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MHP: Teknoloji ve yazılımda “milli üretime” ağırlık verilecek
Bilim, Teknoloji ve İletişim Bakanlığı’nı kuracağını açıklayan MHP, 

ÖTV’yi kaldıracak. Teknoloji ve yazılımda “milli üretime” ağırlık 

verilecek ve Türkiye’nin yazılımda lider ülkeler arasına girmesi 

sağlanacak.

Hayatın her alanında “e-yaşam” tarzının benimseneceğini sıklıkla vurgulayan MHP, kamu-
nun elektronik ortamda sunduğu hizmetlerin çeşitlendirilerek yaygınlaştırılmasını hedefliyor. 
Özel iletişim vergisini kaldırılacağını bildiren MHP, Bilim, Teknoloji ve İletişim Bakanlığı’nın 
kurulacağını vaat ediyor.  “Milli Yenilik Sistemi”nin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten MHP, 
, teknoloji üretim merkezleri kuracak, eğitim, oyun ve savunma alanlarında milli yazılımlar 
geliştirilmesini sağlayacak.
Ar-Ge’nin GSYH’daki payını yüzde 2,5’e çıkaracak, Bilişim Vadisi’ni hayata geçirecek olan MHP, 
Türkiye’nin yazılımda lider ülkeler arasına girmesini amaçlıyor. 
MHP’nin “2023’e doğru yükselen ülke Türkiye Sözleşmesi” başlıklı 2011 Seçim 
Beyannamesi’nde yer alan bazı BT vaat ve projeler şöyle sıralanıyor:

* Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı 
yüzde 2,5’e çıkarılacaktır.
*Başta sabit ve mobil telefon ile geniş bant 
İnternet hizmetleri olmak üzere bilgi ve 
iletişim teknolojilerine katlanılabilir mali-
yetle erişebilmesi sağlanacaktır. 
* Bilgi toplumuna geçişin her türlü alt 
yapısının oluşturulması, bilimsel ve te-
knolojik araştırmave geliştirmenin etkin 
bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonun 
sağlanması amacıyla “Bilim, Teknoloji ve 
İletişim Bakanlığı” kurulacaktır.
* Bilişim Vadisi Projesi bir an önce hayata 
geçirilecek.

* Özel iletişim vergisi kaldırılacak ve 
iletişim üzerindeki vergi yükü hafifletilecek. 
* e-yaşam tarzının bir gereği olarak 
herkese nüfus, eğitim, sağlık, sosyal 
güvenlik, vergi gibi vatandaşlık bilgilerinin 
yer aldığı “akıllı kart” verilerek hayatın 
kolaylaştırılması sağlanacaktır.

* Haberleşme, iletişim, ulaştırma, enerji, 
tarım, ilaç piyasalarının düzenlenmesi ve 
denetlenmesi amacıyla Sektörel Düzen-

leme Kurumu oluşturulacak. 
*Milli teknoloji üretim merkezleri oluşturulacak ve Türk Dünyasının bilimsel araştırma merkezi 
niteliğinde “Ankara Temel Araştırmalar Merkezi (ATAM)” kurulacaktır.
* Ülkemizin; bilim ve teknolojinin her kademesinde kullanılabilecek ileri teknolojileri kapsayan 
hassas nükleer teknolojiye sahip olması sağlanacaktır.
*Hızlı tren ulaşım teknolojileri geliştirilerek raylı taşımacılıkta altyapı, üstyapı ve 
elektromekaniğin yerli üretimi sağlanacaktır.
*Bilgiye iş yeri, okul ve evlerden kolayca erişimi teminen, millî enformasyon ağına ilişkin 
altyapı oluşturulacak, bilgisayar yazılım ve donanım 
faaliyetlerinin teşviki suretiyle de özellikle yazılım 
alanında ülkemizin lider ülkeler arasına girmesi 
sağlanacaktır.
*Eğitim programlarına ilişkin milli yazılım üretimi 
sağlanacaktır.
* Milli bilgisayar oyunları yazılım endüstrisi teşvik 
edilecektir.
*Savunma sanayinde bilgi güvenliğini sağlamak 
amacıyla “milli yazılım” sistemi geliştirilecek ve 
uygulanacaktır. 
*Türk dünyası ile ilişkilerimiz bilim ve teknoloji 
alanında da geliştirilecek, Türk Dünyası Bilim ve Te-
knoloji Veri Tabanı oluşturulacaktır.
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