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BİT’e 3,7 milyarlık 
yatırım ödeneği 
Kamu bilişim yatırımları, 2014’te 3,7 milyar TL’ye 
yaklaştı. Bu yıl bilişim yatırımları için en fazla bütçeyi 
MEB, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı ayırdı. “FATİH Projesi” 1,4 
milyar TL ile en fazla ödenek ayrılan BİT projesi oldu.
Fatma Ağaç

K
alkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu 
Dairesi tarafından derlenen verilere 
göre, 2014’te kamuda 263 bilgi ve 
iletişim teknolojileri (BİT) projesi 

için 3 milyar 684 milyon TL’ye ulaşan yatırım 
ödeneği ayrıldı. 2014 yılı için öngörülen kamu 
BİT yatırımlarının sektörler arası dağılımına 
bakıldığında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve 
üniversitelere ait yatırımların bulunduğu eğitim 
sektörü yaklaşık yüzde 44’lük bir payla birinci 
sırada yer alıyor. 

http://www.bilisimdergisi.org/s166
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İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü gibi önemli 
e-devlet projeleri yürüten kurumlara 
ait projelerin yer aldığı diğer kamu 
hizmetleri sektörü yaklaşık yüzde 
37’lik bir oranla eğitim sektörünü 
takip ediyor. Bu iki sektör haricinde 
yüzde 7’ye yakın bir paya sahip olan 
ulaştırma-haberleşme sektörü de 
önemli miktarda BİT yatırımının 
yapıldığı bir sektör konumunda. 
2014 yılında en fazla BİT yatırımı 
yapacak kamu kurumlarına 
bakıldığında, “FATİH Projesi” ile 
MEB’in büyük bir farkla birinci 
sırada olduğu görülüyor. ”Acil Çağrı 
Sistemi (112) Projesi”, “T.C. Kimlik 
Kartı Yaygınlaştırma Projesi” ve 
diğer projeleri ile İçişleri Bakanlığı; 
“GSM Altyapısı Olmayan Yerleşim 
Yerlerine Altyapı Kurulması”, “Gemi 
Trafik Yönetim Sistemi (GTYS)” ve 
“Elektronik Haberleşme Altyapısı 
Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı 
Kurulması” gibi projeler yürüten 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı; üniversiteler; “Ses ve 
Görüntü Bilişim Projesi (SEGBİS)” 
ve “Muhtelif İşler” adı altında UYAP 
ile ilgili projeler yürüten Adalet 
Bakanlığı yüksek miktarda BİT 
yatırımı yapan kurumlar olarak ön 
plana çıkıyor. 

FATİH Projesi’ne 1,4 milyar TL 
Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi 
İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi 
1,4 milyar TL ile 2014 yılında en fazla 
ödenek ayrılan BİT projesi oldu. 
Ayrıca 87 milyon TL ödenek ayrılan 
UYAP’ın  “Muhtelif İşler” projesi, 
77 milyon TL ödenek ayrılan “Tapu 
Kadastro Modernizasyonu Projesi” 
ve 63 milyon TL ödenek ayrılan “GSM 
Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine 
Altyapı Kurulması” projesi en büyük 
bütçeli BİT projeleri olarak öne çıktı.
 
Kamu BİT yatırımları için sene 
başında tahsis edilen ödeneğin 

Yatırım Programında kamu yatırımları için tahsis edilen toplam ödenek 
içindeki oranı 2002 yılında yüzde 2,9’a tekabül ederken, bu oran 2014 
yılında yüzde 7,8’e çıktı. Özellikle önümüzdeki yıllarda FATİH Projesi 
kapsamında yapılacak yatırımlarla BİT yatırımlarının tüm kamu 
yatırımları içerisindeki payının artması bekleniyor.

2014 Yılı Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları raporu, 2014 
yılı için planlanan kamu BİT yatırımları hakkında detaylı bilgiler 
verirken, söz konusu yatırım projelerinin listesini ve sektörel dağılımını 
sunuyor ve geçmiş yıllarla karşılaştırmalar içeriyor. Kalkınma 
Bakanlığı tarafından hazırlanan rapor, 2014 Yılı Yatırım Programı esas 
alınarak Yatırım Programındaki sektörel dağılıma göre düzenlendi. 
Kamu BİT yatırımları tarım, madencilik, imalat, enerji, ulaştırma-
haberleşme, turizm, eğitim ve sağlık sektörleri ile bu sektörlerin 
dışında kalan konuları kapsayan diğer kamu hizmetleri

sektörlerine ayrılacak 
şekilde sınıflandırılıyor. 
Diğer kamu hizmetleri 
sektörü altındaki BİT
yatırımları 
Cumhurbaşkanlığı, TBMM 
Başkanlığı, Başbakanlık gibi 
kurumlara ait yatırımların
yer aldığı genel idare ile 
güvenlik hizmetleri, adalet 
hizmetleri, düzenleyici ve 
denetleyici
kurumlar, yerleşme-
şehirleşme, çevre, KOBİ 
ve girişimcilik, teknolojik 
araştırma, istihdam ve
çalışma hayatı, sosyal 
güvenlik ve afetler 
alt sektörlerinde 
gerçekleştiriliyor. 
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