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Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz:

Bilgi Toplumu Stratejisi, 
bilişim sektörüne 
özel önem veriyor
Hazırlıkları sürdürülen, BTS’de bilişim 
sektörüne özel önem verildiğini vurgulayan 
Kalkınma Bakanı Yılmaz, “Türkiye’nin dünya 
bilişim pazarından daha fazla pay alması için 
sektörün mevcut durumu analiz edilerek 
sektörün gelişimi açısından engel teşkil eden 
kritik sorunlara neşter vurulacak” dedi.
 
Fatma Ağaç

Türkiye’nin dünya bilişim pazarından daha fazla 
pay alması için sektörün mevcut durumu analiz 
edilerek sektörün gelişimi açısından engel 

teşkil eden kritik sorunlara neşter vurulacağını 
söyleyen Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, hazırlıkları 
sürdürülen, Bilgi Toplumu Stratejisi’nde (BTS) bilişim 
sektörüne özel önem verildiğini bildirdi. Yılmaz, 
BTS ile bilişim sektörünün, Türkiye’nin 2023 yılında 
dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefi 
bağlamında konumlandırılmasının öngörüldüğünü 
kaydetti. 
Yılmaz, strateji çalışmasıyla bilişimle kalkınma 
vizyonu etrafında güçlü bir bilişim sektörü 
oluşturacak kararları almayı ve başta İnternet ve 
mobil teknolojiler olmak üzere bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin Türkiye’de kullanımını etkinleştirmeyi 
amaçladıklarına işaret etti. 

İnternet’e erişimin dünyada temel bir hak olarak kabul edilmeye başlandığı bir dönemde 
stratejinin Türkiye’nin genişbant altyapısını güçlendirecek çözümlere ilişkin bir çerçeve 
ortaya koyacağını dile getiren Yılmaz,  BTS’nin yalnızca ekonomik değer yaratmasının yeterli 
olmayacağını vurguladı.  
Kent yaşamını kolaylaştıracak akıllı çözümlerin stratejik bir yaklaşımla ele alınacağının altını 
çizen Yılmaz, “Bu alanda akıllı ulaşım, enerji ve su verimliliği, çevreye duyarlılık gibi konular 
öncelikli olacak” dedi.  
Yılmaz, “Sosyal değer yaratılmasına da çok önem veriyoruz. Onun için Stratejide bir yandan 
bireylerin ve toplumun bilişim uygulamalarını etkin biçimde kullanmalarına ve sayısal bölünme 
dediğimiz toplum kesimleri arasındaki erişim ve kullanım farkını gidermeye çalışacağız. 
Diğer yandan da hem genel anlamdaki sosyal sorunlarımıza hem de bilişimin neden olduğu 
sorunlarımıza çare olacak adımları tanımlamaya çalışacağız. Bu çerçevede eğitim, aile, nesiller 
arası ilişkiler gibi belli başlı konuları ön plana çıkaracağız” diye konuştu. 
e-Devlet çalışmalarının da BTS’nin önemli bir ayağını oluşturmaya devam edeceğini belirten 
Yılmaz, özellikle son birkaç yılda hayata geçirilen e-devlet projelerinin, kamu hizmetlerinden 
yararlanmada büyük maliyet avantajları ve kolaylıklar sağlayarak, kamu hizmetlerinin daha 
verimli ve nitelikli sunumuna yönelik çalışmaların odağında yer aldığını ifade etti. Kalkınma 
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Bakanı Cevdet Yılmaz, BİLİŞİM Dergisi’nin 
sorularını şöyle yanıtladı:
 
-1990’lı yılların özellikle ikinci yarısından 
itibaren tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de bilişim toplumu olma yönünde çabaların 
arttığı gözleniyor. Ülkemizde bilişim 
toplumuna geçiş amacına yönelik olarak 
Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Raporu 
ile Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı 
Anaplanı (TUENA) hazırlandı. e-Ticaret 
Koordinasyon Kurulu (1998-2002) ve 
KamuNET (1998-2002) kuruldu. e-Türkiye 
Girişimi (2001) başlatıldı. e-Dönüşüm Türkiye 
Projesi gündeme getirildi. Ardından “Bilgi 
Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanıp 
uygulamaya konuldu. Geçmişte Bilgi 
Toplumu Stratejisi Eylem Planı kapsamında 
açıklanan 111 eylemin ancak yüzde 50’si 
gerçekleştirildi. Bazı projeler kaldı. Bu 
kapsamda yapılan çalışmaları, alınan 
sonuçlara ilişkin değerlendirmenizi alabilir 
miyiz?

-Bildiğiniz gibi ülkemizde bilgi toplumuna 
dönüşüm konusunda, daha önce çeşitli 
seviyelerde girişimler olsa da, en geniş ve 
kapsamlı süreç, e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile 
başlatıldı. 2003 yılından itibaren, e-Dönüşüm 
Türkiye Projesi şemsiyesi altında iki kısa 
dönemli eylem planının uygulanmasından 
sonra 2006 yılında Bilgi Toplumu Stratejisi 
ve Eylem Planını hazırlayarak uygulamaya 
koyduk. Strateji ve eylem planı, kamu yatırım 
projeleri ya da çeşitli aktörler tarafından 
uygulanan programlarla görünür hale geldi. 
Stratejinin uygulama sürecini iki farklı 
yöntemle takip etmeye çalıştık. Birincisi, 
istatistiklere dayalı bir izleme süreci idi. 
Strateji kapsamında 117 ayrı göstergeden 
oluşan bir istatistik seti oluşturmuştuk. 
Bu göstergelerin takibini 2009 yılından 
itibaren üç yıl arka arkaya çıkardığımız Bilgi 
Toplumu İstatistikleri çalışması ile yaptık. 
Bu raporlar, göstergeler ve bu göstergelere 
ilişkin hedeflerimiz dikkate alındığında 
bazılarında hedefi aştığımızı, bazılarında 
hedefe yaklaştığımızı, bazılarında da maalesef 

hedeflerimize yaklaşamadığımızı ortaya 
koyuyor. 
Bir diğer değerlendirme mekanizması da 
Değerlendirme Raporları. 2008 yılından 
bu yana beş adet ilerleme raporu hazırlandı. 
Son olarak da nihai değerlendirme raporuna 
yönelik bir hazırlık yapıldı. Bu raporlarda 
da göstergeler haricinde belirlenen 111 
eylemdeki gelişmeler nitelik olarak ortaya 
kondu. Henüz yayınlamadığımız nihai 
değerlendirme raporuna göre Stratejinin 
2012 yılı Haziran ayı itibarıyla yüzde 64,7 
oranında bir tamamlanma oranına ulaştığını 
görüyoruz. Bunu önemli bir başarı düzeyi 
olarak değerlendiriyorum. Diğer yandan, 
elbette eksik kalan, başlatılamayan ya 
da tamamlanamayan çalışmaları da bu 
raporda ele aldık. Stratejinin uygulama 
sürecinde karşılaşılan sorunlar, daha iyi nasıl 
gerçekleşebileceği konusunda elde edilen 
tecrübeler, bundan sonraki çalışmalarımızda 
bize yol gösterici olacak.
 
-Kalkınma Bakanlığı “Bilgi Toplumu 
Stratejisini” yeniden hazırlıyor. Buna 
neden ihtiyaç duyuldu? Strateji hangi yılları 
kapsayacak ve 
neler yapılması 
planlanıyor?
 
-Ülkemizin temel 
politika metinleri 
olan Kalkınma Planı, 
Orta Vadeli Program 
ve Yıllık Programlar 
hiçbir politika alanını 
dışarıda bırakmadan 
tüm konulara yer 
verdiğimiz üst düzey 
politika metinleridir. 
Bu kapsamda, 
her alana ilişkin 
daha detaylı temel 
politika metinlerine 
ihtiyaç duyuluyor. 
Kamu kurumlarımız 
tarafından hazırlanan 
stratejiler de bu 

çerçevedeki çalışmalardır. 
Daha önce 2005 yılında hazırlanarak 2006-
2010 döneminde uygulanan Bilgi Toplumu 
Stratejisi ülkemizde bu çerçevede ilk 

üretilen strateji dokümanları arasında yer 
alıyordu. Takip eden dönemde çok sayıda 
alanda bu türden çalışmalar kurumlarımız 
tarafından yapıldı. 
Geçtiğimiz dönemdeki Bilgi Toplumu 
Stratejisi deneyimimiz, birtakım eksiklikleri 
de süreç boyunca deneyimlememize rağmen, 
bize bunun önemli faydalar sağladığını 
gösterdi. Strateji bir eylem planı eşliğinde 
uygulamaya konduğundan Türkiye’nin bilgi 
toplumuna dönüşüm çalışmaları açısından bir 
toparlanma sağladı. Kurumlarımız buradaki 
temel yönlendirmelerden destek buldular, 
çalışmalarının hangi bütünün parçasını teşkil 
ettiği konusunda duyarlılık geliştirme fırsatını 
buldular. Üstelik bilgi toplumu çalışmaları çok 
yaygın olduğundan ve bu alanda sınırlı sayıda 
kurumun görev üstlenmesi ile ilerlemek 
mümkün olmadığından, Strateji bir anlamda 
fiili bir kurumsal işbirliği çerçevesi oluşturdu. 
İşte bu ve bunun gibi nedenlerle önümüzdeki 

dönem için Bilgi Toplumu Stratejimizi 
güncellememiz gerektiğini düşündük ve buna 
ilişkin çalışmalarımızı başlattık. 
Bildiğiniz gibi, bilgi ve iletişim teknolojileri 
hayata dair çok yeni fırsatlar sunmaktadır. 
Bu fırsatlardan mümkün olan en üst seviyede 
faydalanmak ve hayatımıza önümüzdeki 
yıllarda girecek bu yenilikleri yönetmek 
için strateji ve politikalar oluşturmak 
durumundayız. Bu kapsamda hazırlanmış 
bulunan Bilgi Toplumu Stratejisinin (2006-
2010) uygulama dönemi 2010 yılı itibarıyla 
sona ermiştir. Bu nedenle, ülkemizin 
önümüzdeki dönemde uygulayacağı bilgi 
toplumuna dönüşüme ilişkin strateji, politika 
ve uygulamaların belirlenmesi amacıyla 
yeni bir strateji çalışması yürütmekteyiz. 
Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili tüm 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör 
ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin 
katılımıyla, 2014-2020 yıllarını kapsayacak 
olan yeni Strateji 2013 yılında tamamlanarak 
uygulamaya konulacaktır.
Stratejiyi iki aşamalı bir süreçten geçerek 
hazırlamayı öngördük. İlk aşamada bir 
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danışmanlık hizmeti alarak Stratejinin 
oluşturulması sürecinde istifade edeceğimiz 
bir takım hazırlık çalışmalarını yaptırıyoruz. 
Bu çalışma ile ülkemizin bilgi toplumu 
açısından mevcut durumunu, bu alandaki 
küresel eğilimleri ve ülke örneklerini görmek 
istiyoruz. Bu çalışmada ayrıca mevcut durum 
ve küresel örnekler göz önüne alınarak bir 
takım önerilerin yapılmasını da bekliyoruz. Bu 
süreç tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın 
koordinasyonunda ilgili kesimlerin katılımı ile 
Stratejiyi oluşturma sürecini başlatacağız.

-“Bilgi Toplumu Stratejisi”nin yenilenmesi 
kapsamında hangi konulara yer verilecek? 
Yenilenen strateji planında eski dönemde 
yapılamayan/sonuçlandırılamayan eylemler 
mi öne çekilecek?

-Strateji çalışmasıyla bilişimle kalkınma 
vizyonu etrafında güçlü bir bilişim sektörü 
oluşturacak kararları almayı ve başta İnternet 
ve mobil teknolojiler olmak üzere bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin Türkiye’de kullanımını 
etkinleştirmeyi amaçlıyoruz.
Çalışma boyunca, hayatımıza büyük bir hızla 
giren ve eğitimden çalışma hayatına, sosyal 
ilişkilerimizden kamu hizmetlerine her 
alanda olumlu ve olumsuz önemli etkileri 
olan bilgi ve iletişim teknolojileri bütün 
yönleriyle masaya yatırılacak. 
Stratejide bilişim sektörüne özel önem 
veriliyor. Türkiye’nin dünya bilişim pazarından 
daha fazla pay alması için sektörün mevcut 
durumu analiz edilerek sektörün gelişimi 
açısından engel teşkil eden kritik sorunlara 
neşter vurulacak. Strateji ile sektörün, 
Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri olma hedefi bağlamında 
konumlandırılması öngörülüyor.
İnternet’e erişimin dünyada temel bir 
hak olarak kabul edilmeye başlandığı bir 
dönemde Stratejimiz Türkiye’nin genişbant 
altyapısını güçlendirecek çözümlere ilişkin 
bir çerçeve ortaya koyacak.
Bilişime dayalı çözümler belli alanlarda 

çalışma imkanlarını ortadan kaldırdığından 
istihdama ilişkin değerlendirmelerde 
kaygıyla karşılanabiliyor. Ancak, bu 
konuda yapılan objektif çalışmalar bilişim 
sektörünün pozitif istihdam yarattığını ortaya 
koyuyor. Bu doğrultuda Strateji çalışması ile 
Türkiye’nin doğru yönü bulmasını sağlayacak 
analizler yapılacak ve işgücünün stratejik 
adımlarla yönlendirilmesine odaklanılacak.
Bilgi toplumu stratejimizin yalnızca ekonomik 
değer yaratması bizim için yeterli değil. Sosyal 
değer yaratılmasına da çok önem veriyoruz. 
Onun için Stratejide bir yandan bireylerin 
ve toplumun bilişim uygulamalarını etkin 
biçimde kullanmalarına ve sayısal bölünme 
dediğimiz toplum kesimleri arasındaki erişim 
ve kullanım farkını gidermeye çalışacağız. 
Diğer yandan da hem genel anlamdaki 
sosyal sorunlarımıza hem de bilişimin neden 
olduğu sorunlarımıza çare olacak adımları 
tanımlamaya çalışacağız. Bu çerçevede eğitim, 
aile, nesiller arası ilişkiler gibi belli başlı 
konuları ön plana çıkaracağız.
Sanal ortam artık neredeyse paralel bir yaşam 
evreni haline geldi. Gerçek hayatta yaşadığımız 

pek çok güzelliği sanal ortamda tecrübe 
edebildiğimiz gibi gerçek hayatta başımıza 
gelen bir takım olumsuz durumlarla 
gene sanal ortamda karşılaşabiliyoruz. 

Bu açıdan bilgi güvenliği, kişisel bilgilerin 
korunması ve güvenli İnternet özel önem 
taşıyor. Biz de Strateji çalışmasında konunun 
teknik, hukuki, kurumsal boyutlarını kullanıcı 
alışkanlıklarını da göz önünde bulundurarak 
bütünsel bir çerçevede ortaya koyacağız 
ve bu alandaki riskleri mümkün olduğunca 
azaltmaya çalışacağız.
Bilgi ve iletişim teknolojileri hayata dair çok 
yeni fırsatlar sunuyor. Bunlardan mümkün 
olan en üst seviyede faydalanmak istiyoruz. 
Kent yaşamını kolaylaştıracak akıllı çözümleri 
stratejik bir yaklaşımla ele alacağız. Bu 
alanda akıllı ulaşım, enerji ve su verimliliği, 
çevreye duyarlılık gibi konular öncelikli olacak. 
Dijital ortamda yer alan devasa bilgi yığınını 
bireysel, sosyal ve ekonomik değer üretiminde 
etkin biçimde kullanmamızın yolunu açacak 
büyük veri politikalarımızı ilk defa gündeme 
getireceğiz. Hayatımıza önümüzdeki yıllarda 
girecek yenilikleri yönetme niyetindeyiz.

e-Ticaret alanındaki sorunları ortadan 
kaldırarak e-ticareti daha da canlandıracak 
somut öneriler geliştireceğiz. Öte yandan, 
bilgi toplumunun ve bilgi ekonomisinin önemli 
bir unsuru haline gelen İnternet girişimciliği 
konusunu çalışacağız. Buradaki amacımız 
ülkemizden uzun vadede Google, Facebook 
gibi lider firmalar çıkmasını sağlayacak bir 
ekosistem oluşturmaya dönük yaklaşımlar 
geliştirmek.
e-Devlet çalışmaları da bilgi toplumu 
stratejimizin önemli bir ayağını oluşturmaya 
devam edecek. Özellikle son birkaç yılda 
hayata geçirilen e-devlet projeleri, kamu 
hizmetlerinden yararlanmada büyük maliyet 
avantajları ve kolaylıklar sağlayarak, kamu 
hizmetlerinin daha verimli ve nitelikli 
sunumuna yönelik çalışmaların odağında yer 
almaktadır. Kamunun e-dönüşümü, kamu 
hizmetlerinin etkinliğini artırma amacıyla 
hızlandırılarak sürdürülecek. e-Devlet 
çalışmalarımızda bugüne kadar takip ettiğimiz 
vatandaş memnuniyetini odağa alan yaklaşımı 
güçlendireceğiz.
Bilgi Toplumu Stratejisi gibi farklı alanlarda 

çok sayıda hedefin belirlendiği politika 
belgelerinde kapsam da doğal olarak 
geniş oluyor. Stratejide ülkemizin 
kalkınmasının temel bileşeni olarak 
gördüğümüz bilgi toplumuna ve 
bilgi ekonomisine geçiş açısından 
önem arz eden hususları stratejik 
bir önceliklendirme ile içermek 
istiyoruz. Bu saydığım kapsamda doğal 
olarak ileriye doğru hamleler yapma 
niyetindeyiz. Ayrıca, mevcut strateji 
ve eylem planlarında yer alan ve 
henüz tamamlayamadığımız bir takım 
çalışmalar varsa elbette bunları da 
yeni çalışmanın kapsamına dâhil etme 
hususunu değerlendireceğiz.

-“Bilgi Toplumu Stratejisi”nin 
yenilenmesi çalışmaları kapsamında 
hazırlanan Mevcut Durum Raporu 
yayımlandı. Hazırlanan bu raporda, 
Türkiye’nin bilişim toplumuna 
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dönüşüm yolunda geldiği nokta; ülkemizde 
benimsenmiş politika ve stratejiler 
açıklanıyor. Rapor hakkında bilgi verir 
misiniz?

Halen yürüttüğümüz danışmanlık hizmet 
alımında dört adet temel çıktı üretilmesini 
bekliyoruz. Bunlar; Mevcut Durum Raporu, 
Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri 
Raporu, İhtiyaç Tespiti ve Öneriler Raporu ve 
Makroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar 
Raporu. Mevcut Durum Raporu bu kapsamda 
aldığımız ilk rapor. Bu raporda Teknik 
Şartnamede tanımladığımız sekiz eksen 
bazında Türkiye’nin bilgi toplumu açısından 
ne durumda olduğunun fotoğrafı çekiliyor. 
Ülkemizde bu alandaki politika ve stratejiler, 
mevzuat, hayata geçirilen veya çalışmaları 
süren temel uygulamalar ortaya konuyor. 
Bu alandaki potansiyelimiz, olumsuzluklar, 
önümüzdeki fırsatlar ve karşılaşabileceğimiz 
zorluklar Raporda ele alınıyor. Ayrıca, ulusal 
ve uluslararası çeşitli veriler dikkate alınarak 
Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümde 
uluslararası konumuna ilişkin gelişmeler de 
analiz ediliyor.
Şu anda hazırlanan ve yayımlanan Mevcut 
Durum Raporu üzerinde Bakanlığımızın 
ve ilgili tarafların görüşleri doğrultusunda 
geliştirmeler devam ediyor. Konuya ilgi 
duyan herkesin Raporla ilgili görüşlerini 
beklediğimizi de bu vesileyle ifade etmek 
istiyorum.  Bu raporun olgunlaşması ile ileriye 
doğru öneriler ortaya konurken doğru bir 
noktadan hareket etmemiz mümkün olacak 
diye düşünüyorum.

-Büyüme ve istihdam odaklı olacağı açıklanan 
“Bilgi Toplumu Stratejisine” hangi kurum, 
kuruluş ya da kesimlerin katkısı alınacak? 

-Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümü 
sürecinde olabildiğince ilgili tüm aktörleri 
sürece dahil etme taraftarıyız. Takdir edersiniz 
ki bu aktör listesi oldukça kapsamlı. Bilgi 
toplumuna dönüşüm gündeminin tarafı 
olan tüm kamu kurumları, özel kesim, 

sivil toplum kuruluşları ve bireylerin 
tamamını çalışmanın paydaşı olarak kabul 
etmekteyiz. Çalışma boyunca bu kesimlerin 
ilgilileriyle birebir görüşmeler yapılması 
ve bu kesimlerden temsilcilerin katılımı ile 
odak grup ve atölye çalışmaları yapılmasını 
öngördük. Aynı zamanda çalışmanın birinci 
ayından itibaren yayına geçen Proje ve 
Katılımcılık Portalı aracılığıyla tüm paydaşların 
çalışmalar hakkında bilgilendirilmesi ve 
çalışmaya katkıda bulunmalarını sağlama 
gayretindeyiz. Danışmanlık süreci sonrası 
Stratejinin belirlenme aşamasında da benzer 
bir katılımcı yaklaşımı takip etme niyetindeyiz.

-Avrupa Birliği Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Politika Destek Programı’nın (ICT PSP) 7. ve 
son çağrısı olan 2013 Yılı Çağrısı 21 Aralık 
2012 tarihi itibariyle açılmış bulunuyor. 
Çağrı, 14 Mayıs 2013 tarihinde kapanacak. 
Programın 7’cisinden Türkiye’nin beklentisi 
nedir? Geçmiş yıllarda istediğimiz başarıyı 
elde edebildik mi?

-Ülkemiz bir taraftan katılım müzakereleri, 
bir taraftan bilgi toplumuna yönelik politika, 
strateji ve eylem planları ile Avrupa Birliği’nin 
(AB) bilgi toplumu gündemini takip ederken 
diğer taraftan da, bu alana yönelik mali 
destek sağlayan AB 
programlarına taraf 
oluyor. Bu sayede 
AB ile olan sosyal ve 
ekonomik bütünlüğün 
geliştirilmesine 
yönelik önemli 
kazanımlar 
elde edildiğini 
düşünüyorum. Bu 
programlara katılım 
ülkemiz adına AB’nin 
pek çok alandaki 
ortak politikalarına ve 
uygulamalarına nüfuz 
etme imkânı sağlıyor. 
Bu programlar ayrıca, 
AB politika, mevzuat 

ve uygulamalarının sürece yayılarak 
içselleştirilmesinde de oldukça etkin bir 
araç niteliği taşıyor. Bu bağlamda, Türkiye, 

ICT PSP’ye 2009 yılı başından geçerli olmak 
üzere taraf oldu. Bu program kapsamında 
yapılan projelerle, bir yandan ülkemizde 
yürütülen yenilikçi ve gelecek vadeden akıllı 
uygulamalar için finansal destek sağlanırken 
bir yandan da Avrupa’da oluşan bilgi ve 
tecrübe birikiminin ülkemize aktarılması 
sağlanıyor. Ayrıca, ICT PSP kapsamında 
yürütülen projelerin çok ortaklı projeler 
olmaları nedeniyle, projelerde yer alan taraflar 
bu projeler sayesinde birlikte proje üretme 
ve proje yürütme becerisine sahip oluyor. 
Programın son çağrısına ilişkin beklentimiz 
de, ülkemizden ilgili tarafların birçok projede 
yer almasıdır.
ICT PSP programındaki başarımızı programa 
ödenen katkı payı miktarı ve alınan hibe 
miktarı üzerinden değerlendirdiğimizde, 
2010, 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla yüzde 
88, yüzde 163 ve yüzde 80 oranlarında geri 
dönüş elde ettik. Bu yüzdeleri diğer ülkelerle 
kıyasladığımızda, Türkiye’nin birçok ülkeden 
daha iyi konumda olduğunu görebiliyoruz. 
Ancak bu geri dönüş oranları kadar, hatta 
ondan ziyade bizim için en önemli başarının 
bu projelerden elde edinilen tecrübe ve bilgi 

birikimi olduğu kanaatindeyim.

-Bakanlığınız sorumluluğunda Şubat 
2011’de başlatılan ve kamu kurumları 
arasındaki yazışmaların elektronik 
ortamda gerçekleştirilmesine yönelik ortak 
kurallar setinin oluşturulmasını amaçlayan 
“e-Yazışma Projesi” neleri kapsıyor? 
Projenin ayrıntılarından söz eder misiniz?

-e-Yazışma, Bakanlığımız tarafından Şubat 
2011’de başlatılmış bir proje. Proje ile 
nihai hedefimiz kamu kurum ve kuruluşları 
arasındaki resmi yazışmaların elektronik 
ortamda yürütülmesini sağlayacak altyapının 
oluşturulması. Proje kapsamında; kamu 
kurumları arasında iletilecek resmi yazışmalar 
ile bunların üstverilerini ve elektronik 
imzalarını taşıyacak paket yapısı belirlendi 
ve belgelerin kurumlar arasında güvenli 
şekilde iletilmesini sağlayacak şifreleme 
mekanizması ortaya kondu. Bu amaçla, 
tüm bu mekanizmanın nasıl çalıştığını 
detaylı şekilde tanımlayan e-Yazışma Teknik 
Rehberi hazırlandı. Ayrıca, bu teknik rehberi 
gerçekleyen ve isteyen tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarının kendi elektronik belge 
yönetim sistemlerine entegre edebilecekleri 
bir API geliştirildi. Sonrasında tasarlanan 
sistem ve geliştirilen API, Başbakanlık, 
Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Bakanlığımızın 
katılımı ile bir pilot uygulama kapsamında test 
edildi. 
Şu anda, Resmi Yazışma Yönetmeliği’nin, 
Başbakanlık tarafından bu projede ortaya 
konan teknik çözümün uygulanmasına 
imkân vermek üzere güncellenmesini 
bekliyoruz. Bu mevzuat düzenlemesinden 
sonra PTT tarafından verilecek kayıtlı 
elektronik posta hizmeti sayesinde kurumlar 
arasında elektronik ortamda yazışma 
gerçekleşebilecek. Böylece bir yandan 
kamuda resmi yazışma sürecinin etkinliğini 
artırırken diğer yandan israfının önlenmesi, 
ulaşım masrafları vb. alanlardaki kazanımlarla 
önemli oranda tasarruf gerçekleştirmiş 
olacağız.
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