumlu idari 
yapıyla ilgili stratejik yaklaşım seçenekleri (2/2) 

 

Bu 3 model için de “8.3.4 Kamu BGM’ler kurulu kurulması” ve “8.3.7 Kamu BT Yetkinlik 

Merkezi oluşturulması” önerileri kamu BT eşgüdümü modeline katkıda bulunacaktır. 

Stratejik 
yaklaşımlar Tanım

Değerlendirme

Destekleyici görüşler Olası çekinceler

Bu seçeneğin tercih 
edilmesi için neye 
inanmak gerekir?

Kamu BT 
eşgüdümünün 
bir birimde 

(ülke 
BGM’sinde) 
toplanması

▪ Kamu BT Stratejisi, BT 
eylem planı, eylem 
planının takibi ve BT 
eşgüdümü yetkilerinin 
kamu idari hiyerarşisinde 
mümkün olduğunca üst 
seviyede olan, kurumlar 
üzerinde yaptırım gücü 
olan bir birimde (ülke 
BGM’si) toplanması.

▪ Birimin ana görevleri:
– e-Devlet BT 

stratejisinin 
hazırlanması

– e-Devlet BT eylem 
planının hazırlanması

– Eylem planının 
gerçekleşmesinin 
takip edilmesi 

– Takip raporlarının 
düzenli ve sık olarak 
kamuya açık olarak 
paylaşılması

▪ İncelenen küresel 
örneklerin önemli bir 
kısmında (örneğin 
Kore, ABD, İngiltere, 
Hollanda, Danimarka) 
bu yönde bir yapı 
kurulmuştur

▪ Kurumlar arası veri 
entegrasyonunun, 
eşgüdümün, en iyi 
uygulamaların 
paylaşımının artması

▪ Yeni yapının 
kurulması zaman 
alacaktır

▪ BT eşgüdümünü 
yapabilecek yetkin bir 
birimin (kamu BGM’si) 
kurulabileceğine

3
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Mevcut durum devam ettirilirse ya da mevcut kamu BT eşgüdümü yapısı üst düzey bir 

BT eşgüdüm kuruluyla desteklenirse, öneri 8.3.4 kapsamında kurulacak bu kurulun 

başkanlığı ve öneri 8.3.7 kapsamında oluşturulacak merkezin sorumluluğu Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan bir yetkiliye verilebilir. Eğer kamu BT 

eşgüdümünün bir birimde toplanmasına karar verilirse, bu birimin başkanı kamu BGM’ler 

kuruluna başkanlık edebilir ve öneri 8.3.7’de oluşturulacak merkez bu yetkiliye bağlı 

çalışabilir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Kamu BT stratejisinin gerçekçi ve öngörülü bir şekilde, etkilenen tüm paydaşların aktif 

katılımıyla oluşturulması kurumların başarısı için kritik öneme sahiptir.  

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-2010 

dönemi için kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, özel sektörün ve STK’ların 

katılımıyla hazırlanmıştır. Bu stratejinin Vatandaş Odaklı Hizmet ve Kamuda 

Modernizasyon eksenleri kamu BT stratejisi olarak değerlendirilebilir. 

2006 yılında hayata geçen Bilgi Toplumu Stratejisi ile birlikte Bilgi Toplumu Stratejisi 

Eylem Planı’nı da hazırlanmış ve bu eylem planının ilerlemesi değerlendirme raporlarıyla 

takip edilmiştir. 

Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi’nin yenilenmesi hazırlıkları kapsamında yer verilen 8 

eksenden biri olan Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik ekseni, kamu BT 

stratejisi olarak nitelendirilebilir. Politika ve strateji düzeyindeki bu çalışmanın dışında, 

Bilgi Toplumu Stratejisi’nin Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik ekseninin 

eylem planına dönüştürülmesi ve eylemlerin ilgili kamu birimleri eşgüdümünde 

uygulanmasının sorumluluğu Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme 

Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Bu görevlendirme, 28102 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’deki (KHK) şu kısımda yapılmıştır: “Bilgi toplumu 

politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli 

işbirliği ve eşgüdümü sağlayarak e-Devlet hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesine ilişkin 

usul ve esaslar ile bu hizmetlere ilişkin eylem planlarını hazırlamak, eşgüdüm ve izleme 

etkinliklerini yürütmek, gerekli düzenlemeleri hazırlamak ve bu kapsamda ilgili etkinlikleri 
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koordine etmek.”. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede daha fazla detay sağlanmamış, 

örneğin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının sonuçlarının değerlendirmesinin 

hangi birim tarafından yapılacağı açıkça belirtilmemiştir. Bu KHK öncesi Bilgi Toplumu 

Stratejisi Eylem Planı’nın gerçekleşmesinin izlenmesi ve ölçümü, Kalkınma Bakanlığı 

Bilgi Toplumu Dairesi tarafından kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan çalışmalar 

ışığında yapılmaktaydı. Bu tip belirsiz hususlar bulunması kamu BT stratejisi 

konusundaki en önemli eksikliklerden biridir ancak bu belirsiz hususların giderilmesi 

konusunda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda bir mevzuat çalışmasına 

başlanmıştır. 

Tespit edilen başka bir eksiklik stratejinin uygulanmasının eksik kaldığı durumlarda 

çözüm üretilmesini sağlayan platform olan e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu’nun Kasım 

2011’den beri toplanmamasıdır. e-Dönüşüm Türkiye projesinin en üst seviyede 

yönlendirilmesi ve izlenmesi amacıyla kurulan bu kurulun toplanmaması kamu BT 

stratejisi eşgüdümünü zayıflatmıştır. 

Stratejiyle ilgili önemli bir diğer husus da stratejinin hazırlanması ve uygulanmasından 

ayrı kurumların sorumlu olmasıdır. Kamu BT stratejisi Kalkınma Bakanlığı’nda bir 

müsteşar yardımcısına bağlı Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 

hazırlanırken, uygulamasından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda bir 

müsteşar yardımcısına bağlı Haberleşme Genel Müdürlüğü sorumludur.  

Kamuda BT kullanımı konusunda en iyi uygulamalara sahip ülkelerden biri olan 

Danimarka’da bu yapılanma farklıdır (Şekil 37). Danimarka’nın kamuda BT konusunda 

Avrupa’daki önderliği, vatandaşların BT kullanımından anlaşılabilir. Danimarka’da 

2012’de yapılan ankete göre vatandaşların %69’u kamuyla iletişim için gerekli formları 

internetten doldurmaktadır ve Danimarka bu konuda 32 Avrupa ülkesi arasında 2. 

sıradadır. Danimarka’da kamu BT stratejisinin geliştirilmesinden, bu stratejinin eylem 

planına aktarılmasından ve eylem planının eşgüdümünden Elektronik Ortama Geçiş 

Ajansı (Digitaliseringsstyrelsen) sorumludur. 
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Şekil 37 Kamu BT stratejisinin eşgüdümü ve Danimarka örneği 

 

 

Bunun yanında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) da aldığı kararlarla kamu BT 

stratejisine katkıda bulunmaya başlamıştır. 2013 Ocak ayında yapılan 25. BTYK kararları 

arasında “e-Devlet Organizasyonu Yönetim Modeli Çalışmalarının Yapılması” konusunda 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, görevlendirilmiştir. Bakanlığın 

Başbakanlık, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, 

TÜRKSAT gibi paydaşlarla birlikte çalışarak bu çalışmanın sonuçlarını hazırlamasına 

karar verilmiştir. Bu yönetim modeli çalışmalarına başlangıç etmesi için bir kuruluş 

şeması toplantı raporları arasında paylaşılmıştır. Bu şemada BTYK’ya politika belirleme, 

BTYK’ya bağlı e-Devlet Koordinasyon Kurulu’na eşgüdüm, bakanlıklar dâhilinde 

kurulacak teknik danışmanlık birimlerine teknoloji danışmanlığı, bakanlık dâhilinde 
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kurulacak olan e-Dönüşüm koordinatörlerine ise bu konuda stratejiyi özel sektörden 

kamu tarafından onaylanmış şirketlerle birlikte uygulama yetkisi verilmiştir (Şekil 38).  

Şekil 38 Planlanan kamu BT yönetim yapısı 

 

 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı 

• TUBİTAK 
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• Başbakanlık 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

Mevcut durumun devam ettirilmesiMevcut durumun devam ettirilmesiMevcut durumun devam ettirilmesiMevcut durumun devam ettirilmesi    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Mevcut durum devam ettirileceği için, mevcut duruma kıyasla 

bir etki gerçekleşmeyecektir. 

FaydaFaydaFaydaFayda    - 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    - 

Mevcut kamu BT eşgüdümü yapısınınMevcut kamu BT eşgüdümü yapısınınMevcut kamu BT eşgüdümü yapısınınMevcut kamu BT eşgüdümü yapısının    üst düzey bir BT eşgüdüm kuruluyla üst düzey bir BT eşgüdüm kuruluyla üst düzey bir BT eşgüdüm kuruluyla üst düzey bir BT eşgüdüm kuruluyla 

desteklenmesidesteklenmesidesteklenmesidesteklenmesi    

EtkiEtkiEtkiEtki    • BT etkinliği ve veriminin artması 

• Mükerrer yatırımların azalması 

• Kurumlar arası veri paylaşımının gelişmesi 

• Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki performans 

göstergelerinden yararlanabilir: 

o Kapsamı incelenen farklı bakanlıklara ait kamu BT 

projeleri arasında tespit edilen mükerrer proje oranı 

o Planlanan bütçe ve zaman dahilinde bitirilen kamu BT 

projelerinin oranı (BT projeleri sadece donanım satın 

alma ya da paket yazılım satın alma gibi BT alımlarını 

değil, yazılım ve donanım entegrasyonu gerektiren BT 

projelerini içermektedir) 

FaydaFaydaFaydaFayda    - 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    - 

Kamu BT eşgüdümünün bir birimde (ülke BGM’sinde) toplanmasıKamu BT eşgüdümünün bir birimde (ülke BGM’sinde) toplanmasıKamu BT eşgüdümünün bir birimde (ülke BGM’sinde) toplanmasıKamu BT eşgüdümünün bir birimde (ülke BGM’sinde) toplanması    
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EtkiEtkiEtkiEtki    • BT etkinliği ve veriminin artması 

• Mükerrer yatırımların azalması 

• En iyi uygulamaların yayılması 

• Kurumlar arası veri paylaşımının gelişmesi 

• Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki performans 

göstergelerinden yararlanabilir: 

o Kapsamı incelenen farklı bakanlıklara ait kamu BT 

projeleri arasında tespit edilen mükerrer proje oranı 

o Planlanan bütçe ve zaman dahilinde bitirilen kamu BT 

projelerinin oranı (BT projeleri sadece donanım satın 

alma ya da paket yazılım satın alma gibi BT alımlarını 

değil, yazılım ve donanım entegrasyonu gerektiren BT 

projelerini içermektedir) 

FaydaFaydaFaydaFayda    - 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    - 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Tüm modeller için ortak maliyet kalemleriTüm modeller için ortak maliyet kalemleriTüm modeller için ortak maliyet kalemleriTüm modeller için ortak maliyet kalemleri    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) Eşgüdüm modelinin 

belirlenmesi, paydaşlarla 

paylaşılması ve toplanan 

görüşler sonucunda 

güncellenmesi 

1-2 Milyon TL 

Eğitim/farkındalık (Kamu) Farklı kamu kurumlarında yeni 

eşgüdüm modeliyle ilgili 

20-50 bin TL 
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bilinirliğinin sağlanması  

Toplam  1.020-2.050 bin 

TL  

Mevcut durumun devam ettirilmesiMevcut durumun devam ettirilmesiMevcut durumun devam ettirilmesiMevcut durumun devam ettirilmesi    

Mevcut durumun devam ettirilmesi modelinin benimsenmesi yeni bir maliyete yol 

açmayacaktır. 

Mevcut kamu BT eşgüdümü yapısının üst düzey bir BT eşgüdüm kuruluyla Mevcut kamu BT eşgüdümü yapısının üst düzey bir BT eşgüdüm kuruluyla Mevcut kamu BT eşgüdümü yapısının üst düzey bir BT eşgüdüm kuruluyla Mevcut kamu BT eşgüdümü yapısının üst düzey bir BT eşgüdüm kuruluyla 

desteklenmesidesteklenmesidesteklenmesidesteklenmesi    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (Kamu) Kurul katılımcılarının 

belirlenmesi  

Kurulun düzenli olarak 

toplanması 

100-200 bin TL 

Kamu BT eşgüdümünün bKamu BT eşgüdümünün bKamu BT eşgüdümünün bKamu BT eşgüdümünün bir birimde (ülke BGM’sinde) toplanmasıir birimde (ülke BGM’sinde) toplanmasıir birimde (ülke BGM’sinde) toplanmasıir birimde (ülke BGM’sinde) toplanması    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) BGM görev ve yetkilerinin 

belirlenmesi 

1-2 Milyon TL 

İşgücü (Kamu) BGM ofisinin kurulması  

BT yatırımı (Kamu) BGM ofisinin etkin faaliyet 

etmesi için gerekli  

 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 
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7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• 8.2.1.3 Kamu BT merkezileştirilmesi modeline karar verilmesi 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Kamu kurumları arasında eşgüdüm konusunda deneyimli kamu personeli ve BT 

yönetişimi konusunda deneyimli kamu personelini içeren proje ekibinin kurulması 

• Küresel örneklerdeki en iyi uygulamalar incelenerek ve Türkiye kamu BT yönetim 

deneyimi göz önüne alınarak değerlendirilecek modellerin belirlenmesi 

• Değerlendirilecek modellerin e-Devlet Paydaşları Koordinasyon Kurulu yardımıyla 

paydaşlarla paylaşılması ve paydaşların görüşleri dikkate alınarak güncellenmesi 

• Atölye çalışmaları ve analizler neticesinde kamu BT stratejisi ve eşgüdümü yapısının 

belirlenmesi 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Bu uygulama önünde önemli risk ve engel bulunmamaktadır. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Bu uygulama 6-12 ay arasında tamamlanabilir. 
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8.2.2.2 Kamu veri merkezi altyapılarının birleştirilmesi8.2.2.2 Kamu veri merkezi altyapılarının birleştirilmesi8.2.2.2 Kamu veri merkezi altyapılarının birleştirilmesi8.2.2.2 Kamu veri merkezi altyapılarının birleştirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Türkiye’ye etkin bir şekilde hizmet verecek veri merkezi sayısının, kapasitesinin, veri 

merkezlerinin konumlarının ve hizmet seviyesinin belirlenmesi ve bu veri merkezleri 

dışında kalan kamu veri merkezlerinin kapatılması 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Veri merkezleri kamuda ortak kullanılabilen altyapılardandır. Gelişmiş ülkelerde kamu 

veri merkezi sayısını azaltmaya yönelik girişimler başlatılmıştır. Örneğin ABD’de 2010’da 

2.100 olan veri merkezi sayısının 2015’e kadar 800 adet azaltılması hedeflenmiştir. Veri 

merkezi sayısının azaltılmasının aşağıda sayılan 3 hedefin de aralarında bulunduğu 

kamunun BT alanındaki hedeflerine katkıda bulunacağı belirtilmiştir: 

• 1) Veri merkezlerinin enerji tüketimi ve gayrimenkul kullanımı azaltılarak yeşil 

bilişime katkıda bulunulması 

• 2) Veri merkezi donanım, yazılım, bakım ve idame giderlerinde düşüş sağlanması 

• 3) Kamuda BT güvenliğinin artırılması 

Türkiye’de kamu kurumlarında henüz farklı bakanlıklara ait önemli e-devlet hizmetlerini 

sunan, veri merkezi teknolojisindeki güncel gelişmelere uygun yapılandırılmış ortak veri 

merkezlerine rastlanmamıştır. Türkiye’de mevcut durumda bakanlıklarda önemli sayıda 

sunucu bulunmaktadır. Örneğin Maliye Bakanlığında 2012 itibariyle 2 binden fazla 

sunucu bulunduğu belirtilmiştir. Bakanlıklar bünyesinde bu sunucuların az sayıda veri 

merkezi üzerinden hizmet vermesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Örneğin 

Sağlık Bakanlığıyla yapılan görüşmelerde bakanlık bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda 

ülke çapında çok sayıda veri merkezi olduğu belirtilmiş ve bu veri merkezlerinin kapatılıp, 

bakanlık bünyesindeki kurumlara birkaç veri merkezi üzerinden hizmet verileceği 

paylaşılmıştır. Bakanlıklarda yapıldığı gibi bakanlıklar arasında da yapılacak veri merkezi 

birleştirilmeleri sonucu kamunun veri merkezi ihtiyacı azaltılabilir. 
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Bu konuda kamunun stratejisini belirlemeye yönelik çalışmalara başlanmıştır. 2013 Ocak 

ayında yapılan 25. BTYK toplantısı sonucunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı’na “Ulusal Veri Merkezi Çalışmalarının Yapılması” kararı çerçevesinde 

Kalkınma Bakanlığı, TÜRKSAT A.Ş. gibi kurum ve kuruluşlarla ortak çalışarak kamu 

kurumlarının veri merkezlerinin birleştirilmesine yönelik hukuki, teknik ve idari yapılanma 

modelinin oluşturulması ve Türkiye Kamu Entegre Veri Merkezi’nin kurulması 

çalışmalarının yapılması görevleri verilmiştir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı 

• Başbakanlık 

 

4. Tahmini Etki / Fay4. Tahmini Etki / Fay4. Tahmini Etki / Fay4. Tahmini Etki / Faydalardalardalardalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Veri merkezlerinin daha az noktada toplanması veri 

merkezlerinin daha yüksek güvenlik standartlarıyla 

korunmasını kolaylaştıracaktır. 

• Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki performans 

göstergelerinden yararlanabilir: 

o Kamu veri merkezi sayısı 

o Kamu veri merkezleri idame maliyeti 

FaydaFaydaFaydaFayda    • Türkiye’de kamu veri merkezlerinin birleştirilmesiyle 2014 

itibariyle yıllık 50-400 Milyon TL tasarruf sağlanabilir. 

o Küresel örneğe göre kamu veri merkezi birleştirilmesiyle 

elektrik, gayrimenkul, bakım personeli gibi veri merkezi 

işletim ve bakım maliyetlerinde %30 düşüş sağlanabilir. 

BT uzmanlarının görüşüne göre veri merkezi maliyetleri 

toplam kamu BİT harcamalarının %5-%30’u aralığında 
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olabilir.  

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    1-7 Milyar TL 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) Türkiye’ye etkin bir şekilde 

hizmet verecek veri merkezi 

sayısının, kapasitesinin, veri 

merkezlerinin konumlarının ve 

hizmet seviyesinin belirlenmesi 

3-4 Milyon TL 

BT yatırımı (Kamu) Mükerrer veri merkezlerinin 

kapatılması ve gerekli 

görülürse ortak veri merkezleri 

kurulmasının maliyeti 

0 – 500 Milyon TL 

+ veri merkezi 

kapatılması 

maliyeti 

Toplam  3-504 Milyon TL + 

veri merkezi 

kapatılması 

maliyeti 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    
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• Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Türkiye’ye etkin bir şekilde hizmet verecek veri merkezi sayısının, kapasitesinin, veri 

merkezlerinin konumlarının ve hizmet seviyesinin belirlenmesi 

o Kamu veri merkezi ihtiyacının geçmişteki artışı temel alınarak ve veri merkezi 

teknolojisindeki gelişmeler değerlendirilerek uzun vadede kamu veri merkezi 

ihtiyacının modellenmesi 

o Mevcut durumda farklı kurumlardaki veri merkezlerinin sayısının, konumlarının, 

kapasitesinin, kullanılan teknolojilerin ve birim maliyetlerinin belirlenmesi 

• Belirlenen kamu veri merkezi sayısının, kapasitesinin, veri merkezlerinin 

konumlarının ve hizmet seviyesinin e-Devlet Paydaşları Koordinasyon Kurulu 

yardımıyla paydaşlarla paylaşılması ve paydaşların görüşleri dikkate alınarak 

güncellenmesi 

• Veri merkezlerinin birleştirilmesinden, mükerrer kalan veri merkezlerinin 

kapatılmasından ve gerekli görülürse yeni veri merkezlerinin açılmasından sorumlu 

proje ekibinin belirlenmesi 

o Her bakanlıktan BT yöneticileri 

o Farklı bakanlıklardan veri merkezi uzmanları 

• Proje sonucu ortaya çıkan tasarrufların ve veri merkezi kapanışlarının takip edilmesi 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Kamu kurumları mevcut durumda sorumluluk alanlarındaki bir görev olan veri 

merkezleri altyapısının idamesi alanındaki yetkilerinden vazgeçmek istemezlerse, bu 

uygulamanın gerçekleştirilmesinde zorluk yaşanabilir. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Bu uygulamanın ABD’de, yaklaşık 5 yılda tamamlanması beklenmektedir. Ancak ABD 

Türkiye’den coğrafi ve ekonomik olarak daha büyüktür ve ABD’de kamu, BT altyapı 
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yatırımlarına dünyada ilk başlamış ülke olarak transfer edilmesi zor, eski teknoloji 

sistemleri kullanmaya devam eden veri merkezlerini içermektedir. Dolayısıyla Türkiye’de 

bu uygulamanın tamamlanmasının daha kısa sürede, yaklaşık 3 yılda tamamlanabileceği 

düşünülmektedir. 
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8.2.2.3 Kamu BT merkezileştirilm8.2.2.3 Kamu BT merkezileştirilm8.2.2.3 Kamu BT merkezileştirilm8.2.2.3 Kamu BT merkezileştirilmesi modeline karar verilmesiesi modeline karar verilmesiesi modeline karar verilmesiesi modeline karar verilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Kamu BT hizmetlerinin merkezileştirilmesinde izlenecek modelin belirlenmesi için farklı 

seçeneklerin değerlendirilmesi ve bir karara varılması.  

Şekil 39 Bakanlıklar arası kamu BT hizmetlerinin merkezileştirilmesinde karar verilecek 
alanlar (1/2) 

 

 

 

Merkezileştirilebilecek 
BT hizmeti Tanım

Değerlendirme

Destekleyici görüşler Olası çekinceler
Merkezileştirmenin tercih edilmesi 
için neye inanmak gerekir?

Kamu veri 
merkezlerinin 

yönetimi

▪ Merkezi BT biriminin 
ortak kamu veri 
merkezlerini iç ya da 
dış kaynak kullanımıyla 
yöneterek kurumlara e-
devlet hizmeti 
barındırma servisi 
sağlanması

▪ Ölçek ekonomisi sonucu 
maliyetler düşebilir

▪ Veri merkezlerinin 
yönetiminin birleştirilmesi 
bu alandaki en iyi 
uygulamaların hızla 
yayılmasını sağlayabilir

▪ Kurumların e-devlet 
hizmetlerini 
sunacakları donanım 
konusunda daha az 
seçenekleri olabilir

▪ e-Devlet hizmetlerinin 
barındırılmasında kullanacak 
donanımın belli kıstaslar  dahilinde 
belirlenebileceğine ve istisnaların 
sınırlı olacağına

▪ Ölçek ekonomisi sonucu önemli 
tasarrufların gerçekleşeceğine

Bireylere ve 
girişimlere yönelik 

e-devlet 
hizmetlerinin 

yönetimi

▪ Merkezi BT biriminin 
ortak kamu veri 
merkezlerini, bireylere 
ve girişimlere yönelik 
e-devlet hizmetlerinin 
iç ya da dış kaynak 
kullanımıyla yönetmesi

▪ Bu hizmetlerle ilgili BT 
güvenliği, iş sürekliliği 
gibi hizmetlerin de 
merkezileştirilmesi

▪ e-Devlet hizmetleri arası 
kaynak aktarımı tek elden, 
objektif kriterlerle 
yapılabilecektir

▪ e-Devlet hizmetlerinin 
güvenliği ve sürekliliği tek 
elden, daha az sayıda ancak  
daha yetkin personelle 
sağlanabilir

▪ Sanallaştırmadan 
faydalanılarak elde edilecek 
ölçek ekonomisi sonucu 
maliyetler düşebilir

▪ Kurumlar merkezi BT 
birimi altındaki e-
devlet hizmetlerinin 
yönetimine e-devlet 
hizmetleriyle ilgili 
bilgi ve deneyimlerini 
yansıtamayabilir

▪ Kurumların e-devlet hizmetleriyle 
ilgili deneyimlerinin, e-devlet 
hizmetlerinin yönetiminde kritik 
olmadığına

▪ Ölçek ekonomisi sonucu önemli 
tasarrufların gerçekleşeceğine ve BT 
etkinliğinin artacağına

1

2
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Şekil 40 Bakanlıklar arası kamu BT hizmetlerinin merkezileştirilmesinde karar verilecek 
alanlar (2/2) 

 

 

BT hizmetlerinin merkezileştirmesi konusunda doğru modelin belirlenmesinde karar 

verilecek 4 alan bulunmaktadır (Şekil 39 ve Şekil 40). Bu alanlar kamu ortak veri 

merkezlerinin yönetiminin merkezileştirilmesi, kamu içi BT uygulamalarının yönetiminin 

merkezileştirilmesi, e-devlet hizmetlerinin yönetiminin merkezileştirilmesi ve kullanıcı 

destek hizmetlerinin merkezileştirilmesidir. Bu merkezileştirme kararlarında önemli bir 

husus bireylere ve girişimlere yönelik e-devlet hizmetlerinin yönetiminin ya da kamu içi 

BT uygulamalarının yönetiminin merkezileştirilmesi için öncelikle kamu veri 

merkezlerinin yönetimi merkezileştirilmesinin faydalı olacağıdır. Bu 4 alanda verilecek 

kararların değerlendirilmesi yapılırken farklı destekleyici görüşler ve aynı zamanda 

Merkezileştirilebilecek 
BT hizmeti Tanım

Değerlendirme

Destekleyici görüşler Olası çekinceler
Merkezileştirmenin tercih edilmesi 
için neye inanmak gerekir?

Kullanıcı destek 
hizmetleri

▪ Merkezi BT biriminin 
çağrı merkezi ve mobil 
BT destek ekipleriyle 
kamu kurumlarına 
kullanıcı destek 
hizmetlerini iç ya da dış 
kaynak kullanımıyla 
sunması

▪ Ölçek ekonomisi 
sonucu maliyetler 
düşebilir ve hizmet 
kalitesi artırılabilir

▪ Destek hizmetlerinin 
merkezileştirilmesi 
özellikle 
merkezileştirmenin ilk 
zamanlarında sorunlara 
yol açabilir

▪ Kullanıcı destek hizmetlerinin 
etkinlik kaybı yaşanmadan 
merkezileştirileceğine

▪ Ölçek ekonomisi sonucu önemli 
tasarrufların gerçekleşeceğine

4

Kamu içi BT 
uygulamalarının 

yönetimi

▪ Merkezi BT biriminin 
ortak kamu veri 
merkezlerini yönetmesi 
ve kamu içi BT 
uygulamalarını iç ya da 
dış kaynak kullanımıyla 
kamu özel bulutu 
vasıtasıyla sunması

▪ Bu uygulamalarla ilgili 
BT güvenliği, iş 
sürekliliği gibi 
hizmetlerin de 
merkezileştirilmesi

▪ Ölçek ekonomisi 
sonucu maliyetler 
düşebilir ve hizmet 
kalitesi artırılabilir

▪ İnce istemci kullanımı 
sayesinde son kullanıcı 
bilgisayarlarına ve 
yazılım lisanslarına 
yapılacak yatırımlar 
önemli ölçüde 
azaltılabilir

▪ Kurumlar merkezi BT 
birimi altındaki kamu içi 
BT uygulamalarının 
yönetimine bu konudaki 
bilgi ve deneyimlerini 
yansıtamayabilir

▪ İnce istemci kullanımı 
internetin kamu içindeki 
kullanımını artıracak, bir 
internet bağlantısı 
kesintisi durumunda 
etkilenecek kamu 
hizmetlerinin sayısını 
artıracaktır

▪ Kurumların kamu içi BT 
uygulamalarıyla ilgili 
deneyimlerinin, bu uygulamaların 
yönetiminde kritik olmadığına

▪ Ölçek ekonomisi ve ince istemci 
kullanımı sonucu önemli 
tasarrufların gerçekleşeceğine ve BT 
etkinliğinin artacağına

3
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çekinceler göz önünde bulundurulmak zorundadır. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye BT merkezileştirmesinde küresel örneklere göre geride kalmıştır. Türkiye’de 

bakanlıklar arası BT merkezileştirilmesi alanında sonuçlanmış bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Ancak bu konuda kamunun stratejisini belirlemeye yönelik çalışmalara 

başlanmıştır. 2013 Ocak ayında yapılan 25. BTYK toplantısı sonucunda Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na “Ulusal Veri Merkezi Çalışmalarının Yapılması” 

kararı çerçevesinde Kalkınma Bakanlığı, TÜRKSAT A.Ş. gibi kurum ve kuruluşlarla ortak 

çalışarak kamu kurumlarının veri merkezlerinin birleştirilmesine yönelik hukuki, teknik ve 

idari yapılanma modelinin oluşturulması ve Türkiye Kamu Entegre Veri Merkezi’nin 

kurulması çalışmalarının yapılması görevleri verilmiştir. 

Küresel örneklerde ise kurumlar arası etkinlik konusunda öne çıkan eğilimlerden biri 

kamu BT altyapısını ve hizmetlerini sağlayan birimlerin hizmet verdikleri kurumlardan 

bağımsız bir yapı altında merkezileştirilmesidir. Kıyaslarda temel alınacak ülkelerden 

Güney Kore, Hollanda, İngiltere ve diğer ülkelerden Danimarka incelendiğinde kamu BT 

birimlerinin merkezileştirilmesi konusunda çalışılmış veya çalışılmakta olduğu 

görülmektedir. Merkezileştirmeyi tamamlayan ülkelerde önemli tasarruflar sağlanmıştır. 

Kore kamu BT merkezileştirilmesinde lider ülkelerdendir. Kore’de kamu veri 

merkezlerinin ve e–devlet uygulamalarının yönetimi merkezileştirilmiş, bu sayede ölçek 

ekonomisi sonucu maliyetlerin azalması ve kamu BT etkinliğinin artması sağlanmıştır. 

Kore’de kamu BT merkezileştirmesinin başarısının ana sebeplerinden biri kamuda BT 

eşgüdümüne dair yetkilerin bir bakanlık bünyesinde toplanmış olmasıdır. Örneğin 

İngiltere’de ise kamu BT merkezileştirmesinde daha az mesafe kaydedilmiş, birkaç 

bakanlık bünyesindeki veri merkezlerinin ve e–devlet uygulamalarının yönetimi 

birleştirilmiştir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı 
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• TUBİTAK 

• TURKSAT 

• Başbakanlık 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

Kamu veri merkezlerinin yKamu veri merkezlerinin yKamu veri merkezlerinin yKamu veri merkezlerinin yönetiminin merkezileştirilmesiönetiminin merkezileştirilmesiönetiminin merkezileştirilmesiönetiminin merkezileştirilmesi    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Ölçek ekonomisi sonucu kamu veri merkezlerinin daha az 

sayıda personelle yönetilebilmesi 

• Veri merkezleri yönetimin alanındaki en iyi uygulamaların 

hızla yayılması 

FaydaFaydaFaydaFayda    • Kamu veri merkezlerinin işletim maliyetlerinin düşüşü 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    - 

Bireylere ve girişimlere yönelik eBireylere ve girişimlere yönelik eBireylere ve girişimlere yönelik eBireylere ve girişimlere yönelik e----devlet hizmetlerinin yönetimidevlet hizmetlerinin yönetimidevlet hizmetlerinin yönetimidevlet hizmetlerinin yönetiminin nin nin nin 

merkezileştirilmesimerkezileştirilmesimerkezileştirilmesimerkezileştirilmesi    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Ölçek ekonomisi sonucu e-devlet uygulamalarının daha az 

sayıda personelle yönetilebilmesi 

• Sanallaştırma sonucunda kamu veri merkezlerinde daha az 

BT yatırımına gerek duyulması ve e-devlet hizmetlerinin 

yoğunluktan ötürü hizmet verememeleri durumunun 

azalması 

• e-Devlet hizmetlerinin sürekliliği ve güvenliğinin tek elden, 

daha etkin bir şekilde yapılması 

• e-Devlet hizmetleri yönetimi alanındaki en iyi uygulamaların 

hızla yayılması 

FaydaFaydaFaydaFayda    • Kamu veri merkezlerinin işletim maliyetlerinin düşüşü 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    - 
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Kamu içi BT uygulamalarının yönetimiKamu içi BT uygulamalarının yönetimiKamu içi BT uygulamalarının yönetimiKamu içi BT uygulamalarının yönetiminin merkezileştirilmesinin merkezileştirilmesinin merkezileştirilmesinin merkezileştirilmesi    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Ölçek ekonomisi sonucu kamu içi BT uygulamalarının daha 

az sayıda personelle yönetilebilmesi 

• Sanallaştırma sonucunda kamu veri merkezlerinde daha az 

BT yatırımına gerek duyulması ve e-devlet hizmetlerinin 

yoğunluktan ötürü hizmet verememeleri durumunun 

azalması 

• Kamu içi BT uygulamalarının sürekliliği ve güvenliğinin tek 

elden, daha etkin bir şekilde yapılması 

• Kamu içi BT uygulamalarının yönetimi alanındaki en iyi 

uygulamaların hızla yayılması 

FaydaFaydaFaydaFayda    • Kamu veri merkezlerinin işletim maliyetlerinin düşüşü 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    - 

Kullanıcı destek hizmetleriKullanıcı destek hizmetleriKullanıcı destek hizmetleriKullanıcı destek hizmetlerinin merkezileştirilmesnin merkezileştirilmesnin merkezileştirilmesnin merkezileştirilmesiiii    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Ölçek ekonomisi sonucu kullanıcı destek hizmetlerinin daha 

az sayıda personelle yönetilebilmesi 

• Kullanıcı destek hizmetlerinin farklı kamu kurumlarında aynı 

kalitede sunulması 

FaydaFaydaFaydaFayda    • Kullanıcı destek hizmet maliyetlerinin düşüşü 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    - 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Tüm modeller için ortak maliyetTüm modeller için ortak maliyetTüm modeller için ortak maliyetTüm modeller için ortak maliyet    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) Kamu BT hizmetlerinin 

merkezileştirilmesinde 

3-4 Milyon TL 
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izlenecek modelin belirlenmesi, 

kamu kurumlarıyla bu modelin 

paylaşılması ve modelin son 

haline getirilmesi 

Toplam  3-4 Milyon TL 

Kamu veri merkezlerinin yönetiminin merkezileştirilmesiKamu veri merkezlerinin yönetiminin merkezileştirilmesiKamu veri merkezlerinin yönetiminin merkezileştirilmesiKamu veri merkezlerinin yönetiminin merkezileştirilmesi    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (Kamu) Ortak kamu veri merkezi 

yönetimi biriminin kurulması ya 

da bir kamu biriminin bu alanda 

görevlendirilmesi 

Mevcut durumda 

kamuda çalışan 

personelin yeni 

birime 

atanmasıyla 

ekstra maliyete 

neden olmadan 

gerçekleştirilebilir 

BT yatırımı (Kamu) Ortak kamu veri merkezinin 

düşük maliyetle yönetilmesine 

izin verecek BT sistemlerinin 

kurulması 

Gerekli görülecek 

BT sistemlerine 

göre değişecektir 

Bireylere ve girişimlere yönelik eBireylere ve girişimlere yönelik eBireylere ve girişimlere yönelik eBireylere ve girişimlere yönelik e----devlet hizmetlerinin yönetimidevlet hizmetlerinin yönetimidevlet hizmetlerinin yönetimidevlet hizmetlerinin yönetiminin nin nin nin 

merkezileştirilmesimerkezileştirilmesimerkezileştirilmesimerkezileştirilmesi    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (Kamu) Ortak e-devlet hizmeti yönetim 

biriminin kurulması ya da bir 

kamu biriminin bu alanda 

görevlendirilmesi 

Mevcut durumda 

kamuda çalışan 

personelin yeni 

birime 

atanmasıyla 

ekstra maliyete 

neden olmadan 
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gerçekleştirilebilir 

BT yatırımı (Kamu) Bireylere ve girişimlere yönelik 

e-devlet hizmetlerinin tek elden 

düşük maliyetle yönetilmesine 

izin verecek BT sistemlerinin 

kurulması 

Gerekli görülecek 

BT sistemlerine 

göre değişecektir 

Kamu içi BT uygulamalarının yönetimiKamu içi BT uygulamalarının yönetimiKamu içi BT uygulamalarının yönetimiKamu içi BT uygulamalarının yönetiminin merkezileştirilmesinin merkezileştirilmesinin merkezileştirilmesinin merkezileştirilmesi    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (Kamu) Ortak kamu içi BT uygulaması 

yönetim biriminin kurulması ya 

da bir kamu biriminin bu alanda 

görevlendirilmesi 

Mevcut durumda 

kamuda çalışan 

personelin yeni 

birime 

atanmasıyla 

ekstra maliyete 

neden olmadan 

gerçekleştirilebilir 

BT yatırımı (Kamu) Kamu içi BT uygulamalarının 

tek elden düşük maliyetle 

yönetilmesine izin verecek BT 

sistemlerinin kurulması 

Gerekli görülecek 

BT sistemlerine 

göre değişecektir 

Kullanıcı destek hizmetleriKullanıcı destek hizmetleriKullanıcı destek hizmetleriKullanıcı destek hizmetlerinin merkezileştirilmesinin merkezileştirilmesinin merkezileştirilmesinin merkezileştirilmesi    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

İşgücü (Kamu) Ortak kullanıcı destek 

hizmetleri biriminin kurulması 

ya da bir kamu biriminin bu 

alanda görevlendirilmesi 

Mevcut durumda 

kamuda çalışan 

personelin yeni 

birime 

atanmasıyla 

ekstra maliyete 

neden olmadan 
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gerçekleştirilebilir 

BT yatırımı (Kamu) Kullanıcı destek hizmetlerinin 

tek elden düşük maliyetle 

yönetilmesine izin verecek BT 

sistemlerinin kurulması 

Gerekli görülecek 

BT sistemlerine 

göre değişecektir 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 8.2.2.1 Kamu BT stratejisi ve eşgüdümü modelinin belirlenmesi 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

• 8.2.2.4 Kamu bulut bilişim modeline karar verilmesi 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• 8.2.2.2 Kamu veri merkezi altyapılarının birleştirilmesi 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Donanım idamesi, son kullanıcı destek hizmetleri, proje yönetimi, e-devlet 

hizmetlerinin idamesi, BT güvenliği gibi alanlarda BT uzmanlarını içeren proje 

ekibinin kurulması 

• Küresel örneklerdeki en iyi uygulamalar incelenerek ve Türkiye kamu BT yönetim 

deneyimi göz önüne alınarak merkezileştirilebilecek BT alanlarının belirlenmesi 

• Değerlendirilecek modellerin e-Devlet Paydaşları Koordinasyon Kurulu yardımıyla 

paydaşlarla paylaşılması ve paydaşların görüşleri dikkate alınarak güncellenmesi 

• Atölye çalışmaları ve analizler neticesinde Kamu BT merkezileştirilmesi modeline 

karar verilmesi 
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10101010. Uygulama önündeki risk ve engelle. Uygulama önündeki risk ve engelle. Uygulama önündeki risk ve engelle. Uygulama önündeki risk ve engellerrrr    

• Kamu kurumları mevcut durumda sorumluluk alanlarındaki bir görev olan BT 

hizmetleri sunumundaki yetkilerinden vazgeçmek istemezlerse, ülke için en doğru BT 

merkezileştirilmesi modelinin belirlenmesinde zorluklar yaşanabilir. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süre. Tahmini Tamamlanma Süre. Tahmini Tamamlanma Süre. Tahmini Tamamlanma Süresisisisi    

Merkezileştirme modelinin belirlenmesi 6-12 ayda tamamlanabilir. 



 

927 

 

 

8.2.2.4 Kamu bulut bilişim modeline karar verilmesi8.2.2.4 Kamu bulut bilişim modeline karar verilmesi8.2.2.4 Kamu bulut bilişim modeline karar verilmesi8.2.2.4 Kamu bulut bilişim modeline karar verilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Kamu BT hizmetlerinin merkezileştirilmesinde izlenecek model temel alınarak kamu 

bulut bilişim modeline karar verilmesi. Eğer kamu veri merkezlerinin yönetiminin 

merkezileştirilmesine karar verilirse, ince istemci gibi teknolojilerden yararlanan bir kamu 

bulutu hayata geçirilebilir. Ancak kamu veri merkezlerinin yönetiminin 

merkezileştirilmesinin doğru olmayacağına karar verilirse, kamu kurumları açık bulut 

modeliyle belirlenecek güvenlik ve performans ölçütlerine uyum sağlayan bulut hizmet 

sağlayıcılarından bulut hizmetleri temin edebilir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Kurumlar arası teknoloji uyumunun sağlanması konusunda en etkin yöntemlerden biri 

bulut bilişim uygulamasıdır. Bulut bilişimin kamu için faydaları dört maddede 

özetlenebilir: 

• Maliyet tasarrufu:Maliyet tasarrufu:Maliyet tasarrufu:Maliyet tasarrufu: Sanallaştırma teknolojileri bulut bilişimin temelini 

oluşturmaktadır. Sanallaştırma sayesinde bir sunucunun birden fazla amaçla ve 

birden fazla kullanıcı tarafından kullanılmasına olanak sağlanmış, sunucuların 

kapasitelerinin atıl kalması önlenmiş ve ilave sunuculara duyulacak ihtiyaç 

azalmıştır. Bunun yanında bulut bilişim sayesinde yazılım geliştirme (örnek ağ 

uygulamaları) tek bir platforma odaklandığı için bu süreç daha az maliyetle 

gerçekleştirilebilmektedir. 

• Kurumlara ana iş alanlarına odaklanma fırsatıKurumlara ana iş alanlarına odaklanma fırsatıKurumlara ana iş alanlarına odaklanma fırsatıKurumlara ana iş alanlarına odaklanma fırsatı: Altyapı hizmetleri bakımı bulut 

bilişim hizmeti veren kurum tarafından belirli hizmet seviyeleri ve performans 

kıstasları çerçevesinde verildiği için kuruluşlar daha odaklı çalışabilmektedir. 

• Hız:Hız:Hız:Hız: Bulutta sunulan elektronik hizmetler için gereken kapasite artırımı anında 

sağlanabilmekte, yatırım yapmayı beklemeye gerek duyulmamaktadır. Son 

kullanıcı sistemi kurulumu gibi tanımlanmış hizmetler, bulut harici çözümlere göre 

çok daha hızlı bir şekilde kurulabilmektedir. 
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• Çevresel faydalar:Çevresel faydalar:Çevresel faydalar:Çevresel faydalar: Farklı kurumların ihtiyaçlarının tek bir merkezden 

yönetilmesiyle daha verimli kullanılan sunucular daha az enerji tüketmektedir. 

Küresel örneklerde incelenen ülkelerin çoğunun kamu BT sistemlerinin önemli bir 

kısmını buluta taşımayı hedefledikleri görülmektedir. Bu konuda ülkeler iki yöntem 

izlemektedir. Hollanda gibi kamu BT merkezileştirmesine başlayan ya da bulut bilişimle 

ilgili güvenlik kaygıları olan ülkelerde kamuya özel bir bulut hizmeti geliştirilip diğer kamu 

kurumlarına bu hizmet sunulmaktadır. ABD gibi kamu BT merkezileştirmesi planlamayan 

ya da bu sürecin çok başındaki ülkelerde ise bulut bilişim uygulamaları için onay 

mekanizması geliştirilip, kamu kurumlarının onaylanan bulut bilişim hizmeti 

sağlayıcılarından bulut bilişim hizmetleri almaları teşvik edilmektedir. 

Türkiye’de kamuda bulut bilişim üzerine çalışmalar başlatılmıştır, ancak küresel 

örneklerin gerisinde kalmaktadır. Merkezi yönetimdeki mevcut durum incelendiğinde 

ulusal kamu BT uygulamalarından MERNİS, UYAP, SAY2000i, EKAP gibi sistemlerde 

taşra şubeleri merkezi sunuculardaki uygulamalardan faydalanmaktadırlar. Bunun 

yanında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndaki ince istemci kullanımı içeren, 

kapsamlı bir bulut bilişim altyapısı tüm bakanlığa hizmet vermektedir. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda bulut bilişime geçilmesiyle 5 farklı genel 

müdürlüğün bilgi işlem birimleri idari ve teknik olarak birleştirilmiş ve sistemdeki 320 

sanal sunucu vasıtasıyla aşağıda örnekleri verilen pek çok uygulama 

merkezileştirilmiştir: 

• 25 bin son kullanıcının uygulamaları, 

• 15 bin e-posta kutusu, 

• 2600 taşra noktası, 

• 50 TB veri depolama, 

• 13 kurumla 28 ağ hizmeti aracılığıyla iletişim. 

Bu sayede veri merkezlerindeki toplam kabin sayısı %87 ve enerji kullanımı %68 

azaltılmış, işletim sistemi kurma süresi 3-4 saatten 15 dakikaya indirilmiş, yedekleme 

süresi 2 günden 4 saate indirilmiş ve BT sistemlerinin yönetiminde uzaktan yönetime 

geçilmiştir. Ayrıca, her biri yaklaşık 300 ABD dolarına mal olan ince istemcilerin, bulut 

bilişim desteğiyle çoğu kullanıcının ihtiyacını gidermesi sağlanmış, donanım maliyeti ve 
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elektrik tüketimi azaltılmıştır. İnce istemci kurulumu sayesinde son kullanıcılara ait 

cihazlarda yazılım güncellemelerine de gerek kalmamıştır. 

EKAP’da da bulut bilişim çerçevesinde 50’si fiziksel 62’si sanal olmak üzere toplam 112 

adet sunucu yaklaşık 380 bin son kullanıcıya ve günlük ortalama yaklaşık 70 bin 

ziyaretçiye hizmet vermektedir. 

Belediyeler için de bulut bilişim özellikle verimlilik ve maliyet alanında büyük faydaları 

sağlayabilmektedir. Özellikle düşük nüfuslu ilçe belediyeleri merkezi kamu kurumlarına 

göre daha küçük ölçekli BT hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. BT hizmetlerinde ölçek 

ekonomileri önem taşıdığından, bu tip ilçe belediyelerinin kendi imkânlarıyla BT 

hizmetlerini sağlamalarının birim maliyeti yüksek olmaktadır. Bu konuda özel sektör 

tarafından özellikle nüfusu 50 binin altındaki belediyelere belediyelerin ihtiyaçlarına göre 

değişken kapsamlı paketlerle bulut bilişim çözümleri sunulmaktadır. Bu çözümden 2013 

Şubat itibariyle 8 belediye faydalanmaktadır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı 

• TUBİTAK 

• TURKSAT 

• Başbakanlık 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • e-Devlet hizmetlerinin yoğunluktan ötürü hizmet 

verememeleri durumunun azalması 

FaydaFaydaFaydaFayda    • Sanallaştırma sonucunda Kamu BT harcamalarının azalması 

• Kamu bulutuna geçilirse son kullanıcı bilgisayarı 

harcamalarının ve lisans maliyetlerinin ince istemci kullanımı 
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sayesinde düşürülmesi 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    - 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) Kamu bulutu ve ince istemci 

alanlarında izlenecek model ve 

teknik mimarinin belirlenmesi 

Gerekli görülürse bulut hizmet 

sağlayıcılarının kamuyla 

çalışmak için izlemeleri 

gereken ölçütlerin ve bu 

ölçütlerin nasıl izleneceğinin 

belirlenmesi 

3-4 Milyon TL 

BT yatırımı (Kamu) Kamunun izleyeceği bulut 

bilişim ve ince istemci modeline 

uygun BT yatırımları 

Belirlenecek bulut 

bilişim ve ince 

istemci modeline 

göre değişiklik 

gösterecektir 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 8.2.2.1 Kamu BT stratejisi ve eşgüdümü modelinin belirlenmesi 

• 8.2.2.3 Kamu BT merkezileştirilmesi modeline karar verilmesi 

 

7. Ardıl Uygulamala7. Ardıl Uygulamala7. Ardıl Uygulamala7. Ardıl Uygulamalarrrr    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 
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8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• 8.2.2.2 Kamu veri merkezi altyapılarının birleştirilmesi 

• 1.2.2.1 KOBİ’lerde BT kullanım farkındalığı ve bulut bilişim kullanım seferberliği için 

ulusal bilgilendirme programı oluşturulması 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Bulut bilişim ve ince istemci alanında uzmanları, deneyimli kamu BT personelini 

içeren proje ekibinin kurulması 

• İnce istemci konusunu da içeren kamu bulut bilişim stratejisinin belirlenmesi. Bu 

çalışmada aşağıdaki alanların incelenmesi faydalı olacaktır: 

o Küresel örneklerdeki en iyi uygulamalar 

o Mevcut durumda kamudaki bulut bilişim ve ince istemci uygulamaları 

o Türkiye kamu BT yönetim deneyimi 

o Özel sektörün bulut bilişim alanındaki yetkinliği 

• Belirlenen modelin e-Devlet Paydaşları Koordinasyon Kurulu yardımıyla paydaşlarla 

paylaşılması ve paydaşların görüşleri dikkate alınarak güncellenmesi 

• Atölye çalışmaları ve analizler neticesinde kamu bulut bilişim modeline karar 

verilmesi. Bulut bilişimde aşağıdaki iki modelden biri izlenebilir: 

o Topluluk bulutu yapısında bir kamu bulutu kurulması. Kurulacak kamu bulutu, 

kamu kurumlarının uzun vadede ince istemciye geçişlerini de destekleyecektir. 

o Kamuya bulut bilişim hizmetleri sağlayacak bulut bilişim hizmet sağlayıcıları için 

sertifikasyon mekanizması kurulması 

� Bulut bilişim hizmet sağlayıcıların izleyeceği ölçütlerin belirlenmesi 

� Bulut bilişim hizmet sağlayıcıların izleyeceği ölçütleri ölçecek birimin 

belirlenmesi 

� Ölçütler konusunda bulut bilişim hizmet sağlayıcılarının bilgilendirilmesi 

� Kamu kurumlarının belirlenen ölçütleri izlediği tespit edilmiş bulut bilişim 
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hizmet sağlayıcılarından bulut bilişim hizmeti alması 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Bulut bilişim küresel örneklerde de kamuda yeni uygulanmaktadır. Seçilen bulut 

modelinin teknik detayları belirlenirken izlenecek başarılı uygulama örnekleri olmadığı 

için bu alanda teknik kararlar vermek zor olacaktır. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Merkezileştirme modelinin belirlenmesi 6-12 ayda tamamlanabilir. 
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8888.2.2.5 Kamu BGM’ler kurulu kurulması.2.2.5 Kamu BGM’ler kurulu kurulması.2.2.5 Kamu BGM’ler kurulu kurulması.2.2.5 Kamu BGM’ler kurulu kurulması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Özellikle kurumlar arası veri ve yeniden kullanılabilir yazılım birleşenlerinin paylaşımı ve 

en iyi uygulamaların yayılması alanlarında faaliyet gösterecek kamu BGM’ler kurulu 

kurulması. Kurula kamu BT eşgüdümünden sorumlu birimin yöneticisi başkanlık edebilir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Kıyaslarda temel alınan ülkelerden ABD’de, İngiltere’de ve Hollanda’da kamu BGM 

kurulları kurulmuştur. Bu kurullar en iyi uygulamaların yayılmasında, teknolojide 

gerçekleşen gelişmelerle ortaya çıkan yeni BT alanlarında kamu BT ölçütlerinin 

belirlenmesinde ve kamu BT koordinasyonunda önemli roller üstlenmektedir. 

Türkiye’de BT alanında eşgüdüm sıkıntısı özellikle kurumlar arası elektronik ortamda veri 

akışı sağlanmasında hissedilmektedir. Kamu BT yöneticilerinin %94’ü elektronik 

ortamda başka kurumlardan veri akışı sağlarken zorluk çektiklerini belirtmiş, bunun 

nedenleri arasında da kurumların verilerini açma konusundaki isteksizlikleri, kurumlarda 

bu konuda kiminle görüşülmesi gerektiğinin bilinmemesi, kurumların elektronik altyapıları 

arasındaki uyumsuzluklar ve hangi kurumun hangi veriyi sağladığının bilinmemesi gibi 

çoğunlukla eşgüdüme bağlı hususlardan bahsetmiştir. 

Türkiye’de en iyi BT uygulamaların paylaşımında küresel örneklere göre daha az 

platform bulunmaktadır. Türkiye’de kamuda ana etkinlik alanları arasında en iyi BT 

uygulamalarının yayılması olan birimler bulunmamaktadır, bu durum Türkiye’de 

kamunun bu alanlarda gelişimini etkileyebilmektedir. Küresel örneklerde kamuda BT 

alanında en iyi uygulamaların paylaşımı için kamu sosyal ağları ve en iyi uygulama 

paylaşım siteleri kurulmuştur. 

Bu alanda Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) da aldığı kararla kamuda en iyi 

uygulamaların yayılmasına da katkıda bulunabilecek bir e-dönüşüm koordinatörleri 

kurulu kurulmasını da kapsayabilecek çalışmalara başlanmıştır. 2013 Ocak ayında 

yapılan 25. BTYK kararları arasında “e-Devlet Organizasyonu Yönetim Modeli 
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Çalışmalarının Yapılması” konusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 

görevlendirilmiştir. Bakanlığın Başbakanlık, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜRKSAT gibi paydaşlarla birlikte çalışarak bu 

çalışmanın sonuçlarını hazırlamasına karar verilmiştir. Bu yönetim modeli çalışmalarına 

başlangıç etmesi için bir kuruluş şeması toplantı raporları arasında paylaşılmıştır. Bu 

şemada bakanlık dâhilinde kurulacak olan e-dönüşüm koordinatörlerine kamu BT 

stratejisini özel sektörden kamu tarafından onaylanmış şirketlerle birlikte uygulama 

yetkisi verilmiştir (Şekil 41). Bu kurul farklı bakanlıklardan BT alanında en üst düzey 

yetkilileri bir araya getirip en iyi uygulamaların yayılmasına da katkıda bulunabilir. 

Şekil 41 Planlanan kamu BT yönetim yapısı 
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3. 3. 3. 3. İlgili Kuruluşlarİlgili Kuruluşlarİlgili Kuruluşlarİlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı 

• TUBİTAK 

• Başbakanlık 

• BGM atamaları gerçekleştirmiş kamu kurumları 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Kamuda en iyi BT uygulamalarının yaygınlaşması 

• Kamuda BT etkinliği ve verimliliğinin artması 

• Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki performans 

göstergelerinden yararlanabilir: 

o Kapsamı incelenen farklı bakanlıklara ait kamu BT 

projeleri arasında tespit edilen mükerrer proje oranı 

o Planlanan bütçe ve zaman dahilinde bitirilen kamu BT 

projelerinin oranı (BT projeleri sadece donanım satın 

alma ya da paket yazılım satın alma gibi BT alımlarını 

değil, yazılım ve donanım entegrasyonu gerektiren BT 

projelerini içermektedir) 

FaydaFaydaFaydaFayda    -  

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

MalMalMalMaliyet Kalemiiyet Kalemiiyet Kalemiiyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) BGM’ler kurulunun yetki ve 1-2 Milyon TL 
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sorumluluklarının belirlenmesi, 

paydaşlarla görüşmeler 

sonucunda belirlenen yetki ve 

sorumlulukların güncellenmesi 

En iyi uygulamaların ve 

yeniden kullanılabilir yazılım 

birleşenlerinin toplandığı 

platform için içeriğin üretilmesi 

BT yatırımı (Kamu) En iyi uygulamaların ve 

yeniden kullanılabilir yazılım 

birleşenlerinin paylaşımı için 

elektronik platformun 

geliştirilmesi 

50-200 bin TL [32] 

İşgücü (Kamu) En iyi uygulamaların ve 

yeniden kullanılabilir yazılım 

birleşenlerinin toplandığı 

platform içeriğinin 

güncellenmesi 

Yılda 20-50 bin 

TL/yıl, 5 yılda 100-

250 bin TL 

Eğitim/farkındalık (Kamu) Farklı kamu kurumlarında yeni 

kurulan platformlarla ilgili 

bilinirliğinin sağlanması  

20-50 bin TL 

Toplam  1.170-2.450 bin 

TL 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 8.2.1.6 BGM pozisyonunun kurulması 

• 8.2.2.1 Kamu BT stratejisi ve eşgüdümü modelinin belirlenmesi 

 



 

937 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• BGM’ler kurulunun görevlerinin, sorumluluklarının ve hedeflerinin belirlenmesi. 

Kurulun görev, hedef ve sorumlulukları belirlenirken örneğin şu alanlar incelenebilir: 

o Kurumlar arası veri paylaşımındaki sorunların çözülmesi 

o En iyi uygulamaların paylaşılması 

o Ortak geliştirilmesi gerekli çözüm ve altyapıların belirlenmesinin desteklenmesi 

o Teknolojideki gelişmelerle ortaya çıkan yeni BT alanlarında kamu BT 

ölçütlerinin belirlenmesi 

o Kamu BT koordinasyonuna katkıda bulunulması 

• Kurulun çalışma esasları belirlenmelidir, bu alanda aşağıdaki uygulamalar 

değerlendirilebilir: 

o Kurula katılmayı talep eden büyükşehir belediyesi BGM’lerinin de kurula dahil 

edilmesi 

o Belirlenecek konularda (örneğin kurumlar arası veri entegrasyonu, ortak 

altyapılar) alt kurullar oluşturulması 

• BGM’ler kurulu yönetiminde kamuda en iyi uygulamaların (örneğin proje yönetimi, 

kamuda sosyal medya kullanımı gibi alanlarda) ve yeniden kullanılabilir yazılım 

birleşenlerinin paylaşılması için bir elektronik platform kurulması 

o Benzer internet sitelerinin geliştirilmesinde görev almış kamu personelden 

oluşan proje ekibinin belirlenmesi 

o Elektronik platformun geliştirilmesi 

o En iyi uygulamaların toplanmasını sağlamak için 
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� Kamuda en çok yönlendirme gereken ve yayınlanan kılavuzların 

kapsamadığı BT alanlarının belirlenmesi 

� Bu alanlarda kamudaki ve küresel örneklerdeki en iyi uygulamaların 

toplanarak bu elektronik platformda paylaşılması 

� Kamuda ve küresel örneklerde en iyi uygulamalar konusunda bilgili, 

kurulacak elektronik platform için geliştirilen içeriğin güncellenmesinde 

çalışacak BT uzmanlarının belirlenmesi 

o Yeniden kullanılabilir yazılım birleşenlerinin bu elektronik platformda 

toplanmasını sağlamak için 

� Kamu için yazılım geliştirilirken yeniden kullanılabilir yazılım birleşenlerinin 

hangi durumlarda geliştirilebileceklerini ve bu birleşenler geliştirilirken 

dikkat edilmesi gereken hususları açıklayan içeriğin hazırlanması. Örneğin 

yeniden kullanılabilir yazılım birleşenleri geliştirilirken şu hususlar dikkate 

alınabilir: 

• Yazılımın kamuda gittikçe daha fazla kullanılacak bulut bilişime uyumu 

• Yazılımın Kamu Teknik Ölçütleri Kılavuzu’na uyumu 

• Yazılımın işlevinin açıklanmış olması ve kod içinde yorumlarla kodun 

anlaşılır bir halde paylaşılması 

� Kurumların yeniden kullanılabilir yazılım birleşenleri konusunda 

bilgilendirilmesi 

• BGM’ler kurulunun bir alt kurulu tarafından kurumlar arası veri paylaşımı süreçlerinin 

belirlenmesi 

o Kamu kurumlarının ürettikleri ve sakladıkları verilerin kurumsal veri sözlükleri 

hazırlanarak belirlenmesi 

o Kurumlar arası veri paylaşım sürecinin sadeleştirilmesi ve ölçütlerinin belirlenmesi  

� Veri paylaşımı başvurularının tamamen elektronik ortamda yapılabilmesi 

� Veri paylaşımının gerçekleştirilmesi gereken zaman diliminin belirlenmesi 

� Belirlenen zaman dilimi içinde sonuçlanmayan ya da olumsuz sonuçlanan 

kurumlar arası veri paylaşımı taleplerinin çözümüyle ilgili kurum BGM’lerinin 
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BGM’ler kuruluna başvurabilmeleri 

 

11. Uygulama önündeki risk ve engeller11. Uygulama önündeki risk ve engeller11. Uygulama önündeki risk ve engeller11. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Kurumlar kurulan elektronik platformu iş yoğunluğu yüzünden yeterince 

kullanamazlarsa en iyi uygulamaların yayılması yavaşlayabilir. 

 

12. Tahmini Tamamlanma Süresi12. Tahmini Tamamlanma Süresi12. Tahmini Tamamlanma Süresi12. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Kurul 6-12 ay içerisinde kamuda en iyi uygulamaların paylaşılması amaçlı elektronik 

platformu oluşturup, kurumlar arası veri paylaşımı esaslarını belirleyebilir. 
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8.2.2.6 Ortak çözüm ve altyapıların geliştirilmesi8.2.2.6 Ortak çözüm ve altyapıların geliştirilmesi8.2.2.6 Ortak çözüm ve altyapıların geliştirilmesi8.2.2.6 Ortak çözüm ve altyapıların geliştirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Merkezi ve yerel yönetimde ortak kullanılan çözüm ve altyapıların belirlenmesi, bulut 

bilişim gibi yenilikçi teknolojilerden yararlanılarak belirlenen çözüm ve altyapıların 

geliştirilmesi. Ortak veri merkezleri bu uygulama kapsamının dışında kalmaktadır, Ortak 

veri merkezilerine “8.3.2 Kamu veri merkezi altyapılarının birleştirilmesi”nde değinilmiştir. 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Kurumların benzer ihtiyaçlarının ortak çözümlerle giderilmesi, mükerrer yatırımları 

önleyip çözümlerin yönetilmesini kolaylaştırmaktadır. Türkiye’de bu konuya 2006-2010 

Bilgi Toplumu Stratejisi’nde değinilmesine rağmen, işlevi bu şekilde tanımlanmış bir 

birim bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, Türkiye’de kamu kurumlarının ortak kullanacağı çözümler planlanmakta 

ve uygulamaya konulmaktadır. Örneğin önemli bir ortak çözüm; Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün kurmakta olduğu Coğrafi Bilgi 

Sistemleri altyapısıdır. Bu gibi çalışmalara rağmen Avrupa çapında yapılan en güncel e-

devlet kıyaslamasına göre Türkiye 2010 itibariyle ortak altyapı ve hizmetlerin elektronik 

ortamda bulunması konusunda 32 Avrupa ülkesine göre geride kalmıştır. Ölçüm yapılan 

Avrupa ülkeleri arasında 17. konumda olan Türkiye elektronik ortamda varlığı ölçülen 9 

hizmet ve altyapıdan sadece 6’sını elektronik ortamda sunmuştur. 

Yerel yönetimler incelendiğinde pek çok belediyede de benzer BT çözümleri kullanıldığı 

görülmektedir ancak Türkiye’de mevcut durumda bu çözümler merkezi olarak 

geliştirilmemekte, belediyeler ihtiyaç duydukları çözümleri kendileri geliştirmektedir. 

ABD örneğinde ise ortak kamu alımlarını yapan Genel Hizmetler Yönetimi (General 

Services Administration) tarafından 2012 yılında kurulan Yenilikçi Elektronik Çözümler 

Merkezi (Digital Services Innovation Center), ortak içerik yönetim sistemi (CMS), 

internet siteleri için trafik analizi yazılımı gibi ortak çözümleri kamu kurumlarına 

sunmaktadır. 

Sayılan bu ortak çözümlerin yanında kamunun ortak kullandığı, yukarıda sayılan 
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çözümlerden daha kapsamlı,  donanım ve yazılım entegrasyonu gerektiren, pek çok 

kamu kurumu tarafından kullanılan ortak altyapılar da bulunmaktadır. Bu altyapıların en 

önemlileri omurga veritabanlarıdır ve omurga veritabanları 8.3.6 Omurga veritabanlarının 

geliştirilmesi uygulaması çerçevesinde değinilmiştir. 

Küresel örnekler incelendiğinde farklı kapsamlarda ortak çözüm merkezleri geliştirildiği 

görülmektedir. Örneğin ABD ve Güney Kore’de ortak çözüm merkezleri bulunmaktadır. 

ABD’de diğer kamu kurumlarından katılımcıların da katkısıyla kamuya ortak çözüm 

üretmek için Dijital Hizmetler Yenilik Merkezi kurulmuştur. Bu kurum tarafından İnternet 

sitesi trafiği analizi yazılımı ve içerik yönetim sistemi gibi BT birimleri odaklı ortak 

çözümler geliştirilmiştir. Bunun yanında Kurum içi Etkinlik alanında belirtildiği üzere 

ABD’de NASA, Beyaz Saray gibi bazı kamu kurumları ürettikleri yazılımları AKKY olarak 

paylaşmaktadır ve paylaşılan bu çözümleri diğer kamu kurumları da kullanabilmektedir. 

Güney Kore’de kamuya ortak çözümler geliştirmek için Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı 

(National Information Society Agency) kurulmuştur. Bu kurumun ürettiği ortak çözümler 

arasında internet ve mobil tabanlı yazılım geliştirmek ve yönetmek için gerekli yazılım 

altyapısı önemli örnek çözümlerdendir. 

Ortak çözümlerle ilgili önemli bir husus geliştirilen ortak çözümlerin kurumların 

ihtiyaçlarına uyarlanmasıdır. Uyarlama maliyetinin azaltılması ve sürecinin 

kolaylaştırılması ortak çözümlerin kullanılmasını kolaylaştırabilmektedir. ABD ve 

Danimarka örneklerinde kamu kurumları yazılımlarını AKKY olarak paylaştıkları 

durumlarda bu yazılımların diğer kurumların ihtiyaçlarına uyarlanması çoğunlukla bu 

yazılımlardan faydalanacak diğer kurumların sorumluluğundadır. Özellikle pek çok kamu 

kurumunun kullanması için geliştirilen çözümlerde ise bu çözümlerin diğer kurumların 

ihtiyaçlarına uyarlanması konusunda çözümü geliştiren kurumlar aktif olarak çalışmakta 

ve uyarlama ihtiyaçlarını mümkün olduğunca azaltmaktadır. İngiltere’de kamu 

kurumlarının internet sitelerinin trafiğini izlemeleri için geliştirdiği performans platformu  

ve ABD’de aynı amaçla geliştirilen yazılım yazılımı geliştiren kurumun sisteminde 

barındırılmakta ve bu sayede yazılımın her kurumda tekrar kurulması engellenmekte, 

kurumların bu ortak çözüme geçmeleri kolaylaştırılmaktadır. ABD’deki örnekte ayrıca 

kurumlara bu ortak çözümün kurum sistemlerine entegrasyonu konusunda destek 

sağlanmakta ve ortak çözümü kullanacak kurumlara gerekli eğitimler verilmektedir. 
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Küresel örneklerde kurumlar arası iletişim altyapısı, kamu veri tabanlarını güncelleme 

altyapısı gibi ortak altyapılar merkezi olarak geliştirilmektedir. 

Güney Kore örneği incelendiğinde kamu kurumları arasında ve kamu kurumlarıyla 

bireyler arasındaki veri transferini sağlayan bir sistem kurulduğu görülmektedir. Bu 

girişimin amacı kamu yönetim verimini arttırmak ve vatandaşlar üzerindeki evrak işi 

yükünü azaltmaktır. 6 basamaktan oluşan kamu veri transferi sistemi şu şekilde 

işlemektedir:  

1) Kurumlar: Kurumlar bilgi talebinde bulunur 

2) Kamu bilgi paylaşım platformu: Talebin doğruluğu kanıtlanır 

3) Kamu bilgi paylaşım platformu: Platform bilgi talebinde bulunur 

4) Bilgi merkezleri: Gerekli bilgi toplanır ve platforma iletilir 

5) Kamu bilgi paylaşım platformu: Platform bilgi talebini tamamlar 

6) Kurumlar: Bilgiler kontrol edilir ve işleme konur 

2007 yılı itibarıyla veri paylaşımı altyapısı bütün yönetim kurumları, 43 kamu kurumu ve 2 

banka arasında 42 çeşit veri transferine olanak sağlamıştır. Sadece 2007 yılında evrak 

işi azalmasından dolayı 230 milyon dolar tasarruf edilmiştir. Ortalama 5 gün süren kredi 

başvuruları evrak toplanması ve ortalama 10 gün süren ehliyet evrakları çıkartılması gibi 

işlemler bu sistem sayesinde anında işleme alınmaya başlanmıştır. 

ABD’de de ortak altyapılar sağlanması üzerinde çalışılmaktadır ancak diğer ülke 

örneklerindeki gibi ortak altyapılar merkezi bir şekilde geliştirilmemekte, kamu kurumları 

diğer kamu kurumlarına ihtiyaç duydukları hizmetleri sunmaktadır. Örneğin bilgi 

güvenliği alanında Milli Güvenlik Bakanlığı (Department of Homeland Security) 

bünyesinde Bilgi Sistemleri Güvenliği birimi (Information Systems Security Line of 

Business) sunduğu ürün ve hizmetlerle kamu kurumlarına bilgi güvenliği konusunda 

destek vermektedir. Mayıs 2012’de kurumlarla paylaşılan resmi yazıda, kurumlardan 

diğer kurumlara sunacakları ya da diğer kurumlardan alacakları iki hizmeti belirleyip 

BGM’ye iletmeleri istenmiştir. 

İngiltere’de de ortak altyapılar merkezi olarak geliştirilmemekte, ihtiyaç duyuldukça o 

altyapıya en çok ihtiyaç duyan kurumlardan birinin temsilcisi yetkilendirilerek kamu BT 

stratejisi çerçevesinde ortak altyapılar kurulmaktadır. Örneğin İngiltere 2011 BT 
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stratejisinde kamu kurumlarının farklı iletişim ağları kullandığı, bu ağların birleştirilmesiyle 

2012 yılında 30 milyon, 2013 yılında 100 milyon, 2014 yılında 130 milyon, 2015 yılında 

130 milyon tasarruf edilebileceği hesaplanmıştır. Bu tasarrufları gerçekleştirmek için ağ 

bağlantılarında hangi standartların kullanılacağına karar verilmiş, bu eylemle ilgili kamu 

hizmet ağı (Public Services Network) programı başlatılmış ve bu eylemin sorumluluğu 

Savunma Bakanlığı BGM’sine verilmiştir. 

 

3. İlgil3. İlgil3. İlgil3. İlgili Kuruluşlari Kuruluşlari Kuruluşlari Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• İçişleri Bakanlığı 

• Türkiye Belediyeler Birliği 

• Kalkınma Bakanlığı 

• TUBİTAK 

• TURKSAT 

• Başbakanlık 

• Maliye Bakanlığı 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Mükerrer yatırımların azaltılması 

• Bu etkinin izlenmesinde aşağıdaki performans 

göstergelerinden yararlanabilir: 

o Geliştirilen ortak çözüm ve altyapılardan faydalanan kamu 

kurumu sayısı 

o Kapsamı incelenen farklı bakanlıklara ait kamu BT 

projeleri arasında tespit edilen mükerrer proje oranı 

FaydaFaydaFaydaFayda    -  
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Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) Ortak kullanılabilecek yazılım 

ve altyapıları geliştirecek 

kurumun belirlenmesi ya da 

kurulması, ortak veri merkezleri 

dışında merkezi yönetim ya da 

yerel yönetim birimleri 

tarafından ortak 

kullanılabilecek yazılım ve 

altyapıların belirlenmesi, 

belirlenen çözüm ve altyapıların 

kamu kurumlarıyla paylaşılması 

ve gelen görüşler neticesinde 

geliştirilecek çözüm ve 

altyapılara karar verilmesi 

1-2 Milyon TL 

BT yatırımı (Kamu) Belirlenen çözüm ve 

altyapıların geliştirilmesi 

Belirlenecek 

çözüm ve 

altyapılara göre 

değişiklik 

gösterecektir 

Eğitim/farkındalık (Kamu) Farklı kamu kurumlarında yeni 

eşgüdüm modeliyle ilgili 

bilinirliğinin sağlanması  

20-50 bin TL 

Toplam  1.020-2.050 bin 

TL + gerekli BT 
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yatırımı 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 8.2.1.6 BGM pozisyonunun kurulması 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Ortak kullanılabilecek çözüm ve altyapıları geliştirecek kurumun belirlenmesi ya da 

yeni bir kamu kurumunun bu amaçla kurulmasına karar verilmesi 

• Bu alanda görevlendirilen kurumun ortak veri merkezleri dışında merkezi yönetim ya 

da yerel yönetim birimleri tarafından ortak kullanılabilecek yazılım ve altyapıları 

belirlenmesi: 

o Yerel ve merkezi yönetimde ödenek ayrılan BT yatırımları incelenerek ve BT 

birimleriyle anket yapılarak en çok ortak yatırım yapılan alanların belirlenmesi 

o Önemli sayıda birimin yatırım yaptığı alanlarda farklı birimlerin ihtiyaçlarının ne 

derece farklılık gösterdiğinin kurumlarla görüşmeler ve gerekirse anket 

çalışmaları sonucunda tespit edilmesi 

o Birimler arasında ortak kullanılabilecek çözümlerin potansiyel faydaları göz 

önüne alınarak önceliklendirilmesi 

o Önceliklendirilmiş çözüm ve altyapıların kamu kurumlarıyla paylaşılıp, 

kurumların görüşü de dikkate alınarak geliştirilecek ortak çözüm ve altyapıların 

belirlenmesi. Örneğin aşağıdaki çözüm ve altyapıların geliştirilmesi 

belirlenebilir: 
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� Kamu internet sitesi ve mobil uygulaması trafiği analizi için yazılım 

� Kamu mobil uygulama geliştirme platformu 

� Kamu internet sitesi geliştirme platformu (Kamu kurumlarının paydaşlarla 

çeşitli haber ve içerikleri paylaşmakta faydalanabileceği, örneğin bakanlık 

internet sitelerinin sunumunda kullanılabilecek, Kullanıcı Odaklılık 

Rehberi’ne uyumlu bir yazılım platformu) 

� Kamu elektronik belge yönetim sistemi 

� Farklı kamu kurumları arasındaki ağ bağlantısını sağlayacak bir kamu ağı 

� Kamu kurumlarının omurga veritabanlarında fark ettikleri yanlış ve eksik 

bilgileri omurga veritabanı ilgililerine iletmelerini sağlayan bir iletişim sistemi 

• Ortak çözüm ve altyapıların öncelik sırasına göre geliştirilmesi 

o Yenilikçi teknoloji kullanımı sayesinde kurumların çözüm ve altyapıları 

özelleştirme uğraş ve maliyetinin mümkün olduğunca düşük tutulması 

o Geliştirilen çözümlerin teknolojik gelişmeler ve kurumların değişen ihtiyaçları göz 

önünde tutularak güncel tutulması 

• Geliştirilen çözüm ve altyapılarla ilgili kamuda bilinirlik ve eğitim çalışmaları yapılması 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Çözüm ve altyapıların önemli özelleştirme maliyetine gerek olmadan kurumlar 

tarafından kullanılmaları sağlanamazsa, özelleştirme maliyetleri bu uygulamanın 

faydalarını azaltacaktır. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Ortak çözüm ve altyapılar 6-12 ay içerisinde belirlenebilir. Ancak bu çözüm ve 

altyapıların geliştirilme zamanı belirlenen ortak çözüm ve altyapılara göre değişiklik 

gösterecektir. 
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8.2.2.7 Omurga veritabanlarının geliştirilmesi8.2.2.7 Omurga veritabanlarının geliştirilmesi8.2.2.7 Omurga veritabanlarının geliştirilmesi8.2.2.7 Omurga veritabanlarının geliştirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Omurga veritabanlarında izlenmesi gereken ölçütlerin belirlenmesi ve kişisel bilgilerin 

güvenliği göz önünde bulundurularak omurga veritabanlarının kamuda en çok kullanılan 

veritabanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi. 

Örneğin aşağıda açıklanan alanlardaki veritabanlarının omurga veritabanları olarak 

geliştirilebilir: 

• Araç veritabanı: Aracın modeli, rengi, plaka numarası ve sahibi gibi alanlarda bilgiler 

içerebilir. Bu veritabanı sayesinde basitleştirilebilecek örnek süreçler aşağıda 

özetlenmiştir: 

o Araç rehini içeren kredi başvuruları 

o Farklı kamu kurumlarının (Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, 

belediyeler gibi) araçla işlenen suçlar hakkında yapacakları işlemler 

o Sosyal yardımlarla ilgili kararlar 

• Gelir veritabanı: Bireylerin gelirlerini içeren veritabanı. Bu veritabanı sayesinde 

basitleştirilebilecek örnek süreçler aşağıda özetlenmiştir: 

o Kredi başvuruları 

o Vize başvuruları 

o Maliye Bakanlığı’nın vergi ödemeleriyle ilgili kontrolleri 

o Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali suçlarla ilgili araştırmaları 

o Sosyal yardımlarla ilgili kararlar 

Aşağıda açıklanan alanlarda da yeni omurga veritabanları kurulabilir: 

• Coğrafi bilgi veritabanı: Yüksek çözünürlüklü, coğrafi fotoğraflar ve diğer coğrafi bilgi 

içeren veritabanı. Bu veritabanının bu coğrafi bilgilerin yanında, mekan bazlı adres 

bilgilerini de içermesi ya da veritabanları arasında kurulacak bir bağlantı sayesinde 

mekan bazlı adres bilgilerine de ulaşım sağlaması faydalı olacaktır. Bu veritabanı 
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sayesinde basitleştirilebilecek ya da katkıda bulunulabilecek örnek süreçler aşağıda 

özetlenmiştir: 

o Belediyelerin imar planları hazırlamaları ve diğer çeşitli hizmetleri sunarken 

izledikleri süreçler 

o Askeriye ve diğer kamu kurumlarının çeşitli hizmetleri sunarken izledikleri 

süreçler 

o Girişimlerin çeşitli iş kararlarını (örneğin üretim merkezi ya da dağıtım kanalı 

yatırım kararlarını) vermeleri 

o Girişimlerin coğrafi temelli bilgi sistemleri (örneğin yön bulma sistemi) 

geliştirme süreci 

Aşağıda açıklanan alanlardaki omurga veritabanlarında ise belirlenecek omurga 

veritabanı ölçütlerine göre gerekli değişiklikler yapılmalı ve bu veritabanları arasında 

yaygınlaştırma sürecini tamamlamayan veritabanları (örneğin Mekansal Adres Kayıt 

Sistemi (MAKS) yaygınlaştırılabilir 

o MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) 

o Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) 

o Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) 

o Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Türkiye’de mevcut durumda en önemli alanlarda omurga veritabanları hazırlanmıştır 

ancak küresel örnekle kıyaslandığında Türkiye’de önemli bazı alanlarda omurga 

veritabanı bulunmadığı görülmektedir. 

Mevcut durumda e-devlet yapısının temelinde kamu kurumlarının en çok ihtiyaç 

duyacakları öngörülen verileri saklayan omurga veritabanları tasarlanmıştır. MERNİS 

gerçek kişilere ait kimlik bilgisini, MERSİS tüzel kişilere ait temel bilgileri, Ulusal Adres 

Veritabanı (UAVT) ve MAKS adres bilgisini, TAKBİS tapu ve kadastro bilgisini 

saklamaktadır. Bu veritabanları sayesinde vatandaşlar ve girişimler kimlik bilgileri, 

adresleri ve sahip oldukları tapu bilgileriyle çeşitli kamu kurumları ve girişimlerle 

paylaşılabilmektedir. Bu veritabanları sayesinde vatandaş ve girişimlerden istenen evrak 
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sayısı azalmış, işlemlerin hızı artmış, dolayısıyla hem vatandaşlar ve hem de girişimler 

üzerindeki idari yük azalmıştır. Bu veritabanları kamuda da adalet, eğitim, güvenlik, 

sağlık, sosyal güvenlik, vergilendirme gibi hizmetlerin verilmesini kolaylaştırmıştır. 

Örneğin MERNİS sayesinde seçmen kütüklerinin düzenlenmesi MERNİS öncesine göre 

çok daha hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmektedir. MAKS sayesinde ise ülke 

çapında mekânsal adres bilgisinin tek formatta saklanması sağlanmaktadır. MAKS’tan 

faydalanan yerel yönetimler elektronik ortamda yapı belgeleri düzenleyebilmekte, 

MAKS’a entegre olarak kullanabilecekleri diğer bilgi sistemleri sayesinde ise pek çok 

hizmeti sağlayabilecektir. Örneğin gerekli sistemler kurulursa sabit telefondan ambulans 

çağıran vatandaşlara adreslerini söylemelerine gerek kalmadan ambulans gönderilebilir. 

Eşleştirilmiş adres ve telefon numarası bilgileri, MAKS’ta sağlanan yol konumu bilgisi, 

ambulanslardaki GPS bilgisi ve belediyenin MAKS’a entegre edebileceği diğer 

sistemlerden sağlanabilecek trafik yoğunluğu bilgisi kullanılarak en yakındaki ambulans 

en uygun rotayı izleyerek vatandaşın aramayı yaptığı adrese gönderilebilir. 

Bu verilen örneklere ek olarak, omurga veritabanlarına entegrasyon sağlanarak çok 

sayıda kamu hizmeti (Ulusal Yargı Ağı Projesi, Sosyal Yardım Bilgi Sistemi, Elektronik 

Kamu Alımları Platformu gibi) elektronik ortamda sunulabilmektedir. 

Küresel örneklerden Hollanda’da ortak çözüm ve altyapılardan sorumlu kamu kurumları, 

belediyeler ve merkezi yönetim desteğiyle, kamu temel BİT altyapısını oluşturmak 

amacıyla i-NUP (Ulusal Uygulama Programı) projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında e-

devlet kapısı, işletmelere yönelik hizmetler ve omurga veritabanları alanlarında 

çalışılmaktadır. Omurga veritabanları alanında kamu için önemli verileri içeren 13 

omurga veritabanı ve bu veritabanlarıyla entegrasyonu ve verilerin güvenirliğini 

sağlamak için gerekli sistemler kurulmaktadır. 

Belirlenen omurga veritabanları şunlardır: 

• Belediye Temel Kimlik Kayıt Sisteminde (Gemeentelijke Basisregistratie Personen) 

doğum, evlilik, boşanma, adres değişikliği, ölüm gibi kayıtlar tutulmaktadır. Veritabanı 

sorumlusu İçişleri Bakanlığı, hizmet sağlayıcısı Kimlik Kayıtları ve Kişisel Belgeler 

Kurumu (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten), veri 

sağlayıcısı belediyelerdir. 

• Yabancı Kayıt Sisteminde (Registratie Niet-Ingezetenen) Hollanda vatandaşı 

olmayan ama Hollanda hükümetiyle ilişkisi olmuş kişilerin kayıtları tutulmaktadır. 
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Veritabanı sorumlusu İçişleri Bakanlığı, hizmet sağlayıcısı ise Kimlik Kayıtları ve 

Kişisel Belgeler Kurumudur (Basisadministratie Persoonsgegevens en 

Reisdocumenten). Bu sistem kısa vadede Belediye Temel Kimlik Kayıt sistemiyle 

birleştirilerek Temel Kimlik Kayıt (Basisregistratie Personen) sistemi oluşturulması 

planlanmaktadır. 

• Ticari Kayıt Sisteminde (Handelsregister) tüm tüzel kişi kayıtları tutulmaktadır. 

Sorumlusu Ekonomi Bakanlığı, veri ve hizmet sağlayıcısı ise Ticaret Odasıdır. 

• Adres ve Bina Kayıt Sisteminde (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) bina ve 

adreslerle ilgili temel bilgiler saklanmaktadır. Sorumlusu Altyapı ve Çevre Bakanlığı, 

veri sağlayıcı belediyeler, hizmet sağlayıcı ise kadastrodur (Kadaster). 

• Topoğrafya Kayıt Sistemi farklı ölçeklerde haritaları elektronik ortamda 

saklamaktadır. Sorumlusu Altyapı ve Çevre Bakanlığı, veri ve hizmet sağlayıcı ise 

kadastrodur (Kadaster). 

• Kadastro Kayıt Sistemi kadastro kayıtlarını ve kadastro haritasını saklamaktadır. 

Sorumlusu Altyapı ve Çevre Bakanlığı, veri ve hizmet sağlayıcı ise kadastrodur 

(Kadaster). 

• Araç Kayıt Sistemi araç kayıt bilgilerini içermektedir. Aracın sahibi kişi ya da şirket, 

plaka bilgisi, markası, modeli, rengi, kullandığı yakıt tipi, emisyon bilgileri, kayıt tarihi, 

çalındıysa çalınma tarihi gibi bilgileri içermektedir. Sorumlusu Altyapı ve Çevre 

Bakanlığı, veri ve hizmet sağlayıcı ise araç kayıtlarını tutan, Altyapı ve Çevre 

Bakanlığı’nın ilgili kurumu RDW’dir. 

• Maaş ve Ek Ödemeler Sistemi (Basisregistratie Lonen, Arbeids- en 

Uitkeringsverhoudingen) ise maaş ve sosyal güvenlik bilgilerini içermektedir. 

Sorumlusu Sosyal Güvenlik ve İş Bakanlığı, veri ve hizmet sağlayıcı ise Sosyal 

Güvenlik Kurumu’dur (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). 

• Gelir Bilgisi Sistemi ise vatandaşların gelir vergisi bilgilerini içermektedir. Sorumlusu 

Maliye Bakanlığı, veri ve hizmet sağlayıcı ise vergi kurumudur. 

• Gayrimenkul Değer Kayıt Sistemi (Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken) 

ise vergilendirme için gerekli, taşınmazlara dair bilgileri içermektedir. Sorumlusu 

Maliye Bakanlığı, veri sağlayıcı Belediyeler ve hizmet sağlayıcı ise kadastro 

kurumudur. Gayrimenkul verisinin doğruluğunu ise Değerleme Kurumu 
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(Waarderingskamer) yapmaktadır. 

• Topoğrafya Ölçekleri Sistemi (Basisregistratie Grootschalige Topografie) tüm 

Hollanda’nın detaylı bir elektronik haritasını içermekte, bina, yol, arsa gibi 

taşınmazların coğrafi kayıtlarını içermektedir. Sorumlusu Altyapı ve Çevre Bakanlığı, 

veri sağlayıcılar belediyeler, demiryolları işletmesi, su idareleri, Savunma Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığıdır. Hizmet sağlayıcının kadastro olacağı düşünülmektedir, bu 

veritabanı üzerinde çalışmalar diğer veritabanlarına göre daha az gelişmiş 

seviyedelerdir. 

• Yer altı Kayıt Sistemi (Basisregistratie Ondergrond) ise jeolojik yapı hakkında bilgi 

içerecektir, yer altındaki borular ve kablolar ise kapsamı dışındadır. Sorumlusu 

Altyapı ve Çevre Bakanlığı, veri sağlayıcılar belediyeler, su idareleri, Savunma 

Bakanlığı, Altyapı ve Çevre Bakanlığıdır. Hizmet sağlayıcının Bilimsel Araştırma 

Kurumu (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 

onderzoek) olacağı düşünülmektedir. Kapsamına toprak, arkeoloji ve çevre alanında 

yeni bilgi alanları eklenmesi düşünülmektedir. 

Bu veritabanlarının etkin çalışabilmeleri için kamu kurumları arası veri paylaşım 

standartları belirlenmiştir. Ayrıca bu veritabanlarındaki hataların kullanıcılardan veri 

sahibine bildirimi için gerekli elektronik altyapı kurulmuş, kullanıcıların veritabanlarındaki 

belli alanlara kayıt olunup oradaki değişikliklerden otomatik olarak haberdar edilmesini 

sağlayacak sistemler kurulmuş ve veritabanlarındaki veri yapısını, veri iletişim 

standartlarını, hizmet seviyelerini anlatan kataloglar oluşturulmuştur. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• Kalkınma Bakanlığı 

• TUBİTAK 

• TURKSAT 

• Başbakanlık 

• İçişleri Bakanlığı 
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• Türkiye Belediyeler Birliği 

• Geliştirilmesine karar verilen omurga veritabanlarındaki verilerden sorumlu kamu 

kurumları 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Belirlenen alanlarda kamu kurumları arasında ve kamu 

kurumlarıyla girişimler arasında veri entegrasyonu 

sağlanmasının hızlanması ve kolaylaşması 

• Kamu BT yazılım geliştirme sürecinin basitleşmesi 

• Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki performans 

göstergelerinden yararlanabilir: 

o Planlanan bütçe ve zaman dahilinde bitirilen kamu BT 

projelerinin oranı (BT projeleri sadece donanım satın 

alma ya da paket yazılım satın alma gibi BT alımlarını 

değil, yazılım ve donanım entegrasyonu gerektiren BT 

projelerini içermektedir) 

FaydaFaydaFaydaFayda    -  

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) Yeni omurga veritabanlarının 

ve omurga veritabanlarıyla ilgili 

kişisel bilgilerin güvenliği, veri 

güvenliği gibi alanlarda 

ölçütlerin belirlenmesi, 

belirlenen yeni omurga 

1-2 Milyon TL 
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veritabanlarının kamu 

kurumlarıyla paylaşılması ve 

gelen görüşler neticesinde 

güncellenmesi 

BT yatırımı (Kamu) Belirlenen omurga 

veritabanlarının kurulması 

Belirlenecek 

omurga 

veritabanlarına 

göre değişiklik 

gösterecektir. 

Eğitim/farkındalık (Kamu) Kurulan omurga veritabanları 

konusunda kamu kurumlarının 

bilgilendirilmesi 

20-50 bin TL 

Toplam  1.020-2.050 bin 

TL + gerekli BT 

yatırımı 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Yeni omurga veritabanlarının ve omurga veritabanlarında izlenmesi gereken 
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ölçütlerin belirlenmesinde kamu-özel sektör-üniversite işbirliğinin sağlanması için 

gerekli eşgüdümü sağlayacak ve farklı kesimlerin görüşlerini değerlendirecek kurulun 

oluşturulması. Kurula özellikle yeni omurga veritabanlarından en çok faydalanacak 

sektörlerden (örneğin bankacılık sektörü) girişimler ve STK’ların katkısının 

sağlanması 

• Omurga veritabanları konusunda deneyimli kamu personelinden oluşan proje 

ekibinin kurulması 

• Omurga veritabanlarıyla ilgili özellikle kişisel bilgilerin güvenliği açısından gerekli 

süreç ve esasların belirlenmesi 

• Yeni omurga veritabanlarının belirlenmesi 

• Belirlenen yeni omurga veritabanlarının kamu kurumlarıyla paylaşılması ve gelen 

görüşler neticesinde güncellenmesi 

• Kamu kurumlarının yeni omurga veritabanları konusunda bilgilendirilmesi 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Bu uygulama önünde önemli risk ve engel bulunmamaktadır. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Yeni omurga veritabanları 6-12 ay içerisinde belirlenebilir. Ancak bu omurga 

veritabanlarının geliştirilme zamanı belirlenen omurga veritabanlarına göre değişiklik 

gösterecektir. 
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8.2.2.8 Kamu BT Yetkinlik Merkezi8.2.2.8 Kamu BT Yetkinlik Merkezi8.2.2.8 Kamu BT Yetkinlik Merkezi8.2.2.8 Kamu BT Yetkinlik Merkezi    oluşturulmasıoluşturulmasıoluşturulmasıoluşturulması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Talep eden yerel ve merkezi yönetim kurumlarına BT proje gereksinimlerinin 

belirlenmesi, teknik şartnamelerin yazılması, BT projeleriyle ilgili teknik kararların 

verilmesi ve proje yönetimi konusunda destek verecek BT uzmanlarını içeren bir Kamu 

BT Yetkinlik Merkezi kurulması ya da bir kamu kurumunun bu alanda yetkilendirilmesi. 

Kamu BT Yetkinlik Merkezinin yöneticisi, kamu BT eşgüdümünden sorumlu birimin 

yöneticisine bağlı olarak çalışabilir. 

Kamu BT Yetkinlik Merkezi’nin faaliyet gösterebileceği örnek alanlar aşağıda 

belirtilmiştir: 

• Talep eden yerel yönetim ve merkezi yönetimden kamu kurumlarına proje ve 

yüklenici yönetimi konularında destek sağlamak 

• Talep eden yerel ve merkezi yönetimden kamu kurumlarına proje temelli çalışacak, 

BT alanında yetkin, nitelikli insan kaynağı sağlamak 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar        

Türkiye’de belediyeler e-devlet hizmetlerinin sunumunda geride kalmakta, belediyeler 

arasında en iyi uygulamalar paylaşılmamaktadır. Küresel örneklerde ise belediyelerin 

üye oldukları kuruluşlar belediyelere BT alanında çeşitli hizmetler sunmakta, en iyi 

uygulamaların paylaşılmasını desteklemektedir. Merkezi yönetimde de BT projelerinin 

büyük kısmı planlanan zaman ve bütçe dahilinde bitirilememekte, ana faaliyet alanı BT 

proje yönetimi olan bir kamu kurumu merkezi yönetime bağlı kamu kurumlarına BT proje 

yönetimi alanında destek sağlamamaktadır. Hollanda örneğinde ise kamu BT 

uzmanlarını içeren kamu Geçici BT Ekibi (I-Interim Rijk) kamu BT projelerine proje 

yönetim alanında destek sağlamaktadır. 

Belediyeler, özellikle düşük nüfuslular, e-devlet hizmetlerinin sunumunda geri 

kalmaktadır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Mart 2011 e-Devlet 

(yerel) uygulamaları anketine katılan belediyelerde belediyelerin önemli gelir 
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kaynaklarından belediye vergileri ve alacakları alanlarında da elektronik ortama geçiş 

düşüktür. Belediyelerin adet olarak %83’ünde, nüfusun da %38’inde vatandaşlara ve 

girişimlere elektronik ortamda vergi sorgulama hizmeti sunulamamaktadır Belediyelerin 

alacak ve cezalarının tahsilinde elektronik ortama geçiş de düşüktür. Türkiye’deki 

belediyelerin %92’sinde alacak ve cezaların tahsili ve ödemesi elektronik ortamda 

yapılamamaktadır. 

Belediyeler BT konusunda sıkıntıları olduğunun farkındadır. Belediyeler arasında yapılan 

ankette belediyeler e-devlet uygulamalarında farklı konularda zorluk yaşadıklarını 

belirtmiştir. Bu zorluklardan en önde gelenlerinin belediyelerde uzman eksikliği olduğu 

paylaşılmıştır. 

Belediyelerde en iyi uygulamaların paylaşımı alanı anket vasıtasıyla incelenmiştir. 

Belediye BT yöneticilerinin yaklaşık üçte biri diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki 

başarılı BT süreç ve uygulamalarından haberdar olmadıklarını belirtmişlerdir. Belediye 

BT yöneticilerinin sadece %6’sı düzenli toplantılarla bu süreç ve uygulamalardan 

haberdar olmakla birlikte yöneticilerin %61’i düzenli olmayan toplantılarla bu 

uygulamalardan haberdar olduklarını belirtmiştir. Belediye BT yöneticilerinin %33’ü ise 

bu süreç ve uygulamalardan hiç haberdar olamamıştır. Bu durumu iyileştirmek için 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde belediyelere özel 

çalışmalar yapılmakta, örneğin belediyeler arası en iyi proje örnekleri toplanmaktadır. 

Küresel örneklerde ise belediyeler arası BT etkinliğini artırmayı hedefleyen kurumlar 

kurulmuştur. Genellikle kar amacı gütmeyen yapıda olan, 2000’lerde kurulmuş bu 

kurumlar belediyelerin üyelik bedelleri ve belediyelere sağladıkları hizmetler karşılığında 

aldıkları ödemelerle maliyetlerini karşılamaktadır. Yönetimleri bu kurumlara üye yerel 

yönetimler tarafından seçilmekte ya da yerel yönetim temsilcilerinden oluşmaktadır.  

Bu kuruluşların yerel yönetimler için faydaları üç ana başlıkta özetlenebilir: 

• Satın almanın birleştirilmesi sayesinde aynı ürün ve hizmetlere daha az maliyetle 

erişim 

• Yerel yönetimler arası ortak çözümlerin ve en iyi uygulamaların paylaşımı, yerel 

yönetimlere özel yazılım çözümleri geliştirilmesi sayesinde mükerrer harcamaların 

azalması 

• Satın alınan hizmetler için sözleşme ve proje yönetimi, BT projelerinde kullanılacak 
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standartların ve BT mimarisinin seçiminde destek verilmesi gibi hizmetleri sayesinde 

yerel yönetimlerin yetkin personel bulamama sorunlarının azalması, dolayısıyla BT 

etkinliklerinin artması 

Özellikle sundukları yazılım çözümlerinin kapsamı ve içeriği bu kurumların hizmet 

verdikleri belediyelerin çeşitliliğine ve sayısına göre değişiklik göstermektedir. Az sayıda 

büyük belediyeye hizmet veren kurumlar daha özelleşmiş yazılım hizmetleri sunarken, 

çok sayıda belediyeye hizmet veren kurumlar daha kısıtlı özelleştirme imkanı sağlayan 

bulut bilişim çözümleri sunmaktadır. 

Türkiye’de kamu Bilgi Teknolojileri (BT) projelerinin sadece %24’ünün planlanan zaman 

ya da bütçe dahilinde bitirildikleri hesaplanmıştır. Kamu BT projelerinin yönetimine 

katkıda bulunan kamu kuruluşları olsa da, ana faaliyet alanı BT proje yönetimi olan bir 

kamu kurumu merkezi yönetime bağlı kamu kurumlarına BT proje yönetimi alanında 

destek sağlamamaktadır. Hollanda örneğinde ise kamu BT uzmanlarını içeren kamu 

Geçici BT Ekibi (I-Interim Rijk) kurulmuştur. Farklı kamu kurumları ihtiyaçlarına göre bu 

ekipten farklı konularda uzman personelden proje yönetimi alanında destek almaktadır. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sorumlu) 

• İçişleri Bakanlığı 

• Belediyeler Birliği 

• Kalkınma Bakanlığı 

• TUBİTAK 

• TURKSAT 

• Başbakanlık 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Yerel yönetimlerin, özellikle küçük belediyelerin BT etkinliği 
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ve verimliliğinin artırılması 

• Merkezi yönetime bağlı kamu kurumlarının BT etkinliği ve 

verimliliğinin artırılması 

• Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki performans 

göstergelerinden yararlanabilir: 

o Planlanan bütçe ve zaman dahilinde bitirilen kamu BT 

projelerinin oranı (BT projeleri sadece donanım satın 

alma ya da paket yazılım satın alma gibi BT alımlarını 

değil, yazılım ve donanım entegrasyonu gerektiren BT 

projelerini içermektedir) 

FaydaFaydaFaydaFayda    -  

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    ----    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) Kamu BT Yetkinlik Merkezinin 

yapısının kararlaştırılması, 

kararlaştırılan yetkinlik merkezi 

yapısının paydaşlardan gelen 

görüşler sonucunda 

güncellenmesi 

1-2 Milyon TL 

BT yatırımı (Kamu) Kamu BT Yetkinlik Merkezi için 

gerekli BT sistemlerinin 

kurulması 

Gerekli görülecek 

BT sistemlerine 

göre değişiklik 

gösterecektir 

İşgücü (Kamu) Kamu BT Yetkinlik Merkezinin 

kurulması ya da bir kamu 

kurumunun bu alanda 

Mevcut durumda 

kamuda çalışan 

personelin yeni 
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yetkilendirilmesi birime 

atanmasıyla 

ekstra maliyete 

neden olmadan 

gerçekleştirilebilir 

Eğitim/farkındalık (Kamu) Kamu BT Yetkinlik Merkezi 

hakkında kamu kurumlarının 

bilgilendirilmesinin maliyeti 

20-50 bin TL 

Toplam  1.020-2.050 bin 

TL + gerekli BT ve 

işgücü yatırımı 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 8.2.2.1 Kamu BT stratejisi ve eşgüdümü modelinin belirlenmesi 

 

7. Ardıl Uygulamal7. Ardıl Uygulamal7. Ardıl Uygulamal7. Ardıl Uygulamalarararar    

• 8.2.3 BT Proje Yönetiminin Geliştirilmesi 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Yerel yönetimlerden ve merkezi yönetimden katılımcılarla proje ekibinin belirlenmesi 

• Kamu BT Yetkinlik Merkezinin görevlerinin, sorumluluklarının, hedeflerinin ve bu 

hedeflerin nasıl ölçüleceğinin belirlenmesi 

• Kamu BT Yetkinlik Merkezinin yeni bir kamu kurum ya da kuruluş olarak kurulmasına 
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gerek olup olmadığına karar verilmesi 

• Kamu BT Yetkinlik Merkezinin kurulması ya da bir kamu kurumunun bu alanda 

yetkilendirilmesi 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Kamu kurumları Kamu BT Yetkinlik Merkezi’nden faydalanmayı tercih etmezlerse bu 

uygulamanın etkisi sınırlı olacaktır. 

 

11111111. Tahmini Tamamlan. Tahmini Tamamlan. Tahmini Tamamlan. Tahmini Tamamlanma Süresima Süresima Süresima Süresi    

Bu yetkinlikteki bir organizasyon 6-12 ay içerisinde oluşturulabilir. 
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Strateji/Gelişim Alanı 8.2.3: Ortak tedarikle kamu BİT alımlarında verimliliğin Strateji/Gelişim Alanı 8.2.3: Ortak tedarikle kamu BİT alımlarında verimliliğin Strateji/Gelişim Alanı 8.2.3: Ortak tedarikle kamu BİT alımlarında verimliliğin Strateji/Gelişim Alanı 8.2.3: Ortak tedarikle kamu BİT alımlarında verimliliğin 

artırılmasıartırılmasıartırılmasıartırılması    

8.2.3.1 Ortak tedarikle kamu BİT alımlarında verimliliğin artırılması8.2.3.1 Ortak tedarikle kamu BİT alımlarında verimliliğin artırılması8.2.3.1 Ortak tedarikle kamu BİT alımlarında verimliliğin artırılması8.2.3.1 Ortak tedarikle kamu BİT alımlarında verimliliğin artırılması    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Merkezi yönetimde ve yerel yönetimde BT ortak tedarikinin artırılması 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

Hacim artışı nedeniyle birim fiyatın düşmesi sayesinde alımlarda tasarrufa gitmek pek 

çok devlet kuruluşu ve özel şirket tarafından uygulanan bir yöntemdir. Başarılı bir şekilde 

toptan tedarik sağlanması için kurumların alacaklarını ortak kalemlerde birleştirmeleri ve 

bu kalemlerin pazarlığının toptan yapılması gerekmektedir. 

Çalışmalar kapsamında; kamu BT birimleriyle yapılan görüşmelerde ve Genel İdare 

alanında BİT yatırım eşgüdümünü gerçekleştiren Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu 

Dairesi yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, kamuda farklı bakanlıkların BİT alımlarının 

birleştirilip yapılması konusunda hayata geçirilmiş bir girişime rastlanmamıştır. Örneğin; 

birleştirilebilecek, aynı markaya ait işletim sistemi lisans alımlarının kurumlar tarafından 

ayrı ayrı yapıldığı kamu BT yöneticileri tarafından belirtilmiştir. Bu alımların birleştirilmesi, 

kurumlara alınan işletim sistemi lisanslarının niteliğini değiştirmeyecek, ancak tedarikçi 

şirketten alınacak miktar artacağı için birim fiyatı azaltacaktır. 

Bu alanda Türkiye’de yürütülen güncel bir çalışma bulunmaktadır. 25. BTYK toplantısı 

sonuçları arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na “Kurumların İhtiyaç 

Duyduğu Paket Program Çözümlerinin Toplu Alım Yöntemi ile Tedarik Edilmesi” kararı 

çerçevesinde DMO, KİK gibi kurumlarla ortak çalışıp kamu kurumlarının ihtiyaç 

duydukları paket program çözümlerine ilişkin envanter oluşturulması ve toplu satın alma 

yapılabilmesi için teknik, hukuki, idari ve uygulama modelinin geliştirilmesi üzerine 

çalışma görevi verilmiştir. 

Farklı bakanlıkların alımları henüz birleştirilmese de, bazı bakanlıklar bakanlık 

bünyesindeki alımlarını birleştirerek ciddi maliyet avantajları sağlanmıştır. Örneğin; 

Sağlık Bakanlığı’nda 2004 yılında başlanan referans fiyat uygulamasıyla ilaç 
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masraflarında 2007 yılı itibariyle yılda 1 milyar TL tasarruf sağlanmış ve 2003-2007 yılları 

arasında ortalama ilaç birim fiyatı nominal TL olarak %40 azalmıştır. İlaç sektörü ve 

özellikle yazılım sektöründe ürün geliştirmenin Ar-Ge maliyetinin yüksekliği ve ürün birim 

masrafının düşüklüğü açısından benzerlikler bulunmaktadır. Bu konuda başka bir örnek 

Emniyet Genel Müdürlüğüdür. Genel Müdürlük bünyesinde 2013 yılı için planlanan BT 

satın almaları birleştirilmiştir. Fark edilen mükerrer alımların ve farklı fiyatlardaki alımların 

önlenmesi gibi satın alma eşgüdümü faaliyetleri sonucunda 2013 BT bütçesi ilk 

planlanan değerin yarısından daha düşük bir miktara indirilmiştir. 

Küresel örneklerde ortak BT tedariki alanında farklı ülkelerde uygulamalar dikkat 

çekmektedir. Örneğin İngiltere hükümetinin yazılım lisanslarını bakanlıklar arası 

paylaşılmasıyla tasarrufa gidileceği düşünülmektedir. ABD’de ise kamu çapındaki ortak 

tedarik mekanizmalarına ek olarak Savunma Bakanlığı bünyesinde paket yazılım tedariki 

birleştirilmiştir. Örneğin iş zekası, iş süreçleri modelleme, birlikte çalışma, ofis sistemleri 

gibi alanlarda ortak yazılım tedariki yapılmaktadır. Bu çalışma sayesinde bazı alanlarda 

%60’ın üzerinde indirimler kazanılmış, bazı yazılımların ise Savunma Bakanlığı 

bünyesinde ücretsiz olarak sunulması sağlanmıştır. 

Ortak tedarike geçişte öncelikle bakanlıklar seviyesinde ortak tedarik birimleri kurulabilir. 

Almanya’da bu yaklaşım izlenmiştir. İçişleri Bakanlığı Satın Alma Ofisi (BeschA) İçişleri 

Bakanlığı bünyesinde ortak tedarikten sorumludur. Biriminin alımlarının %60’tan fazlasını 

oluşturan 600 milyon avrodan fazla alım BİT alanındadır. 

Merkezi BT birimi olmayan ABD’de buna rağmen ortak tedarikten sorumlu ABD Genel 

Hizmetler Kurumu (GSA) vardır. Bu birim çerçeve anlaşmalar imzalayarak kamu 

kurumlarının ihtiyaçlarını rekabet çerçevesinde ve uygun fiyatlarla temin etmelerini 

sağlamaktadır. GSA çoğu kategoride tavan fiyat ve taban hizmet seviyesi belirlemiştir ve 

kurumlar kendi ihtiyaçlarına göre bu limitlerin dahilinde alımlar yapmaktadır. Bulut 

bilişim, yenilikçi yazılım çözümleri, BT emtiaları, risk yönetim hizmetleri, yazılım 

lisansları, telekom ve ağ hizmetleri ve erişim hizmetleri gibi kategorilerde tedarik 

yapılmaktadır. Örneğin BT emtiaları kategorisinde dizüstü, masaüstü ve tablet 

bilgisayarlar, bilgisayar ekranları, veri merkezi donanımları, mobil BT ürünleri ve 

telekonferans ekipmanı gibi ürünlerin alımları yapılmaktadır. 

İngiltere’de de benzer şekilde toplu kamu alımlarını yapan Kamu Alımları Servisi 

(Government Procurement Service) özellikle emtia sayılabilecek donanım ve yazılımların 
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alımları için çerçeve anlaşmaları imzalamıştır. Merkezi yönetimin yanında yerel yönetime 

de açık olan bu hizmet sayesinde hem tasarruf sağlanmakta hem de kullanıcılara seçme 

hakkı verilmektedir. Henüz BT alanında ortak tedarik toplam alımların büyük bir kısmını 

oluşturmamaktadır. Buna rağmen Mart 2012 itibariyle geçmiş harcama tahminlerine 

göre 140 milyon sterlin tasarruf sağlanmıştır. Ortak tedarikle BT alanında yapılan 

alımların artırılması hedeflenmektedir ve bu hedefle Ekim 2012’de Kamu Alımları 

Servisinin çerçeve anlaşmaları gözden geçirilmiştir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Devlet Malzeme Ofisi (Sorumlu) 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

• Türkiye Belediyeler Birliği 

• İçişleri Bakanlığı 

• Kamu İhale Kurumu 

• TUBİTAK 

• TURKSAT 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

• Başbakanlık 

• Kalkınma Bakanlığı  

• TUİK 

• BT tedariki yapan kamu kurumları 

 

4. Tah4. Tah4. Tah4. Tahmini Etki / Faydalarmini Etki / Faydalarmini Etki / Faydalarmini Etki / Faydalar    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Küresel örneklerde farklı BİT alt kategorilerinde ortak tedarik 

sayesinde pazardaki karşılaştırılabilir en iyi fiyatlara kıyasla 

%15-%40 aralığında tasarrufların gerçekleştiği belirtilmiştir 
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[33] [34] [35]. 

• Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki performans 

göstergelerinden yararlanabilir: 

o Uygulama kapsamında belirlenmiş, kamunun en çok 

harcama yaptığı BT kalemlerinin birim alım fiyatlarında 

ortak tedarik sonucunda gerçekleşen değişim 

FaydaFaydaFaydaFayda    Küresel örneklerde ortak tedarikin kullanılma oranı ve BİT 

alanında sağladığı tasarruflar Türkiye merkezi yönetim 2013 BİT 

yatırım ödeneklerine uygulandığında BİT ortak tedariki merkezi 

yönetime 50-250 Milyon TL’lik yıllık bir tasarruf gerçekleştirebilir. 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    1-6 Milyar TL 

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) BT ortak tedarikinde 

yetkilendirilecek birimin 

belirlenmesi, tedarik 

kapsamının ve yöntemlerinin 

belirlenmesi 

2-4 Milyon TL 

BT yatırımı (Kamu) Kurumlar arası gerekli görülen 

veri entegrasyonlarının 

sağlanması ve seçilen ortak 

tedarik biriminin gerekli e-

dönüşümü 

Gerekli görülecek 

BT sistemlerine 

göre değişiklik 

gösterecektir 

Eğitim/farkındalık (Kamu) Yeni düzenleme konusunda 

kamu kurumlarının 

bilgilendirilmesinin maliyeti 

20-50 bin TL 

İşgücü (Kamu) Kamunun en çok harcama 50-100 bin TL 
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yaptığı BT kalemlerinin birim 

maliyetlerinin takip edilmesi 

Toplam  2.070 – 4.150 bin 

TL + BT yatırımı 

 

6. Öncü6. Öncü6. Öncü6. Öncül Uygulamalarl Uygulamalarl Uygulamalarl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili öncül uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar7. Ardıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    

• Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uyg9. Üst Seviye Uyg9. Üst Seviye Uyg9. Üst Seviye Uygulama Adımlarıulama Adımlarıulama Adımlarıulama Adımları    

• DMO, Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği 

ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü yetkililerinden oluşan, BT 

alımları konusunda deneyimli personeli içeren proje ekibinin belirlenmesi 

• Kamunun en çok harcama yaptığı BT kalemlerinin belirlenmesi  

• Tedarik kapsamının belirlenmesi (BT hizmetleri, donanım, bakım/idame ve yazılım 

alanlarında hangi kategorilerin ortak tedarik edileceğinin kamu kurumlarının 

ihtiyaçları temel alınarak belirlenmesi) 

• Gerekli görülürse ortak tedarikle ilgili muafiyet alanlarının belirlenmesi (örneğin eğitim 

kurumlarının muafiyeti değerlendirilebilir) 

• Ortak tedarik usullerinin ve süreçlerinin belirlenmesi (örneğin çerçeve anlaşmalarla 

ortak tedarik yapılmasına karar verilmesi, taleplerin kurumlardan ne sıklıkla 
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toplanacağına karar verilmesi, belirlenen alanlarda ortak tedarikin zorunlu tutulup 

tutulmayacağına karar verilmesi gibi) 

• BT ortak tedarikine destek verebilecek diğer kamu kuruluşlarının belirlenmesi ve bu 

kuruluşların BT ortak tedarikinde faydalı olacak verileri (örneğin kamu ihalelerinde 

alınan ürün ve hizmetlerin fiyatları) bu alanda yetkilendirilmiş birimle, kişisel bilgilerin 

mahremiyeti, hassas ve gizli bilgilerin korunması gibi hususları dikkate alarak 

paylaşmalarının sağlanması 

• Belirlenen birimin ortak tedarikte etkili olması için gerekli süreçlerini elektronik ortam 

için yeniden tasarlaması (örneğin talep toplama sürecinin tasarlanması ve talep 

toplama internet sitesi kurulması) 

• Yeni düzenleme konusunda kamu kurumlarının bilgilendirilmesi 

• Merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin BT birim maliyetlerinin kamunun en çok 

harcama yaptığı BT kalemleri temel alınarak takip edilmesi 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Ortak tedarike katılımın zorunlu tutulmadığı alanlarda aşağıdaki engellere 

rastlanabilir: 

o Kamu kurumlarının ortak tedarik sistemini çeşitli sebeplerden (kurumların 

ihtiyaçlarının özel olduğuna ve ortak tedarikle tedarik edilemeyeceğine 

inanmaları, kurumların tedarik aktivitelerini başka bir kuruma devretmek 

istememeleri) ötürü tercih etmemeleri 

o Kurumların taleplerini marka ve model bazında belirtmeye devam etmeleri ve bu 

konuda esneklik göstermemeleri sonucu ortak tedarik sonucu gerçekleşecek 

tasarrufların kısıtlı miktarda kalması 

 

11111111. Tahmini Tamamla. Tahmini Tamamla. Tahmini Tamamla. Tahmini Tamamlanma Süresinma Süresinma Süresinma Süresi    

Sürecin en çok zaman alacak adımları ortak tedarik usul ve süreçlerine göre BT ortak 

tedarik biriminin gerekli e-dönüşümü tamamlaması ve diğer kamu kurumlarıyla gerekli 
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görülen veri entegrasyonlarını sağlamasıdır. Örneğin kapsamlı e-dönüşüm projeleri bir 

yıldan uzun süre sürebilmektedir. Veri entegrasyonları ise kişisel bilgilerin korunması, 

paylaşılacak verilerin doğruluğunun sağlanması, gerekli teknik entegrasyonların 

tamamlanması gibi adımlar içermekte ve birkaç ay sürebilmektedir. Ancak BT ortak 

tedarikine başlanması için bu adımların tamamlanmasına gerek yoktur. Diğer adımlar 

birkaç ay içinde tamamlanarak BT ortak tedarikine başlanabilir. 



 

968 

 

Tema 8.3 Kamu verisinin yeniden kullanımının artırılmasıTema 8.3 Kamu verisinin yeniden kullanımının artırılmasıTema 8.3 Kamu verisinin yeniden kullanımının artırılmasıTema 8.3 Kamu verisinin yeniden kullanımının artırılması    

8.3.1 Kamu verisinin yeniden kullanıma açılmas8.3.1 Kamu verisinin yeniden kullanıma açılmas8.3.1 Kamu verisinin yeniden kullanıma açılmas8.3.1 Kamu verisinin yeniden kullanıma açılmasının ve açılan verilerin yeniden ının ve açılan verilerin yeniden ının ve açılan verilerin yeniden ının ve açılan verilerin yeniden 

kullanımının artırılmasıkullanımının artırılmasıkullanımının artırılmasıkullanımının artırılması    

8.3.1.1 Kamu verisinin yeniden kullanımıyla ilgili gerekli çerçevenin oluşturulması ve 8.3.1.1 Kamu verisinin yeniden kullanımıyla ilgili gerekli çerçevenin oluşturulması ve 8.3.1.1 Kamu verisinin yeniden kullanımıyla ilgili gerekli çerçevenin oluşturulması ve 8.3.1.1 Kamu verisinin yeniden kullanımıyla ilgili gerekli çerçevenin oluşturulması ve 

kamu verisinin yeniden kullanımını artıracak uygulamaların hayata geçirilmesikamu verisinin yeniden kullanımını artıracak uygulamaların hayata geçirilmesikamu verisinin yeniden kullanımını artıracak uygulamaların hayata geçirilmesikamu verisinin yeniden kullanımını artıracak uygulamaların hayata geçirilmesi    

1. Tanım1. Tanım1. Tanım1. Tanım    

Kamu verisinin yeniden kullanımı için gerekli çerçevenin oluşturulması (örneğin kamu 

verisinin yeniden kullanımında kişisel bilgilerin güvenliğinin korunmasının sağlanması), 

yeniden kullanıma açılacak kamu verileri için bir kamu açık veri kataloğunun kurulması 

ve kamu verisinin yeniden kullanımını tetikleyecek yazılımcı ekosisteminin geliştirilmesi 

için yarışma ve konferansların düzenlenmesi 

 

2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar2. İhtiyaçlar    

2006 yılında Avrupa’da yapılan MEPSIR çalışmasına göre açık verilerin kullanım etkisi 

ortalama 27 milyar avrodur ve Avrupa GSYH’sinin yaklaşık %0,25’ini oluşturmaktadır. 

Avrupa’da açık veri değerinin yaklaşık %50’sinin jeo-uzamsal verilerden geldiği 

düşünülmektedir. Avusturalya’da ise jeo-uzamsal verilerin kullanımın sektörlere ve 

ekonomiye etkisinin GSYH’nin %0,6-1,2’si kadar olduğu düşünülmektedir. Almanya’da 

2000 yılında 1 milyar avro olan coğrafi bilgi pazarı 2009 yılında 1,7 milyar avroya 

çıkmıştır ve talebin yaklaşık yarısının navigasyon sistemlerinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Norveç’te bireylerin kamu verisine daha kolay ulaşımı sayesinde elde 

ettiği yıllık zaman kazancı 2010 yılında 32,5 milyon avro olarak tahmin edilmiştir. Aynı 

zamanda, Avrupa’da çevresel etki analizlerinde verilere daha kolay ulaşım sayesinde 

maliyetlerin %20 oranında düşmesi beklenmektedir.[6] 

Açık veri sayesinde eğitim modellerinin bireyselleştirilmesiyle öğrenim sınav puanlarının 

%8-12 artmış ve okulların inşaat ve konsolidasyonunda 300 milyon dolardan fazla 

azalma görülmüştür. Hava yolları gecikmelerinde %50’ye varan azalma, gerçek zamanlı 

toplu taşıma bilgileri sayesinde toplu taşıma yolcu sayısında %12 artış öngörülmektedir. 

Emlakçılara özel veri tabanlarının açılmasıyla da satış fiyatlarının %2 oranında artması ve 
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satış süresinin %20 azalması beklenmektedir. Aynı zamanda, stok yönetiminin optimize 

edilmesiyle maliyetler %0,08 oranında azalmakta ve fiyatlarda şeffaflığın sağlanması ile 

fiyatlarda %10 azalma görülmektedir. Gıda güvenliği ile ilgili şeffaflık sağlandığında ise 

yapılan çalışmalarda %20-40 oranında daha az ihlale rastlanmaktadır. 

Kamu verisinin yeniden kullanımı alanında henüz başlangıç aşamasında olan Türkiye bu 

alanda gelişme kaydederek ekonomik ve sosyal fayda sağlayabilir, kamu yönetiminde 

şeffaflığı artırabilir. 

Türkiye’de kamu verisinin yeniden kullanılmasının yasal altyapısı ve verinin uyması 

gereken ölçütler kapsamlı olarak, güncel küresel örnekler temel alınarak 

belirlenmemiştir. Ayrıca kamu verisinin yeniden kullanılmasının fiyatlandırılması 

konusunda muğlak hususlar bulunduğu bu konudaki çalışmalarda belirtilmiştir. Küresel 

en iyi örnekler temel alınarak hazırlanmış, verinin yeniden kullanımı amaçlı, sadece 

istatistiki olarak özetlenmiş veriye değil kişisel ve hassas bilgilerden arındırılmış ham 

veriye de yer veren bir açık kamu verisi kataloğu henüz oluşturulmamıştır. Çoğu kamu 

kurumuna veri paylaşımı zorunluluğu getirilmemiş, yeniden kullanıma açılacak verilerin 

üzerine uygulamalar geliştirebilecek bir ekosistemin gelişmesi üzerine küresel 

örneklerdeki gibi yarışmalar ve konferanslar düzenlenmemiştir. 

Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar da olmuştur. Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-2010 

Eylem Planı 81 no’lu eyleminde Kamudaki Sayısal Bilginin Paylaşımı ve Tekrar 

Kullanımına Yönelik Esasların Belirlenmesi konusunda Maliye Bakanlığı’na sorumluluk 

verilmiş, ancak strateji uygulama döneminde bu konuda ilerleme sağlanmamıştır. Bu 

eylemin sorumluluğu 2011’de Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi’ne verilmiş ve 

bu konudaki ilk çalışmalardan biri 2011 Eylül ayında Türkiye’nin ABD ve Brezilya’nın 

öncülüğünde 8 ülkenin katılımı ile kurulan Açık Devlet Ortaklığına (Open Government 

Partnership) katılması olmuştur. Eylemin 2012 sonu itibariyle tamamlanma durumu %0-

%20 aralığındadır. 

Kamu verilerinin sunumuKamu verilerinin sunumuKamu verilerinin sunumuKamu verilerinin sunumu    

Kamu verilerinin tanımı kamu tarafından oluşturulan veriler, kamu kurumları tarafından 

toplanan ve üretilen veriler, kültürel işletmeler ve arşivler tarafından tutulan içerik ve 

bilgileri içerir.  Kültürel işletmeler tarafından tutulan veriler baştakilerden farklı olarak 

ticari olarak görülmeyen veriler olmakla beraber zamanla veriler arasındaki fark 



 

970 

 

kaybolmaktadır. Örneğin, kültürel ve eğitim kaynaklı veriler kullanılarak ticari ürün ve 

hizmetler elde edilmektedir. 

Kişisel verilerin korunması da gözetilerek kamunun toplu biçimde vatandaşların ve özel 

sektörün kullanımına açabileceği verilere örnek olarak finansal veriler, firma bilgileri, 

ekonomik ve istatistiki bilgiler, sektörel ve dış ticaret bilgileri, demografik bilgiler, sağlık 

bilgileri, eğitim ve işgücü istatistikleri, ulaşım ve trafik bilgileri, enerji, kaynak ve tüketim 

bilgileri sıralanabilir. 

Bilgilerin halka açılması, bu bilgilerin etrafında yenilikçi iş modelleri ve uygulama 

geliştirilmesini tetikler. Teknolojik gelişmeler ışığında kamu verilerinin rolü daha da önem 

kazanmaktadır. Mobil telefonların, akıllı telefonların ve kablosuz dijital ajanda ve tablet 

PC gibi cihazların yaygınlaşmasıyla konum bazlı uygulamalara olan talepte ciddi bir artış 

görülmektedir. Aynı zamanda, genişbant teknolojilerinin yayılmasıyla kamu verilerine 

erişim de artmaktadır. 

Verilerin paylaşılmasında yasal zorunluluklar ve kişisel bilgilerin verimli ve güvenli 

yönetimi ve ulusal güvenliğe dair mevzuatlar, bu verilerin kullanım etkilerini 

düzenlemekle beraber, kişi özgürlük ve haklarını korunmasını da ön plana 

çıkartmaktadır.  

Bazı ülkelerde kamu tarafından oluşturulan ham veriler farklı kaynaklardan birleştirilerek 

ve işlenerek vatandaşlar ve özel sektörünün kullanımına hazır halde sunulmaktadır. 

Günümüzde yeni üretilen ve eski kamu verilerinin dijitalleşmesi ve kamu verilerine 

ulaşımı kolaylaştıran geniş bant teknolojilerinin yaygınlaşması ile bu verilerin kullanımı 

önem kazanmaktadır.  

Kamu verilerinin ticari kullanımı için oluşturulan değer zinciri dört adımdan oluşmaktadır: 

verilerin oluşturulması, veri birleşimi ve yapılandırılması, verilerin işlenmesi, 

düzenlenmesi ve son adım olarak pazarlama ve sunumu. Yerel ya da küresel olarak 

oluşturulan ilk adımda ham veri halinde olan veriler ikinci adımda birleştirilerek daha 

tamamlayıcı bir şekilde kullanılması hedeflenir. Bir sonraki adımda ise veriler işlenip 

düzenlenerek daha anlamlı bir hale sokulmaktadır. Son adımda ise verilerin 

pazarlanması başarılı bir şekilde yapılarak özel şirketlerin kullanımına sunulmaktadır. 

Kamunun bu verileri sağlayabilmesi için BT altyapısını geliştirmesi ve özel sektörün 

verilere ulaşım ve kullanım koşullarının belirlenmesi gerekmektedir. Kamu verilerinin 
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kullanımı en çok bilgi yoğun sektörlerde önem kazanmaktadır. Bunlar arasında coğrafi 

verilerden yararlanan akıllı telefonların konum merkezli uygulamaları öne çıkmaktadır. 

Paylaşma halinde devlet verilerin paylaşımı için gerekli internet sitelerini kurmakta, 

güvenliğini ve sürekliliğini sağlamaktadır. 

Kamu verilerinin yeniden kullanımının faydalarıKamu verilerinin yeniden kullanımının faydalarıKamu verilerinin yeniden kullanımının faydalarıKamu verilerinin yeniden kullanımının faydaları    

Bilgi ekonomilerinde rekabetçi üstünlük sağlayan kamu verilerinin yararlarını şöyle 

sıralayabiliriz. Kamu verileri üzerine yeni ürünlerin üretilmesi, hizmet ve yazılım gibi 

tamamlayıcı ürünlerin geliştirilmesi, bilgilere ulaşma ve kullanmadaki işlem maliyetlerin 

azaltılması, kamu üretkenliğinin arttırılması, farklı özel ve kamu bilgilerinin alışverişi ile 

yeni ürünlerin ve hizmetlerin ortaya çıkışı, kamuda şeffaflığı artırmak, bütçe açığını 

azaltmak, kamu harcamalarında verimi arttırmak. 

Kamu verilerinin paylaşılmasından faydalanabilecek 2 ana paydaş bulunmaktadır: özel 

sektördeki üretici ve tüketici. Üretici devletin paylaştığı verilerden faydalanarak yeni 

ürünler yaratma, gelir artışı elde etme fırsatı yakalarken aynı zamanda verimlilik artışı 

sağlayarak maliyetlerini azaltma şansı bulmaktadır. Örneğin Ocak 2013 itibariyle 

borsada yaklaşık 7 Milyar ABD dolarlık değere ulaşmış, teknoloji şirketi Garmin kamu 

coğrafi bilgisinden yararlanmıştır. Tüketiciler ise açık verilerin oluşturduğu şeffaflık 

sayesinde güven artışı yaşarken aynı zamanda yeni ürünler ve işlevsel gelişmeler 

sayesinde tüketici fazlalığına sahip olmaktadır. Bunlardan ayrı olarak kamudaki artan 

denetlenme endişesi ve paylaşılan verilerdeki kalite ve içerik kaygısı açık verinin 

önündeki engeller arasındadır. Aynı zamanda, kamuda bilinçlendirme eksikliği, özel 

sektörde ticari amaçlar ve veriler arasındaki bağlantının kurulamaması ve bireylerin açık 

veriye erişim ve kullanım zorlukları potansiyel faydaların önüne geçmektedir. 

Kamu verilerinin yeniden kullanıma açılmasının ekonomik etkileri Kamu verilerinin yeniden kullanıma açılmasının ekonomik etkileri Kamu verilerinin yeniden kullanıma açılmasının ekonomik etkileri Kamu verilerinin yeniden kullanıma açılmasının ekonomik etkileri     

2000 yılında yapılan bir çalışmaya göre Avrupa’da kamu verilerinin toplam değeri 68 

milyar avrodur ve açık veri değerinin %50’si jeo-uzamsal verilerden gelmektedir. (PIRA) 

2006 yılında yapılan bir başka çalışmaya göre açık verilerin kullanım etkisi EU25 ülkeleri 

ve Norveç için toplam 27 milyar avrodur. Kamu verilerinin ortalama 27 milyar avro olan 

etkisi göz önüne alındığında, Avrupa GSYH’nin yaklaşık olarak %0,25’ini oluşturduğu 

görülmektedir. (MEPSIR) [6] 



 

972 

 

2008 yılında yapılan başka bir çalışma açık veri kullanım pazarını 28 milyar avro olarak 

hesaplamış ve senelik %7’lik bir büyüme ile 2010 yılında 32 milyar avroya gelmesi 

tahminini ortaya koymuştur. [6] 

Açık veriden elde edilecek faydanın erişim imkânları geliştirilerek, veri standartları 

oluşturularak ve veri kullanımı konusunda bilgi ve beceriler geliştirilerek %10-40 

oranında artırılabileceği düşünülmektedir. [6] 

Açık veri kullanımının verimlilik artışı konusundaki etkileri:Açık veri kullanımının verimlilik artışı konusundaki etkileri:Açık veri kullanımının verimlilik artışı konusundaki etkileri:Açık veri kullanımının verimlilik artışı konusundaki etkileri:    

• Yapılması zorunlu çevresel etki analizlerinde verilere erişim kolaylaştırılarak 

EU27’deki maliyetler %20 oranında, senelik 2 milyar avro düşürülmektedir. 

• Ar-Ge sonuçlarının açılmasıyla senelik 6 milyar Euro fayda elde edilmesi 

hedeflenmektedir. 

• Kamu verisine daha kapsamlı ve süratli ulaşılmasıyla her Avrupa vatandaşının 

senelik 2 saat kazanmasıyla senelik 1.4 milyar Euro tasarruf edilmesi 

beklenmektedir. [6] 

Ekonomik etki çalışmalarıEkonomik etki çalışmalarıEkonomik etki çalışmalarıEkonomik etki çalışmaları    

• PIRA Raporu (2000): 

Jeo-uzamsal verilerin toplam açık veri katkısının içindeki değerinin %50 olduğu 

düşünülmektedir. Toplam değeri 68 milyar avro olarak düşünülen açık verinin 36 

milyar avrosu jeo-uzamsal verilerden gelmektedir. 

Bu rapor hazırlanırken Fransa, Almanya, Portekiz, İsveç ve İngiltere için hesaplama 

yapılmış geri kalan 10 ülke için bu 5 ülkeden yola çıkılarak bir varsayım yapılmıştır. 

Açık verinin ekonomik değeri hesaplanırken açık veri ile alakalı (altyapı vb.) 

yatırımlar, özel sektörün açık veri ile alakalı harcamaları ve açık veri kullanıcıları 

tarafından oluşturulan katma değer göz önüne alınmıştır. Ekonomik değer için, kamu 

tarafından yapılan yatırım bir alt sınır, açık veri kullanımından kaynaklanan milli gelir 

bir üst sınır olarak düşünülmüştür. 

• MEPSIR Raporu (2006): 

Açık verinin ekonomik etkisi hesaplanırken 2 yöntemden faydalanılmıştır:  



 

973 

 

Yöntem I: 

Açık veri kullanıcıları ve sağlayıcılarından oluşan anket katılımcıların cevaplarından bir 

pazar tahmini elde edilmiştir. Geniş varyasyona sahip anket sonuçları için ortanca 

değer (median) temel alınmış ve ortalama (average) ise üst sınır kabul edilmiştir. 

Toplam kamu verisi pazarının ortalama değeri AB ülkeleri ve Norveç için 2006’da 

26,1 milyar avro (median) üst sınırı ise 47,8 milyar avro (average) hesaplanmıştır. 

Yöntem II: 

Açık veriden faydalanan firmaların ciroları ve çalışan sayılarından faydalanılarak bir 

ciro temsiline ulaşılmıştır. Toplam pazarın büyüklüğü bireysel veri kullanıcıların 

cirolarının toplamı eksi açık veri kullanımına dair maliyetleri olarak hesaplanmıştır ve 

bu yöntem daha öznel bir yaklaşım olarak görülen ilk yönteme göre daha hassas 

görülmektedir. Bu yöntemde minimum ve maksimum değerlerin ortalaması 27,6 

milyar avro bulunmuş ve 46,5 milyar avro da üst limit olarak belirlenmiştir. 

İki yöntem de göz önüne alındığında kamu verilerinin açılmasının ekonomik etkisinin 

ortalama değeri 27 milyar avro olarak bulunmuştur. Üst sınır 47 milyar avro, alt sınır 

ise 10 milyar avro olarak değerlendirilmiştir. Kamu verilerinin ortalama 27 milyar avro 

olan etkisi göz önüne alındığında, Avrupa GSYH’nin yaklaşık olarak %0,25’ini 

oluşturduğu görülmektedir. 

Küresel örneklerKüresel örneklerKüresel örneklerKüresel örnekler    

Kamu verisinin yeniden kullanımı alanında en başarılı ülkelerde kamu verisinin yeniden 

kullanımı için gerekli yasal altyapı hazırlandığı, yeniden kullanıma açılabilecek verilerin 

belirlendiği ve kamu kurumlarına veri paylaşım zorunluluğu getirildiği görülmüştür. Bu 

verilerin yayınlanacağı açık veri katalogları 2012 sonu itibariyle BM e-devlet gelişme 

endeksinde (e-government development index) en üst sıralardaki 10 ülkenin hepsinde 

kurulmuştur. Bu çabalar sonunda kullanıma açılan kamu verisinin yeniden kullanımını 

sağlayacak uygulama geliştirme ekosisteminin geliştirilmesi için de yarışma ve 

konferanslar özellikle İngiltere ve ABD’de düzenlenmektedir. Bu ve benzeri çalışmalar 

sonucunda aşağıda açıklanan küresel örnekler gerçekleşmiştir. 

• İngiltere: 
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İngiltere hükümeti 8.000’in üzerinde veri tabanını kullanıma açmıştır ve bunların 

çoğunluğu İngiltere’nin resmi kamu verisi internet sitesi olan data.gov.uk’de 

bulunmaktadır. Hükümetin açıklamalarına göre bu verilerin 2011 yılında ekonomiye 

katkısı 16 milyar sterlin (48 milyar TL)’dir. Açık verilerin potansiyelinin özel sektör 

tarafından anlanıp, yenilikçilik ve yeni hizmet/ürünler için kullanılması verilerin 

değerine ulaşması için büyük önem taşımaktadır. [6] 

• Danimarka: 

2009 yılında Open Data Innovation Strategy’i (Açık Veri Yenilikçilik Stratejisi) 

başlatmıştır. Kamu verilerinin dijitalleşmesinde ve kaynaklara ulaşımda ileri olan 

Danimarka’da kamu verilerinin açılmasının yaratacağı potansiyelin ancak küçük ve 

yenilikçi şirket veya bireylerin verileri yeni şekilde kullanmasıyla gerçekleşeceği 

düşünülmektedir. 

Bankacılık sektöründe bankalar vergi kurumlarıyla çalışarak müşterilerinin maaş ve 

emeklilik maaşı bilgilerine ulaşmaktadır. Bankalara göre ulaşılan bu ekstra bilginin 

değeri verimlilik etmeni ve azaltılan kayıplar göz önüne alındığında 67 milyon avro 

civarındadır. Sigorta sektörü mevcut durumda İstatistik Kurumu’ndan veri 

kullanmaktadır ancak daha doğru risk analizi yapabilmek için daha detaylı kişisel 

bilgileri kullanabilmenin kişileri doğru değerlendirmek açısından faydalı olacağı 

düşünülmektedir. 

Enerji sektörü ikamet edenlerin yaş, cinsiyet, gelirlerine ve aynı zamanda ev yaşı, 

yalıtım ve enerji bilgilerine ulaşması sayesinde enerji tasarrufu sağlayabilecek 

adımlar atmanın ve yatırım teşvikleri almanın mümkün olacağını düşünmektedir. 

Enerji sektöründeki bu verimlilik artışının 0,54-2,7 milyar avro arasında olması EU27 

için benzer varsayımlar kullanılırsa da 29-143 milyar avro arası olması 

beklenmektedir. 

Danimarka’da aynı zamanda KOMBIT adında bir belediye teşkilatı oluşturularak 

belediyelerin kamu verilerine daha iyi ulaşımı, kullanımı ve bu sayede 

performanslarını geliştirmeleri hedeflenmiştir. [6] 

• Almanya: 

Kullanılan verinin değeri ek her uygulama ve fonksiyon için artmaktadır. Örneğin 
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istatistiki ve coğrafi bilgilerin veri kombinasyonu oluşturulduğu zaman kaynak verinin 

değeri 5 katına çıktığı düşünülmektedir. Bilgiye dayanan harita, coğrafi kodlama ve 

analize izin veren uygulamalarda ise değer 10 katına kadar çıkabilmektedir. 

2000 yılında 1 milyar Euro olan coğrafi bilgi pazarı 2009 yılında 1,7 milyar Euro’ya 

çıkmıştır ve bu talebin yaklaşık olarak yarısı navigasyon sistemlerinden 

kaynaklanmaktadır. Hızlı talep artışının kamu verisi tarafından karşılanamaması 

nedeniyle özel sektör alternatifleri türemiştir. Bu sebeple pazar şu anda ücretsiz özel 

sektör verilerine dayanmaktadır ve bu yüzden açık veri değeri istenilen seviyeye 

ulaşamamıştır. 

Devlet meteoroloji bilgilerini geliştirme maliyetlerinden dolayı ve pazar büyümesini 

düşük olarak tahmin ederek yüksek fiyatlamıştır. Bu da paralel olarak özel sektör 

altyapılarının gelişimini desteklemiştir. 

Kısacası, Almanya açık veri pazarının gelişimi önündeki engeller yüksek fiyatlama ve 

kısıtlayıcı lisanslama anlaşmaları olarak görülmektedir. [6] 

• Norveç: 

Dijital veri için yapılacak yatırımlar genel olarak sabit maliyetlere sahiptir, bu yüzden 

kullanım arttıkça üretim ve hizmet maliyetlerinin azalması beklenmektedir. Verinin 

kazançları fiyatlandırmadan değil esas olarak artan yenilikçilik ve açık veriye dayalı 

gelişen yeni servislerden kaynaklanmaktadır. Ekonomik aktivitenin ve istihdamın 

artması ile vergi gelirlerinden de artış beklenmektedir. 

Açık verinin ücretsiz olduğu durumda eğer veriyi kullanan pazarda rekabet yok ise, 

verinin ücretsiz olması veriyi işleyen kurumların karlılığını artıracaktır. Ama eğer güçlü 

bir rekabet ve düşük giriş bariyerleri varsa, ücretsiz veriler yeni kurum ve bireylerin 

kullanımı açısından faydalı olacaktır. 

Her bireyin kamu verisine daha kolay ulaşımı sayesinde senelik 2 saat kazancı 

olduğu düşünülürse ve bu varsayım 20 yaşın üzerindeki tüm nüfusa uygulanırsa yıllık 

zaman tasarrufunun 7,2 milyon saat olması beklenmektedir. Bu kazanılan zamanın 

yarısının iş ile alakalı vakit olduğu düşünülmektedir. İş vakitleri vergi öncesi maaş ile 

değerlendirilir ve boş zamanlar da kazançlar eksi vergi olarak hesaba katılırsa yıllık 

kazancın 2010 yılında 32.5 milyon avro olması beklenmektedir. [6] 
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• Avusturalya: 

Avusturalya’da jeo-uzamsal ait verileri kullanmanın milli ekonomi üzerindeki 

ekonomik etkileri değerlendirilmiştir: 

Jeo-uzamsal verilerin etkilerinin kısıtlı uzamsal veri sektörü dışında kamu, araştırma 

merkezleri ve diğer sektörler üzerinde daha fazla olması beklenmektedir. Jeo-

uzamsal verilerin kullanımının sektörlere ve ekonomiye etkisinin 6.43-12.57 milyar 

Avusturalya Doları arasında yani GSYH’nin %0,6-1,2’si kadar olduğu 

düşünülmektedir. Hanehalkı tüketiminin 3.57-6,87 milyar avro, yatırımların ise 1,73-

3,69 milyar avro artması beklenmektedir. [6] 

Kamu verileri sektörel etki örnekleriKamu verileri sektörel etki örnekleriKamu verileri sektörel etki örnekleriKamu verileri sektörel etki örnekleri    

Kamu verilerinin paylaşılmasından elde edilen faydaları incelediğimizde, örneklerin 5 

ana alanda yoğunlaştığı görülmektedir: eğitim, ulaştırma, enerji, emlak ve tüketici 

ürünleri. 

• Eğitim: 

- Açık teklif usulü sağlaması 

Romanya okul sisteminde kullanılan açık teklif sistemi devlet alımlarında fiyat şeffaflığı 

yarattı ve masrafları %24 azaltarak okul sisteminin piyasa fiyatlarını saptamasına yardım 

etmiştir. 2 yıllık bir pilot çalışma ile 2000 temel malzemenin (örn. kalem, sıra, iskemle) 

satın alma sözleşmeleri için teklif ve kapalı veri yayınlayarak yan masrafların azaltılması 

sağlanmıştır. Piyasa güçlerini şeffaflıkla tanıtmak tedarik masraflarında uygun fiyatlar 

oluşturulmuştur. 

- Okul birleştirmeleri ve konum stratejisi belirlenmesi 

Edmonton Devlet Okulları, nerede birleştirme ve inşaat yapılacağını saptamak için 

bölgesel demografik verilerle okul inşaatı istatistiklerini bir araya getirmiştir. Bu, 

Edmonton için maliyette 300 milyon dolardan fazla potansiyel azalma veya 3.300$ 

CAD/öğrenci anlamına gelmektedir. Bu çalışmada kullanılan açık veriler okulların konum 

stratejisine bilgi sağlamıştır. 

Edmonton Okulları, hızlı büyüyen genç ailelerin bulunduğu çevrelerde bakım 

masraflarından tasarruf etmek ve yatırım harcamalarını planlamak için açık veriden 
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faydalanmaya karar vermiştir. (Genel okul bölgesi kullanımı: %68, okulların %18’indeki 

bina mekânı kullanım oranı %50’nin altında) 

• Ulaştırma: 

- Araç gecikmelerinin azalması 

Hava yolları gecikmeleri dünya çapında yılda 91 milyar dolara mal olmaktadır ve 

gecikmelerin sebepleri genellikle yetersiz sistem yönetimi, yetersiz rotalar ve kötü hava 

şartlarıdır. Yetersiz sistem yönetimi ise gecikmelerin %33’ünden sorumludur. 

Uçak konumları hakkındaki verilerin en uygun planlar elde etmek üzere kalkış/varış 

noktası, hava, GPS ve haritalama verileriyle birleştirilmesiyle gecikmelerin % 50 

azalabileceği öngörülmektedir. Böyle bir sistemde kullanılan veri kaynakları GPS, hava, 

uçak konumu, kalkış/varış noktası üst verileridir. Böyle bir sistem kullanılmasında elde 

edilen veriler, kamyon taşımacılığı, denizcilik ve hatta kişisel araçlara da 

uygulanabilmektedir. 

- Toplu taşıma sistemi güvenilirliği ve yolcu sayısı artışı 

Minnesota eyaletinde City of Duluth, açık verilerin yolculara daha kolay ve güvenilir 

bilgiye erişim imkânı sağladığını ve yolcu sayısında %12’lik bir artışa neden olduğunu 

öngörülmüştür. 

Kullanıcılara gerçek zamanlı toplu taşıma verilerini gösteren bir uygulama yaratmak için 

gecikmelerle ilgili yerel toplu taşıma programları, GPS konum belirleyiciler ve kitle 

kaynaklı raporlar kullanıldı. Bu uygulamanın kullanılmasıyla yolcu sayısı %12 arttı, City of 

Duluth bu artışı zaman çizelgeleri ve gecikmelerle ilgili bilgilerin doğruluğunun 

yükselmesine bağlamıştır. 

Amerikan Toplu Taşıma Örgütü (APTA), işe gidiş için özel araçtan toplu taşımaya 

geçişin yıllık değerinin verimlilik, ücretli yol, park ve benzin masraflarından tasarrufla 

birlikte 9.797$ olacağını öngörmektedir. 

• Enerji: 

- Şeffaflık ve karşılaştırma ile enerji tüketimi azaltılması 

Eş düzeydekiler hakkındaki karşılaştırmaları konumlandırmak kolaylaştığında, davranış 

düzenlerinin önemli ölçüde değiştiği görülmüştür. New York City enerji tüketimini 2017 
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yılına kadar %30 azaltmak için bir hedef koymuş, bu hedef ışığında şehir, gereklilikleri 

sıralamış ve yeni girişimler başlatmıştır. Bunların arasında enerji tüketimi hakkındaki yıllık 

karşılaştırmaları dağıtma girişimi de vardır. 50.000 ft2 üzerindeki tüm tek binalara veya 

100.000 ft2 üzerindeki birleşik binalara enerji kullanımlarını yıllık olarak ölçme ve 

raporlama zorunluluğu getirilmiştir.  

Benzer düzeydeki karşılaştırmaların sağlanmasıyla 50,000 ft2 altındaki tüm binaların 

mevcut ortalama enerji performansı seviyesine çekme potansiyeli: enerji tüketiminde 

%18 azalma, CO2 emisyonunda %20 azalma. Bu çalışmada kullanılan açık veri 

kaynakları: NYC Enerji Verileri, LL84 Ticari bina karşılaştırmaları veri setidir. 

- Perakende enerji fiyatları ile ilgili şeffaflığın artırılması 

Enerji tüketimi ile ilgili fiyat karşılaştırma siteleri, tüketicilerin farklı perakendeciler için 

yıllık elektrik ve doğalgaz maliyetlerini ve önceki aylara ait harcama düzenleriyle ilgili 

planları karşılaştırmalarını sağlamaktadır. 

Almanya'daki bir fiyat karşılaştırma sitesinde ortalama 166 avro tasarruf etme imkanı 

bulunmaktadır ve sitenin karşılama hediye puanı buna dahil edilmemiştir.  

İngiltere’de bir fiyat karşılaştırma sitesi ise, tüketicilerin en iyi perakendeciye geçerek 

elektrik ve doğalgazda 336 dolar tasarruf sağlayacağını iddia etmektedir. 

Fiyat karşılaştırma sitelerinde kullanılan açık veri kaynakları farklı planların fiyatları ve 

tüketim alışkanlıklarıdır. 

• Gayrimenkul: 

- Emlakçılara ait özel veri tabanlarının açılması 

Listeleme anlaşmalarını birbirleriyle paylaşmayı kabul eden emlak komisyoncuları 

tarafından kullanılan özel veri tabanlarından oluşan ABD çoklu listeleme servisi (MLS) 

halihazırda bireylerin arama yapmasına izin vermemektedir. 

Birey taşınmazla ilgili sadece sınırlı miktarda bilgi görüntüleyebilmekte ve daha fazla bilgi 

için emlakçıya yönlendirilmektedir. Benzersiz ürünlere sahip emlak sektöründe arama 

maliyetleri yüksektir: daha fazla bilginin ulaşılabilir olması eşleşme kalitesini artırarak 

hem müşteri memnuniyetini hem de satış fiyatını arttıracaktır. 

Ocak 2006 - Haziran 2007 tarihleri arasında VA Fairfax County‘deki tamamlanan tüm 
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konut işlemleriyle ilgili araştırmalarda, sanal turun (yani daha fazla bilginin) fiyatı %2 

oranında arttırdığı ve satış süresini %20 azalttığını göstermektedir. 

- Emlak tapularının dijitalleştirilmesi ve erişimlerin artırılması 

Evraklara dayalı süreçler, başvuru hataları ve resmi belge retleri hem emlak sektörü hem 

de Westchester bölgesi için israfa ve gecikmelere neden oluyordu. Bu yüzden, 2010 

yılında elektronik bir emlak listesi portalı (PREP; web tabanlı bir sistem) zorunlu hale 

getirildi. Tapu sicili veri tabanının açılması, bölgenin personel maliyetlerinden tasarruf 

etmesini ve verimliliği arttırmasını sağlamıştır. Bölge dairesi yıllık 0,7 milyon dolar 

tasarruf etmiştir. 

- Planlama ve lokasyon tanımlamasının iyileştirilmesi 

2006/07 yıllarında uluslararası bir kahve firması büyümesini büyük ölçüde daha fazla 

mağaza açarak elde ediyordu (yılda yaklaşık 1300 mağaza). Firmanın yeni mağazalara 

yönelik yer analizlerini kullanma oranı sınırlıydı. 2008/09 yıllarındaki mali krizde Firma'nın 

aynı mağaza satışları %10 azaldı ve ABD'deki mağazalarının %5'i 2008 yılında kapandı. 

Firma'nın yeni liderlik ekibi, 2012/12 yıllarında yeni mağaza yerlerinin seçiminde 

demografik verilere odaklandı.  Bir coğrafi bilgi sistemi şirketi açık jeo-uzamsal analiz 

verileri ve emlak bölümünün analiz verilerini doğru bir şekilde yorumlayabilmesi için iş 

desteği sundu.  

Firmanın 2011 ve 2012 yıllarında açtığı yeni mağazalar şirket tarihindeki en iyi birim 

ekonomilerine imza attı; ABD'deki mağazalar ilk yıllarında 0,9 milyon dolarlık hedefe 

karşılık 1 milyon dolar üzerinde yıllık satış geliri elde etti. Bu iyileştirmede kullanılan açık 

veri setleri nüfus sayımı verileri ve coğrafi verilerdir. 

- Risk fiyatlandırmasının artırılması 

Riskli konut kredisi piyasasındaki asimetrik ilgiden hareketle basit bir mortgage piyasası 

çizilebilmektedir Borçlu ile mortgage düzenleyen kuruluş (veya ana borç veren), birincil 

mortgage piyasasında karşı karşıya gelir; borçlu, ödeme, ön ödeme veya temerrütle ilgili 

borç veren kuruluşun tam anlamıyla ifade edemediği bilgilere sahiptir. 

Açık veri, ulaşılabilir kredi puanların tahmin gücünü arttırmak veya yoksa böyle bir güç 

yaratmak için kullanılabilir. Örneğin, Asyalı bir firma geçmişe dönük mali bilgisi 

bulunmayan borçlulara yönelik efektif bir kredi risk modeli oluşturmak için geleneksel 
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olmayan veriler (örnek telekom geçmişi, doğum yeri, çalıştığı yer) kullanmıştır; bu model 

kredi riski tahmininde başarılı olmuş ve borç verenin yeni borçlular için maliyet etkin bir 

şekilde kredi çıkarmasını sağlamıştır. 

1991-1995 ve 2002-2006 dönemleri için bilgi asimetrileriyle bir piyasa dengesi modeli 

kalibre edilmiş ve ikinci dönemde evlerle ilgili verilere daha kapsamlı erişim imkanı 

sağlanmasının kredi puanlarının tahmin gücünü arttırdığı ve borç verenin ev alıcılarının 

kredi risklerini daha kesin bir şekilde değerlendirebildiği görülmüştür. 

Bir refah karşılaştırması yapıldığında sonuçlar daha iyi bilgi erişiminin tüm evlerin refahını 

tüketim karşılığı olarak %0,25 ila %0,29 arasında yükselttiğini gösterdi. Bilgi asimetrisinin 

ortadan kalkması evleri daha iyi bir duruma taşımıştır. 

• Tüketici ürünleri: 

- Talep tahminlerinin iyileştirilmesi 

Amerikalı bir firma müşterilerinin yerel bazdaki ihtiyaçlarına yanıt vermek suretiyle 

gelirlerini ve kar oranını artırmak için ürün seçeneklerini ve mağaza planını yerel 

düzeyde uyarlamaktadır; marka bu doğrultuda mağaza kartından elde edilen bilgiler ve 

satın alma davranışları ile ilgili dahili analizlere ek olarak bulunulan yere ait demografik 

verilerden yararlanmaktadır.  Bu analizde kullanılan açık veri kaynakları ABD nüfus 

sayımı verileri, ABD coğrafi verileri ve online tüketici duyarlılığı analizidir. 

- Stok yönetiminin optimize edilmesi 

Stok yönetimini iyileştirmek için hava tahminlerini kullanan büyük bir perakende firması, 

müşterilerinin ne istediğini bilerek, depolarındaki fazla stoku azaltmakta ve böylece 

satılan malların maliyetini yılda %0,08 oranında azaltmaktadır. Stok yönetiminde 

kullanılan açık veri hava tahminleridir. 

- Ürün fiyatlarında şeffaflık sağlanması 

Ürün barkodlarını telefon kamerasıyla okuyabilen barkod ürün okuyucuları çevrimdışı ve 

online fiyat karşılaştırması sunmakta ve ürünün içeriği ve çevreye etkisiyle ilgili bilgi 

sağlamaktadır. Online ve çevrimdışı mağazalar arasındaki karşılaştırmada, fiyat 

şeffaflığının fiyatlarda yüzde 10'lük bir azalma getirdiği hesaplanmıştır (MGI çalışması 

"İnternetin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi")  

- Gıda güvenliği ile ilgili şeffaflık sağlanması 
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Gıda kaynaklı hastalıklar (üretim ve dağıtım seviyesinde ortaya çıkan hastalıklar ve 

restoran veya evlerdeki yetersiz saklama ve hazırlık sonucu gelişen hastalıklar dahil) 

ABD ekonomisinde her yıl toplam 77 milyar dolar üzerinde maliyete yol açmaktadır  

Çalışmalar, tesise veya restorana özgü kesin bilgilerin açıklanmasının işletmeleri, en 

azından açıklanan boyutta, performans artışı için teşvik edebileceğini göstermektedir. 

Massachusetts'deki büyük su tedarikçileri, içme suyu standartları ile ilgili ihlal bilgilerini 

açarak, toplam ihlallerde %30-44 azalma elde etmişlerdir.  

Salt Lake Valley Sağlık Müdürlüğü, halkın restoran teftiş puanlarına, teftiş sonuçlarına ve 

açıklamalarına erişebileceği bir teftiş sitesi oluşturmuştur.  Bu girişim teftişlerdeki kritik 

ihlal sayısına %20-30 azalma getirmiştir. 

 

3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar3. İlgili Kuruluşlar    

• Başbakanlık (Sorumlu) 

• TUBİTAK 

• Kalkınma Bakanlığı 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

• TUİK 

• Yeniden kullanılabilecek veri üreten kamu kurumları 

 

4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar4. Tahmini Etki / Faydalar    

Mevcut durumun devam ettirilmesiMevcut durumun devam ettirilmesiMevcut durumun devam ettirilmesiMevcut durumun devam ettirilmesi    

EtkiEtkiEtkiEtki    • Kamuda şeffaflık artışı 

• Bu etkilerin izlenmesinde aşağıdaki performans 

göstergelerinden yararlanabilir: 

o Öncelikli olduğu belirlenen kamu verilerinin uygulama 
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kapsamında belirlenen ölçütlere uyumlu olarak yeniden 

kullanıma açılma oranı 

o Yeniden kullanıma açılan, uygulama kapsamında 

belirlenen ölçütlere uyumlu veri seti sayısı 

o Yeniden kullanıma açılan veriler sonucunda girişimlerin 

sağladıkları ekonomik fayda 

FaydaFaydaFaydaFayda    • 2006 yılında Avrupa’da yapılan MEPSİR çalışmasına göre 

açık verilerin kullanım faydası Avrupa GSYH’sinin yaklaşık 

%0,09-%0.44 aralığında bir kısmını oluşturmaktadır [36]. Bu 

araştırmanın sonuçlarından yola çıkılırsa, Türkiye’de kamu 

verisinin yeniden kullanılmasının faydası 2012 itibariyle yıllık 

1-7 milyar TL olabilir. Bu faydaya mevcut durumda kamu 

verisinin yeniden kullanımı sonucu edinilen faydalar da 

dahildir. Kamu verisine ulaşım kolaylığı artırılır ve kamu 

verisinin yeniden kullanımı teşvik edilirse bu fayda artırılabilir. 

Net Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü DeğerNet Bugünkü Değer    • Türkiye’de kamu verisinin yeniden kullanılmasının faydasının 

net bugünkü değeri 10 – 70 Milyar TL aralığında olabilir. Bu 

faydaya mevcut durumda kamu verisinin yeniden kullanımı 

sonucu edinilen faydalar da dahildir. Kamu verisinin yeniden 

kullanımı teşvik edilirse bu fayda artırılabilir.    

 

5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti5. Tahmini Maliyeti    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi    AçıklamaAçıklamaAçıklamaAçıklama    Tahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini MaliyetTahmini Maliyet    

Danışmanlık (Kamu) Gerekli çerçevenin 

oluşturulması 

1-2 Milyon TL 

BT yatırımı (Kamu) Kamu açık veri kataloğuna ev 

sahipliği yapacak internet 

sitesinin kurulması, internet 

sitesine entegrasyon 

Gerekli BT yatırımı 

miktarı teknolojik 

seçimlere göre 

(örneğin AKKY 
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detaylarının belirlenmesi, 

entegrasyon detaylarının kamu 

kurumlarıyla paylaşılması ve 

kamu kurumlarına bu alanda 

gerekli teknik desteğin 

verilmesi, kamu kurumlarıyla 

gerekli veri entegrasyonlarının 

tamamlanması 

kullanımı gibi) 

göre değişecektir 

Eğitim/farkındalık (Kamu) Kamu verisinin yeniden 

kullanımıyla ilgili girişimci 

ekosistemini güçlendirecek 

ödüllü yarışma ve 

konferansların düzenlenmesi 

0,1-0,3 Milyon TL 

İşgücü (Kamu) Kurumların verilerini açık veri 

kataloğunda yayınlanacak 

şekilde hazırlamaları 

0,5-1,5 Milyon TL 

Toplam  1,6 – 3,8 Milyon TL 

+ gerekli BT 

yatırımı 

 

6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar6. Öncül Uygulamalar    

• 8.2.1.5 Kamu Teknik Ölçütleri Kılavuzu hazırlanması ve kılavuza uyumun 

sağlanması” uygulaması kapsamında kurumlarda hazırlanacak veri sözlükleri 

yeniden kullanıma açılacak kamu verilerinin belirlenmesinde faydalı olabilir. 

 

7. Ard7. Ard7. Ard7. Ardıl Uygulamalarıl Uygulamalarıl Uygulamalarıl Uygulamalar    

Bu uygulamayla ilgili ardıl uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar8. İlişkili Uygulamalar    



 

984 

 

• Bu uygulamayla ilgili ilişkili uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları9. Üst Seviye Uygulama Adımları    

• Kamu verisinin yeniden kullanımını artıracak çerçevenin belirlenmesinde özel sektör, 

kamu, STK ve üniversitelerin birlikte çalışmasını sağlayacak yönetişim yapısının 

kurulması 

• Proje ekibinin belirlenmesi 

• Gerekli çerçevenin oluşturulması için atılacak adımların belirlenmesi. Örneğin şu 

örnek adımlar izlenebilir: 

o Yeniden kullanıma açılmaması gereken hassas ve kişisel bilgiler gibi alanlar 

tanımlanması 

o Verinin nasıl fiyatlandırılacağının belirlenmesi 

o Kamu kurumlarına belirlenecek kıstaslar dahilinde verilerini yeniden kullanım 

amaçlı olarak açma zorunluluğu getirerek verilerin açılmasının takvime 

bağlanması 

o Yeniden kullanıma açılacak verinin uyması gereken kıstasların belirlenmesi 

(örneğin Açık Veri için 5 Yıldız Ölçüm Sistemi, Açık Kamu Verisi için 8 Prensip 

gibi) ve Kamu Teknik Ölçütleri Kılavuzu’na eklenmesi 

o Yeniden kullanıma açılan verinin belirlenen kıstaslara uyumunu objektif ve 

kolay bir şekilde ölçmekte kullanılacak kontrol listesinin hazırlanması 

o Verilerin kontrol listesine uyumunun sağlanması için gerekli sistemin 

belirlenmesi 

o Kurumların kontrol listesine uyumlarının kamuya açık olarak paylaşılması 

• Öncelikli verilerin proje ekibi tarafından belirlenmesi. Bu verilerin belirlenmesinde 

örneğin şu alanlar incelenebilir: 

o Coğrafi veriler: şehir ve çevre planlamasına dair veriler, tapu ve kadastro 

verileri ve coğrafi haritalar 

o Finansal veriler: Merkezi yönetime bağlı kamu kurumlarının ve yerel 

yönetimlerin gelir, gider ve ihale verileri 
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o Yasal veriler: yasalar, kanunlar ve görülmüş davalar hakkında veriler  

o Meteoroloji verileri: hava durumu kayıtları, raporları ve iklim verileri 

o Sosyo-demografik veriler: Nüfus yapısı, toplumsal yapı, kişisel harcamalar ve 

diğer sosyo-demografik veriler 

o Ulaştırma: Ulaştırma alt yapısı detayları, yakıt harcamaları, fiyatları, ihracat ve 

ithalatı hakkında veriler 

o Sağlık verileri: Kapsamlı hastalık istatistikleri, klinik deney sonuçları, 

hastanelerin performansına dair veriler, çok tüketilen besinlerle ilgili detaylı 

veriler (kalori, doymuş yağ oranı gibi) 

o Yerel yönetim verileri: Trafik durumuna dair veriler, kablosuz internet sağlanan 

noktaların konumları, sokak bazında su ve elektrik tüketimi verileri, toplu 

ulaşıma dair istatistikler 

o Kamu yönetimine şeffaflık getirecek veriler: Kamu kurumlarının 

organizasyonları ve çalışanları, üst düzey kamu yöneticilerinin maaşları, kamu 

ihale dokümanları 

• Proje ekibi tarafından öncelikli olarak yeniden kullanıma açılmasına karar verilen 

verilere ek olarak kurumlar en öncelikli gördükleri verileri belirleyebilir. 

• Verilerin açık veri kataloğunun açılışında yeniden kullanıma açılacak şekilde takvime 

bağlanarak hazırlanması. Bu takvim belirlenirken verilerin yeniden kullanıma 

açılmasında farklı kurumların paralel olarak çalışabileceği ve verilerin ne kadar erken 

yeniden kullanıma açılırlarsa bu verilerden o kadar fazla fayda elde edilebileceği 

dikkate alınmalıdır. 

• Kamu kurumlarının veri altyapılarının verilerin yeniden kullanımına izin verecek 

seviyeye getirilmesi 

• Kamu açık veri kataloğu internet sitesinin kurulması ve gerekli durumlarda ilgili veri 

sağlayıcı kamu kurumları ile entegrasyonun sağlanması 

• Kamu verisinin yeniden kullanımının ekonomik etkisinin ölçülmesi için gerekli 

anketlerin hazırlanması 

• Yazılımcı ve girişimci ekosisteminin değer verdiği liderlerden oluşan, yarışma ve 

konferansların duyurulmasına ve düzenlenmesine katkıda bulunacak gönüllülerden 
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kurul oluşturulması 

 

10101010. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller. Uygulama önündeki risk ve engeller    

• Yeterli önceliklendirme yapılmazsa gerekli çerçevenin hazırlanması gecikebilir. 

• Kamu açık veri kataloğunun geliştirilmesinde proje yönetimi önem taşımaktadır. Proje 

yönetiminde yaşanacak sorunlar uygulamanın hayata geçirilmesini yavaşlatabilir. 

• Kamu kurumları yeniden kullanıma açılacak verilerde belirlenen ölçütlere uyum 

sağlamazlarsa, kamu verisinin yeniden kullanımı kısıtlı olacaktır. 

 

11111111. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi. Tahmini Tamamlanma Süresi    

Çerçevenin belirlenmesi küresel örneklerden yararlanılarak birkaç ay içinde 

tamamlanabilir. Küresel örneklerde kamu kurumlarının belirlenen verileri açıklaması 

birkaç ay içinde gerçekleşmiştir. Konferans ve yarışmalarla kamu verisinin yeniden 

kullanımı ekosisteminin geliştirilmesi ise bu alanda girişimci ekosisteminin gelişmesine 

imkan sağlayacak kadar uzun süreye yayılmalıdır. 
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C. Toplam MaliyetlerC. Toplam MaliyetlerC. Toplam MaliyetlerC. Toplam Maliyetler    

Maliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet KalemiMaliyet Kalemi132132132132    KamuKamuKamuKamu    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

Özel sektörÖzel sektörÖzel sektörÖzel sektör    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

ToplamToplamToplamToplam    

(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)(milyon TL)    

Vergi/destek/teşvik - - - 

İşgücü 2 – 32  2 – 32 

Danışmanlık 24 – 42 - 24 – 42 

Eğitim/farkındalık ~1 - ~1 

BT yatırımı 0 – 500 - 0 – 500 

Diğer - - - 

ToplamToplamToplamToplam    27272727    ----    575575575575    ----    27272727    ----    575575575575    

 

 

 
132 Tüm maliyet kalemlerinin maliyetleri tahmin edilmemiştir, tabloda sağlanan rakamlar tahmin edilen maliyet 
kalemlerinin toplamıdır, dolayısıyla gerçekleşecek maliyetler bu değerlerden daha fazla olabilir. 
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D. ÖnceliklendirmeD. ÖnceliklendirmeD. ÖnceliklendirmeD. Önceliklendirme    

Uygulama AdıUygulama AdıUygulama AdıUygulama Adı    Öncelik (1 en yüksek, Öncelik (1 en yüksek, Öncelik (1 en yüksek, Öncelik (1 en yüksek, 

3 en düşük)3 en düşük)3 en düşük)3 en düşük)    

Fayda/EtkiFayda/EtkiFayda/EtkiFayda/Etki    MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet    

8.1.1.1 e-Devlet’te Kullanıcı Odaklılık 

Rehberi’nin hazırlanması ve rehbere 

uyumun sağlanması 

1 Yüksek Düşük 

8.2.1.1 Kamu kurumlarında BT 

stratejileri hazırlanması 

1 Yüksek Düşük 

8.2.1.2 İhale sürecinin BT uyumlu hale 

getirilmesi 

1 Yüksek Düşük 

8.2.1.4 BT projesi 

değerlendirme/izleme sisteminin 

güncellenmesi 

1 Yüksek Düşük 

8.2.1.5 “Kamu Teknik Ölçütleri 

Kılavuzu” hazırlanması ve kılavuza 

uyumun sağlanması 

1 Yüksek Düşük 

8.2.1.6 BGM pozisyonunun kurulması 1 Yüksek Düşük 

8.2.2.1 Kamu BT stratejisi ve 

eşgüdümü modelinin belirlenmesi 

1 Yüksek Düşük 

8.2.2.3 Kamu BT merkezileştirilmesi 

modeline karar verilmesi 

1 Yüksek Düşük 

8.2.2.4 Kamu bulut bilişim modeline 

karar verilmesi 

1 Yüksek Düşük 

8.1.1.6 e-Devlet bilinirlik kampanyası 

düzenlenmesi 

1 Yüksek Orta 
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Uygulama AdıUygulama AdıUygulama AdıUygulama Adı    Öncelik (1 en yüksek, Öncelik (1 en yüksek, Öncelik (1 en yüksek, Öncelik (1 en yüksek, 

3 en düşük)3 en düşük)3 en düşük)3 en düşük)    

Fayda/EtkiFayda/EtkiFayda/EtkiFayda/Etki    MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet    

8.2.1.7 Kamu BT insan kaynağı 

politikasının güncellenmesi 

1 Yüksek Orta 

8.2.2.8 Kamu BT Yetkinlik Merkezi 

oluşturulması 

1 Yüksek  Orta 

8.2.3.1 Ortak tedarikle kamu BİT 

alımlarında verimliliğin artırılması 

1 Yüksek Orta 

8.3.1.1 Kamu verisinin yeniden 

kullanımıyla ilgili gerekli çerçevenin 

oluşturulması ve kamu verisinin 

yeniden kullanımını artıracak 

uygulamaların hayata geçirilmesi 

1 Yüksek Orta 

8.1.1.2 En önemli e-devlet hizmetlerinin 

geliştirilmeleri ya da yeniden 

tasarlanmaları 

2 Yüksek Yüksek 

8.1.1.5 e-Kimlik Kartıyla Kimlik 

Doğrulama Sisteminin 

Yaygınlaştırılması 

2 Yüksek Yüksek 

8.2.2.2 Kamu veri merkezi altyapılarının 

birleştirilmesi 

2 Yüksek Yüksek 

8.2.2.6 Ortak çözüm ve altyapıların 

geliştirilmesi 

2 Yüksek  Yüksek 

8.2.2.7 Omurga veritabanlarının 

geliştirilmesi 

2 Yüksek  Yüksek 

8.1.1.4 e-Devlet hizmetlerinin e-Devlet 2 Orta Düşük 
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Uygulama AdıUygulama AdıUygulama AdıUygulama Adı    Öncelik (1 en yüksek, Öncelik (1 en yüksek, Öncelik (1 en yüksek, Öncelik (1 en yüksek, 

3 en düşük)3 en düşük)3 en düşük)3 en düşük)    

Fayda/EtkiFayda/EtkiFayda/EtkiFayda/Etki    MaliyetMaliyetMaliyetMaliyet    

Kapısı’nda toplanması 

8.2.1.3 BT Proje Yönetiminin 

Geliştirilmesi 

2 Orta Düşük 

8.1.1.7 e-Katılımcılığın geliştirilmesi 3 Düşük Düşük 

8.2.2.5 Kamu BGM’ler kurulu kurulması 3 Düşük Düşük 
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E. ZamanlamaE. ZamanlamaE. ZamanlamaE. Zamanlama    

Uygulama  

Uygulama sonrasında devam eden aktivite  

Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama 

NumarasıNumarasıNumarasıNumarası    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

8.1.1.1               

8.1.1.2               

8.1.1.3               

8.1.1.4               

8.1.1.5               

8.1.1.6               

8.1.1.7               

8.2.1.1               
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Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama 

NumarasıNumarasıNumarasıNumarası    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

8.2.1.2               

8.2.1.3               

8.2.1.4               

8.2.1.5               

8.2.1.6               

8.2.1.7               

8.2.2.1               

8.2.2.2               

8.2.2.3               

8.2.2.4               

8.2.2.5               

8.2.2.6               
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Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama 

NumarasıNumarasıNumarasıNumarası    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

1. 1. 1. 1. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

2. 2. 2. 2. 

yarıyılyarıyılyarıyılyarıyıl    

8.2.2.7               

8.2.2.8               

8.2.3.1               

8.3.1.1               
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