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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kuruldu

Eski Ulaştırma 
Bakanlığı’nın görev 
alanları yeniden 
düzenlenirken bilgi 
toplumu ve e-devlet 
hizmetleri yine yeni 
Bakanlığın görev 
alanları arasında yer 
aldı. Bu arada mevcut 
İnternet Kurulu’nun 
yanı sıra yeni bir 
“İnterneti Geliştirme 
Kurulu” oluşturulacak.

Bakanlar Kurulu’na 6 
aylık süreyle tanınan 
belirli alanlarda 
düzenleme için Kanun 

Hükmünde Kararname (KHK) 
çıkarma yetkisi çerçevesinde, 
aralarında Ulaştırma 
Bakanlığı’nın da yer aldığı 
6 KHK, yetki süresinin son 
gününde Resmi Gazete’nin 
mükerrer sayısında yayımlandı. 
Söz konusu yetki, 3 Mayıs 2011 

tarihinde yürürlüğe girmişti. 
Ulaştırma Bakanlığı’nın adında ve teşkilat 
yapısında değişiklik yapılmasına ilişkin 
düzenlemelere ilişkin KHK ve Bakan 
atanmasına dair tezkere, 1 Kasım 2011 
tarihli Resmi Gazete’nin 28102 (Mükerrer) 
sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. 655 
sayılı KHK’ye göre, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nın kurulması, “Kamu 
Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir 
Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, 
Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine 
İlişkin Konularda Yetki Kanunu”nun verdiği 
yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 
kararlaştırıldı. KHK’ye göre, Ulaştırma 
Bakanlığı’nın adında ve teşkilat yapısında 
değişiklik yapılması nedeniyle bakanlık; 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’na dönüştürüldü. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, yeni bakanlığa yine İzmir 
Milletvekili Binali Yıldırım’ı atadı.
Kanunda haberleşme sektörünü ilgilendiren 

özellikle geçiş hakkı, evrensel hizmetler gibi 
konularda bazı düzenlemelere gidildi. Sabit ve 
mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde 
kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin 
taşınmazlardan geçirilmesiyle ilgili geçiş 
hakkına ilişkin usul ve esaslar ile bunların 
taşınmazlardan geçirilmesi için gerekli 
çalışmalar Haberleşme Genel Müdürlüğü’ne 
verildi. Ayrıca evrensel hizmetler ile ilgili 
görevlerde de ek geliştirmeler yapıldı. 
Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Denizcilik 
Müsteşarlığı lağvolurken iptal edilen 
kadrolardaki başkan ve üstü unvandaki 
personelin araştırmacı olarak atanması 
öngörüldü. 
13. maddede yer alan Haberleşme Genel 
Müdürlüğü’nün görevleri arasında bilişim 
sektörünü ilgilendiren c fıkrası şöyle: 
“Bilgi toplumu politika, hedef ve 
stratejileri çerçevesinde; ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliği 
ve koordinasyonu sağlayarak e-Devlet 
hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesine ilişkin 
usul ve esaslar ile bu hizmetlere ilişkin eylem 
planlarını hazırlamak, koordinasyon ve izleme 
faaliyetlerini yürütmek, gerekli düzenlemeleri 
hazırlamak ve bu kapsamda ilgili faaliyetleri 
koordine etmek. ”
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın görevleri şöyle sıralandı:

“Ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve posta 
iş ve hizmetlerinin geliştirilmesi, kurulması, 
kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi 
hususlarında ilgili kurum ve kuruluşlarla 

koordinasyon içerisinde, milli politika, strateji 
ve hedefleri belirlemek ve uygulamak, 
gerektiğinde güncellemek,

Havacılık sanayi ve uzay teknolojilerinin 
geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, 
işletilmesi ve işlettirilmesi, havacılık sanayi 
ve uzay biliminin geliştirilmesi ile uzaya 
yönelik yeteneklerin kazanılması hususlarında 
ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon 
içerisinde, milli havacılık sanayi ve uzay 
teknolojileri ile uzay politika, strateji ve 
hedeflerini belirlemek ve uygulamak, 
gerektiğinde güncellemek,

Uzaya ilişkin ulusal egemenlik kapsamındaki 
hakların kullanımına karar vermek, bu 
hakların yönetimi ve kullandırılmasına yönelik 
usul ve esasları belirlemek ve bu haklarla 
ilgili ulusal yükümlülüklerin gereklerini yerine 
getirmek, 

Ulaştırma ve denizcilik iş ve hizmetleriyle 
ilgili altyapı, şebeke, sistem ve hizmetleri 
ticari, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, 
teknik gelişmelere uygun olarak planlamak, 
kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve 
geliştirmek, 

Ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve posta 
iş ve hizmetlerinin ekonomik, seri, elverişli, 
güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az 
ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, 
adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında 
sunulmasını sağlamak,
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Evrensel hizmet politikalarını ilgili kanunların 
hükümleri dahilinde ülkenin sosyal, kültürel, 
ekonomik ve teknolojik şartlarına göre 
belirlemek, evrensel hizmetin yürütülmesini 
sağlayacak esasları tespit etmek, 
uygulanmasını takip etmek ve net maliyetiyle 
ilgili hesapları onaylamak,

Uydu ve hava araçları tasarım ve test 
merkezleri, uydu, fırlatma araç ve sistemleri, 
hava araçları, simülatörler, uzay platformları 
dahil havacılık sanayi, uzay teknolojileri ve 
uzayla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem, 
araç ve gereçleri yapmak, yaptırmak, kurmak, 
kurdurmak, işletmek, işlettirmek, geliştirmek 
ile bunların yurtiçinde tasarımı, üretimi, 
entegrasyonu ve gerekli testlerinin yapılmasını 
sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmalar 
yapmak, bu amacın gerçekleşmesini uygun 
teşviklerle desteklemek, bu teşviklere ilişkin 
usul ve esasları belirlemek, bu hususlarda 
ilgili ticari, sanayi ve eğitim kuruluşları ile 
kamu kurum ve kuruluşları arasında gerekli 
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

Ulaştırma, denizcilik, haberleşme, 
posta, havacılık ve uzay teknolojileri iş ve 
hizmetlerinin gerektirdiği uluslararası ilişkileri 
yürütmek, anlaşmalar yapmak ve bu alanlarda 
uluslararası mevzuatın gerektirmesi halinde 
mevzuat uyumunu sağlamak.”

“İnterneti Geliştirme Kurulu” 
oluşturuldu
655 nolu KHK’da en dikkat çeken yapısal 
değişikliklerden biri de, 5651 sayılı Kanun’la 
kurulan ve halen faaliyette olan İnternet 
Kurulu gibi bir oluşumun yanı sıra yeni bir 
“İnterneti Geliştirme Kurulu” yapılandırılması 
oldu. KHK’nin, “Sürekli ve geçici kurullar” 
başlıklı 29. Maddesinin 6. bendinde sürekli 
olarak görev yapacak yapılandırmalar arasına 

yer alan “İnterneti Geliştirme Kurulu”nun 
görevleri şöyle tanımlandı: 

a) İnternet ortamının ekonomik, ticari 
ve sosyal hayat ile bilim, eğitim ve kültür 
alanında etkin, yaygın, kolay erişilebilir olarak 
kullanımını teşvik edecek politika ve strateji 
önerileri hazırlamak ve Bakana sunmak. 
b) Türk Kültürü, Türk Tarihi ve Türk 
Dünyasıyla ilgili bilgilerin İnternet ortamında 
daha fazla yer alması ve bunların tanıtılması 
hususunda çalışmalar yapmak, yaptırmak ve 
öneriler hazırlamak ve Bakana sunmak. 

c) İnternet ortamının güvenli, serbest, 
özgür ve faydalı kullanımı ile katma değer 
üretmesine yönelik öneriler hazırlamak ve 
Bakana sunmak. 

ç) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri 
yapmak. 

Yeni kurulan İnterneti Geliştirme Kurulu’nun, 
üye sayısı yediyi geçemeyecek, üyelere kamu 
iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine 
ödenen aylık ücretin yüzde 50’si ücret olarak 
ödenecek. Kurulun sekreterya işlerini ise 
Bakanlığın Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
üstlenecek. Yeni kurul üyelerinin hangi hizmet 
birimi, kuruluş, kurum, üniversite, sivil toplum 
örgütü temsilcileri veya alanında uzman ve 
yetkin kişilerden oluşacağı, sahip olmaları 
gereken özellikler ile kurulların çalışma usul 
ve esasları yönetmelikle belirlenecek.

Yeni “İnterneti Geliştirme Kurulu” 
yapılandırılması ile birlikte mevcut İnternet 
Kurulu’nun durumunun ne olacağı merak 
ediliyor. 
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