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Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 
tartışmalara son noktayı koydu:

Bilgi toplumu 
politikalarının şekillenmesi 
ve koordinasyonu, 
Bakanlığımızın 
görevi

Önümüzdeki dönemde yeni 
stratejinin uygulamaya 
konmasıyla birlikte bu 
konuda daha toparlayıcı ve 
bilgi toplumu açısından farklı 
roller üstlenen kurumların 
çabalarını ortak bir yöne 
sevk edici müdahaleleri 
olacağını vurgulayan Yılmaz, 
bilgisayar ve internetin 
bilinçli kullanımını temel 
eğitim müfredatının önemli 
bir parçası haline getirip 
öğrencilerin farkındalık 
düzeyini arttırmayı 
hedeflediklerini belirtti. 

Fatma Ağaç

Son dönemde kamuoyunda “bilgi toplumu 
çalışmalarının dağınık olduğu ve farklı roller üstlenen 
kurumlarımız arasında koordinasyon olmadığı” 
yönünde bir algının mevcut olduğunun altını çizen 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, “Mevzuatımız, 
ülkemizin bilgi toplumu politikalarının şekillenmesinde 

ve bu politikaların uygulamasının koordinasyonunda merkezi 
kurum olarak Kalkınma Bakanlığını işaret ediyor” dedi.
Bilgi toplumu çalışmalarının dağınık olduğu konusunun 
tartışmalı bir konu olduğunu öne süren Kalkınma Bakanı Yılmaz, 
önümüzdeki dönemde yeni stratejilerin uygulamaya konmasıyla 
birlikte bu konuda daha toparlayıcı ve bilgi toplumu açısından 
farklı roller üstlenen kurumların çabalarını ortak bir yöne sevk 
edici müdahaleleri olacağını ifade etti.

Bakan Yılmaz, hâlihazırda 2014-2018 döneminde uygulamayı 
öngördükleri strateji ve eylem planına ilişkin hazırlık çalışmalarını 
son aşamaya getirdiklerine dikkati çekerek kısa vadede yeni Bilgi 
Toplumu Stratejisi ve Eylem Planımızı ilan edeceklerini bildirdi. 
e-Devlet proje ve uygulamalarının bütünsel bir yaklaşımla ele 
alınması ve kamuya ait bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yatırım 
projelerinin kurumlar arası koordinasyon ve birlikte çalışabilirliği 
esas alan bir anlayışla yürütülmesi gerektiğine değinen Yılmaz, 
kamu hizmetlerinin bütünleşik ve etkin şekilde sunulması için 
Türkiye’nin kamu yönetimi yapısına uygun politika, strateji ve 
uygulama önerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığını dile getirdi. 
Yılmaz, bu çerçevede;” Kurumsal Bilişim Stratejisi, Kamu Bilişim 
Personeli, Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı, Kamu 
Bilişim Yetkinlik Merkezi, Kamu Bulutu, Türkiye Coğrafi Bilgi 
Stratejisi ve Eylem Planı, Kent Yönetimi Bilgi Sistemi, Etkin Kamu 
Bilişim Tedariki” gibi başlıklarda kapsamlı çalışmaları hayata 
geçireceklerini belirtti. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin biçimde kullanılmasının en 
az bu teknolojilerin yaygınlığı kadar önemli olduğunun üzerinde 
duran Yılmaz, sayısal okuryazarlık olarak nitelendirilen BİT 
yetkinliklerinin topluma kazandırılması gerektiğine işaret etti. 
BİT’in etkin kullanımı konusunda üzerinde durulması gereken 
ikinci konunun ise bilinçli kullanım olduğuna dikkati çeken Yılmaz, 
“Maalesef ülkemizde bilgisayar ve internet kullanım alışkanlıkları 
toplumun önemli bir kesiminde bu teknolojilerin gerekliliği 
konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Bilinçli kullanım konusunu 
temel eğitim müfredatının önemli bir parçası haline getirerek 
özellikle öğrencilerin BİT konusundaki farkındalık düzeyini 
arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. 
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 Yılmaz, bilişim sektörünün katma değeri yüksek, dinamik ve nitelikli insan kaynağı yapısıyla 
özel önem verdikleri sektör olduğunun altını çizerek, “Bilişim sektörümüzün iç ve dış pazarlara, 
hem dünya bilişim pazarından daha fazla pay alacak, hem de ekonomimizin genelinde 
rekabetçiliği artıracak şekilde katma değerli ürün ve hizmetler sunması gerekiyor” dedi. 
Yılmaz, bu amaçla, öncelikle, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanan kamu kesimi ve başta 
KOBİ’ler olmak üzere özel kesimin talebinin, bu sektörün gelişimine imkân tanıyacak şekilde 
yönlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
2014-2018 dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çalışmalarında son aşamaya 
geldiklerini aktaran Yılmaz, danışmanlık çalışmasının oldukça verimli olduğunu, bu süreçte 
hem stratejinin şekillenmesine altyapı teşkil edecek rapor ve çıktıların üretildiğini hem de kamu 
kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum ve özel kesimden 300 civarında kurumun 
700’e yakın temsilcinin katkılarının alındığını kaydetti. 
Strateji ve eylem planı taslağını oluşturduklarını belirterek,  taslağı 271 kurumun görüşüne 
açtıklarını ifade eden Yılmaz, gelen ek görüşlerin değerlendirmesinin yapılmaya devam ettiğini, 
kısa vadede de strateji ve eylem planının Yüksek Planlama Kurulu kararı ile yürürlüğe koymayı 
ümit ettiklerini söyledi. Bakan Yılmaz, Bilişim Dergisi’nin sorularını yanıtladı:

- Bilişim teknik bilimini ülke kalkınması için 
bir araç olarak kullanma noktasında Bakanlık 
olarak bugüne kadar neler yaptınız? Bundan 
sonra önümüzdeki dönemde neler yapmayı 
planlıyorsunuz?

Kalkınma Bakanlığı olarak temel 
fonksiyonumuz ülkemizin ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınma politikalarının planlanması 
ve bu planlar çerçevesinde uygulamanın 
koordinasyonu konularında yoğunlaşıyor. 
Bu fonksiyonları icra ederken kamuoyuna 
yansıyan, görünür olan çıktılar üretiyoruz. 
Diğer yandan, kamuoyunun gözü önünde 
gerçekleşmemekle birlikte bu planların hayata 
geçirilmesi, projelendirilmesi ve uygulanması 
aşamasında kamu kurumları arasında çok 
sayıda koordinasyon faaliyetini de üstleniyoruz.
Bu anlamda kalkınma planı, orta vadeli 
program, yıllık program, yatırım programı 
gibi temel politika metinleri Bakanlığımızın 
ülkemizin neredeyse bütün kamu kurum 
ve kuruluşları ile hatta özel kesim ve sivil 
toplumla işbirliği içerisinde yürüttüğü 
kapsamlı çalışmalar. Bu çalışmalara benzer 
şekilde bazı politika alanlarına has olmak 
üzere daha detaylı strateji belgeleri ve eylem 

planları da hazırlıyoruz ki bilgi toplumu da bu 
alanların en önemlileri arasında.
Dolayısıyla Bakanlığımızın bilişimin 
kalkınmanın aracı olarak kullanılması 
noktasında en temel fonksiyonunu ülkemizin 
bilişim politikalarını temel politika metinlerine 
layıkıyla yansıtmak olduğunu ifade edebiliriz. 
Bu meyanda özellikle Sekizinci, Dokuzuncu 
ve son olarak da Onuncu Kalkınma Planında 
hem bilişimi bizatihi kendi değeri açısından 
hem de diğer politikalar arasında doğru 
konumlandırılması açısından önemli katkı 
sağladığımızı düşünüyorum. 
Bakanlığımızın koordinasyonunda bilgi 
toplumuna yönelik strateji ve eylem planlarının 
hazırlanmasına ve bunların uygulamasının 
koordinasyonuna büyük önem veriyoruz. 
Bu güne kadar 2003-2004 döneminde Kısa 
Dönem Eylem Planını, 2005 yılında 2005 Eylem 
Planını ve 2006-2010 döneminde de Bilgi 
Toplumu Stratejisi ve Eylem Planını hazırladık 
ve uygulamasını koordine ettik. Hâlihazırda 
da 2014-2018 döneminde uygulamayı 
öngördüğümüz strateji ve eylem planına ilişkin 
hazırlık çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. 
Kısa vadede yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve 
Eylem Planımızı ilan edeceğimizi umuyorum.
Yine değinmeden geçemeyeceğimiz bir konu 

da yatırım programı. Biliyorsunuz, ülkemizin 
yatırım bütçesi kurumlarımızın proje teklifleri 
değerlendirilerek Bakanlığımız tarafından 
şekillendiriliyor ve önce Hükümetimize 
sonra da Meclisimize sunuluyor. Bu anlamda 
özellikle 2003 yılından bu yana içlerinde çok 
büyük projelerin de olduğu yüzlerce bilişim 
projesine kaynak aktardık. Son yıllarda yıllık 
bazda bu projeler için ayırdığımız kaynak 3 
milyar TL’nin üzerine çıkmış durumda.
Son olarak şunu ifade etmek istiyorum; 
mevzuatımız, ülkemizin bilgi toplumu 
politikalarının şekillenmesinde ve bu 
politikaların uygulamasının koordinasyonunda 
merkezi kurum olarak Kalkınma Bakanlığını 
işaret ediyor. Son dönemde kamuoyunda 
bilgi toplumu çalışmalarının dağınık olduğu 
ve farklı roller üstlenen kurumlarımız 
arasında koordinasyon olmadığı yönünde bir 
algı mevcut. Bunun ne derece doğru olduğu 
tartışmalı. Ancak her halükarda önümüzdeki 
dönemde yeni stratejimizin de uygulamaya 
konmasıyla birlikte bu konuda da daha 
toparlayıcı ve bilgi toplumu açısından farklı 
roller üstlenen kurumlarımızın çabalarını 
ortak bir yöne sevk edici müdahalelerimizin 
olacağını ifade etmek istiyorum.
 
- Büyüme ve istihdam odaklı olacağı 
açıklanan “Bilgi Toplumu Stratejisi”ne ilişkin 
çalışmalar sonuçlandırıldı mı? Stratejinin 
hazırlanmasında hangi kurum ya da 
kuruluşlarla işbirliği yapıldı?

2014-2018 dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi 
ve Eylem Planı çalışmalarında son aşamaya 
geldik. 2012 yılının sonunda başladığımız 
ve 2013 yılı boyunca devam ettirdiğimiz 
danışmanlık çalışması oldukça verimli oldu. 
Bu süreçte hem stratejinin şekillenmesine 
altyapı teşkil edecek rapor ve çıktılar üretildi 
hem de kamu kurumları, üniversiteler, yerel 
yönetimler, sivil toplum ve özel kesimden 300 
civarında kurumun 700’e yakın temsilcinin 
katkıları alındı. 
Bu sürecin ardından da strateji ve eylem planı 
taslağımızı oluşturduk. Daha önce yoğun bir 
katılımcılık süreci işletmemize rağmen bu 
taslağı da ayrıca 271 kurumun görüşüne açtık. 

İnternet sitelerimizden taslağı yayımlayarak 
ilgi duyan herkesin görüşlerini paylaşmasına 
imkân tanıdık. Şu anda bu son süreçte gelen 
ilave görüşlerin değerlendirmesini yapıyoruz. 
Kısa vadede de strateji ve eylem planımızı 
Yüksek Planlama Kurulu kararı ile yürürlüğe 
koymayı ümit ediyoruz.
Bu vesileyle danışmanlık süreci dâhil olmak 
üzere çalışmalarımıza katılan ve bir şekilde 
görüşlerini bizlerle paylaşan herkese 
teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

-Bilgi Toplumu Stratejisi’nde bilişim 
sektörüne özel önem verildiğini 
açıklamıştınız. Türkiye, dünya bilişim 
pazarından daha fazla pay almak için neler 
yapmalı?

Bilişim sektörü katma değeri yüksek, dinamik 
ve nitelikli insan kaynağı yapısıyla özel önem 
verdiğimiz bir sektör. Bilişim sektörümüzün iç 
ve dış pazarlara, hem dünya bilişim pazarından 
daha fazla pay alacak, hem de ekonomimizin 
genelinde rekabetçiliği artıracak şekilde 
katma değerli ürün ve hizmetler sunması 
gerekiyor. Bu amaçla, öncelikle, bilgi ve 
iletişim teknolojilerinden yararlanan kamu 
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kesimi ve başta KOBİ’ler olmak üzere özel 
kesimin talebini, bu sektörün gelişimine imkân 
tanıyacak şekilde yönlendirmek gerekiyor. 
Strateji kapsamında, 2013 yılında ayrılan 
ödenek itibarıyla 3,6 milyar TL’yi bulan Kamu 
BİT yatırımlarının sektörün gelişimine imkân 
tanıyacak şekilde yapılması, KOBİ’lerde bulut 
bilişim hizmetlerinin yaygınlaşması gibi 
konulara özel önem verdik. Diğer yandan, 
özellikle  küresel pazarlara erişimimizi 
artırabilmek için, uluslararası piyasalara 
erişimi olan firmalar etrafında ekosistem 
oluşturulması, BİT sektöründeki küresel 
oyuncuların, küresel değer zincirinde yüksek 
katma değerli hizmetlerden pay almamızı 
sağlayacak şekilde Türkiye’ye çekilebilmesi 
gerekiyor. 

Bir diğer konu, sektöre yönelik teşvik 
ve destekler konusu. Bilgi teknolojileri 
firmaları; Ar-Ge ve yenilikçilik, KOBİ’ler 
için kurumsallaşma, girişimcilik ve ihracat 
destekleri gibi birçok yatay teşvik ve 
desteklerden yararlanıyor. Son dönemde, 
bilişim sektörünün ihtiyaçlarına göre 
özelleşmiş, belirli alanlara odaklı teşvik ve 
destekler de verilmeye başladı. Önümüzdeki 
dönemde sektöre özel ve odaklı teşvik ve 
desteklerin yaygınlaşması ve en önemlisi 
verilen teşvik ve desteklerin etkileri ölçülebilir 
şekilde dinamik bir yapıda uygulanması 
gerekiyor.
 -Strateji ile Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın 
en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefi 
gerçekleştirilebilecek mi?

2023 hedefleri ülkemizi hak ettiği yerlere 
taşımayı amaçlayan iddialı hedefler. Sevinerek 
ifade ediyorum ki bu hedefler yalnızca 
hükümetimizin ortaya koyduğu hedefler 
olarak kalmadı. Aynı zamanda toplumun çok 
farklı kesimlerinin kendi çalışmalarında çıpa 
kabul ettikleri bir benimsenme düzeyini de 
yakaladı. Zaten bu hedeflerin gerçekleşmesi 
de ancak toplumumuzun bu hedeflere olan 
inancı ve gayretlerimizi bu inanç etrafında 
sebatla sürdürmekle mümkün. Bu anlamda 
atmış olduğumuz en önemli adımlardan birisi 
Onuncu Kalkınma Planı oldu. Onuncu Plan 

ile on yıllık 2023 serüvenimizin ilk yarısını 
planlamış olduk. Bu arada Bilgi Toplumu 
Stratejisi gibi nitelikli politika dokümanları ile 
de bu planlamayı daha da kuvvetlendiriyoruz.
2023 hedeflerinin sözde kalmaması için bize ve 
toplum kesimlerine düşen, ortaya koyduğumuz 
politika dokümanlarının arkasında durmak 
ve belirlenen politikalar doğrultusunda doğru 
stratejilerle doğru projeleri hayata geçirmek. 
İnancımızı kaybetmediğimiz ve gayretimizi 
esirgemediğimiz müddetçe ben bu hedeflere 
ulaşacağımızı ümit ediyorum.

- Bilgi Toplumu Stratejisi yalnızca 
ekonomik değer yaratmayacak sosyal 
değer yaratılmasına da katkı 
sağlayacak. Strateji doğrultusunda 
bireylerin ve toplumun bilişim 
uygulamalarını etkin biçimde 
kullanmaları nasıl sağlanacak? 
Sayısal bölünme denilen toplum 
kesimleri arasındaki erişim ve 
kullanım farkı nasıl giderilecek?

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
etkin biçimde kullanılması, en 
az bu teknolojilerin yaygınlığı 
kadar önemli. Burada üzerinde 
durulması gereken birkaç 
husus var. İlk olarak, sayısal 
okuryazarlık diye tabir edilen 
temel BİT yetkinliklerinin topluma 
kazandırılması gerekiyor. 
Temel eğitim seviyesinde BİT 
yetkinliklerinin öğrencilere 
kazandırılması ve gençlerin 
bu teknolojilere olan ilgisi, belli bir yaşın 
altındaki bireylerde sayısal okuryazarlığı sorun 
olmaktan çıkarmış olsa da özellikle orta yaş ve 
üstü bireylerde bu husus sorun oluşturmaya 
devam ediyor. 2006-2010 dönemini kapsayan 
Bilgi Toplumu Stratejisi’nde yer alan Kamu 
İnternet Erişim Merkezleri (KİEM) ve yeni 
stratejimizde yer verdiğimiz Kamu Bilişim 
Merkezleri (KBM) ile bu sorunun üstesinden 
gelmeye çalışıyoruz. 
BİT’in etkin kullanımı konusunda üzerinde 
durulması gereken ikinci husus ise bilinçli 
kullanım. Maalesef ülkemizde bilgisayar ve 

internet kullanım alışkanlıkları toplumun 
önemli bir kesiminde bu teknolojilerin 
gerekliliği konusunda soru işaretleri 
oluşturuyor. Bilinçli kullanım konusunu 
temel eğitim müfredatının önemli bir parçası 
haline getirerek özellikle öğrencilerin BİT 
konusundaki farkındalık düzeyini arttırmayı 
hedefliyoruz.
Günümüzde özellikle internete erişim pek 
çok ülkede temel bir insan hakkı olarak 
değerlendiriliyor. Bunun nedeni internete 
erişimi olmayan bireylerin bilgiye erişim 
başta olmak üzere pek çok faydadan mahrum 
kalması. BİT ve özellikle internetin önem ve 
işlevinin bu denli arttığı bir çağda, toplumun 

farklı kesimleri açısından BİT’e erişim ve 
kullanımda oluşan farklılıkları ifade eden 
sayısal bölünme önemli bir sorun alanı olarak 
ortaya çıkıyor. Yeni stratejimizin hazırlıkları 
kapsamında önce net bir fotoğraf çekilmeye 
çalışıldı, sonrasında ise sorun alanları tespit 
edilerek çözüm önerileri getirilmeye çalışıldı. 
Bu kapsamda, sayısal bölünme açısından 
gösterge niteliğinde olan internet kullanımı 
ele alındığında, 2013 yılı itibarıyla Türkiye 
genelinde yüzde 43,2 olan internet kullanım 
oranı erkeklerde yüzde 53,1, kadınlarda 33,4. 
Aynı oran, kentlerde yüzde 58 iken, kırsal 

kesimde yüzde 28,6. Benzer farklılıklar yaş, 
eğitim düzeyi, işgücü durumu, gelir seviyesi 
gibi diğer demografik değişkenler açısından 
da gözleniyor. Örneğin, en dezavantajlı kesim 
olarak nitelendirilebilecek engellilerde 
bilgisayar, cep telefonu ve internetten 
herhangi birini kullanmayanların oranı yüzde 
60,6. Tüm bu oranlar, ülkemizdeki sayısal 
bölünmenin derecesi adına ipuçları veriyor. 
TÜİK’in düzenli olarak yaptığı araştırmalarda 
bireylerin BİT kullanımının önündeki başlıca 
engeller arasında cihaz ve internet bağlantısı 
fiyatlarının yüksekliği, internet üzerindeki 
içeriğin yetersizliği ile sayısal becerilerin 
eksikliğinin başta geldiği görülüyor. 
Bu sorunların çözümü için geliştirmiş 
olduğumuz politikalardan bazıları oldukça 
olumlu sonuçlar verdiyse de bazı alanlarda 
hala atılacak adımlar bulunuyor. Örneğin, 
özellikle mobil pazarda artan rekabet ile 
Özel İletişim Vergisinde yapılan indirim mobil 
internet bağlantı ücretlerini aşağı çekti. Bu 
kapsamda, yeni stratejide internet bağlantı 
ücretlerini daha da aşağı çekmek için kablo 
TV ve internet altyapısının özelleştirilmesi, 
haberleşme sektöründe bölgesel bazda 
düzenleme yaklaşımına geçilmesi, fiber erişim 
destekleme programı oluşturulması gibi 
eylemlere yer verdik.
Yerli sayısal içeriğin geliştirilmesi ve internetin 
bireyler açısından daha cazip ve yararlı 
bir mecra haline getirilmesi amacıyla ise 
özellikle FATİH Projesinin bir kaldıraç olarak 
kullanılarak yerli içerik üretiminin teşvik 
edilmesi hedefleniyor. Erişim yaygınlığını 
artırmak için aldığımız önlemler arasında 
KİEM’lerin faaliyetlerine devam etmesi, yerel 
yönetimler bünyesinde KBM’lerin kurulması ve 
internet kafelerin şartlarının iyileştirilmesini 
planlıyoruz. Ayrıca sosyal devlet ilkesi 
gereğince engellilere yönelik yazılım ve 
donanımları bu vatandaşlarımıza temin etmek 
strateji kapsamındaki önceliklerimiz arasında.

-e-Devlet çalışmaları Bilgi Toplumu 
Stratejisi’nin önemli bir ayağını oluşturmaya 
devam ediyor. Son birkaç yılda geçirilen 
e-devlet projeleri, kamu hizmetlerinden 
yararlanmada büyük maliyet avantajları 
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ve kolaylıklar sağlıyor. Bu bağlamda kamu 
hizmetlerinin daha verimli ve nitelikli 
sunumuna yönelik ne gibi çalışmalar 
yapılıyor?

2014-2018 Bilgi Toplumu Strateji ve Eylem 
Planı kapsamında belirlediğimiz 8 temel 
eksenden biri bu amaca yönelik “Kamu 
Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik” 
ekseni. Bu eksen altında yapılan çalışmalarda, 
yerel yönetim hizmetleri de dâhil kamu 
hizmetlerinin sunumunda; kullanıcıların 
talep ve ihtiyaçlarına odaklanılması ve 
etkinliği sağlayacak 
tedbirlerin alınması 
ilkeleri gözetiliyor. Benzer 
şekilde, e-devlet proje ve 
uygulamalarının bütünsel 
bir yaklaşımla ele alınması 
ve kamuya ait BİT yatırım 
projelerinin kurumlar arası 
koordinasyon ve birlikte 
çalışabilirliği esas alan bir 
anlayışla yürütülerek kamu 
hizmetlerinin bütünleşik ve 
etkin şekilde sunulması için 
Türkiye’nin kamu yönetimi 
yapısına uygun politika, 
strateji ve uygulama önerilerinin geliştirilmesi 
amaçlanıyor. Bu çerçevede; Kurumsal Bilişim 
Stratejisi, Kamu Bilişim Personeli, Kamuda 
Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı, Kamu 
Bilişim Yetkinlik Merkezi, Kamu Bulutu, 
Türkiye Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı, 
Kent Yönetimi Bilgi Sistemi, Etkin Kamu 
Bilişim Tedariki gibi başlıklarda kapsamlı 
çalışmaları hayata geçireceğiz.
Öte yandan, Kurumsal Bilişim Stratejilerinin 
Oluşturulması eylemi kapsamında kamu 
kurumlarının, belirlenecek bir program 
dâhilinde mevcut kurumsal stratejik 
planlarına uyumlu, dönemsel bilişim 
stratejileri hazırlamasını öngörüyoruz. Bilişim 
stratejilerinin, kurumların e-devlet hizmetleri 
sunumu amacıyla yapacakları yatırım, 
teknoloji tercihleri, kurumsal kapasite, 
tasarruf planları, fayda, maliyet, iş planı 
gibi unsurları kapsaması planlanıyor. Etkin 
Kamu Bilişim Tedariki başlıklı eylemimizde 

ise kamuda bilgi ve iletişim teknolojileri ürün 
ve hizmeti tedarikinde maliyeti azaltmak için 
talep toplulaştırması ve benzeri ortak tedarik 
yöntemleri geliştirilmesi; ihale mevzuatında 
kamu BİT ürün ve hizmet alımlarında etkinliği 
arttırmak üzere gerekli değişikliklerin 
yapılması düşünülüyor. 

-Avrupa Birliği Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Politika Destek Programı (ICT PSP) 
çerçevesinde yürütülen çalışmalar da ne gibi 
gelişmeler var? 

Türkiye, Avrupa Birliği’nin Rekabet Edebilirlik 
ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) altındaki 
üç programdan biri olan Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Politika Destek Programı’na (ICT 
PSP) 2009-2013 döneminde katılım sağladı. 
CIP ve ICTPSP Programı 2013 yılı itibarıyla 
sona erdi. 
2007-2013 yılları arasında uygulanan ICT PSP 
Programı yaklaşık 730 milyon Avro bütçeli bir 
programdı. Ülkemiz 2009-2013 yılları arasında 
açılmış olan çağrılar için ulusal bütçeden 
yaklaşık 8,7 milyon Avro katkı payı öderken 
bu dönemde ülkemizden 26 katılımcı kurum 
ve kuruluş 24 ayrı projede yer aldı ve yaklaşık 
5 milyon Avro hibe almaya hak kazandı. 
Bu durum birebir bir geri dönüş anlamına 
gelmese de oldukça yüksek bir değer ifade 
etmektedir. Bu açıdan programa katılımın 
ve ülkemizden temsilcilerin projelerde yer 
almasının getirdiği dışsal faydaları da hesaba 
kattığımızda ülkemiz açısından faydalı bir 

program olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. 
Avrupa Birliği 2014-2020 bütçe dönemi için 
yeni bir yaklaşım benimsedi ve Ar-Ge desteği 
sağladığı çerçeve programlarla inovasyon 
ve uygulama desteği sağladığı programları 
Horizon 2020 - AB Araştırma ve Yenilik 
Çerçeve Programı adıyla tek bir program 
altında birleştirerek ilk çağrılara 2013 yılının 
sonunda çıktı. Biz de ülke olarak gerekli 
müzakereleri yürüttükten sonra bu programa 
katılım sağlamaya karar verdik. 
Hem çerçeve programlardaki deneyimimizi 
hem de ICTPSP programında elde ettiğimiz 

yüksek geri dönüşleri göz önünde 
bulundurduğumda Horizon 
2020’den üst düzeyde fayda 
sağlayacağımızı umut ediyor ve 
bekliyorum.

-Bilgi ve teknoloji gelişmiş 
ülkelerde önemli; yükselen 
bir ekonomi olarak Türkiye’de 
bilim ve teknoloji nasıl ön plana 
alınmalıdır? Bunun için neler 
yapılmalıdır? Türkiye gelişmiş 
ülkelerle bu alanda nasıl rekabet 
edebilir?

2014-2018 yılları arasına kapsayan 10. 
Kalkınma Planının 3 temel ekseninden 
birisi yenilikçi üretim ve istikrarlı yüksek 
büyümedir. Bu kapsamda Ar-Ge ve yenilik 
politikamızın temel amacı; teknoloji ve 
yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı 
artırılarak faydaya dönüştürülmesine, 
yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak 
araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine 
ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle 
ülkemizin küresel ölçekte yüksek rekabet 
gücüne erişmesine katkıda bulunmaktır. Bu 
çerçevede temel politikalarımız ise şunlardır:
Üniversite ve kamu kurumları bünyesindeki 
araştırma merkezleri, özel sektörle yakın 
işbirliği içinde çalışan, nitelikli insan gücüne 
sahip, tüm araştırmacılara kesintisiz 
hizmet veren ve etkin bir şekilde yönetilen 
sürdürülebilir yapılara dönüştürülecektir. 
Uluslararası düzeyde rekabetçi ve yüksek 
katma değerli yeni sektörler, ürün ve markalar 

ortaya çıkaracak Ar-Ge ve yenilik programları 
hayata geçirilecektir. 
Ar-Ge desteklerinde koordinasyon sağlanacak 
ve mevcut destek programları etki analizi 
çalışmaları yapılarak gözden geçirilecektir. 
Başta enerji ve imalat sanayi olmak üzere 
tüm sektörlerde, doğal kaynakların etkin 
kullanımını ve çevresel bozulmaların 
önlenmesini sağlayacak temiz teknolojiler 
ile katma değeri yüksek yeşil ürünler 
geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetleri desteklenecektir. 
Üniversite ve özel sektör işbirliğini daha 
kolaylaştırıcı ve teşvik edici önlemler alınacak 
ve ara yüzler oluşturulacaktır. 
Araştırmacı insan gücünün sayısı ve niteliği 
daha da artırılacak, özel sektörde araştırmacı 
istihdamı teşvikine devam edilecektir. 
Kamu tedarik sistemi yeniliği, yerlileşmeyi, 
çevreye duyarlılığı, teknoloji transferini ve 
yenilikçi girişimciliği teşvik edecek şekilde 
iyileştirilecektir.
Ar-Ge faaliyetleri, araştırma altyapıları ve 
araştırmacı insan gücü bakımından bölgesel 
ve küresel düzeyde işbirliği geliştirilecektir. 
Bu kapsamda kritik teknolojilerin transferinin 
kolaylaştırılmasına, içselleştirilmesine ve 
dünyadaki emsal teknolojilerle rekabet 
edebilecek şekilde geliştirilmesine önem 
verilecektir.
Ayrıca, yine 10. Kalkınma Planı kapsamında 
ülke açısından önem taşıyan sektörlerde, 
uluslararası rekabetçi teknolojik ürün ve 
markaların ortaya çıkarılmasını amaçlayan 
“Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme 
Öncelikli Dönüşüm Programı” ile kamu tedarik 
sisteminde yeniliği, yerlileştirmeyi ve teknoloji 
transferini teşvik edecek düzenlemeleri 
amaçlayan “Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji 
Geliştirme ve Yerli Üretim Öncelikli Dönüşüm 
Programı” oluşturulmuştur.

- İhracat yapan KOBİ sayısını artırmak için 
KOBİ’lerin yenilik ve Ar-Ge politikalarına 
öncelik verilmesi gerektiğini biliyorsunuz. 
Bilim ve teknoloji ile yenilik faaliyetlerinin 
özel sektör odaklı geliştirilmesi konusunda 
hükümetiniz ne gibi adımlar atıyor?
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Ar-Ge harcamalarının 2002 yılında 
yüzde 28,7’si özel sektör tarafından 
gerçekleştirilmekte iken bu oran 2012 yılı 
itibarıyla yüzde 45,1’e yükselmiştir. 2002 
yılında TZE (Tam Zaman Eşdeğer) Ar-Ge 
personelinin yüzde 20’si özel sektör tarafından 
istihdam edilmekte iken bu oran 2012 yılında 
yüzde 49,7’ye yükselmiştir. Özel sektör Ar-Ge 
faaliyetlerinin ve Ar-Ge personel istihdamının 
artmasında Ar-Ge destekleri, Teknoloji 
Geliştirme Bölgelerindeki (TGB) gelişmeler 
ve özel sektörün Ar-Ge merkezi kurmasına 
yönelik teşvikler de etkili olmuştur. 

2007-2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planı 
döneminde KOBİ’ler, esnaf ve sanatkârlar 
ile kooperatiflere yönelik strateji ve eylem 
planları hayata geçirilmiş, girişimcilik konseyi 
oluşturulmuş, girişimcilere yönelik çeşitli 
destek ve ödül programları başlatılmış 
ve kümelerin desteklenmesine yönelik 
mevzuat ve kapasite oluşturma çalışmaları 
sürdürülmüştür. Ayrıca, sanayi ve teknoloji 
bölgelerinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. 
2006-2013 döneminde; organize sanayi 
bölgesi (OSB) sayısı 130’dan 155’e çıkmış; 
tüm OSB’lerde faaliyet gösteren işletme 

sayısı 35 binden yaklaşık 46 bine yükselmiştir. 
TGB sayısı ise 22’den 52’ye çıkmış; tüm 
TGB’lerde faaliyet gösteren işletme sayısı 
604’den yaklaşık 2.500’e yükselmiştir. Ayrıca 
Plan döneminde Ceyhan ve Karapınar Enerji 
İhtisas Endüstri Bölgeleri ile Filyos Endüstri 
Bölgesi kurulmuştur. İhracat yapan KOBİ 
sayısı 2012 yılında 50 bin seviyesinde ve 
ihracat miktarları ise yaklaşık 90 milyar dolar 
seviyesindedir. 2018 yılında ihracat yapan KOBİ 
sayısının 60 bin seviyesine, ihracat miktarının 
ise 150 milyar dolar seviyesine çıkması 
planlanmaktadır.

2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma 
Planı döneminde bilim, teknoloji ve yenilik 
faaliyetlerinin özel sektör odaklı geliştirilmesi 
hususunda uygulanacak politikaları şu şekilde 
özetleyebiliriz:
Kuluçka, iş geliştirme merkezleri ve 
hızlandırıcıların nicelik ve nitelikleri 
artırılarak etkin bir şekilde hizmet vermeleri 
sağlanacaktır. 
Girişim sermayesi, bireysel katılım sermayesi, 
kredi garanti fonu, mikro kredi uygulamaları 
ve sermaye piyasası imkânları geliştirilerek, 
yeni girişim ve KOBİ’lerin finansmana erişimi 
kolaylaştırılacaktır.
KOBİ’lerin hem kendi aralarında hem de 
büyük işletmeler, üniversiteler ve araştırma 
merkezleriyle işbirliği halinde daha organize 
faaliyet göstermeleri ve kümelenmeleri 
desteklenecektir.
KOBİ’lerin markalaşmaları, 
kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş modelleri 
geliştirmeleri sağlanacaktır.
OSB, TGB, KSS ve Endüstri Bölgeleri 
uygulamaları geliştirilecek, daha nitelikli 
hizmet verebilmeleri için kurumsallaşmaları 
ve etkin bir biçimde yönetilmeleri 
sağlanacaktır.

- Araştırma altyapılarının daha etkin 
kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak 
üzere desteklenmesine ilişkin konuları 
düzenleyen Araştırma Altyapılarının 
Desteklenmesine dair Kanun Tasarısı 
Meclis’te. Kanun neleri getiriyor?

Bakanlığımız tarafından yatırım programları 
kapsamında kamu kurumlarına ve 
üniversitelere araştırma altyapısı desteği 
verilmektedir. Bu desteklerle belirli alanlarda 
uzmanlaşmış tematik araştırma altyapıları 
ile üniversitelerdeki araştırmacıların temel 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere merkezi 
araştırma laboratuvarları kurulmaktadır. Bu 
kapsamda kamu kurumları ve üniversitelerde 
oluşturulan araştırma altyapılarına 2003-2014 
yılları arasında yaklaşık 3 milyar TL kaynak 
sağladık. 
Bugüne kadar araştırma altyapılarının 
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kurulumu için ayrılan kamu kaynağının 
miktarı ve kurulan ve kurulmakta olan 
araştırma altyapılarının nitelikleri göz önüne 
alındığında, ülkemizde araştırma altyapısının 
güçlendirilmesi için önemli adımların atılmış 
olduğu görülmektedir. Ancak son yıllarda 
yapılan çalışmalar, kurulmuş olan merkezlerin 
yönetiminde, işleyişinde, personel yapısında 
birtakım yetersizlikler olduğunu ve buralarda 
yapılan Ar-Ge çalışmalarının yeterince 
ticarileşemediğini ortaya koymuştur. 
Araştırma altyapılarının yaşadıkları 
sorunlara çözüm sunabilmek ve bu yapıları 
sürdürülebilir ve etkin 
çalışan mekanizmalar haline 
getirmek amacıyla Araştırma 
Altyapılarının Desteklenmesine 
Dair Kanun Tasarısını 
hazırlamış bulunmaktayız. 
Tasarının özünde araştırma 
altyapılarının çeşitli performans 
kriterleri dikkate alınarak 
yeterlik değerlendirmesine 
tabi tutulması ve yeterlik 
verilen araştırma altyapılarının 
performans bazlı olarak 
desteklenmesi yer almaktadır. 
Bunun yanı sıra Tasarı, 
yeterlik alan araştırma 
altyapılarına tüzel kişilik 
kazandırarak kendi bütçelerinin 
ve yönetimlerinin olmasını 
sağlamaktadır. Nitelikli 
personeli esnek ücretlerle 
istihdam etme yanında 
yükseköğretim kurumları ve 
kamu kurumlarından geçici 
görevlendirmeler yoluyla 
araştırma altyapılarında 
çalışma imkânı getirilmektedir. 
Araştırma altyapılarıyla özel 
sektör arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesine büyük önem 
verilmiş, bu amaca yönelik 
olarak araştırma altyapılarında 
özel sektörün de temsil edildiği 
yönetim ve danışma kurullarının 
oluşturulması öngörülmüştür.
Araştırma altyapılarının 

yükseköğretim kurumlarıyla özel sektör 
ve/veya sivil toplum kuruluşu ortaklığında 
kurulabilmesine imkân sağlayan Tasarı 
altyapıların üniversite yerleşkelerinin yanı 
sıra teknoloji geliştirme bölgesi, organize 
sanayi bölgesi, endüstri bölgesi ve özel 
sektöre ait alanlarda kurulmasını da mümkün 
kılmaktadır.
Yeterlik verilen araştırma altyapılarının 
belirlenecek ilkeler doğrultusunda 
yükseköğretim kurumları, kamu kuruluşları 
ve özel sektörden araştırmacı ve diğer 
kullanıcılara açık olması ve kesintisiz 

hizmet vermesi Tasarının temel ilkelerinden 
biridir. Tasarıyla, araştırma altyapıları 
arasında işbirliklerinin geliştirilmesi 
amacıyla platformların oluşturulması ve 
platform faaliyetlerinin desteklenmesi de 
hedeflenmektedir. 

Araştırma altyapılarına, teknoloji geliştirme 
bölgeleri ve özel sektör Ar-Ge merkezlerine 
sağlanan muafiyet ve istisnalara benzer 
imkânlar sağlanması Tasarının getirdiği 
düzenlemeler arasında yer almaktadır.

-Kalkınma Bakanı başkanlığında, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Milli Eğitim 
Bakanı’ndan oluşacak Araştırma Altyapıları 
Kurulu’nun görevleri neler olacak?

Bu kurulun temel görevleri; araştırma 
altyapılarına yönelik strateji ve öncelikleri 
belirlemek, yeterlik, izleme ve değerlendirme 
karar sürecini yönetmek ve Tasarı 
kapsamındaki diğer stratejik kararları vermek 
olarak belirlenmiştir. 

Kurulun görev alanına giren konularda teknik 
düzeyde çalışmalar yapmak üzere “İzleme 
ve Yeterlik Değerlendirme Komitesi” de 
kurulacaktır. Komite ise Kalkınma Bakanlığı 
Müsteşarının başkanlığında Millî Eğitim 
Bakanlığı Müsteşarı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşarı, YÖK Başkanı ve TÜBİTAK 
Başkanından oluşacaktır.

-Kanunun araştırma ve geliştirmeyi (Ar-Ge) 
düzenleyen diğer kanunlarla benzer ya da 
ayrılan yanları neler?

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin 
destekleri düzenleyen gerek 5746 sayılı 
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun gerekse 4691 
sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 
doğrudan veya dolaylı olarak özel sektör 
Ar-Ge faaliyetlerine yönelik düzenlemeleri 
kapsamaktadır.
 
Tasarıda düzenlemeye konu olan 
üniversitelerdeki araştırma altyapıları ise 
temel ve uygulamalı araştırmalar ile rekabet 
öncesi Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmakta olup, 
oluşturdukları bilgi birikimi ile özel sektördeki 
Ar-Ge faaliyetlerini destekleyici ve tamamlayıcı 
bir rol üstlenmektedir. 

Kanun tasarısı ile insan gücü yetiştirilmesi ve 
bilgi birikiminin oluşturulması gibi hususlarda 
önemli görevler üstlenen bu altyapılara 5746 
ve 4691 sayılı kanunlarla benzer muafiyet ve 
istisnalar getirilmektedir.
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