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Bilgi Toplumu Stratejisi’ndeki 

bilişim öncelikleri…
Odağında büyüme ve istihdam olan 
BTS ve Eylem Planı, internet erişiminin 
yaygınlaştırılması ve kamuda bilişim 
personelinin istihdamına yönelik bir dizi 
düzenlemeyi öngörüyor. Yeni binalara internet 
zorunluluğu getirilirken yoksul ailelere 
ücretsiz internet erişimi sağlanacak. Özel 
sektörün “bilişim eğitimi” harcamasına 
devlet desteği verirken kamu hizmetlerinin 
sunumunda bilişimden daha fazla 
yararlanılacak. Devlette, “Bilişim Uzmanlığı” 
kadrosu açılırken sadece kadınlar ve 16 
yaşından küçük çocukların girebileceği “pembe 
internet kafe”ler kurulacak.

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu 
Dairesi Başkanlığı tarafından 
hazırlanan,  Türkiye’nin 2015-2018 
döneminde izleyeceği Bilgi Toplumu 

Stratejisi (BTS) ve Eylem Planı, Yüksek Planlama 
Kurulu tarafından kabul edilip 6 Mart 2015 tarihli 
Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. 
Stratejinin resmileşmesine ilişkin süreç, 2015 yılını 
bulduğundan daha önce 2014 olarak duyurulan 
başlangıç dönemi, 2015 olarak güncellendi. 
Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda 26 
kurum ve kuruluşun sorumluluğunda hayata 
geçirilecek olan BTS ve Eylem Planı’nda, 10. 
Kalkınma Planı’nda tanımlanan bilgi toplumu 
ve hedefleri ayrıntılandırıldı, bu politikaların 
hayata geçirilmesine yönelik strateji ve eylemler 
belirlendi.  

Büyüme ve istihdam odağında ve 8 ana eksende 
hazırlanan BTS, Türkiye’nin bilgi toplumu alanında 
geldiği aşama ve devam eden ihtiyaçları, temel 
sorunları ve önündeki fırsatları, 10. Kalkınma Planı 
başta olmak üzere ulusal, tematik ve bölgesel 
politika belgeleri ve Avrupa Birliği’nin ( AB) Avrupa 
için Sayısal Gündem girişimi gibi uluslararası 
arenadaki politika tercihlerini dikkate aldı.

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem 
Planı’nda, genişbant altyapısı ve sektörel rekabeti 
arttırmak için atılacak adımlar şöyle sıralandı: 
Bölgesel bazda düzenleme yaklaşımına geçilmesi; 
Fiber erişim destekleme programı oluşturulması; 
Düzenleyici çerçevenin gözden geçirilmesi; 
Öncül düzenleyici etki analizinin benimsenmesi; 
Ulusal genişbant stratejisinin hazırlanması; 

Spektrum kaynaklarının tahsis edilmesi; 4N mobil 
genişbant internete geçilmesi; Yerli 4N elektronik 
haberleşme ekipmanlarının teşvik edilmesi; 5N 
Ar-Ge ve standart çalışmalarına başlanması; 
Bina içi internet altyapısı kurulumunun zorunlu 
hale getirilmesi, İnternet Değişim Noktası (IDN) 
kurulumunun desteklenmesi.

Yeni binalara internet zorunluluğu 

2015-2018 dönemini kapsayan BTS ve Eylem 
Planı’na göre, okul ve hastaneler gibi tüm kamu 
binaları dahil yeni inşa edilen binalarda, bina 
içi internet altyapısı kurulumunun zorunlu hale 
getirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Bu 
kapsamda, fiber erişim altyapısı maliyetlerinin 
düşmesi ve yatırımların artmasına katkı vermek 
üzere bina içi iletişim altyapısına ait standartlar 
belirlenecek. Söz konusu altyapının paylaşımı ve 
bina sahiplerinin sorumluluklarına yönelik gerekli 
düzenlemeler, teknik şartname ve yönetmelikler 
hayata geçirilip uygulama denetlenecek. Çevre ve 
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Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda yürütülecek 
çalışmalarda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bilgi Teknoloji ve 
İletişim Kurumu (BTK) ile yerel yönetimler işbirliği 
yapacak. 
Bina içi internet altyapısı (fiber, ethernet, kablo 
TV vb.) binanın yapım aşamasında önceden 
belirlenecek standartlara göre gerçekleştirilecek 
ve bu sayede inşaat maliyetleri azaltılacak, 
bina içi fiber döşeme maliyeti düşürülecek. 
Fiber altyapı maliyetlerinin düşürülmesi ile 
yatırımların artmasına katkı sağlanacak ve kendi 
bina içi altyapısına sahip olan kullanıcılar farklı 
işletmeciler arasında kolayca geçiş yapabilecek. 
 
Yoksul ailelere ücretsiz internet erişimi

Maddi durumları olanak vermediği için 
internetten yararlanamayan dar gelirli ailelere,  
ücretsiz ve kotalı internet hakkı tanınıyor. Buna 
göre erişim fiyatlarının görece yüksekliği, 
farkındalık eksikliği ve benzeri nedenlerle internet 
erişimine sahip olmayan yoksul aileler tespit 
edilecek. Eğitim gören çocuğun yer aldığı aileler 
öncelikli olarak değerlendirilecek. Bu ailelere, 
kamu kaynakları kullanılarak belirli bir kotada 

internet erişim hizmeti sunumu sağlanacak. 
Böylece bu ailelerdeki bireylerin bilgi toplumuna 
dönüşüm sürecine katılımı artırılacak.

Özel sektörün “Bilişim eğitimi masrafı”nın 
yarısı devletten

Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) alanındaki 
hızlı değişimler örgün eğitimde öğrenilen bilgilerin 
güncelliğini yitirmesine neden olurken bu alanda 
çalışanların gelişmeleri yakalayabilmesi için 
kendilerini sürekli geliştirmesi gerekiyor. Bu 
nedenle BİT sektöründe meslek içi eğitimler 
yaygınlaştırılıp sektörde çalışanların yetkinlikleri 
artırılacak. BİT  alanında belirlenecek 
konularda özel sektörün meslek içi eğitim 
amacıyla yapacağı harcamalara yönelik destek 
mekanizması oluşturulacak, buna ilişkin mevzuat 
hazırlanacak. İlgili sivil toplum kuruluşları 
(STK) tarafından düzenlenecek meslek içi 
eğitim programlarına yönelik destek verilecek. 
Bu kapsamda mesleki eğitim programlarına 
katılan şirketler tarafından ödenen katılım 
ücretlerinin yüzde 50’si karşılanacak.

Kamu hizmetlerinin sunumunda bilişimden 
daha fazla yararlanılacak

e-Devlet hizmetlerinde mobil platformlar 
ve sosyal medyadan yararlanılmasına yönelik 
olarak kamu hizmetlerinin sunumunda mobil 
teknolojiler ile sosyal medya olanaklarından 
etkin biçimde yararlanılması sağlanacak. Bu 
amaçla kamu kurumlarına yol gösterecek bir 
rehber hazırlanacak, kamu hizmetlerinden mobil 
ortamda sunum potansiyeli yüksek olanlar talep 
analizi ile belirlenecek ve önceliklendirilecek. 
Mobil teknolojiler ve sosyal medya alanındaki son 
gelişmeler ile sunulan hizmetlerdeki kullanım 
kolaylığı ve sıklığı dikkate alınarak hizmetler 
düzenli olarak gözden geçirilecek ve geliştirilecek.

Devlet, “Bilişim Uzmanlığı” kadrosu açacak

Kamu kurumlarındaki bilgi işlem birimlerinin 
yetkinlikleri geliştirilirken bu birimlerde görev 
alanların istihdamından özlük haklarına kadar 
uzanan bir dizi yenilik gündeme gelecek. Bu 
kapsamda, kurumların bilişim kapasitelerinin 
geliştirilmesi amacıyla kurumların bünyesinde 
ve kurumlar arasında çeşitlilik arz eden bilişim 
personeli istihdam sistemi basitleştirilecek ve 
adil hale getirilecek. Ayrıca kurumlarda bilişim 
personeli istihdamı konusunda dış kaynak 
kullanımı, yarı zamanlı çalışma, kurumlar 
arasında geçici personel değişimi gibi yöntemler 
araştırılacak. 

Kamuda “Bilişim Uzmanı” ve “Bilişim Uzman 
Yardımcısı” kadrosu ihdas edilecek, bu şekilde 
istihdam edilecek personel, kadroya uygun/işin 
gerektirdiği nitelikleri ölçen işe alım süreçlerinden 
ve yeterlik sınavlarından geçirilecek. Söz konusu 
kadrolar için kariyer uzmanlıklara eşit özlük 
hakları ve kariyer olanakları belirlenecek. 
Ayrıca, bilişim personelinin kurumlar arasında 
görevlendirilmesi için yöntem geliştirilecek. Devlet 
Memurları Kanunu’nda ve ilgili diğer mevzuatta 
gerekli düzenlemeler yapılacak.

Bilinçli BİT kullanıma yönelik dersler

BİT konusunda bilinçlendirme için 
müfredat güncellenecek, verilen derslerin 
kapsamı BİT’in bilinçli kullanımına yönelik olarak 
geliştirilecek. BİT kullanımıyla ortaya çıkan 
riskler, siber suçlar, siber zorbalık, bilgisayar, 
internet ve oyun bağımlılığı, telif hakkı ihlalleri 
gibi konular, müfredat kapsamında ele alınacak. 
İlk ve orta öğretim müfredatı, etkin kullanıldığı 
durumda BİT’in ekonomik, psikolojik, sosyal, 
kültürel açıdan oluşturduğu olumlu etkiyi ifade 
edecek biçimde zenginleştirilecek. BİT’in bilinçsiz 
kullanımının yol açtığı risklere karşı bilinçlendirici 
içerik, müfredata eklenecek. Öğretmenlere de ilgili 
içerik konusunda hizmet içi eğitim verilecek. 
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Kadınlara “pembe internet kafe”ler 

BTS ve Eylem Planı’ndaki “İnternet Kafelerin 
Şartlarının İyileştirilmesi Eylemi” kapsamında, 
sadece kadınlar ve 16 yaş altı çocuklar için 
özel internet kafeler açılacak. “Kadınlara özel 
internet kafe” projesinin örnekleri, sadece İran ve 
Afganistan’da görülüyor.

Ayrıca İnternet kafe işletmecileri, uzmanlar 
tarafından belirlenen bir eğitim içeriği üzerinden 
sertifikalı eğitimlerden geçirilecek. Yapılan 
sınıflandırmanın ardından internet kafelerin, 
ihtiyaç olan bölgelerde kamu, yerel yönetimler 
veya STK’lar tarafından verilen yaygın bilişim 
eğitimleri için mekân olarak kullanılabilmesine 
yönelik önlemler alınacak. Belirlenen standartları 
taşıyan internet kafeler, otellerde olduğu gibi yıldız 
sistemine göre puanlanacak. Bu yıldızlar, internet 
kafelerin aydınlatma, havalandırma, büyüklük, 
bilgisayarların donanım ve yazılım kapasitesi, 
engellilere uygunluk gibi kriterlere göre verilecek. 
Bu yıldızlar ise rahatlıkla görünecek şekilde 
müşterilerin bilgisine sunulacak.

4G’ye yerli ekipman üretene teşvik

Yeni nesil erişim şebekelerine ait haberleşme 

ekipmanlarının yurtiçinde üretilmesine yönelik 
gerekli adımlar atılacak. Buna göre, yerli 4G 
elektronik haberleşme ekipmanlarının teşvik 
edilmesi sağlanacak. 

Ayrıca 4G elektronik haberleşme hizmetlerinin 
sunumu için gerekli altyapı unsurlarının yurtiçinde 
üretilebilmesine yönelik tedbirler alınacak. Bu 
amaçla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığının Ar-Ge fonu marifetiyle yerli üretim 
için çağrı bazlı destekler verilecek. Yerli 4G 
elektronik haberleşme ekipmanlarının teşvik 
edilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
TÜBİTAK, BTK ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
birlikte çalışacak.

Dijital oyun sektörü desteklenecek  

Bilgi Toplumu Strateji ve Eylem Planı’nda, 
dijital oyun geliştirme faaliyetlerine de yer 
veriliyor. Buna göre, sektör ve üniversite 
temsilcileri ile birlikte oyun sektörünün mevcut 
durumu, gelişiminin önündeki engeller, gelişme 
alanları gibi hususlar analiz edilecek ve bir yol 
haritası belirlenecek. Bu yol haritasına uyularak, 
oyun geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere, 
sektörün gelişimini destekleyecek strateji 

hazırlanacak. Bu stratejide oyun sektörüne yönelik 
teşvikler, yabancı yatırımların ülkemize çekilmesi, 
oyun sektöründe ihtiyaç duyulan insan kaynağının 
oluşumu ve üniversite ilişkileri ile gerekli 
mevzuat değişiklikleri kapsanacak. Eylemlerin 
sonuçları izlenerek, belirlenen politika ve teşvikler 
güncellenecektir.

İşletmelerin iş verimliliğini artırmada BT ve 
“bulut bilişim”

Önümüzdeki dönemde başta Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) olmak üzere 
işletmelerin iş verimliliğinin artırılmasında 
bilgi teknolojilerinden daha çok yararlanılacak. 
Bunun için “bulut bilişim” hizmetlerinin kullanımı 
desteklenecek.

Bu kapsamda, başta KOBİ’ler olmak üzere 
işletmelerin iş verimliliğinin artırılmasında bilgi 
teknolojilerinden yararlanılacak. Bunun için bulut 
bilişim hizmetlerinin kullanımı desteklenecek. 
Bulut bilişim hizmetlerinin gelişebilmesi 
ve yaygınlaşması için gerekli yasal ve idari 
düzenlemeler yapılacak. 
 
KOBİ’lerden son tüketicilere olan ticaret ile 
KOBİ’ler arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla 
sanal pazar yerleri kurulacak.
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