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62. Hükümet 
Programı’nda BT “e-Dönüşüm Türkiye Projesi”nden yeniden söz edilen programda,  

kamunun e-dönüşümünü büyük ölçüde tamamlayacağı, bilgi toplumuna 
dönüşüm alanındaki yatırımlara ağır lık verileceği, BT’nin etkin 
kullanılacağı, kamuda “kâğıtsız ofis” döneminin başlayacağı açıklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 1 Eylül 2014’te 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sunduğu 62. Hükümet Programı, 4 
Eylül 2014’te güvenoyu aldı. 189 sayfalık 62. Hükümet Programı’nı 
sunan Başbakan Davutoğlu,  “Rekabet gücümüzün artırılması, katma 
değeri yüksek ürünlerin üretimi için Ar-Ge yatırımlarına öncelik 
vereceğiz” dedi.

Hükümet programı, “Sunuş”, “İleri Demokrasi”, “İnsani Kalkınma”, “Yaşanabilir 
Mekânlar ve Çevre”, “Güçlü Ekonomi”, “Öncü Ülke” ve “Sonuç” olmak üzere 
7 bölümden oluşuyor. İlk 10 ekonomi arasına girmek için yönetimde sürekli 
yenilenmeyi bir gereklilik olarak görüldüğü belirtilen Programda,  “Kırtasiyeciliği 
azaltan mevzuat sade¬leştirmeleri yaptık, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın 
bir şekilde kullanıma önem verdik” bilgisine yer verildi.

Katma değerli internet girişimlerinin ortaya çıkması ve gelişimi desteklenecek
Programın “İleri Demokrasi” bölümündeki “Bilgi Toplumu” alt başlığını sunarken 
“Bilişim sektöründe ülkemizi Ar-Ge ve inovasyon üssü haline ge¬tirecek, 3 milyon 
metrekare alan üzerine Kocaeli’nde kurulmuş Bili¬şim Vadisi’nde altyapı ve 
üstyapı projeleri devam etmekte olup, 2015 yılında Ar-Ge firmalarına yer tahsisine 
başlanılacaktır” diyen Davutoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
“Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı’nı uygulama¬ya 
geçireceğiz. Bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik Ar-Ge, yenilik ve ihracat 
teşviklerinin, yüksek katma değerli internet girişimlerinin ortaya çıkmasını 
ve gelişimini de destekleyecek şekilde uygulanmasını sağlayacağız. Kamu-
üniversite-sanayi iş birliğini gerçekleştirmek, kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya 
kavuşturmak için Kamu-Üniversi¬te-Sanayi İş birliği Strateji Belgesi önümüzdeki 
dönemde yürür¬lüğe konulacaktır.”
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 BT alanında; tek¬nolojilerin etkin biçimde 
kullanılmasını ekonomik ve sosyal kalkınmanın 
ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini 
vurgulayan Davutoğlu, elektronik haberleşme 
sektöründeki düzenlemelerin et¬kinliğini artırarak 
Türkiye’nin uluslararası bir veri iletim merkezi 
haline gelmesini sağlayacaklarını söyledi.  
2015’te dördüncü nesil (4G) mobil elektronik 
haberleşme hizmetlerinin yetkilendirmesine 
yönelik çalışmaları yürüteceklerini bildiren 
Davutoğlu, BT alanında nitelikli insan kaynağının 
artırılması ve sayısal bölünmenin azaltılması 
için gerekli önlemlerin alınacağını belirterek 
“Ayrıca, teknolojideki gelişmeler ışığında mevcut 
mevzuatın güncellenmesi için gerekli çalışmaları 
yapacağız. e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile kamu 
bilgi ve iletişim teknolo¬jisi yatırımlarına öncelik 
verdik ve bu alandaki yatırımları hızlı bir şekilde 
artırdık. Hükümetlerimiz kamu hizmetlerinin 
elekt¬ronik dönüşümünde devrim niteliğinde 
mesafeler kaydetti. Bu Hükümet döneminde 
kamunun e-Dönüşümünü (e-Devlet) büyük oranda 
tamamlayacağız. Önümüzdeki dönemde 2014-
2018 dönemini kapsayan yeni Bilgi Toplumu 
Stratejisi ve Eylem Planını hayata geçireceğiz. 
Bu Strateji ve Eylem Planı çerçevesinde bilgi 
toplumuna dönüşüm alanındaki yatırımlara daha 
da ağır¬lık vereceğiz. Bilişim okuryazarlığının 
yaygınlaştırılması ve vatandaşlarımızın 
e-dönüşüme adapte olabilmeleri için teşvikte 
bulunacağız” diye konuştu.

Kamu alımlarının yeniliği, yerlileştirmeyi, teknoloji 
transferi¬ni ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek 
şekilde düzenlenme¬si amacıyla da Kamu Alımları 
Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim 
Programını hayata geçireceklerini açıklayan 
Başbakan Davutoğlu, “Öncelikli alanlardan 
enerji, bil¬gi ve iletişim teknolojileri ile sağlık 
alanları altında Enerji Verimliliği, Mobil İletişim 
Teknolojileri, Tıbbi Tanı Kitleri, Aşı, Biyomalzeme, 
Biyomedikal Ekipman, İlaç, Mikro/Nano 
Elektromekanik Sistemler, Ekran Teknolojileri 
(OLED dâhil) konularında teknoloji yol haritası 
oluşturma süreçleri tamam¬lanmıştır” bilgisi 
verdi. 

Okul kitapları sayısal ortamda
2015’te “en gelişmiş güvenlik” öğelerini için¬de 
barındıran kimlik kartlarını üretip en kısa zamanda  
vatandaşlara  dağıtılacağı bildirilen programda, 
ülke genelinde kısa sürede ortak bir standarda 
kavuşturulmuş coğrafi  bilgi sistemi altlığının hazır 
hale getirileceği, kamuda “kâğıtsız ofis” döneminin 
başlayacağı belirtildi. 
 “İnsan kaynağımız, demokrasi, girişimcilik, 
bilim, özgün düşünce ve özgüven ile güçlendikçe 
yeni Türkiye’nin medeniyet inşası hızlanacaktır” 
değerlendirmesinin yapıldığı programda, eğitimin 
öncelikli olduğu kaydedilerek şu ifadelere yer 
verildi:  

“Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına 
yönelik en önemli adımlarımızdan olan FATİH 
Projesi kapsamında okullarımıza akıllı tahta, 
çok fonksiyonlu yazıcı ve doküman kamera 
sistemi, tablet bilgisayar dağıtılmaya devam 
etmektedir. Mesleki eğitimin nitelik ve nicelik 
olarak geliştirilmesi, sektör ile ortak projelerin 
hayata geçirilmesi konusunda yıl içinde önemli 
adımlar atılacaktır. Üzerinde yoğun olarak 
çalıştığımız ve sonlandırmak üzere ol¬duğumuz 
önemli yeniliklerden biri de tabletlerin dağıtımının 
tamamlanması sürecine paralel olarak okul 
kitaplarının sayısal ortama taşınması ve 
uygun içeriklerin hazırlanmasıdır. Bu sa¬yede 
çocuklarımız ders kitaplarına tabletleri üzerinden 
ulaşma imkânına sahip olacaklardır.”

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık alanında 
pek çok yapısal düzenlemeler gerçekleştirdiğine 
değinilen programda, evde bakım ve tele-tıp gibi 
uygulamalarla sağlık hizmetlerinin kalitesinin 
artırılacağı ve maliyetinin düşürüleceği bildirildi. 

Programda, kentsel dönüşüm projelerinde 
yenilik¬çi ve katma değer yaratan sektörleri, 
yaratıcı endüstriler ile yük¬sek teknolojili ve 
çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulama¬lara 
ve vatandaşın da sürece katılımına öncelik 
verildiğine değinildi. 
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