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Ak Parti: Uzaya canlı göndermek üzere yerli füze çalışmaları başlatılacak

Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıldönümü 
nedeniyle seçim beyannamesini 2023 
vizyonu ile açıklayan Ak Parti, 8.5 
yıllık iktidar dönemimde yapılanların 
ayrıntılı bir şekilde veriyor. Ve AK Parti, 
Türkiye’de ilk kez bir parti olarak 4 yıllık 
değil, 13 yıllık vaatlerini sıralıyor. 
AK Parti’nin “Türkiye Hazır... Hedef 
2023... ” başlıklı beyannamesinde yer 
alan bazı BT vaat ve projeler şunlar:

* E-Dönüşüm Türkiye Projesi’ne yeni bir 
ivme kazandırılacaktır. 

* e-yazışmalarda uyulması gereken güven-
lik ve arşivleme standartları belirlenecektir. 
Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında 
bu standartlara uygun hale sistemler 
kurulacaktır.

* E-arşiv sistemi’nin kurulmasıyla kamu 
hizmetlerinin sunumu sırasında, vatandaştan 

belge istenmesine ilişkin uygulamalar kaldırılacaktır.

* 2011’de 300, 2012 yılından itibaren ise her yıl 500 genç girişimci desteklenecek. 

* 2023’te Ar-Ge harcamalarını GSYH’nin yüzde 3’üne çıkararak bu alanda lider ülkeler arasına 
girmeyi amaçlıyoruz. 

* 2023 hedefimiz tüm Ar-Ge harcamalarının üçte ikisinin özel sektör tarafından yapılmasıdır.

* Uzaya canlı göndermek üzere yerli füze çalışmalarını başlatacağız ve ülkemizi kendi uydu-
sunu uzaya yerleştirecek teknolojiye sahip hale getireceğiz. 

* 2023 yılına kadar orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olacağız. 

* Şirketlerin kimlik numarası olacak. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi Projesi (MERSİS) ile artık her 
bir işletmenin, vatandaşlık kimlik uygulamasında olduğu gibi ayrı bir kimlik numarası olacak.

* Bilişim Vadisi Projesi ile bilgi teknolojileri alanında önde gelen yabancı firmaların ülkemize 
çekilmesi, yerli firmaların dışa açılması ve ülkemizin dünyanın önde gelen üretim ve operasyon 
merkezi haline gelmesi sağlanacaktır.

* Bilişim sektöründe yerli ürün ve hizmet kullanımı 2019’a kadar yüzde 25’e, 2023’te ise yüzde 
50’ye çıkartılacaktır.

* Bilişim sektörü hacminin GSYH’daki payının yüzde 8’e ulaşmasını öngörüyoruz.

*Türkiye, uluslar arası e-dönüşüm sıralamalarında ilk 10 arasına girecektir.

* 2019’a kadar kâğıt ortamında sunulan kamu hizmetlerinin yüzde 100’ü elektronik ortamda 
sunulacaktır. 

* 2015’e kadar ülkemizin kritik bilgi altyapılarının siber tehditlerden korunması sağlanacaktır. 

* Siber güvenlik alanında sürekli ve düzenli iyileştirmeler yapılacak, 
yerli ürün ve sistemlerin geliştirilmesi sağlanacaktır.

* E-demokrasi uygulamaları hazırlanacak, 
vatandaşlarımızın merkezi ve yerel karar süreçlerine 
elektronik ortamdan katılım imkânları arttırılacaktır.

* Yeni nesil teknolojileri geliştiren, dünya standartlarını 
belirleyen uluslar arası organizasyonlarda katılımımız 
üst düzeye çıkartılacak, Türkiye bilişim alanında bilgiyi 
üreten, geliştiren bir ülke olacaktır.

* Ülkemiz Avrupa’nın ve bölgemizin çağrı merkezi ve 
veri merkezi üssü olacaktır.

Bilişim sektörü hacminin GSYH’daki payı yüzde 8’e ulaşacak, Türki-
ye, uluslar arası e-dönüşüm sıralamalarında ilk 10 arasına girecek, 
siber güvenlik alanında yerli ürün ve sistemleri geliştirilecek, Türki-
ye bilişim alanında bilgiyi üreten, geliştiren bir ülke olacak.
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