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CHP: Bakanlık kurulacak, yasalar değişecek
İnternet’teki yasaklayıcı zihniyet değişecek, Ar-Ge’nin GSYH’deki payı 

yüzde 3’e çıkacak. Bakanlık kurulup bilişim şuraları düzenlenecek. 

KDV oranları düşürülüp ÖTV kaldırılacak. Bilişim çalışanlarının 

kadro tanımları yeniden düzenlenecek.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı ile Tıbbi Teknoloji ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
kuracağını, bilişim şuraları düzenleneceğini bildiren CHP, 5651 sayılı kanunu yürürlükten 
kaldırılıp yerine uluslararası demokrasi standartlarına uygun yeni bir yasal düzenleme 
getirecek. 5746 sayılı Ar-Ge kanunu genişletilirken 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”nu ve 5809 
sayılı “Elektronik Haberleşme Kanunu”nu değiştirilecek, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu”nu güncelleştirecek. Telefon ve İnternet’in yüzde 20 daha ucuza alınmasını sağlayacak 
bir projeyi hayata geçirmeyi vaat eden CHP, kamudaki bilişim çalışanlarının kadro tanımlarını 
yeniden düzenleyecek.
CHP’nin, “Özgürlüğün ve umudun ülkesi, herkesin Türkiye’si” başlıklı seçim bildirgesinde yer 
alan bazı BT vaat ve projeler şöyle:

* Türkiye’nin bilgi teknolojilerini tüketen değil, üreten bir ülke olması hedefimizdir.

* Ulusal Yenileşim (İnovasyon) Sistemi’ni ekonomik faaliyetlerin tüm aşama ve kesimlerinde 
etkili olacak kapsamlı bir sistem haline getireceğiz.

* Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payını AB standardı olan yüzde 3’e 
çıkaracağız.

*Yıllık Bilişim Şuraları düzenleyeceğiz. 

• Yazılım başta olmak üzere bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünü stratejik bir sektör olarak 
tanımlayacağız.

*Yazılım başta olmak üzere stratejik alanlara odaklanmış teknoparklar oluşturacağız.

*Bilişim alanında ara eleman eğitimine önem vereceğiz. 

*Toplumun dezavantajlı kesimlerinin İnternet ve bilgisayar hizmetlerinden ücretsiz 
yararlanması için gerekli düzenlemeleri yapacağız.

* Konunun siyasi sorumluluğunu doğrudan üstlenecek Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Bakanlığı’nı kuracağız.

* Yurttaşlarımızın telefon ve İnternet hizmetlerini yüzde 20 daha ucuza almalarını sağlayacak 
bir projeyi hızla hayata geçireceğiz.

* Her yaştaki ve her yöredeki engelli bireylerin bilgi kaynaklarına daha kolay ulaşmaları için 
özel donanımlı eğitim ve teknoloji merkezleri kuracağız.

*Kamu İhale Yasası’nı AB standartları temelinde yeniden düzenleyeceğiz. Enerji, 
telekomünikasyon ve ulaştırma dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarını ihale 
kanunu kapsamına alacağız.

* Yurttaş ve iş dünyasının devletle yürüttüğü tüm 
işlemlere ilişkin verileri tek bir Veri Merkezi’nde 
toplayacağız.

* Nükleer teknolojide en yüksek güvenlik kıstaslarını 
gözeterek, yeni kuşak reaktörlere odaklanan, teknoloji 
transferini içeren çalışmaları gerçekleştireceğiz.

* Kamudaki bilişim uygulamalarının geliştirilmesi 
ve yaşama geçirilmesi, bilişim sistemlerinin 
işletilmesi ve bakımını üstlenen bilişim çalışanlarının 
kadroları, bilgi birikiminin, yetkinlik ve deneyimin 
doğru değerlendirilmesine olanak verecek biçimde 
tanımlanacaktır. Bilişim çalışanlarının teknolojideki 
gelişmelere koşut olarak sürekli eğitimini sağlayacak 
düzenlemeler yapılacaktır.

* Ülke genelinde düzenli olarak “sportif yetenek 
taraması” yapacak, sporcu profili veri tabanı 
oluşturacağız.
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