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11,6 milyar 
e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu 
Stratejisi’yle uyumlu projelere ağırlık verilecek. 
Türkiye’ye uygun Teknoloji Transfer Ofisi modelinin 
pilot uygulaması başlatılacak. Kamunun BİT yatırım 
projelerinde sanallaştırma, bulut bilişim, yeşil bilişim ve 
mobil uygulama eğilimleri dikkate alınacak.

Hükümetin 2013 yılı programı 
yayınlandı. 18 Ekim 2012 
tarihli ve 28445 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 4 Ekim 2012 
Tarihli ve 2012/3839 Sayılı 2013 
yılı programının uygulanması, 
koordinasyonu ve izlenmesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, yurtiçi 
tasarrufların artırılması için tüketimin 
gelirle dengeli bir şekilde büyümesini 

sağlayıcı politikalar uygulanacak. Büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve 
yeni istihdam olanakları yaratmak için ihracatı artıracak ve ithalata bağımlılığı 
azaltacak yerli ve uluslararası yatırımlar desteklenmeye devam edilecek. Rekabet 
gücünün artırılması için daha verimli, Ar-Ge tabanlı ve yenilikçi üretim yapısına 
geçişi destekleyecek politikalar izlenecek. 
Eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu, adalet hizmeti 
sektörleri ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT)  geliştirilmesine yönelik altyapı 
yatırımlarına öncelik verilecek. Kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde 
özel sektör katılımını artırıcı modellerin kullanımı yaygınlaştırılacak. Ar-Ge 
faaliyetlerinin desteklenmesine, yüksek katma değerli ürünler geliştirilerek ülke 
ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasına 
yönelik vergi politikası uygulamalarına devam edilecek. 
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Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu’nun 
küresel rekabet gücü endeksine göre 
yapılan sıralamada 2011 yılında 142 
ülke arasında 59. sırada iken, 2012’de 
önemli bir ilerleme kaydederek 144 
ülke arasında 43. sıraya yükseldi.  
2013 yılında, sektörel ve bölgesel 
önceliklerin yanı sıra devam eden 
projelerden; e-Dönüşüm Türkiye 
Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi’yle 
uyumlu projelere ağırlık verilecek.
Araştırma sonuçlarının fikri mülkiyet 
haklarına ilişkin mevzuat düzenlemeleri 
gerçekleştirilecek. Ülkemiz için 
uygun Teknoloji Transfer Ofisi modeli 
tamamlanarak pilot ölçekte uygulaması 
başlatılacak.
Kamu kurum ve kuruluşları, 8 
Aralık 2010 tarihli ve 2010/25 sayılı 
Başbakanlık Genelgesiyle usul ve 
esaslar belirlenen yeni nesil İnternet 
protokolü IPv6’ya geçişi sağlayacak, 
İnternet üzerinden sundukları kamuya 
açık tüm hizmetleri 31 Ağustos 2013’e 
kadar IPv6’yı destekleyecek hale 
getirecekler.
2013’te elektronik haberleşme 
pazarının 2012’ye göre yüzde 6 
oranında büyüyerek 18 milyar ABD 
dolarına ulaşması, aynı yıl içerisinde 
bilgi teknolojileri pazarının da yüzde 
10 oranında büyüyerek 11,6 milyar 
ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 
2013 yılında mobil telefon abone 
yoğunluğunun yüzde 90, genişbant 
abone yoğunluğunun ise yüzde 45 
olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
e-Devlet proje ve uygulamaları bütünsel 
bir yaklaşımla ele alınacak, kamuya 
ait BİT yatırım projeleri kurumlararası 
koordinasyon ve güvenli elektronik 

ortamlarda bilgi paylaşımını esas alan bir 
anlayışla; sanallaştırma, bulut bilişim, 
yeşil bilişim ve mobil uygulama eğilimleri 
dikkate alınarak yürütülecek. 
 

F. Ar-Ge ve yeniliğin 
geliştirilmesi 
Günümüzde bilim, teknoloji ve yenilik 
yeteneği, rekabet üstünlüğünün ve 
sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişmenin 
belirleyici unsurlarından biri haline geldi. 
Ar-Ge insan kaynağı bir ülkenin Ar-Ge 
ve yeniliğe olan arz ve talebini belirleyen 
en önemli unsurlardan biri. Ar-Ge insan 
kaynağının gerek nitelik gerekse de nicelik 
olarak iyileştirilmeye ihtiyacı var. 
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 
Eylem Planı güncellenecek. Ulusal yenilik 
sistemindeki aktörler arasında işbirliğinin 
güçlendirilmesi, özel kesimin sistem 
içerisindeki etkinliğinin artırılması ve 
uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi 
amaçlarını da kapsayan Bilim, Teknoloji ve 
Yenilik Stratejisinin 2013 yılı eylem planı 
ilgili tarafların katılımıyla hazırlanacak.
Bilim, araştırma, teknoloji ve yenilik 
alanlarında toplumsal farkındalık 
artırılacak. Bilim Merkezleri ve müzeleri 
kurulması çalışmaları devam ettirilecek, 
yazılı ve görsel basın aracılığıyla 
toplumsal farkındalık artırılacak, yarışma, 
burs ve bilim şenlikleriyle gençler ve 
çocuklar teşvik edilecek. Ayrıca eğitim 
müfredatlarında yenilik kültürü ve 
farkındalığını artırıcı programlara yer 
verilecek.
KOBİ’lerin Ar-Ge finansmanına destek 
olmak üzere başlangıç ve risk sermayesi 
uygulamaları etkinleştirilecek ve 
yaygınlaştırılacak. Özel sektör ile 

üniversiteler arasında Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik 
işbirliğinin yaygınlaştırılması sağlanacak, 
KOBİ’ler ve girişimcilerin Ar-Ge, yenilik ve 
endüstriyel uygulamaya yönelik projeleri 
desteklenecek.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından verilen 
yenilik tabanlı girişimcilik destekleri 
bütünsellik sağlayacak şekilde 
geliştirilecek ve bu alanda koordinasyon, 
izleme ve değerlendirme mekanizması 
kurulacak.
TGB’lerde Ar-Ge firması, personeli ve 
faaliyetleri artırılarak daha fazla katma 
değer üretilmesi sağlanacak. Bu amaçla 
performans izleme ve değerlendirme 
sistemi kurulacak. 

Araştırma sonuçlarının fikri mülkiyet 
haklarına ilişkin mevzuat düzenlemeleri 
gerçekleştirilecek. Ülkemiz için 
uygun Teknoloji Transfer Ofisi modeli 
tamamlanarak pilot ölçekte uygulaması 
başlatılacak.  Kuluçka merkezleri 
desteklenecek. Girişimci ve yenilikçi 
üniversite endekslerinin oluşturulması ve 
akademik terfi ölçütlerinin girişimcilik ve 
yenilikçiliği teşvik edecek şekilde yeniden 
tasarımı sağlanacak.   
İleri teknoloji içeren ve yurtdışında 
rekabet üstünlüğü yaratabilecek güvenlik 
sistemleri geliştirilecek.  Ülkemizin ihtiyaç 
duyduğu uydu sistemlerini üretebilir bir 
yeteneğe erişmesi ve fırlatma konusunda 
gerekli kabiliyetleri kazanması için 
altyapı, insan kaynağı ve bilgi birikimi 
geliştirilecek.
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G. Bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin 
yaygınlaştırılması
Kamu kurum ve kuruluşları, 8 Kamu 
kurum ve kuruluşları, 8 Aralık 2010 
tarihli ve 2010/25 sayılı Başbakanlık 
Genelgesiyle usul ve esaslar belirlenen 
yeni nesil İnternet protokolü IPv6’ya 
geçişi sağlayacak, İnternet üzerinden 
sundukları kamuya açık tüm hizmetleri 
31 Ağustos 2013’e kadar IPv6’yı 
destekleyecek hale getirecekler.
BT sektörü, GSYH’ya sağlayabileceği 
doğrudan katkının yanı sıra, ekonominin 
genelinde getirdiği verimlilik artışı 
ve istihdam yaratma potansiyeliyle 
ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm 
sürecinde kritik bir öneme sahip. 
Özellikle bu sektör içerisinde yer alan 
yazılım ve hizmetler alanı, yenilikçi ve 
katma değeri yüksek yapısı, düşük sabit 
sermaye yatırımı ve ara malı ihtiyacıyla 
stratejik bir önem kazanıyor. 
BİT hizmetlerinin ortak kullanılan 
kaynaklar üzerinde, ölçeklenebilen 

bir yapı içerisinde sunumunu ifade eden 
bulut bilişim; veri depolama ve işleme 
için gerekli sermaye harcamaları ve 
istihdam ihtiyacında tasarruf imkânı 
yaratıyor. Özellikle genişbant İnternet’in 
yaygınlaşmasıyla birlikte, ülkemizdeki 
ticari bulut hizmetleri son yıllarda artış 
gösteriyor. Benzer şekilde, BİT’in çevresel 
sorunlarla mücadelede önemli bir araç 
olarak ortaya çıktığı ve yeşil bilişim 
konusundaki çalışmaların dünyada ve 
ülkemizde arttığı gözleniyor.

BİT’in yaygınlaştırılması ve etkin 
kullanılmasıyla bilgi toplumuna dönüşüm 
sürecinin hızlandırılması ve bu yolla 
ülkemizin rekabet gücünün ve refah 
düzeyinin artırılmasına katkı sağlanması 
temel amaçtır. Ülkemizin bilgi toplumuna 
dönüşüm sürecinde, önümüzdeki dönemde 
hayata geçirilecek politika, strateji ve 
uygulamaların belirleneceği yeni Bilgi 
Toplumu Stratejisi hazırlanacak.
Elektronik haberleşme sektörünün 
hizmet yeteneğinin rekabetçi bir ortamda 
küresel düzeyde geliştirilmesi hedefi 

doğrultusunda; devletin düzenleyici rolü 
etkinleştirilecek, yapılan düzenlemeler 
etkin şekilde uygulanacak, alternatif 
altyapı ve hizmetlerin devreye girmesi 
sağlanacak, pazarın potansiyel 
gelişimi ve bilgi toplumu hizmetlerinin 
yaygınlaşmasını etkileyen sorunlara 
çözümler geliştirilecek.

Bilgi teknolojileri sektöründe yazılım 
ve hizmetler pazarının aldığı payın 
artırılmasına yönelik çalışmalar 
sürdürülecek. Kamu alımları, sektörün 
gelişimini destekleyecek ve yerli katma 
değeri artıracak bir politika aracı olarak 
kullanılacak.

FATİH Projesi kapsamında, gerek 
kullanılacak donanımların azami düzeyde 
yerli katkıyla üretilmesi gerekse iletişim 
ve yazılım hizmetleri ile içerik sektörünün 
gelişmesi için çalışmalar yürütülecek.
Karasal vericiler üzerinden 

sayısal yayıncılığa geçiş amacıyla 
sıralama ihalesinin 2013 yılı başında 
gerçekleştirilmesi ve sayısal yayın 
lisanslarının verilmesi planlanıyor. Analog 
ve sayısal karasal yayınlar paralel olarak 
sürdürülecek ve analog karasal yayınlar en 
geç 2015 yılında sonlandırılacak.
18 Aralık 2008’de müzakereye açılan Bilgi 
Toplumu ve Medya Faslı çerçevesinde AB 
Müktesebatı uyumuna yönelik düzenleme 
çalışmalarına devam edilecek.

2013’te elektronik haberleşme pazarının 
2012’ye göre yüzde 6 oranında büyüyerek 
18 milyar ABD dolarına ulaşması, aynı yıl 
içerisinde bilgi teknolojileri pazarının da 
yüzde 10 oranında büyüyerek 11,6 milyar 
ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 2013’te 
mobil telefon abone yoğunluğunun yüzde 
90, genişbant abone yoğunluğunun ise 
yüzde 45 olarak gerçekleşeceği tahmin 
ediliyor.
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Ç. e-Devlet uygulamalarının 
yaygınlaştırılması ve 
etkinleştirilmesi
e-Devlet, kamu hizmet sunumunda 
kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik 
çalışmaların odağında yer alıyor. 
Ülkemizde e-devlet çalışmalarıyla 
kullanıcıların elektronik ortamda 
sunulacak kamu hizmetlerine farklı 
platformlardan, güvenilir şekilde ve tek 
noktadan erişebilecekleri, vatandaş ve 
iş dünyasının ihtiyaçlarına odaklanmış, 
birlikte işler ve bütünleşik hizmetlerin 
sunulacağı, katılımcı, şeffaf ve hesap 
verebilir bir devlet yapısının oluşturulması 
amaçlanıyor.

Vatandaşların ve iş dünyasının ihtiyaçları 
doğrultusunda, çeşitli kanallardan 
bütünleşik hizmet sunumunun sağlanacağı 
bir e-devlet yapısının oluşturulması 
ve e-devlet hizmetlerinin kullanımının 
artırılması amacıyla, e-devlete ilişkin 
politika ve stratejiler, yenilenecek 
bilgi toplumu politika ve stratejileri 
çerçevesinde yeniden ele alınacak.

e-Devlet proje ve uygulamaları bütünsel 
bir yaklaşımla ele alınacak, kamuya 
ait BİT yatırım projeleri kurumlararası 
koordinasyon ve güvenli elektronik 
ortamlarda bilgi paylaşımını esas alan bir 
anlayışla; sanallaştırma, bulut bilişim, 
yeşil bilişim ve mobil uygulama eğilimleri 
dikkate alınarak yürütülecek.
e-Devlet proje ve uygulamalarında 
hizmet verimliliğinin artırılması esas 
olacak, ortak altyapı ve hizmetler 
ile temel bilgi sistemlerinden henüz 
tamamlanamayanlara öncelik verilecek, 

mükerrerliklerin giderilmesi ve birlikte 
çalışabilirliğin sağlanması yönünde 
çalışmalara devam edilecek.

Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda 
sunumunda; vatandaş ve iş dünyasının 
ihtiyaçları temel alınacak, kamu iş 
süreçleri bu anlayış çerçevesinde 
basitleştirilecek ve iyileştirilecek, kamuda 
karar alma süreçleri BİT aracılığıyla 
etkinleştirilecek. 

e-Devlet uygulamaları ile kamu 
hizmetlerinde vatandaş beyanı esas 
olacak, mükerrer bilgi talep edilmeyecek, 
kullanıcı odaklılık, kullanıcı memnuniyeti, 
kişisel bilgi mahremiyeti, bilgi güvenliği, 
katılımcılık ve şeffaflık gözetilecek.

Kamu kaynağı kullanılarak üretilen kamu 
bilgisinin kamu kuruluşları, işletmeler ve 
vatandaşlar tarafından ticari veya ticari 
amaç dışında katma değer sağlayacak 
şekilde tekrar kullanılmasına yönelik 
politikalar geliştirilecek.

e-Devlet uygulamalarında etkinliğin 
sağlanması için gerekli mevzuat 
düzenlemeleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, 
kamu kurumlarının BİT projelerine ilişkin 
hizmet alımlarının çerçevesi gözden 
geçirilecek, tespit edilen aksaklıklar ve 
ihtiyaçlar çerçevesinde gerekli önlemler 
alınacak.
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