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Kamunun 2011 BİT yatırımı, 
2 . 6   m i l y a r  T L
2011 yılı yatırım programı esas alınarak düzenlenen 
kamu BİT yatırımları bu yıl 2 milyarı geçti. 2011’de 210 
projeye yatırım yapılacak.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 2011 Yılı Yatırım Programı’ndaki sektörel dağılıma göre, 
2011 yılı kamu bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yatırımlarını düzenleyip yayınladı.  
“2011 Yılı Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları”, 2011 yılı için planlanan kamu 

BİT yatırımları hakkında ayrıntılı bilgiler verip söz konusu yatırım projelerinin listesi ve sektörel 
dağılımını sunarken geçmiş yıllarla karşılaştırmaları da içeriyor. Buna göre, kamu BİT yatırımları 
tarım, madencilik, imalat, enerji, ulaştırma ve haberleşme, turizm, eğitim ve sağlık sektörleri 
ile bu sektörlerin dışında kalan konuları kapsayan diğer kamu hizmetleri sektörlerine ayrılacak 
şekilde sınıflandırıldı. DPT’nin yayınında, kamunun 2011 BİT için yapacağı yatırım miktarı 2 
milyar TL’yi geçti. 2010’da 177 BİT projesine yatırım gerçekleştiren kamu, yatırım yapacağı proje 
sayısını 2011’de 210’a yükseltti.

Geçtiğimiz yıllarda bilgisayar alımı kamu 
bilişim yatırımlarında önemli bir pay 
sahibiyken 2011’de salt bilgisayar alımında 
düşüş yaşanacak ve kamu bu yıl altyapı ve 
yazılım ürünleri için yatırımlarını artıracak. 
2010’da kamuda bilişim sektörü için 1 milyar 
147 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilirken 
2011’de yatırım miktarı 2 milyar 61 milyon TL 
olarak gerçekleşecek. 
Kamuda gerçekleştirilen bilişim yatırımlarında 

aslan payını, “Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi” aldı. Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEB) ve üniversitelere ait yatırımların bulunduğu eğitim sektörü yaklaşık yüzde 
43’lük payla yatırımlarda birinci sırada görülüyor. İçişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gibi kurumlara ait büyük BİT projelerinin yer aldığı diğer 
kamu hizmetleri sektörü yaklaşık yüzde 41’lik bir oranla eğitim sektörünü takip ediyor. Yüzde 9’a 
yakın bir paya sahip olan ulaştırma ve haberleşme sektörü de önemli miktarda BİT yatırımının 
yapıldığı bir sektör konumunda.
“FATİH Projesi” 496 milyon TL ile 2011’de en fazla ödenek ayrılan BİT projesi. Bu yıl, 110,4 milyon 
TL ödenek ayrılan, “e-İmza ve Mobil İmza Destekli Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi 
Kurulması ve Yapılandırılması Projesi”; 102 milyonluk,  “Ortaöğretim Projesi”; 90 milyonluk,  
“İlköğretim Okullarına Bilgisayar Sınıfı Kurulumu Projesi” ve 71,8 milyonluk,  “TAKBİS Projesi” 
en büyük bütçeli BİT projeleri olarak öne çıkıyor.  

Enerji, sağlık ve turizmde yatırımlar düşüş
2010’da gerçekleşen yatırımlarla bu yıl yapılacak yatırımlar karşılaştırıldığında enerji, sağlık 
ve turizm sektörlerindeki kamu bilişim yatırımlarında düşüş göze çarpıyor. Enerji sektörüne 
geçtiğimiz yıl yaklaşık 61 milyon TL yatırım yapılırken bu yıl 25 milyon TL’ye düşecek. Sağlık 

sektörüne geçen 
y ı l yaklaşık 103 

milyon olan 
yatırım bu yıl 51 
milyon, turizmde 
ise geçen yıl 
2,5 milyon olan 
yatırım bu yıl 8 
yüz bin TL 
olarak yatırım 
yapılacak. 
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