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Siyasi partilerin 2015 seçim 
bildirgelerindeki A

dalet ve Kalkınma Partisi  (AK Parti), 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) , Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP) ve Halkların 
Demokratik Partisi’nin (HDP) 2015 seçim 
bildirgelerinde, “bilgi çağı”, “bilgi toplumu” 

ve bilgi toplumu ile bilişim ve iletişim teknolojilerine 
(BİT) yönelik hangi vaatler yer alıyor? 7 Haziran 
2015 Genel Seçimleri öncesi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde (TBMM) Grubu bulunan siyasi partilerin 
seçim bildirgelerindeki bilişim, internet ve e-devlet 
uygulamalarına ilişkin vaatleri inceledik. AK Parti, 
seçim beyannamesini, 16 Nisan; CHP, 19 Nisan; 
HDP, 21 Nisan ve MHP, 3 Mayıs’ta açıkladı. 

TBMM’de bulunan ve seçim bildirge/ beyannamesini 
açıklayan 4 partinin bilgi toplumu ve bilişim 
sektörüne ilişkin çarpıcı vaatlere yer verdiği 
görülüyor. Kamuda bilişim teknolojilerinin etkin 
kullanılacağını kaydeden seçim bildirgelerinde 
bilgi, bilişim, bilgi toplumu, internet, Ar-Ge, bilgi 
sistemleri, yerli yazılım üretim ve ihracatı, e-devlet, 
strateji, e-ticaret, kişisel veriler, siber güvenlik, ileri 
teknoloji, genişbant internet ile telekomünikasyon 
sektörüne ilişkin genel tespit, strateji, politika ve 
hedefler yer alıyor. Bildirgelerdeki bilgi ekonomisi, 
sosyal medya, büyük veri, “unutulma hakkı”, açık 
devlet ve açık veri, bulut teknolojisi, akıllı kentler,  
açık kaynak kodlu özgür yazılım, bilgiye erişim 
hakkı ve Veri Koruması Kurulu gibi ayrıntılı bilişim 
vaatleri ise sektörün siyasilerin ilgisini çektiğinin bir 
göstergesi olarak kabul ediliyor. 

Diğer üç seçim vaatleri arasında olmayan bakanlığa 
sadece MHP’de “Bilim, Teknoloji ve İletişim 
Bakanlığı” olarak yer veriyor. Seçim bildirge/ 
beyannamelerinde özellikle “teknoloji tüketen 
değil üreten ülke”, “bilgi ekonomisi”, bilgiye erişim 
hakkı, İnternet değişim noktaları, Siber Savaş ve 
Elektronik Güvenlik Komutanlığı, Bilişim Suçları 
İhtisas Mahkemeleri, KİK’te değişiklik, seçimlerde 
“e-oylama”, Kamu Bulutu Projesi, Veri Koruması 
Kurulu, yüksek teknolojili “Türk Malı” markalı 
ürünler, “Tıbbi Teknoloji ve Eczacılık” Genel 
Müdürlüğü, “Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik 
İşbirliği Merkezi” ile İnternet Girişimciliği Destek 
Merkezi vurgusu dikkat çekiyor. Özgür ve ücretsiz 
internet ile yerli cep telefonu üretilmesi müjdesi 
de veriliyor.  CHP ve HDP Passolig’i kaldıracağını 
belirtiyor.

AK Parti, Bilişim Suçları İhtisas 
Mahkemeleri ile İnternet değişim 
noktaları kuracak   

Seçim Beyannamesi’nde, AK Parti’nin sektörün 
ilgisini çeken vaatlerden bazıları şöyle 
sıralanıyor:

Türkiye Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı 
hazırlanacak. Kamu Bulutu Projesi ile kamuda 
büyük veri uygulamaları hayata geçirilecek. Her 
alanda dijital içerikle zenginleştirilmiş etkileşimli 
bir eğitim-öğretim sistemi yaygınlaştıracak. 
Oyun tabanlı öğrenme etkin hale getirilecek. 
Biyoteknolojik ürünlerde yerli üretim artıracak. 
Gençlerin bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
daha yaygın bir şekilde yararlanmaları için 
ücretsiz internet erişimi imkanı getirecek 
yenilikçi paketler geliştirilecek. Bilgisayar 
oyunları ve animasyonların üretilmesi teşvik 
edilecek. Bilgi  toplumu şartlarında  gelişen 
yeni işlerle genç ve kadın istihdamını artıracak 
bir çalışma ortamı oluşturulacak. Sosyal 
Yardım-İstihdam Bağlantısı Bilgi Sistemi 
geliştirilecek. E- ticaretin geliştirilmesi amacıyla 
mevzuat çalışmaları tamamlanacak. Yüksek 
teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine 
dayalı üretim  yapılabilmesi için ürün bazlı yerli 
tedarik modelleri geliştirilecek ve uygulanacak. 
Ulusal genişbant stratejisi  hazırlanacak. 
İnternet  değişim noktalarının kurulumu 
desteklenecek. Fiber erişim  destekleme  
programı oluşturulacak. Bilgi teknolojileri 
sektörüne  yönelik veri altyapısı güçlendirilecek. 
Siber Suçla Mücadele Stratejisi ve Eylem 
Planı hazırlanacak. Oyun Sektörü Stratejisi 
oluşturulacak. Bulut bilişim hizmetlerinin 
gelişebilmesi ve yaygınlaşması için gerekli 
yasal ve idari düzenlemeler yapılacak. Kişisel 
verilerin korunması  ve siber güvenliğe ilişkin 
yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. Bilişim 
Suçları İhtisas Mahkemeleri kurulacak. Akıllı 
kentler programı geliştirilecek. Akıllı ulaşım 
sistemleri yaygınlaştırılacak. Yeşil bilişim 
programı geliştirilecek ve hayata geçirilecek. 
Kültürel ve bilimsel nitelikte sayısal bilgiye açık 
erişim imkânları artırılacak. BİT destekli uzaktan 
çalışma koşulları yaygınlaştırılacak. Yurtdışından 
nitelikli bilişim işgücü çekme programı hayata 
geçirilecek. 

http://www.bilisimdergisi.org/s176

7 Haziran seçimleri için bildirgelerini açıklayan partilerin 
bildirgelerinde, bilgi, bilişim, bilgi toplumunu kapsayan genel 
kavramlar geniş ve çarpıcı bir şekilde yer alıyor. Bildirgelerde 

yer verilen bilgi ekonomisi, sosyal medya, büyük veri, “unutulma 
hakkı”, siber savaş, açık devlet ve açık veri, bulut teknolojisi, 
akıllı kentler, açık kaynak kodlu özgür yazılım, “e-oylama”, 

bilgiye erişim hakkı  ve Veri Koruması Kurulu gibi özellikle bilişim 
sektörüne yönelik kavramlara ilişkin vaatler de partilerin bilişim 

sektörüne olan ilgilerini gösteriyor. 

Asl ıhan  Bozkurt
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Seçim bildirgesinde AK Parti, bilişim ve 
teknolojiye şu başlık ve ayrıntılarda yer veriyor: 

1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL 
SİSTEM

Başta UYAP olmak üzere, yargıda bilişim 
hizmetlerinin daha da etkinleştirilmesini 
sağlayacağız. Bu alanda ileri bir adım olarak 
başlattığımız Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemini 
(SEGBİS) ülke geneline  yaygınlaştıracağız.

1.6. Yönetişim

Katılımcılık,  şeffaflık, hesap verebilirlik, 
etkililik, hizmetlerin sonucuna  odaklılık, 
bürokratik işlemlerde sadelik, bilgi 
teknolojilerinden yararlanma gibi ilkelerin 
uygulama etkinliğini artıracağız.

Kamu idaresini vatandaşlarımızın ihtiyacı  olan 
hizmetlere odaklı, dış çevreye açık, rekabetin  
ve bilgi  toplumunun gereklerine uygun hale 
getireceğiz.

e-Devlet çalışmalarının kurumlar üstü 

ve kurumlar arası düzeyde güçlü ve etkin bir 
koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlayacak 
yönetim ve organizasyon yapısını oluşturacağız.

2015 yılı başında uygulamaya giren Bilgi 
Toplumu Stratejimiz çerçevesinde, e-Devlet 
Stratejisi ve Eylem Planını hazırlayarak, 
uygulamanın izlenmesi  ve değerlendirilmesi için 
gerekli mekanizmayı oluşturacağız.

Yerel yönetim hizmetlerinin elektronik 
ortamda, ortak norm ve standartlarda sunulmasını 
sağlayacak ve e-Devlet Kapısına entegre edilen 
yerel yönetim hizmetlerinin sayısını artıracağız.

e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç  duyulan 
temel bilgi sistemleri ile ortak altyapılardan 
Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Ulusal 
Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı, Kamu Güvenli 
Ağı, Kamu Entegre Veri Merkezi projelerini 
gerçekleştirileceğiz. Yerel yönetimler de dâhil 
olmak üzere kamu kurumlarının, e-devlet 
hizmetleri sunumu amacıyla, dönemsel bilişim 
stratejilerini hazırlamalarını sağlayacağız.

Yeni girişimlerin oluşması, şeffaf kamu 
yönetimi anlayışına katkı sağlanması  ve daha fazla 
bilimsel çalışma yapılmasına  imkân tanınması  

amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının 
topladıkları ve ürettikleri verilerin, bilgi güvenliği 
tedbirlerini almak suretiyle, paylaşımını 
sağlayacağız.

e-Devlet uygulama ve hizmetlerinin 
geliştirilmesine ve e-Devlet Kapısı’na 
taşınmasına devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın 
kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmalarını 
mümkün olduğunca e-devlet üzerinden  
gerçekleştirmelerini sağlayacağız.

Türkiye Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planını 
hazırlayacağız.

T.C. Kimlik  Kartının tüm vatandaşlarımıza 
dağıtımını tamamlayacak ve e-devlet hizmetlerinde 
yaygın kullanımını sağlayacağız.

Kent hizmetlerinin hızlı, sağlıklı ve ekonomik 
olarak sürdürülebilir bir şekilde verilebilmesi için 
entegre kent yönetimi bilgi sistemini kuracağız. 
Akıllı kentler oluşturacağız.

Elektronik kamu hizmetlerini, kullanıcılara 
farklı platformlardan, birlikte işler ve bütünleşik 
bir yapıda sunulmasını ve vatandaşlarımızdan 
mükerrer bilgi  talep edilmemesini sağlayacağız.

Kamu veri merkezlerinin bütünleştirilmesi 
ve etkin hizmet verilmesi amacıyla Kamu Bulutu 
Projesi’ni hayata geçireceğiz.

Kamuda büyük veri uygulamalarını hayata 
geçireceğiz. Kamu yönetiminde BİT destekli 
katılımcılık uygulamalarını geliştirecek, 
Başbakanlık BİMER’i katılımcı yönetim 
mekanizmasının bir unsuru olacak şekilde yeniden 
yapılandıracağız.

TÜİK ve diğer kurum ve kuruluşlarca 
yayınlanan tüm istatistikleri tek bir çatı altında 
toplayan bir internet portalı kurarak işlerliği 
sağlayacağız.

• Uluslararası veri gönderim sistemini kuracak; 
veri gönderiminin bu sistem üzerinden  yapılmasını 
sağlayacağız.

• Kurumların tuttukları idari kayıtların 
envanterini çıkaracak; Ulusal Kayıt Sistemine 
(UKS) dâhil edilecek idari kayıtları tespit edeceğiz.

• Ulusal kayıt sistemi  standardının kurumların 
veri altyapılarında kullanımını sağlayacağız.

1.7. Şeffaflık

Mal bildirimlerinin şeffaf olmasını  

sağlayacağız. Mal bildirimlerinin elektronik 
ortamda  verilmesini ve kıyaslanmasını sağlayacak 
bilişim alt yapıları kuracağız. Bunlar, elektronik 
ortamda  bildirilecek ve isteyen herkes, kimin  
hangi gelirle  neyi elde ettiğini görebilecek.

2. İNSANİ KALKINMA, NİTELİKLİ TOPLUM

2.1. Nitelikli Eğitim

Müfredatı bilgi  teknolojileri destekli öğretime 
uygun hale getirerek eğitsel e-içeriklerin 
genişletilmesi ve daha da geliştirilmesini 
sağlayacağız.

Her alanda dijital içerikle zenginleştirilmiş 
etkileşimli bir eğitim-öğretim sistemini 
yaygınlaştıracağız.

Oyun tabanlı öğrenmeyi etkin hale getireceğiz. 
Mobil öğrenme sistemlerini geliştirecek; sosyal 
medyanın öğrenme aracı olarak daha etkin 
biçimde kullanılmasını sağlayacağız.

Konular ve kazanımlar bazında durum tespiti  
yapan bilişim sistemlerini yaygınlaştırarak eğitim 
sisteminin niteliğini artıracağız.

Birlikte,  problem çözmeye dayalı ve proje 
tabanlı öğrenmeyi teşvik eden eğitim teknolojilerini 
yaygınlaştıracağız.

FATİH Projesi aracılığıyla  tüm öğrencilere 
eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız.

2.2. Sağlıklı Nesiller

BİT destekli entegre uzaktan sağlık ve bakım 
uygulamalarını yaygınlaştırılacağız.

Biyoteknolojik ürünlerde yerli üretimi 
artıracağız. Böylece sağlıkta üreten ülke olacağız.

Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü ile 
ülkemizde sağlık alanında biyoeşdeğer ilaçların 
geliştirilmesini sağlayacağız.

2.4. Sosyal Koruma ve Yoksullukla Mücadele

Belirli  kıstaslar içerisinde, gençlerimizin bilgi  
ve iletişim teknolojilerinden daha yaygın bir şekilde 
yararlanmaları için ücretsiz internet  erişimi 
imkanı getirecek yenilikçi paketler geliştireceğiz.

Genç girişimciliğin güçlendirmeye yönelik  
finansman, teknoloji, işletme  ve pazarlama gibi 
konularda programlar düzenleyeceğiz.

Engellilere özel BİT yazılım ve donanımlarının 
yaygınlaştırılması sağlanacak. İnternet kafelerin  
şartları, başta fiziksel koşullar olmak üzere, 
tüm bireylere hizmet verilebilmelerini teminen 
iyileştirilecek. İnternette Türkçe sayısal içeriğin 
gelişimi desteklenecek. İnternet Girişimciliği 
Destek Merkezi oluşturulacak. e-İhracat Stratejisi 
hazırlanacak.
BİT destekli yenilikçi çözümlerin yaygınlaşmasında 
elektronik sektörünün üretici olarak yer alması 

desteklenecek. Yenilikçi  ve çevreye duyarlı  
ürün ve çözümlerin uluslararası standartlarda 
yerli üretimini sağlamak için Ar-Ge ve yatırım 
destek mekanizmaları oluşturulacak. Bulut 
Belediye Projesi ile elektronik ortamda sunulacak 
belediye hizmetlerini standartlaştırarak merkezi 
bir altyapıya kavuşturulacak. Su Bilgi Sistemi 
kurulup su ile ilgili  bütün verilere  tek merkezden 
erişilmesi sağlanacak. 

http://www.bilisimdergisi.org/s176
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Çocuklarımızın sevebilecekleri ve sorumlu 
birer birey olarak yetişmelerini sağlayacak içeriğe 
sahip bilgisayar oyunlarının ve animasyonların 
üretilmesini teşvik edeceğiz.

Şehirlerimizin, kültür  ve sanat varlıklarımızın 
ve toplum kesimlerinin zaman içindeki  
değişimlerini izleyecek şekilde Dijital Fotoğraf 
Arşivleri oluşturacağız. Böylece medeniyet 
birikimimizin gelecek nesillere  aktarılmasına 
katkıda bulunmuş olacağız.

Çağdaş kütüphanecilik anlayışı çerçevesinde  
kullanıcı odaklı, nitelikli kütüphanecilik 
hizmetlerinin verilebileceği özelliklere  sahip 
yeni kütüphaneleri hizmete açmaya devam 
edeceğiz. Kütüphane ve arşiv materyallerini 
sayısallaştıracağız.

Tüm Halk Kütüphanelerimizin internet erişimi 
ve bilgisayar konusundaki altyapı eksikliğini 
giderecek, kitap ve doküman varlıklarını 
artıracağız.

Milli Arşivimizin bütün belgeleriyle 
düzenlenerek elektronik ortamda araştırmacıların 
hizmetine sunulmasını sağlayacağız.

Kültür  kaynaklarımızın tıpkıbasım,  
sadeleştirme ve dijitalleştirme çalışmaları  
sonucunda modern teknolojinin imkânlarıyla 
gelecek kuşaklara ulaştırılmasına yönelik 
çalışmalarımızı hızlandıracağız.

2.9. Çalışma Hayatı

Kısmi zamanlı çalışma, staj, prim desteği gibi 
araçlarla ve bilgi toplumu şartlarında gelişen yeni 
işlerle genç ve kadın istihdamını artıracak bir 
çalışma ortamı oluşturacağız.

Yabancıların çalışma izinleri  ile ilgili  
kırtasiyeciliği tamamen ortadan kaldıracak, ilgili  
tüm kurumlarla entegre olan yeni bir otomasyon 
sistemi kuracağız.

2.10. Sosyal Güvenlik

Sigorta  işlemlerinin otomasyonla yapılması  
kapsamında çeşitli meslek mensuplarının 
tescil-terk işlemlerinin elektronik ortamda  
gerçekleştirilebilmesine yönelik çalışmalar 
yürüttük

ve tam otomasyona geçiş kapsamında 
faaliyetlere devam edeceğiz.

Sosyal güvenlik kurumuna erişimi artıracağız. 
e-randevu projesiyle randevu  sistemini etkin ve 
daha kolay hale getireceğiz.

3. İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ

3.1. Büyüme ve Makroekonomik İstikrar

• Teknoloji ve yenilik geliştirme kapasitesinin 
artırılması, 

İşgücü piyasasının  ihtiyaçlarıyla uyumlu bir 
biçimde, beşeri sermayenin geliştirilmesine 
yönelik eğitim politikaların yanı sıra, uygun 
çalışma ortamı  sağlanarak nitelikli insan gücünün 
ülkemize çekilmesini sağlayacak, teknoloji 
geliştirme yeteneği  ve kurumsal  kalite alanlarına  
önemli girdi temin edeceğiz ve böylece büyümeye 
katkı sağlayacağız.

Önümüzdeki dönemde, çevre faktörünü de 
dikkate alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini özel 
sektör odaklı olacak şekilde artıracağız. Elde 
edilecek çıktıların ticarileştirme ve markalaşma 
süreçlerini hızlandırarak  katma değer artışı 
sağlayacağız.

3.2. Ödemeler Dengesi

• Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere  
yönelik  Ar- Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine 
öncelik verilmek suretiyle, Türkiye Sanayi Stratejisi 
ve Sektörel Stratejiler hazırlayacağız.

• Orta ve yüksek teknolojili ürünlere  yönelik  
yeni yatırım destek programları oluşturacağız.

• Firmaların orta-yüksek  ve yüksek teknolojili 
ürün üretimine odaklanması amacıyla yatırım 
destek programlarının uygulamasına başlayacağız.

• Yüksek teknolojili ürünlere  yönelik  
yatırımları ülkemize çekmek üzere serbest 
bölgelerin cazibesini artıracağız.

• e-Ticaretin,  ihracatın  artırılmasında etkili 
bir araç olarak kullanılması amacıyla gerekli 
mekanizmaları geliştireceğiz.

3.4. Mali Piyasalar ve Finansal Hizmetler

• Finans piyasalarında gereksinim duyulan 
bilişim teknolojileri ürünlerini geliştirmek üzere 
“Teknoloji Geliştirme Merkezi” kuracağız.

• Teknolojik gelişmelere ve ortaya çıkan 

ihtiyaçlara paralel olarak, ödeme sistemlerini 
güçlendireceğiz.

• Mali piyasalarda Ar-Ge faaliyetlerini 
destekleyecek; mobil bankacılık ve internet 
bankacılığını yaygılaştıracağız.

3.5. Mali Disiplin

• Sosyal yardımlarda suiistimali engellemek 
ve hak eden herkese ulaşabilmek amacıyla, bu 
yardımlardan faydalanacak  kişileri daha objektif 
ölçütlere göre belirleyeceğiz. Bu alanda hizmet 
veren kamu kurumlarının veri tabanlarının 
entegrasyonunu tamamlayacağız.

• Vergileme alanında vatandaşa hizmete 
sunarken, teknolojinin imkânlarından daha çok 
yararlanacağız.

3.6. Kayıt Dışılığın Azaltılması

• Gümrük  kapıları ve gümrükleri modernize  
ederek yenileyeceğiz.

• Vergi ve sosyal güvenlik  bilincini 
geliştireceğiz amacıyla görsel medyada  yer alan 
programlardan faydalanacağız.

3.9. Yatırımlar

• Kamunun iş dünyasına elektronik ortamda  
sunduğu hizmetlerin birbirleri ile entegrasyonunu 
sağlayacak ve elektronik ortamda  daha fazla 
hizmet sunacağız.

3.10. İstihdam

• Sosyal Yardım-İstihdam Bağlantısı Bilgi 
Sistemini geliştireceğiz.

3.11. Tarım ve Gıda

Tarımsal istatistik ve kayıt sistemlerini 
geliştirmek amacıyla yürütülen projeleri 
sürdürecek,  tarım politikalarının yürütülmesine 
ilişkin  bilgi  altyapısı ile idari yapıyı geliştirerek 
tüm tarımsal  bilgi  sistemlerini AB ile uyumlu hale 
getireceğiz.

Tarım sayımını tamamlayacağız. Tarımsal 
verileri tek bir veri tabanında düzenleyerek  güncel 
halde takip edeceğiz.

Üreticiden tüketiciye  kadar tüm tarımsal  
verilerin izlendiği, değerlendirildiği ve raporlandığı 
bir sistem olan Tarım Sektör Entegre Yönetim  ilgi 
Sistemini (TARSEY) tamamlayacak ve etkin bir 
şekilde kullanacağız.

Tarımsal planlamada kullanılan bütün verilerin 
üretildiği noktada derlenerek  sürekli veri akışını 
sağlayacak olan Ülkesel Tarım Envanteri  Takip 
Sistemlerini (ÜTES) yaygın ve etkin bir şekilde 
uygulamaya koyacağız.

“Balıkçı  Gemileri İzleme ve Veri Toplama 
Sistemi”ni kuracağız.

3.12. Enerji Güvenliği

• Arama ve Ar-ge çalışmalarına ivme 
kazandıracağız.

• Enerji verimliliği alanında yönetim bilgi 
sistemini oluşturacağız ve koordinasyonu 
güçlendireceğiz.

• Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştıracağız.

3.13. Ulaştırma ve Lojistik

Uydu Sistemleri Entegrasyon ve Test 
Merkezimizde yerli uydumuzun (Türksat 6A) 
üretimini tamamlayacağız.

Türksat 4B’yi fırlatacağız.

Türksat 5A uydusunun yapımına  başlayacağız. 
Ülkemizdeki  havacılık ve uzay alanındaki 
faaliyetlerin yürütülmesi, yeni teknolojilerin 
takip edilerek kullanılması ve projelerde 
koordinasyonun sağlanması amacıyla Türkiye Uzay 
Ajansı’nı kuracağız..

• Kamu ve özel sektöre hizmet edecek 
istatistikleri toplayarak  lojistik veri tabanı 
oluşturacağız.

• Ulaşımda elektronik sistemleri 
yaygınlaştıracağız.

 

3.14. Ticaret

Girişimcilerin yurtdışı  pazarlara açılması 
amacıyla elektronik ticaret hizmetlerinin 
geliştirilmesini sağlayacağız.

Elektronik  ticaretin geliştirilmesi amacıyla 
mevzuat çalışmalarını tamamlayacağız.
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Geleneksel toptan  ve perakende sektörünün 
rekabet gücünü  artırıcı tedarik ve satış 
faaliyetlerini geliştirecek; bu kesimde modern 
işletme  teknikleri, yeni hizmet modelleri ve 
teknoloji kullanımını destekleyeceğiz.

Gümrük  işlemlerinin daha kolay ve hızlı 
yapılabilmesi ile firmaların lojistik maliyetlerinin 
düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla, 
ülkemizin  mevcut  kara hudut kapılarının  
modernize edilmesi, ihtiyaç  duyulan yerlerde  
yeni gümrük  tesislerinin yapılması  ve işlemlerin 
kolaylaştırılması için teknolojik imkânlar ve yeni 
yöntemler kullanılmasını sağlayacağız.

3.16. İnşaat, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik

Yapı denetimi sisteminin, mevzuat değişiklikleri 
ve teknolojik gelişmelere uyum  esnekliğini 
artıracak iyileştirmeler yapacağız. 

4. BİLİM,  TEKNOLOJİ VE YENİLİKÇİ ÜRETİM

4.1. Bilim, Teknoloji ve Yenilik

Önümüzdeki dönemde  Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetlerinin artırılmasına yönelik  destek 
sağlayan kurumlar arasında koordinasyonu 
güçlendirecek ve desteklerin etkinliğini artıracağız.

6550 sayılı Araştırma Altyapılarının 
Desteklenmesine Dair Kanunun  ikincil  mevzuat 
çalışmalarını tamamlayacağız ve hayata 
geçireceğiz. Bu Kanunun  hayata geçmesiyle 
araştırma altyapılarımızın özel sektörle çok 
daha yakın bir şekilde çalışması sonucunda 
araştırmaların ticarileşmesine önemli bir destek 
sunacağız.

Dışa bağımlılığın yüksek olduğu sektörlerde, 
yerli ürün ve teknolojiler geliştirilmesine 
yönelik araştırma programlarını destekleyerek  
etkinleştireceğiz.

Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine destek ve 
katkılarımızı artıracağız. Tasarım merkezlerini, 
Ar-Ge merkezleri gibi destekleyecek, Ar-Ge ve 
tasarım personelinin daha esnek çalışmasına 
olanak sağlayacağız. Ayrıca, KOBİ’lerin 
siparişe dayalı Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini 
destekleyeceğiz.

Bilim Merkezlerini 2015 yılında Kocaeli ve 
Kayseri’de  açacağız. 

Bilim Merkezleri’nde sergilenen  bilimsel 

materyallerin yerli imkânlarla üretimi için çalışma 
başlattık, TÜBİTAK’ta bununla ilgili  çağrıya çıktık.

İlk defa iktidarımız döneminde bilim 
diplomasisi faaliyetlerini başlattık. Önümüzdeki 
dönemde  yurtdışında yer alan bilimde öncü 10 
ayrı merkeze Bilim Müşaviri ve Ataşesi ataması 
yapacağız.

Sınai mülkiyet ve yönetimi ile ilgili  konularda 
yayın yapacak “Teknoloji Transfer Platformu”nu 
kuracağız. 

Fikri haklara konu ürün ve eserlerin  ülke 
ekonomisine katkısının tespiti, izlenmesi ve 
değerlendirilmesini sağlayacak, bilgi  ve veri 
altyapısını güçlendireceğiz.

“Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme 
Öncelikli Dönüşüm Programımız” kapsamında;

• Öncelikli  sektörlerde teknolojik ürün 
yatırımlarını ve prototip geliştirme süreçlerini 
destekleyeceğiz.

• Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı 
sistemler, bilişim ve savunma  sektörleri gibi 
öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımlarını 
ve kümelenme çalışmalarını destekleyeceğiz.

• Sanal ve gerçek ortamlarda Kamu-
Üniversite-Sanayi işbirliği platformları 
oluşturacağız.

• Araştırma merkezlerini özel sektörün 
kullanımına daha fazla açacağız.

• KOBİ’ler başta olmak üzere girişimciler 
ve yatırımcılar arasındaki ağlar ile mentörlük 
hizmetleri gibi mekanizmaları merkezi ve yerel 
düzeyde geliştireceğiz.

• Girişimcileri desteklemek  için finansman 
eksiğinin en çok hissedildiği erken aşamaya 
yönelik  bir fon kuracağız.

• Yenilikçi  girişimcilerin ticarileştirme 
projelerine yönelik destek sağlayabilecek  kredi 
garanti mekanizması oluşturacağız.

• Öncelikli  sektörlerde yenilikçi girişimciliği 
desteklemek amacıyla kuluçka merkezleri ve 
hızlandırıcılar kuracağız.

“Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve 
Yerli Üretim Öncelikli Dönüşüm” Programımızı,  
her yıl 100 milyar TL’yi aşan kamu alımlarımızı,  
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katkı sağlayacak; 
yeniliği, yerlileştirmeyi, teknoloji transferini 
ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek etkili bir 

politika aracına dönüştüreceğiz. Bu kapsamda;

• Kamu alımlarında orta-yüksek  ve yüksek 
teknoloji sektörlerindeki yerli firmaların payını 
artıracağız. Uluslararası doğrudan yatırımları 
daha fazla cezbedeceğiz. Ar-Ge harcamalarının 
artırılmasını sağlayacağız.

• Uluslararası yükümlülüklerimizi de dikkate 
alarak yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım 
garantili tedarik modelinin uygulanabilmesi için 
Kamu İhale Kanunu (KİK) ve ilgili  diğer mevzuatta 
gerekli düzenlemeleri yapacağız.

• Yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım 
garantisine dayalı üretim  yapılabilmesi için 
ürün bazlı yerli tedarik modelleri geliştirecek ve 
uygulayacağız.

• İş piyasasında, üniversitelerde ve kamu 
ve özel Ar-Ge merkezlerinde yurtdışından 
nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulan alanları 
belirleyeceğiz.

• İş, yatırım, çalışma, eğitim ve kültür  
ortamının yurtdışında tanıtımına yönelik  
faaliyetleri artıracak, yurtdışında bilim ve teknoloji 
müşavirleri görevlendireceğiz.

• AB Çerçeve Programlarına katılımın  
artırılmasına yönelik çalışmaları  artıracak ve 
Türkiye’nin ekonomik, tarihi, kültürel bağlarının 
güçlü olduğu  ülkelerle  AB Çerçeve Programlarına 
benzer programlar geliştireceğiz.

• Öncelikli  teknoloji alanlarında, araştırma  
merkezleri ve yükseköğretim kurumlarının 
yurtdışındaki muadilleriyle işbirliklerini 
geliştireceğiz.

• Yurtdışındaki lisansüstü eğitimli 
vatandaşlarımızın ülkemizle  ilişkilerinin canlı 
tutulması için bir iletişim ağı oluşturacak,  
yurtdışındaki Türk araştırmacılar için bir veri 
tabanı ve kataloğu oluşturacağız.

• Ülkemize yatırım yapacaklara yönelik  
tanıtımları yaygınlaştıracağız ve Ar-Ge altyapısı 
alanında yeni firma oluşumları ve girişimcilik 
faaliyetlerini destekleyeceğiz.

• Bilim ve araştırma  insanlarının ülkemize 
araştırma, ders verme ve konferans  amaçlı ziyaret 
mekanizmalarını çeşitlendireceğiz.

• Yurtdışında lisansüstü eğitim yapmış 
olan vatandaşlarımızın Türkiye’ye dönmelerini 
sağlamaya yönelik  Ar-Ge desteklerini 
yaygınlaştıracağız.

4.2. Sanayi Politikaları

Küresel rekabet gücümüzün artırılabilmesi 
için sektörel ve sektörler arası entegrasyonu 
güçlendirme kapsamında;

• Makine, tıbbi cihaz ve elektronik sektörlerinin 
hizmetler sektörü ile,

• Makine, tıbbi cihaz, otomotiv sektörlerinin 
elektronik sektörü ile aralarındaki entegrasyonu 
güçlendireceğiz.

Yüksek teknolojili yatırımlara daha fazla 
destek vereceğiz. İleri teknoloji sınıfında yer alan 
yatırımları, öncelikli yatırımlar kapsamına aldık ve 
5. bölge desteklerinden yararlandıracağız.

Ar-Ge’ye dayalı sanayi yatırımlarına yönelik  
projeler için finansman sağlayacağız. TÜBİTAK 
tarafından başta enerji, ulaştırma ve sağlık 
sektörleri olmak üzere imalat  sanayinde 
özel sektör tarafından hayat geçirilecek 
projeleri Türkiye Kalkınma Bankası aracılığıyla 
destekleyecek, yüzde 50’ye kadar uygun koşullu  
finansman sağlayacağız.

• Ülkemizin ihtiyacına göre planlanarak 
gerçekleştirilen Ar- Ge faaliyetleri sonucunda 
üretilen  ürünleri, fiyat ve geri ödeme uygulamaları 
açısından destekleyeceğiz.

Otomotiv sektöründe, tedarik zincirini  
kapsayan, tasarım, Ar-Ge, üretim ve satış-
pazarlama  süreçleri  bütününün yurtiçinde 
geliştirilmesi, katma değerin  artırılması,  çevreye 
duyarlı  yeni teknolojilerin geliştirilmesini 
sağlayacağız.

Elektronik sektöründe çift amaçlı teknolojilerin 
(savunma/ sivil) uygulama imkânlarını 
dikkate alacak; sektörün ulaştırma, otomotiv, 
makine başta olmak üzere diğer sektörlerle 
entegrasyonunu artıracağız.

Elektronik haberleşme alanında yeni nesil 
telsiz teknolojisine geçiş sürecinde baz istasyonu 
ve kontrol  birimleri ürünlerinin geliştirilmesi ve 
üretimine önem vereceğiz.

Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli yenilikçi 
çözümlerin yaygınlaşmasında elektronik 
sektörünün üretici olarak yer almasını 
destekleyeceğiz.

Elektronik  sektöründe rekabet öncesi Ar-Ge’yi  
teşvik edecek, laboratuar kapasitesi ile aydınlatma 
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ve görüntü teknolojileri konusunda araştırma  
altyapısını geliştireceğiz.

Yerli cep telefonu üretilmesini sağlayacağız. 
Bu kapsamda, TÜBİTAK akıllı telefon ve bileşenleri 
üretecek kuruluşlara destek için çağrıya çıkmış ve 
8 şirket bu konuda çalışmalara  başlamıştır.

4.3. Girişimcilik ve KOBİ’ler

Öncelikli  sektörlerde girişimciliği geliştirmek 
amacıyla doğrudan özel sektör tarafından veya 
özel sektör-kamu ortaklığında kurulan  kuluçka 
ve hızlandırıcı gibi yapılanmaların desteklenmesi 
amacıyla bir program oluşturacağız.

Ar-Ge yapan KOBİ’lere teknolojik ürün 
ticarileştirmesine yönelik  personel  destekleri  
sağlayacağız.

• Sanayi bölgelerinin teknolojik donanımı ve 
teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendireceğiz.

• İmalat sanayiinde endüstriyel otomasyon 
uygulamalarını yaygınlaştıracağız.

4.4. Bilgi Toplumuna Dönüşüm

AK Parti olarak, önümüzdeki dönemde  de 
bilgi  toplumu olma yolundaki adımlarımıza hız 
vereceğiz.

Ülkemizin bilgi  toplumuna dönüşümde 
önemli bir yere sahip olan, büyüme ve istihdam 
odaklı hazırladığımız 2015- 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 ağırlık vereceğiz.

Önümüzdeki dönemde  kamunun  
e-dönüşümünü (e-Devlet) büyük oranda 
tamamlayacağız.

4G mobil elektronik haberleşme hizmetlerine 
yönelik yetkilendirme çalışmalarını başlattık ve bu 
hizmetlerin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. 4G 
elektronik haberleşme ekipmanlarının yurt içinde 
üretilmesine yönelik  teşvikler  vereceğiz.

5G mobil elektronik haberleşme altyapısına  
ilişkin Ar-Ge çalışmalarını başlatacağız.

Elektronik  haberleşme sektöründe, düzenleyici 
çerçeveyi gözden geçirecek ve bölgesel  bazda 
düzenleme  yaklaşımına geçeceğiz.

Ulusal genişbant stratejisi  hazırlayacağız. 

Spektrum kaynaklarının kullanımında etkinlik

sağlayacağız.

Ülkemizde  internet  değişim noktalarının 
kurulumunu destekleyeceğiz.

Sabit ve mobil haberleşme altyapısı 
olmayan yerleşim yerlerinde altyapı kurulumu 
çalışmalarına devam edeceğiz.

Fiber erişim  destekleme  programı 
oluşturacağız. Fiber altyapı yatırımlarının 
artırılmasına önem verecek, hızlı ve kaliteli 
genişbant erişim  yaygınlığını sağlayacağız. 

FATİH Projesi kapsamında alınacak olan 
tablet bilgisayarların ihale süreci kritik görülen 
teknolojilerin yerlileştirilmesine yönelik  
tasarlayacak, Projenin  bir bütün olarak yazılım, 
hizmetler, uygulama ve sayısal içerik pazarının 
büyümesine imkân tanımasını  sağlayacağız.

Bilgi teknolojileri sektörüne  yönelik veri 
altyapısını güçlendireceğiz.

Bilgi teknolojileri firmalarının küresel 
pazarlara açılımını teşvik edeceğiz.

Oyun Sektörü Stratejisini oluşturacağız.

BİT’e yönelik  Ar-Ge, yenilikçilik ve ihracat 
teşviklerinin, belirlenecek öncelikli alanlarda,  
etkileri  ölçülebilir bir yapıda uygulanmasını 
sağlayacağız. Yazılım firmaları için yatırım 
yerinden bağımsız destekler oluşturacağız.

Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin iş 
verimliliğinin artırılmasında bilgi  teknolojilerinden 
daha fazla yararlanacağız. Bu kapsamda, 
bulut  bilişim hizmetlerinin gelişebilmesi 
ve yaygınlaşması için gerekli yasal ve idari 
düzenlemeleri yapacağız.

Kamunun, KOBİ’lere farkındalık eğitimleri ile 
danışmanlık ve aracılık hizmetlerinin verilmesini 
ya da desteklenmesini içerecek şekilde bulut  
bilişim hizmetlerinin yaygınlaşması sürecini 
kolaylaştırıcı  bir rol üstlenmesini sağlayacağız.

Kişisel verilerin korunması  ve siber güvenliğe 
ilişkin yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz. 
Siber Suçla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı 
hazırlayacağız.

Bilişim suçları ihtisas mahkemelerini 
kuracağız. Akıllı kentler programını geliştireceğiz. 
Yeşil bilişim programını geliştirilecek ve hayata 
geçireceğiz.

Kültürel ve bilimsel nitelikte sayısal bilgiye açık 

erişim imkânlarını artıracağız.

Meslek lisesi ve üniversitelerdeki BİT eğitim 
müfredatını güncelleyecek,  özel sektör ve eğitim 
kurumları arasındaki BİT eğitimi işbirliği programı 
geliştireceğiz. Yaygın mesleki bilişim eğitimleri 
düzenleyeceğiz. BİT destekli uzaktan çalışma 
koşullarını yaygınlaştıracağız.

Yurtdışından nitelikli bilişim işgücü çekme 
programını hayata geçireceğiz.

Engellilere  özel BİT yazılım ve donanımlarının 
yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.

Yoksul ailelere belirli ölçütlerle internet  
erişimi imkânı sağlayacağız. FATİH Projesi  
kapsamında dağıtılan tablet bilgisayarlardan alan 
çocukların bulunduğu aileler öncelikli olarak 
değerlendirilecek, bu ailelere belirli bir kotada 
internet erişim  hizmeti  sunumu kamu kaynakları 
kullanılarak sağlanacaktır.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere daha 
güvenli  ve bilinçli internet  kullanımı ve kullanıcı 
güvenini artıracağız.

İnternet kafelerin şartlarını, başta fiziksel 
koşullar olmak üzere, tüm bireylere hizmet 
verilebilmelerini teminen iyileştirecek, bu kafeleri 
sınıflandıracak, sağlıklı ve güvenli bir şekilde 
hizmet vermelerini sağlayacağız. Bu sayede, 
yaklaşık 5 milyon internet  kafe kullanıcısı için 
daha kaliteli ve güvenli hizmet ortamı  oluşturmayı 
hedefliyoruz.

İnternet erişiminin yaygınlaştırılması amacıyla 
gerekli çalışmaları  yapacağız. Bu kapsamda 
Türkçe sayısal içeriğin gelişimini destekleyeceğiz.

Yerel yönetimlerde kamu bilişim merkezleri 
kurulmasını destekleyeceğiz.

e-Ticaretin  gelişimini teşvik edecek ve 
e-Ticaret siteleri için güven damgası sistemini 
hayata geçireceğiz. e-İhracat Stratejisi 
hazırlayacağız.

İnternet Girişimciliği Destek Merkezi 
oluşturacağız.

 

5. YAŞANABİLİR ŞEHİRLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ÇEVRE

5.1. Refahın Bölgelere Dengeli Dağılımı

Üniversitelerin bulundukları bölgelerle 

bağlantılarının güçlendirilmesi, öncelikle 
bölgelerindeki işletmeler ve kurumlara hizmet 
sunan bilgi,  yenilik ve teknoloji aktarım merkezleri 
haline gelmesini sağlayacağız.

Bölgesel desteklerde, Avrupa  Birliği 
gereksinimlerini de karşılayacak kapsamlı bir 
İzleme Bilgi Sistemi  kuracağız.

5.2. Mekân Planlaması ve İmar

Coğrafi nitelikli mekânsal bilgi  üreten ve 
kullanan kuruluşlar arasında birlikte çalışabilirlik 
esaslarını hayata geçirecek ve ulusal coğrafi  bilgi  
sistemi altyapısını kuracağız.

5.3. Kentsel Dönüşüm ve Konut

• Yenilikçi  ve çevreye duyarlı  ürün ve 
çözümlerin uluslararası standartlarda yerli 
üretimini sağlamak için Ar-Ge ve yatırım destek 
mekanizmaları oluşturacağız.

5.5. Yerel Yönetimler

• Bulut Belediye Projesi ile elektronik ortamda  
sunulacak belediye  hizmetlerini standartlaştırarak 
merkezi bir altyapıya  kavuşturacağız.

5.7. Çevrenin Korunması

Büyükşehirlerde akıllı sistemlerle desteklenen 
bütünleşik toplu  taşıma sistemlerini hayata 
geçireceğiz. Elektrikli demiryolu hatlarını  
yaygınlaştırarak sera gazı emisyonlarını 
azaltacağız.

Su Bilgi Sistemi  kuracağız ve böylece su ile 
ilgili  bütün verilere  tek merkezden erişilmesini 
sağlayacağız.

5.8. Afet Yönetimi

• Her türlü  bilimsel çalışmayı kapsayan 
Türkiye Afet Bilgi Bankasını kuracağız.
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CHP’nin seçim bildirgesinde ise bilgi toplumu, 
bilişim ve teknoloji şu başlık ve ayrıntılarda yer 
alıyor:  

Bilgi Toplumu ve Demokrasi

CHP iktidarında, bilgi toplumuna geçişi 
sağlamak için insana daha çok yatırım yapılacak, 
yurttaşlarımızın kendini gerçekleştirebilmesi için 
daha fazla olanak sunulacaktır.

Bilgiye erişimin artması, hem kamu 
hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını 
mümkün kılacak hem de siyasal süreçlerin giderek 
şeffaflaşmasını sağlayacaktır.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ

• Kişisel verilere hâkim kararı olmaksızın 
erişilmesini engelleyecek, bu yolla elde edilen 
kişisel verileri yargı kararı ile imha edeceğiz.

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu 
demokratik ilkeler çerçevesinde, “unutulma 
hakkını” da kapsayacak şekilde en kısa zamanda 
kabul edeceğiz.

• TİB’i özel hayatın korunması ilkesine göre 
yeniden yapılandıracak ve saydamlaştıracağız.

ÇOĞULCU MEDYA, ÖZGÜR İNTERNET

Bilgiye erişim hakkını güvence altına alacağız

• Yurttaşların bilgilenme hakkını yasal güvence 
altına alacağız.

• Ulusal ve yerel tekelleşmeyi engelleyecek 
önlemlerle bilgi kaynaklarının çeşitliliğini güvence 
altına alacağız.

• Mahkeme kararıyla alınan yayın yasaklarını, 
yurttaşların bilgiye erişim haklarını gözetecek 
şekilde kısıtlayacağız.

İnternet ve sosyal medya kullanımını 
özgürleştireceğiz

• İnternete ilişkin tüm kanunları, taraf 
olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile uyumlu 
hale getireceğiz.

• Mahkemeler dışındaki mercilerin erişim 
engelleme yetkisini kaldıracağız.

• Yasaklara zemin oluşturan katalog suçları 
yoruma açıklık bırakmayacak şekilde tanımlayacak 
ve bu suçların kapsamını daraltacağız.

• İçişleri Bakanlığı kararnamesi ve polis eliyle 
yapılan sosyal medya izlemeleri ve fişlemelerine 
son vereceğiz.

• Siyasilerin, İnternet paylaşımlarını hedef 
alan keyfi tazminat davalarıyla yurttaşların eleştiri 
hakkını gasp etmesine izin vermeyeceğiz.

İSTİHDAM YARATAN, KAPSAYICI EKONOMİ

 CHP ekonomiyi, merkezine insana yatırımı alan 
bir kalkınma anlayışı ile yönetecektir. Bu kalkınma 
anlayışı yüksek katma değerli, yeniliğe (inovasyona) 
dayalı ve rekabetçi üretimi hedeflemektedir. Bu 
hedef küresel ısınma ve çevre kirliliğine karşı 
yeşil ekonomiye dönüşümü ve sürdürülebilirliği 
sağlamayı kapsamaktadır. 

Üretim ve ihracatta yüksek teknolojiye dayanan, 
katma değeri yüksek malların payı artacaktır. 

CHP’nin ekonomi programı bilgiye, 
bilginin altyapısına ve insana yatırım yapmayı 
öncelemektedir. 

Bilgi, teknoloji ve bilişim altyapılarını tüm 
toplumun kullanmasını önceleyen bu ekonomik 
yaklaşım Türkiye’nin sosyal bilgi ekonomisinde 
dünyada öncü ülkeler arasına girmesini olanaklı 
kılacaktır. 

CHP’nin ekonomi programı, yurttaşlarımızı, bilgi 
ve bilişime kavuştururken, fiziksel sermayenin de 
paylaşımına ortak edecektir. Sermayenin tabana 
yayılması ve halkımızın bilgi ile buluşturulması 
yeni bir sanayi devrimini mümkün kılacaktır. CHP 
iktidarında, Türkiye’nin bilgi çağını yakalaması 
ve sermayenin bilgi barındıran sermayeye 
dönüştürülmesi kamu eliyle teşvik edilecektir. 

BİLGİ VE TEKNOLOJİYLE ÜRETEN VE BÜYÜYEN 
EKONOMİ

• Sadece tüketen değil, üreten bir ekonomi 
modelini esas alacağız.

• Türkiye’nin emek yoğun bir ekonomiden, 
üreten ve bilgi yoğun bir ekonomiye geçmesini 
sağlayacağız.

• Türkiye’yi yalnızca bir üretim ve lojistik üssü 
olmaktan çıkaracak, kendi markalarını yaratan bir 
ileri üretim ve kademeli olarak teknolojik gelişme 
üssüne dönüştüreceğiz.

• Teknolojik gelişmenin toplumun tüm 
kesimlerinin yaşam kalitesini artırmasını 
sağlayacağız.

GÜÇLÜ SOSYAL DEVLET İLE İSTİKRARLI VE 
KAPSAYICI BÜYÜME

• Yeni teknoloji alanlarının yanı sıra, geleneksel 
üretim sektörlerinde katma değeri yüksek ürün ve 
faaliyetleri geliştireceğiz.

EKONOMİ YÖNETİMİNDE HUKUKUN 
ÜSTÜNLÜĞÜ VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK

Yatırımlar İçin Akılcı Teşvik Sistemleri

• Akılcı bir teşvik sistemiyle, bilgi yoğun 
sektörleri destekleyecek, kadın ve gençlerin iş 
gücüne katılımını artıracağız.

• Yeni teşvik ve destek programının İnternet 
üzerinden tek noktadan erişilebilir olmasını 
sağlayacağız.

ŞİRKETLER VE KOBİ’LER

• Yüksek teknolojiye odaklı yatırımlara, 
yeşil projelere, kadın girişimcilere ve genç 
girişimcilere verilen şirket kredilerine özel teşvikler 
sağlayacağız.

• Kuracağımız “Teknobank” ile teknoloji gelişme 
bölgelerinin etkinliğini artıracak; yenilikçiliği, 

teknoloji yatırımlarını ve adaptasyonunu, yeni 
teknoloji tabanlı ürünleri ve e-ticaret faaliyetlerini 
destekleyeceğiz.

ŞİRKETLERİN VE İŞLETMELERİN KÜRESEL 
REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI

• KOBİ’lerin yeni teknoloji temelli dönüşümlerini 
hızlandırarak, teknoloji yoğun ürün ve üretim süreci 
geliştirmelerini sağlayacağız.

• Şirket birleşme ve alımlarını özendireceğiz. 
Bu sayede ölçek ve kapsam fırsatlarından 
faydalanılması ve teknolojik olanakların paylaşımını 
sağlayacağız.

ŞİRKETLERİN DEĞER ZİNCİRİNDE KATMA 
DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİM AŞAMALARINA GEÇİŞİ

• Ar-Ge faaliyetlerinin üretim odaklı ve tasarım 
sürecini kapsayacak şekilde yürütülmesini 
sağlayacağız.

• Sektör öncüleri, STK’ler ve kamu ortaklığıyla 
başlatılacak teknoloji, sayısal ve finansal 
okuryazarlık eğitim seferberliği ile iş gücünün 
genel beşeri sermaye birikimlerini yeni büyüme 
stratejimizle uyumlu hale getireceğiz.

BİLGİ EKONOMİSİ ATILIMI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

• Yeni teknoloji atılımında kamunun sürükleyici 
bir güç olmasını sağlayacağız.

• Bilgi teknolojilerinde sadece tüketen değil, 
aynı zamanda üreten ülke olacağız.

• Bilgi ekonomisine dönüşüm için yeni teknoloji 
ve Ar-Ge alanları ile eğitim başta olmak üzere 
sosyal gelişmeyi kapsayan yapısal reformları 
gerçekleştireceğiz.

EĞİTİMİN EKONOMİYLE BAĞLANTILARININ 
GÜÇLENDİRİLMESİ

• Bilgi ekonomisine geçmek için eğitimde eşit 
fırsatların ve koşulların yaratılmasını sağlayacağız.

• İş gücümüzün yeni teknolojilere uyum 
sağlamasına dönük olarak, tüm çalışanları mesleki 
eğitim ve hayat boyu öğrenme olanaklarına 
kavuşturacağız.

• Bilim, teknoloji ve eğitim alanlarında 
uzaktan eğitim olanaklarını kullanarak yurt içi 
ve yurt dışındaki uzmanların deneyimlerinden 
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yararlanacağız.

• Okul öncesi eğitimi bilgi ekonomisine geçiş 
için nitelikli ve kapsayıcı bir hazırlık süreci olarak 
geliştireceğiz.

• Zorunlu eğitimin tüm kademelerinde bilişimin 
yerini artıracağız.

AR-GE VE YENİLİKÇİLİK ÇALIŞMALARI

• Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payını, AB 
standardı olan yüzde 3 düzeyine çıkaracağız.

• Teşvikleri finansman aracı olmaktan 
çıkaracağız. Ar-Ge teşviklerini etkinleştirecek 
ve üretim ve bölgesel ihtiyaçları gözeterek 
düzenleyeceğiz.

• Ar-Ge desteklerine erişimi kolaylaştırmak ve 
desteklerin etkinliğini artırmak için kurumlar arası 
form ve süreç farklılıklarını ortadan kaldıracak, 
eşgüdümü sağlayacağız.

• AB ülkelerinin “akıllı uzmanlaşma” stratejisini 
bölgesel ekonomilere uyarlayacağız. Bölgesel Ar-
Ge politikalarını bu stratejiye göre oluşturacağız.

• Kamu araştırma kurumlarının kapasite ve 
sayısını artıracağız ve etkin kamu desteğiyle kamu 
araştırma kurumları – üniversite – sanayi işbirliği 
modelini geliştireceğiz.

• Ar-Ge faaliyetlerini kurumsallaştıracak, yeni 
uluslararası Ar-Ge ortaklıkları kuracağız.

• Bilişim ve teknoloji alanında kamu politikaları 
geliştirmek ve harcamaların etki analizini yapmak 
üzere bir veri bankası oluşturacağız.

Ar-Ge Merkezleri

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji 
Geliştirme Merkezleri ve İş Geliştirme Merkezleri’ni 
yeniden yapılandırarak “Bölgesel İş ve Teknoloji 
Geliştirme Merkezleri” kuracağız.

• Merkezlerin işleyişini düzenleyen mevzuatı 
basitleştireceğiz.

• Merkezlerin bölgelerin özellikleri göz önüne 
alınarak belirlenecek sektörel uzmanlıklar 
geliştirmelerini sağlayacağız.

• Bu merkezlerde üretim teknolojileri, iş ağı 
ve pazar geliştirme, ihracat ve insan kaynakları 
alanlarında destek sağlayacağız. 

Bilişim Reformu

• Yerli yazılım üretimini teşvik edecek, yazılım 
sektörünün büyümesi için destek vereceğiz.

• Bilişim sektörüne yönelik güçlü bir talep 

oluşmasını kamu desteğiyle sağlayacağız.

• Bilişim alanında ara elemanı eğitimine öncelik 
vereceğiz.

• UMEM kapsamında üniversite mezunu 
genç işsizlere bilişim eğitimi vererek istihdam 
yaratacağız.

• Yazılım ihracatını engelleyen dolaylı vergileri 
kaldırarak bilişim sektörünün uluslararası rekabet 
gücünü artıracağız.

KOBİ’LERDE BİLİŞİM DÖNÜŞÜMÜ

• Bilgi ekonomisine dönük yapısal reformlardan 
KOBİ’lerin faydalanmasına öncelik vereceğiz.

• KOBİ’lerin İnternet temelli üretim ve satış 
yapmasına yönelik teşvikler uygulayacağız.

• E-ticareti kolaylaştırıcı alternatif ödeme 
sistemlerinin geliştirilmesini ve elektronik fatura 
kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlayacak 
mevzuat değişikliklerini gerçekleştireceğiz.

• KOSGEB kanalıyla KOBİ’lerin e-dönüşümlerine 
yönelik destek ve teşvik sağlayacağız.

• KOBİ’lerin bulut bilişimi, e-tedarik, e-stok 
yönetimi ve veri merkezlerini kullanmalarını teşvik 
edeceğiz.

• Sayısal okuryazarlık eğitim seferberliğinde 
KOBİ çalışanlarına öncelik vereceğiz.

BİLİŞİMDE ATILIM

Altyapıya Daha Fazla Yatırım

• Yeni teknoloji atılımında kamunun sürükleyici 
bir güç olmasını sağlayacağız.

• Tüm yurttaşlarımızı ucuz ve hızlı geniş bant 
İnternet erişimine kavuşturacağız.

• Evrensel Hizmet Fonu’nu amacına uygun 
kullanacağız.

• İnternet erişimini en düşük maliyetle sunmak 
için gereken fiber optik ve yeni nesil şebeke altyapı 
yatırımlarını yapacağız.

• İnternet altyapısının sağlanmasında tüm 
eşitsizlikleri ortadan kaldıracağız.

• Kamu altyapı yatırımlarının, bilişim 
hizmetlerinin eşgüdümü ve finansmanın yanı sıra 
bilgi ve teknolojinin kullanımında da etkin bir rol 
üstlenmesini sağlayacağız.

• E-devlet hizmetlerinin yaygınlaştıracak, daha 
etkin kullanılmasını destekleyeceğiz.

Yasal Düzenlemeler

• Yeni teknolojilerin tüm sektörlere ve 
işletmelere yayılmasını destekleyecek politikalar 
geliştirecek, bu alandaki yasal engelleri 
kaldıracağız.

• İnternet’e dair düzenlemeleri; kullanıcıların, 
içerik sağlayıcıların, özel sektör ve STK’lerin 
görüşlerini alarak yapacağız.

• Kişisel verilerin korunmasında, kamuya 
tanınan her türlü istisnayı kaldıracağız.

• Veri Koruması Kurulu’nun bağımsız olmasını 
sağlayacağız.

• Bulut bilişim ve veri merkezi hizmetlerinin 
genel güvenliğinin sağlanması ve bu hizmetlerin 
özel güvenlik denetimlerine tabi tutulmasına 
yönelik yasal düzenlemeleri yapacağız.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ

• Yurt dışında girişimcilik konusunda deneyim 
kazanmış yurttaşlarımızın Türkiye’deki girişimcileri 
desteklemesini sağlayarak bu konudaki yetenek ve 
bilgi havuzunu genişleteceğiz.

• Üniversite, sanayi ve kamu ortaklığında 
verilecek ‘’tekno-girişim’’ eğitimleri ile ileri 
teknoloji alanına ilgi duyan üniversite mezunlarının 
girişimci olmalarını destekleyeceğiz.

• Türkiye Girişimcilik Konseyi yerine Girişimcilik 
Bakanlığı kuracağız.

• Sadece yüksek lisans eğitimi ve Ar-Ge ile 
ilgilenecek olan “Girişimcilik Üniversiteleri” 
kurulması yönünde yasal düzenlemeleri yapacağız.

• Eşgüdümünü girişimcilik üniversitelerinin 
sağlayacağı ve her bölgenin sektörel farklılıklarının 
gözetileceği  “Girişimcilik Okulları (Fabrikaları)” 
kuracağız.

• Bu okullarda, yaşam boyu eğitim merkezleri, 
kuluçka merkezleri, profesyonel destek birimleri 
ve tam donanımlı atölyelerin bulunmasını 
sağlayacağız.

• Tüm üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik 
(inovasyon) eğitimlerinin artıracağız.

TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRETİM 
MERKEZLERİ

• Kurum bünyesinde makine ve donanım 
parkları kurarak küçük çiftçilerin ve işletmelerin 
teknolojik yatırımlara finans ayırmadan 
büyümelerine olanak tanıyacağız.

ENERJİ

• Sanayileşme politikamızda enerji tüketimi 
düşük, katma değeri yüksek, ileri teknolojilere 
dayalı sanayi dallarının (elektronik, genetik, yazılım, 
nano-teknolojiler, uzay, havacılık vb.) gelişimine 
ağırlık vereceğiz.

YERLİ İMALAT SANAYİSİ

• Enerji alanında Ar-Ge çalışmalarını, 
kamu, özel sektör ve üniversite iş birliği ile 
gerçekleştireceğiz.

ALT SEKTÖRLER

• Yenilenebilir enerji sektöründe ekipmanların 
yerli üretimi için köklü bir Ar-Ge ve teşvik politikası 
gerçekleştireceğiz.

• Nükleer teknolojiye, kategorik olarak 
karşı olmamakla birlikte, mevcut nükleer enerji 
teknolojilerine dayalı sorunlarını giderememiş riskli 
santrallerin kısa vadede ülkemizde kurulmasına 
izin vermeyeceğiz.  

• Uzun vadede gerçekleştirilecek nükleer 
ve benzeri tüm enerji projelerinde, teknoloji 
transferinin, güvenliğin ve verimliliğin vazgeçilmez 
ön koşul olmasını sağlayacağız.

• Bu alandaki teknoloji geliştirme çalışmalarını 
diğer kaynaklarda olduğu gibi yakından takip 
edecek, ülkemizin güvenli ve verimli enerji 
kaynaklarının geliştirilmesinde önde gelen ülkeler 
arasında yer 

GENÇLİĞİNİ YAŞAYAN GENÇLER

• Yurtlarda ücretsiz geniş bant İnternet erişimi 
sağlayacağız.  

Toplum için Kamu Yönetimi

• E-devlet araçlarının etkin şekilde 
kullanılmasını sağlayacağız.

Şeffaf Bir Kamu Yönetimi Kuracağız

• Bilgi Edinme Kanunu’nu şeffaflığı artıracak 
şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

• Kamu İhale Yasası’nı AB standartlarına uygun 
hale getireceğiz. Kurum’a kaybettiği yetkileri 
yeniden kazandıracağız.

• Kamu alımlarında elektronik ihale sistemini 
hızla uygulamaya geçireceğiz.

• Tüm kamu yöneticilerinin güncel mal 
bildirimlerinin, İnternet ortamında kamuoyunun 
bilgisine sunulmasını zorunlu kılacağız.
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EĞİTİM

Bilgi Toplumuyla Uyumlu Müfredat

• Özgürlükçü, eleştirel düşünceyi temel alan, 
demokrasi ve bilgi çağı ile uyumlu yeni bir müfredat 
oluşturacağız.

Bilimsel Araştırmalar

• Tüm bilimsel araştırmalara ve Ar-Ge 
çalışmalarına daha fazla kaynak ayıracağız.

• İnternete dayalı uzaktan öğrenme yöntemleri 
ile derece ve mesleki sertifika programları 
oluşturacağız.

SAĞLIĞA EŞİT ERİŞİM

• “Temel Sağlık Hizmetleri”, “Yataklı Tedavi 
Kurumları”, “Sağlık Personeli”, “Tıbbi Teknoloji 
ve Eczacılık” gibi uygulayıcı genel müdürlükler 
oluşturacağız.

GÜVENİLİR SAĞLIK HİZMETLERİ

• Kişisel sağlık verilerini koruyacak ve yasal 
güvence altına alacağız.

SAĞLIK ENDÜSTRİSİ

Ar-Ge

• Tıbbi bilgi sistemleri ve cihaz yazılımları gibi 
bilişim teknolojilerinin ülkemizde üretilmesini 
sağlayacağız.

• Üniversite, sanayi ve devlet arasında iş birliğini 
destekleyerek, etkin bir tıp teknoparkları sistemi 
kuracağız.

• Tıbbi yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi için 
teşvik vereceğiz.

• Patent ve lisans haklarının elde edilmesini ve 
korunmasını kolaylaştıracağız.

KÜLTÜR VE SANAT

• Dijital yayıncılığın gelişmesi için paydaşların 
katılımı ile birlikte gereken hukuki düzenlemeleri 
ve altyapı çalışmalarını tamamlayacağız.

• Patent ve fikri mülkiyetle ilgili mevzuatı 
çağdaş bir yapıya kavuşturacağız.

• Telif Haklarını koruyacak, korsan ürünlerle 
etkin bir mücadele için gerekli yasal düzenlemeleri 
yapacağız.

KENT VE SANAT

• Sanal müze çalışmalarına hız vereceğiz.

SPOR

• Futbol seyircisini rant kapısı olarak gören, 
potansiyel suçlu olarak damgalayan e-bilet’i ve 
Passolig’i kaldıracağız.

DENİZCİLİK VE DENİZ YOLLARI ULAŞIMI

• Sivil hava ulaşımında Ar-Ge faaliyetlerini 
geliştireceğiz. Uçak ve parça üretimini 
destekleyeceğiz.

DOĞA VE KENT HAKKI

Doğa Dostu Sürdürülebilir Kentleşme

Yenilik ve Yaratıcılık Temelli Kentleşme

CHP, “yenilik temelli kentleşme” anlayışı 
çerçevesinde üniversitelerde, araştırma 
kuruluşlarında ve yoğun yüksek teknoloji kullanan 
sektörlerde; Ar-Ge, yaratıcı tasarım ve yenilik 
faaliyetlerinin geliştirilmesine öncelik vermektedir.

Kentleşme Politikaları

CHP iktidarında “paylaşan kentler” anlayışıyla 
hareket edilecek ve kentler arası rekabet yerine 
iş birliği ve tecrübe paylaşımı esas alınacaktır. 
Ayrıştıran değil; kaynak, teknoloji ve bilgi açısından 
birleştiren şehircilik, temel ilke olacaktır. Aynı 
zamanda, kentlerimizin küresel platformlarda 
varlık göstermesi ve diğer devletlerin yerel 
yönetimleri ile iş birliği yapabilmesi sağlanacaktır.

DOĞA DOSTU BİR TOPLUMSAL YAŞAM

YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK KENTLER

AKILLI KENTLER

• Bilişim alanındaki yeniliklerin sürdürülebilir 
kalkınmanın öncüsü olmasını sağlayacağız.

• Akıllı kentler, akıllı enerji şebekeleri, akıllı 
ölçümler ve akıllı taşıma sistemleri ile bilişim 
teknolojilerinin etkisini yaygınlaştıracak ve günlük 
hayatı kolaylaştırmasını sağlayacağız.

• Akıllı kent sistemlerinin yaygınlaşması için 
uygulamaların yazılımlarını açık kaynak olarak 
geliştireceğiz.

• Akıllı kentlere dönüşüm için il bazında dijital 
plan ve stratejilerin hazırlanmasını sağlayacağız.

• Yerel yönetimlerde açık devlet ve açık veri 

anlayışını yaygınlaştıracağız.

• Tüm yeni konut ve binalarda yeni bilişim 
altyapısı ile uyumlu dağıtım şebekelerinin 
kurulmasını teşvik edeceğiz.

İSTANBUL

İstanbul’u Vasıflı İş Gücünün Merkezi Haline 
Getireceğiz

• Tüm vasıflı iş gücüyle İstanbul’u, ilham veren, 
tasarım odaklı, yenilikçilikte önder bir “yaratıcı 
kent” haline getireceğiz.

• İstanbul’da vasıflı beşeri sermayeyi artıran 
en önemli etken olan bilgi ekonomisine, özellikle 
bilişim teknolojisi altyapısına yatırım yapacağız.

• Kamu ve özel sektör tarafından yapılan Ar-
Ge harcamalarının İstanbul’da yoğunlaştırılmasını 
sağlayacağız.

• İstanbul’da bilişim ekonomisini desteklerken 
eşzamanlı olarak kültür endüstrisini de teşvik 
edeceğiz.

ANKARA

• Ankara’nın tüm Anadolu kentlerine bilim, Ar-
Ge ve yüksek teknolojide önderlik yapması için yeni 
projeler geliştireceğiz.

• Ankara’yı, Anadolu’nun hava, kara ve demir 
yolu ulaşımında Türkiye’nin ana iletişim merkezi 
konumuna getireceğiz.

Başkenti Ar-Ge ve Yenilikçi Politikalarla 
Geliştireceğiz

• Ankara’da geleneksel sektörlere odaklı bir 
yenilikçilik anlayışını hayata geçirecek ve başta 
mobilya, tekstil, makine endüstrileri olmak üzere 
yüksek katma değer üreten iktisadi faaliyetlere 
ağırlık vereceğiz.

• Ankara’daki teknokentler arasında iş birliğini 
sağlayarak, Ar-Ge faaliyetlerini ve savunma 
endüstrisine yönelik yazılım çalışmalarını 
güçlendireceğiz. 

İZMİR

Yenilikçilik

• Üniversitelerle iş birliği içerisinde, İzmir’in 
mevcut sanayi altyapısının bilgi teknolojileri 
ile uyumlu hale getirilmesi çalışmalarını 
hızlandıracağız.

• Üniversitelerin tasarım bölümleri ile nihai 
ürün üreten firmaların markalaşmaya dönük olarak 

ortak projeler üretmesini teşvik edeceğiz.

• İzmir’i biyomedikal sanayisinde bir dünya 
devine dönüştüreceğiz.

• İzmir’de sanayi kuruluşlarının bilişim 
teknolojilerinden ve yaratıcı sektörlerin sunduğu 
hizmetlerden en üst düzeyde faydalanabilmeleri için 
etkin kümelenme çalışmaları gerçekleştireceğiz.

YEREL YÖNETİMLER

YEREL YÖNETİMDE ŞEFFAFLIK

• Belediyelerin yatırım kararlarının, ihalelerinin 
ve harcamalarının düzenli olarak İnternet’te ilan 
edilerek kamu denetimine açılmasını sağlayacağız.

• İmar planlarının yasal gereklilik olan askıya 
asılarak duyurulması ile yetinmeyecek, sürekli 
olarak İnternet üzerinden izlenebilmesine olanak 
tanıyacağız.

• Belediye başkanlarının, yöneticilerinin 
servet beyanlarının her yıl yenilenerek İnternet’te 
yayınlanmasını yasal zorunluluk haline getireceğiz.

AVRUPA BİRLİĞİ

ABD ile Ekonomik İlişkiler

• Türkiye’deki üniversite ve tekno-kentlerin ABD 
üniversiteleriyle önemli alanlarda ortak projeler 
geliştirmeleri ve iş birliğine gitmeleri için gerekli 
zemini hazırlayacağız.

RUSYA

Eğitim, Bilim ve Sanat Alanlarında İş Birliği

• Eğitim, teknoloji ve sanat alanlarında 
Türkiye’nin ve Rusya’nın önde gelen 
üniversitelerinin iş birliği yapmasını sağlayacak 
kurumsal düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. 

• İki ülke arasında eğitim ve bilim alanlarında 
kurulacak iş birliğini hem piyasaya dönük 
olarak hem de sosyal ve kültürel içeriği ile 
destekleyeceğiz.

• Ar-Ge ve yenilikçilik alanlarında Rusya’nın 
olanaklarının, Türkiye’deki girişimcilik kültürü ile 
birleştirilmesi için çalışacağız.

Çin Halk Cumhuriyeti

• Bilim, akademi ve teknoloji alanlarında Çin ile 
iş birliğini en üst düzeye çıkaracağız.
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MHP’den Bakanlık ve seçimlerde “e-oyla-
ma”

“Bilim, Teknoloji ve İletişim Bakanlığı” 
vaadinde bulunan MHP, seçim beyannamesinin 
“Ekonomik hedef ve politikalar” bölümünde, 
“teknolojik ve stratejik alanlarda küresel ölçekte 
etkili bir güç ve lider ülke” haline gelme ve bunun 
sürdürülebilir kılınacağını vurguluyor. MHP’nin 
beyannamesinin “Bilim ve Teknoloji”, “Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri” bölümünde de çok geniş ve 
ayrıntılı bir şekilde sektöre yönelik önemli vaatler 
getiriliyor.  Ar- Ge’nin GSYH’ya oranı, yüzde 2’ün 
üzerine çıkartılacak.

Seçim beyannamesinde MHP’nin sektör 
açısında ilgi çeken vaatlerden şunlar öne çıkıyor:

Özel sektörün, sivil toplumun, kamu kurum ve 
kuruluşlarının iş ve işlemlerinin yürütülmesinde 
e-kültürün tesisi sağlanacak.  “Teknoloji Transfer 
Merkezleri” yaygınlaştırılacak “Milli yenilik 
sistemi”,  yüksek teknolojili “Türk Malı” markalı 
ürünler ve “Bilge Kent” oluşturulacak. “E-yaşam” 
tarzı benimsenecek. Seçimlerde “elektronik 
oylama” yöntemi, ilk seçimlerde uygulanacak.  
Yenilikçilik, devlet politikalarının odağı haline 
getirilecek. Yenilenebilir enerjiyle ilgili mekanik ve 
elektronik aksamın yerli üretiminin geliştirilmesi 
için kamu öncülüğünde projeler yürütülecek. 
Milli bilgisayar oyunları yazılım endüstrisi teşvik 
edilecek. Siber Savaş ve Elektronik Güvenlik 
Komutanlığı kurulacak.  “Türk Dünyası Bilimsel 
ve Teknolojik İşbirliği Merkezi” ile veri tabanı” 
oluşturulacak.

MHP’nin bilişim ve teknoloji vaatleri arasındaki 
bazı başlık ve ayrıntılar şöyle:

Bilgi teknolojilerinin kullanımı 
yaygınlaştırılacak; özel sektörün, sivil toplumun, 
kamu kurum ve kuruluşlarının iş ve işlemlerinin 
yürütülmesinde e-kültürün tesisi sağlanacak.

Bilgi ekonomisi ve inovasyon için gerekli ortam 
oluşturulacaktır.

Bilime, teknolojiye, insanlık yararına 
gelişmelere katkı yapacaktır. Dünyanın her yerinde 
yüksek teknolojili “Türk Malı” markalı ürünler yer 
alacak ve en çok tercih edilen ürünler olacaktır.

Bilim ve teknolojide çağı yakalamış, kudretli, 
itibarlı ve önder bir toplum oluşturmayı, hayatın 
her alanında “e-yaşam” tarzının benimsenmesini 
temin etmeyi hedefliyoruz. 

Suç tiplerine göre geliştirilecek bilgisayar 
programları ile mahkemeler, cumhuriyet 
savcılıkları ve kolluk kuvvetleri desteklenecek ve 
usul hataları önlenecektir.

Seçimlerde oy kullanımının “elektronik 
oylama” yöntemi ile yapılması sağlanacak ve 
bu yöntem ilk seçimlerde uygulanacaktır. Bu 
kapsamda SEÇSİS programı yerine milli bir yazılım 
sistemi geliştirilerek seçim sistemi güvenli hale 
getirilecektir.

4- EKONOMİK HEDEF VE POLİTİKALAR

Bilgi ve iletişim teknolojileri yaygınlaştırılacak, 
bilgiye erişim kolaylaştırılarak gerekli altyapı 
sağlamak suretiyle erişim maliyetleri en aza 
indirilecektir. Üretim ve istihdam sağlanması 

teşvik edilecek, iş ve yatırım ortamı iyileştirilecek, 
katma değeri yüksek ve yenilikçi bir üretim 
ekonomisi tesis edilecektir.

İleri teknoloji ve yüksek miktarda kaynak 
gerektiren enerji ve altyapı gibi büyük kamu 
projelerinde özel sektörün imkânlarından 
yararlanmak amacıyla kamu-özel sektör işbirliği 
yöntemi uygulanması suretiyle projelerin 
gerçekleştirilmesi teşvik edilecektir.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir 
şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde adalet, 
güvenlik, eğitim, sağlık, enerji, savunma, 
ulaştırma, havacılık ve uzay, Ar-Ge, yazılım ve yeni 
teknolojilerin geliştirilmesine yönelik alanlardaki 
yatırım projelerine öncelik verilecektir.

Uluslararası rekabette Türk firmalarının 
başarılı olabilmesi için, teknolojik yenilenme, Ar-
Ge ve kalite artırma faaliyetlerine gereken destek 
sağlanacaktır.

Üretim tercihlerinin orta ve yüksek teknolojili 
belirli sektör ve ürün gruplarında yoğunlaşması 
teşvik edilerek ekonomimiz; katma değeri 
yüksek, rekabet gücünü artırabilecek bir üretim 
yapısına kavuşturulacaktır. Üretim tercihlerinin 
yoğunlaştığı alanlarda Ar-Ge çalışmalarına ayrılan 
kaynaklar artırılacaktır.

Elektronik ticaret yoluyla ihracatımızın 
artırılması için gerekli alt yapı oluşturulacaktır.

5- BİLİM VE TEKNOLOJİk

Bilim ve teknoloji üretme yeteneğini 
ve kapasitesini artırarak toplumun refah 
düzeyini yükseltmek ve ekonomik kalkınmayı 
gerçekleştirmek amacıyla teknoloji üretim 
seferberliği başlatılacaktır.

Bin kişiye düşen tam zamana eşdeğer 
araştırmacı sayısı 2019 yılında 3’e çıkartılacaktır.

“Bilim, Teknoloji ve İletişim Bakanlığı” 
kurulacak

Bilgi toplumuna geçişin her türlü alt yapısının 
oluşturulması, teknoloji tedarik ve yatırımları ile 
bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirmenin 
etkin bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonun 
sağlanması amacıyla “Bilim, Teknoloji ve İletişim 
Bakanlığı” kurulacaktır. Mevcut Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma, Haberleşme ve 
Denizcilik Bakanlığının ilgili birimleri bu bakanlık 
bünyesine alınarak yeniden yapılandırılacak ve 
etkin bir hale getirilecektir.

Bilimsel araştırmalara daha fazla kaynak 
ayrılacak

Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı 
bugünkü yüzde 0,9 seviyesinden dört yıl içinde 
yüzde 2’ye çıkarılacaktır.

Kamu ihalelerinden alınacak pay ile Ar-Ge 
fonu oluşturulacak ve uluslararası fonlardan 
yararlanmaya matuf projeler geliştirilecektir. 
Üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve özel 
sektörün öncelikli ve ileri teknoloji alanlarında 
Ar-Ge projeleri geliştirmeleri ve uygulamaya 
koymaları teşvik edilecektir.

Üniversite-sanayi ortak araştırma merkezleri 
kurulacak, özel sektörün ve üniversitelerin Ar-Ge 
kapasitesinden yararlanması temin edilecektir.

Milli Yenilik Sistemi kurulacak

Bilimsel ve teknolojik araştırmaların, yenilikler 
ve buna bağlı olarak verilecek patentler aracılığıyla 
üretime ve toplumsal faydaya dönüşmesini 
sağlamak amacıyla “Milli Yenilik Sistemi” 
kurulacak, bu

çerçevede, teknolojik yenilikler ve teknolojik 
ürünleri yenilemek için gerekli olan Ar-Ge 
çalışmaları desteklenecektir.

Patent, ticari marka, endüstriyel tasarım 
ve telif haklarının korunması amacıyla fikri 
mülkiyet hakları sistemi etkinleştirilecek, Ar-Ge 
sonuçlarının sanayiye ve üretime aktarılabilmesi 
için “Teknoloji Transfer Merkezleri” 
yaygınlaştırılacak ve özel sektörün Ar-Ge ve 
teknoloji üretimi

yatırımlarını desteklemesi sağlanacaktır. 

Bilim ve teknolojide kurumsal kapasite 
geliştirilecektir. Bu çerçevede milli teknoloji 
üretim merkezi “Bilge Kent” oluşturulacak ve Türk 
Dünyasının bilimsel araştırma merkezi niteliğinde 
“Ankara Temel Araştırmalar Merkezi (ATAM)” 
kurulacaktır.
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Stratejik teknolojiler desteklenecek

Bilgi üretim teknolojileri, bioteknoloji, gen ve 
doku teknolojileri, uzay ve havacılık teknolojileri, 
bilişim teknolojileri, nano ve nükleer teknolojiler, 
mekatronik, üretim süreç ve teknolojileri, 
malzeme teknolojileri, enerji teknolojileri ve 
tasarım teknolojileri gibi çağımızın stratejik 
teknolojilerinde Ar-Ge faaliyetlerine ve Ar-Ge 
sonuçlarının üretime dönüştürülmesine önem ve 
öncelik verilecektir.

Bilimsel ve teknolojik işbirlikleri yapılacak

Ortak bilimsel ve teknolojik araştırma ve 
geliştirme merkezleri vasıtasıyla başta Türk 
Cumhuriyetleri olmak üzere uluslararası düzeyde 
bilimsel ve teknolojik iş birliği geliştirilecektir. 
İleri teknoloji üretimi yeteneğine sahip ülkelerle 
işbirliği geliştirilecek, bilim ve teknolojide 
meydana gelen evrensel gelişmeler takip edilecek 
ve teknoloji transferi gerçekleştirilecektir.

Kamu tedarik politikası Ar-Ge’ye dayalı olacak

Başta savunma sanayiine yönelik tedarikler 
olmak üzere, tüm kamu kurumlarının tedarik 
politikaları Ar-Ge’ye dayalı olacak ve bilim, 
teknoloji ve yenilik yeteneğimizi geliştirmek 
amacıyla kullanılacaktır.

6- BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında teknoloji 
kapasitesi yüksek bir altyapı oluşturulması 
sağlanacaktır. Elektronik haberleşme sektöründe 
etkin rekabetin ve kaliteli hizmetin tesisi 
amacıyla alternatif altyapının tesisine önem 
verilecek, bilgi toplumu olmanın bir gereği olarak 
teknolojik cihaz, sistem ve yazılım üretimi ile 
hizmetler bazında farklı ancak birbiriyle tutarlı 
stratejiler uygulanacaktır. Hizmetler kapsamında, 
serbestleştirme ve özelleştirmeler etkin ve hızlı bir 
şekilde tamamlanacaktır.

Bilgisayar ve internet kullanımının 
yaygınlaştırılması amacıyla rekabetçi bir 
yapı oluşturulacak, geniş bant erişim kalitesi 
iyileştirilecektir. Çağdaş norm ve standartlarda 
internet alt yapısının mevzuat, idari yapı ve beşeri 

kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Bilgi toplumunun temel taşı niteliğindeki 
bilgiye iş yeri, okul ve evlerden kolayca erişimi 
teminen, millî enformasyon ağına ilişkin altyapı 
oluşturulacak, bilgisayar yazılım ve donanım 
faaliyetlerinin teşviki suretiyle de özellikle yazılım 
alanında ülkemizin lider ülkeler arasına girmesi 
sağlanacaktır.

Ucuz ve hızlı haberleşme yaygınlaştırılacak

Bütün vatandaşların ülkenin her yerinden 
ve her zaman, seçenek zenginliğine sahip bir 
şekilde, başta sabit ve mobil telefon ile geniş 
bant internet hizmetleri olmak üzere bilgi ve 
iletişim teknolojilerine katlanılabilir maliyetle 
erişebilmesi sağlanacaktır. İnternette içeriğin 
zenginleştirilmesine ve nitelikli, doğru ve Türkçe 
olmasına önem verilecektir.

Hızlı veri ve ses iletimini sağlayacak 
teknolojiler ile bilgisayar donanım ve yazılımı 
üretimi ve ihracatının teşvik edilmesi, elektronik 
sektöründe, hızlı gelişen ve yüksek katma 
değer oluşturan bilişim ve özellikle elektronik 
haberleşme teknolojilerinde yerli katkı ve fikri 
mülkiyet oranınınartırılması sağlanacaktır.

Herkese “Akıllı Kart” verilecek

Bilgi toplumu alt yapısının oluşturularak 
hayatın her alanında elektronik yaşam tarzının 
benimsenmesi sağlanacaktır. e-yaşam tarzının 
bir gereği olarak herkese nüfus, eğitim, 
sağlık, sosyal güvenlik, vergi gibi vatandaşlık 
bilgilerinin yer aldığı “akıllı kart” verilerek hayatın 
kolaylaştırılması sağlanacaktır.

Kamunun elektronik ortamda sunduğu 
hizmetler çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. 
Bu suretle, bir taraftan hızlı ve kaliteli hizmet 
verilirken, diğer taraftan insanların gereksiz 
seyahatleri de önlenecektir. Ayrıca, elektronik 
ortamda hizmet sunumuyla birlikte kayıtlılık 
sağlanarak yolsuzluk ve usulsüzlüğe neden olan 
birçok uygulama da ortadan kaldırılacaktır.

Bilgi güvenliğinin sağlanması stratejik öneme 
sahip olup; bilgiye erişimin, paylaşılmasının 
ve korunmasının güvenliği için gerekli hukuki, 
kurumsal ve teknolojik altyapı oluşturulacaktır. 

Kişisel, kurumsal ve ulusal bilgilerin güvenliğinin 
sağlanmasında yönetici, kullanıcı, üretici, satıcı, 
uygulayıcı, denetleyici ve düzenleyici tarafların 
sorumluluk içinde hareket etmesi sağlanacaktır.

Bilgi güvenliği denetim sistemi oluşturulacak

Ülkemizde, özellikle sosyal güvenlik, adres, 
kimlik, askerlik, seçmen, vergi kayıtları gibi 
kritik kişisel verileri, bilgi ve belgeleri işleyen, 
sunan ve saklayan kamu kurumları ile bankalar, 
finans kuruluşları, elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcıları, kayıtlı elektronik posta hizmet 
sağlayıcıları, noterler vb gibi önemli bilgi işleyen, 
taşıyan ve saklayan kuruluşların bilgi ve iletişim 
güvenliğini temin edecek bir altyapıya sahip 
olmaları sağlanacaktır.

Siber tehditlere dönük güvenlik sistemleri 
geliştirilecek ve uygulanacaktır. Etkin işleyen bir 
bilgi güvenliği denetim sistemi oluşturulacaktır. 
İletişim teknolojileri kullanımı üzerindeki siyasi 
baskı ve keyfi düzenlemeler kaldırılarak, bilgiye 
erişimde kişisel ve ekonomik özgürlükler, evrensel 
hukuk ilkeleriyle korunacaktır. 

Bilişim ve iletişim yatırımları özel olarak teşvik 
edilecek

Ar-Ge merkezlerinin geliştirilmesi, Ar-Ge 
kültürünün oluşturulması, Ar-Ge’ye yönelik 
teşviklerin artırılması sağlanacaktır. Böylece yerli 
üretimin geliştirilmesi ve haberleşme alanında 
dünya ölçeğinde başarılı olmak için uluslararası 
düzeyde bilinen markalar oluşturulması 
yöntemiyle pazardan pay alınması sağlanacaktır.

Genişbantın ülke ekonomisine katkısı göz 
önünde tutularak bu alandaki yatırımlar teşvik 
edilecektir.

7- SANAYİLEŞME

Yerel kaynakları harekete geçiren, nitelikli iş 
gücü istihdam eden, ileri teknoloji kullanan ve 
üreten, özgün tasarım ve marka geliştiren, tüketici 
sağlığını ve tercihlerini gözeten, çevre normlarına 
uygun üretim yapan, teknolojik yenilik öngören, 
verimlilik artışı sağlayan, uluslararası rekabet 
gücüne sahip bir sanayi oluşturulacaktır.

Katma değeri düşük yüksek enerji gerektiren 
üretim yerine teknolojik değeri yüksek ürün ve 
hizmetlerin üretilmesi tercih edilecektir. Ar-Ge 
yatırımlarının çeşitlendirilmesi ve artırılması, 
üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması 
sağlanacaktır.

Orta ve yüksek düzeyde üretim teknolojilerine 
sahip olan sektörlerde ülkemizin önemli bölgesel 
ve küresel üretim merkezi olması sağlanacaktır.

Kamu ihaleleri yoluyla yenilikçi yerli sanayi 
desteklenecektir. 

Sektörlere yönelik politika uygulamalarında 
temel öncelikler uzay ve havacılık, elektronik, 
ilaç, tıbbi cihazlar gibi alanlara yönelik Ar-Ge 
desteklerinin artırılması, kapsamlı, stratejik ve 
etkin destek mekanizmalarının geliştirilmesi 
olacaktır.

Savunma ve havacılık, makine imalat, kimya, 
elektronik sanayileri ve yazılım sektörlerinde 
atılım yapılacaktır.

Ülkemiz için gerek güvenlik gerekse 
ekonomik açıdan büyük öneme sahip olan 
savunma sanayinin, teknoloji üretebilen ve diğer 
sanayilerle entegre olan bir yapıya kavuşturulması 
sağlanacaktır.

Savunma ihtiyaçlarının, özgün tasarıma dayalı 
olarak ülke sanayii ile bütünleşik bir şekilde 
teminine azami çaba sarf edilecektir.

Savunma ve güvenlik alanında uzayın 
imkânlarından yararlanmak için havacılık ve uzay 
teknolojilerine ağırlık verilecek, uydu üretim 
teknolojileri teşvik edilecektir.

Elektronik sanayi ile yazılım sektörünün 
gelişimine ve bilgiye dayalı yüksek katma 
değer sağlayacak öncelikli alanlarda yeni 
ürün geliştirilmesine önem verilecektir. Mikro 
elektronik bazlı enformasyon teknolojilerinin 
üretimi, geliştirilmesi, transferi ve kullanımına 
önem verilecektir.

Yüksek teknolojili, yüksek katma değer ve 
istihdam sağlayan yatırım projelerine yüzde 
100’e kadar yatırım indirimi verilecek, sigorta 
pirimi işveren payı belirli oran ve süreyle devlet 
tarafından karşılanacaktır.
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Öncü sektörler belirlenecek, Ar-Ge kaynakları 
öncelikle bu alanlara kaydırılacak

Teşvikler sektörel boyutlu olmakla birlikte, 
projeler değerlendirilerek verilecektir. Teşvikleri 
alabilecek “öncü sektörler” belirlenecek ve millî 
Ar-Ge kaynaklarının belirlenen öncü sektörlere 
yönlendirilmesi sağlanacaktır.

Patentin ekonomik değerinin tespitinde 
yardımcı olmak, sanayi kesimi ile buluş sahibini 
bir araya getirmek ve yenilikçilik sürecinde destek 
sunmak için etkin mekanizmalar geliştirilecektir.

İleri teknolojiye dayalı yüksek ihracat 
kapasitesine sahip, istihdam öngören sanayi 
yatırımlarına ucuz ve uzun vadeli kaynak 
sağlayacak yatırım bankacılığı desteklenecektir.

Off-set uygulamalarına kolaylık getirilecek

Ülkemizin ekonomisi ve sanayisi için büyük 
önem arz eden yenilik, yerlileşme ve teknoloji 
transferini sağlamaya yönelik sanayi katılımı/ofset 
uygulamaları içeren mal ve hizmet alımları için 
kolaylıklar getirilecektir.

8- KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ 
İŞLETMELER

Bilgi ve teknoloji tabanlı yenilikçi KOBİ’lerin 
katma değeri yüksek mal ve hizmet üretmeleri 
desteklenecek, Ar-Ge yatırımı yapmaları ve 
araştırmacı istihdam etmeleri özendirilecektir. 

Yenilikçilik devlet politikalarının odağı haline 
getirilecek, bölgesel, sektörel ve ulusal yenilik 
strateji ve politikaları ivedilikle uygulamaya 
konulacaktır.

9- ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR

Yenilenebilir enerji bir strateji belgesi 
kapsamında desteklenecek

Tarım ürünleri içerisinde biyoyakıt üretimini en 
az zararla ve en yüksek fayda ile gerçekleştirecek 
ürünler belirlenecektir. Ulusal gıda güvencesini 
riske etmeyecek bir yaklaşımla ve ikinci nesil 
teknolojileri nihai hedef seçerek, yurtiçi biyoetanol 
ve biyodizel üretiminin artırılması için

kapsamlı bir strateji oluşturulacaktır.

Başta türbin ve jeneratör olmak üzere, 
yenilenebilir enerjiyle ilgili mekanik ve elektronik 
aksamın yerli üretiminin geliştirilmesi için kamu 
öncülüğünde projeler yürütülecektir.

Tarımsal amaçlı sulamalarda yeni sulama 
teknolojilerinin kullanılması konusunda çiftçiler 
ve tarımsal işletmeler desteklenecek, suyun 
ekonomik kullanılması sağlanırken verimli tarım 
toprağının tuzlanması önlenecektir.

20- EĞİTİM VE İNSAN KAYNAKLARI

Öğretim programları düşünme ve öğrenmeyi 
öğretmeye odaklı, bilgiye erişen, bilgiyi analiz edip 
işleyerek değer süreçlerine aktarma yetenekleri 
geliştirilmiş, ekip çalışmasına uyumlu bireylerin 
yetiştirilmesi hedeflerine dönük olarak ele 
alınacaktır. 

Eğitim sistemi; bilgi toplumunun gerektirdiği 
bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası 
rekabet yeteneğine sahip teknoloji kültürü 
gelişmiş insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak 
şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

Bu çerçevede; eğitim mekânları, eğitim 
teknolojileri ve insan gücü imkânları nitelik ve 
nicelik açısından bilgi toplumunun gerektirdiği 
standartlara yükseltilecektir.

Anaokulundan üniversiteye kadar bütün eğitim 
kurumları ile kütüphanelerin internet erişimi kolay 
ve ucuz hale getirilecektir. Bilgi teknolojilerinin 
eğitim amacıyla üretim ve kullanımı teşvik 
edilecektir. Eğitim programlarına ilişkin milli 
yazılım üretimi sağlanacaktır.

Öğrencilere bilgisayar destekli tanıma ve 
yönlendirme hizmeti verilecek

İlköğretimde bilgisayar destekli “rehberlik” 
yoluyla öğrenciyi tanıma teknikleri geliştirilecek 
ve yetenek ağırlıklı değerlendirme yöntemleriyle 
etkin bir yönlendirme yapılacak, kabiliyetlerin 
ortaya çıkarılmasına ve mesleğe yönlendirmeye 
yardımcı olması amacıyla seçmeli derslere ağırlık 
verilecektir.

Yurtlar, kütüphaneler ve okuma salonları, 
bilgisayar ve internet kullanımının ve sosyal 

faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği kültür 
merkezleri ve çağdaş mekânlar hâline 
getirilecektir. 

Engelli gençlerin eğitimlerine devam 
edebilmeleri için fizikî ve sosyal çevrenin 
oluşturduğu engeller ortadan kaldırılacak, 
gerekli eğitim altyapısı ve teknolojik 
imkânlar artırılacaktır.

23- KÜLTÜR VE SANAT

Türk dili araştırmalarına önem verilecek, 
Türkçenin uluslararası düzeyde bilim, 
sanat, ticaret ve tele-iletişim dili olarak 
kullanılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Bilişim teknolojilerinde kullanılan her 
türlü cihaz ve yazılımlarda Türkçe’nin 
kullanımı sağlanacaktır.

Çocukların bilgisayar oyunları vasıtasıyla 
yabancı kültürlerin etkisinde kalmasının 
önlenmesi için milli bilgisayar oyunları 
yazılım endüstrisi teşvik edilecektir.

25- KENTLEŞME

Kent yönetim bilgi sistemi oluşturularak, 
kentin coğrafi, beşeri ve fiziki yapısı ile 
ulaşım, haberleşme ve diğer hizmet 
ihtiyaçlarına yönelik planlamaların 
yapılması, afetlere karşı duyarlı “akıllı 
kentlere” geçiş sağlanacaktır.

c) Savunma Politikası

Savunma sanayi stratejik bir sektör 
olarak öne çıkarılacak

Malzeme teknolojileri, elektronik harp, 
havacılık, uzay ve uydu teknolojileri, ağ 
merkezli savaş, insansız hava araçları, 
güdüm ve kontrol teknolojileri gibi savunma 
sanayi teknolojilerinin Ar-Ge çalışmaları ve 
üretimi desteklenecektir.

Savunma sanayinde bilgi güvenliğini 
sağlamak amacıyla “milli yazılım” sistemi 
geliştirilecek ve uygulanacaktır.

Havacılık ve uzay kurumu kurulacak

Savunma ve güvenlik alanında uzayın 
imkânlarından yararlanmak için havacılık ve uzay 
teknolojilerine ağırlık verilecek, “havacılık ve uzay 
kurumu” kurulacaktır.

Savunma sanayi teknoloji üreten bir yapıya 
kavuşturulacak

Savunma sanayimiz teknoloji transfer eden 
değil, teknoloji üreten bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Siber savaş ve elektronik güvenlik komutanlığı 
kurulacak

Yeni teşkilatlanma modelinde “Siber Savaş 
ve Elektronik Güvenlik Komutanlığı”na da yer 
verilecektir.

29- DIŞ POLİTİKA

d) Türk Dünyası İle İlişkiler

Türk dünyası, dış politikamızın ayrıcalıklı ilgi 
alanı olacak

“Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği 
Merkezi” her yönden desteklenecek ve etkin bir 
şekilde çalışması sağlanacaktır. Böylece Türk 
dünyası ile ilişkilerimiz bilim ve teknoloji alanında 
da geliştirilecek, “Türk Dünyası Bilim ve Teknoloji 
Veri Tabanı” oluşturulacaktır.
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HDP’den, açık kaynak kodlu özgür yazılıma teşvik

İnternete yönelik her türlü sansür uygulamasına 
son verileceğini belirten HDP, sansürsüz, ücretsiz 
ve özgür internet erişimi gençlere sağlayacağını 
belirtiyor. 

HDP’nin seçim bildirgesinde bilişime ilişkin bölüm 
şöyle:

BASIN, İLETİŞİM VE BİLİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ
Yazılı, görsel ve dijital medyanın tümünde mesleki, 
etik ve özgür habercilik ilkelerinin desteklenmesi 
için basın etik yasası düzenlenecek.
İletişim özgürlüğü korunarak, bu özgürlüğü 
kısıtlamaya yönelik dış müdahaleler, sansür ve 
özdenetim gibi her türlü girişimlere karşı durula-
cak.
Yerel radyo, televizyon ve gazeteler ile inter-
net yayıncılığı yapan kuruluşlar mesleki, etik ve 
özgür habercilik ilkelerine bağlı kalmaları ve 
bağımsızlıklarını korumaları için desteklenecek.
HDP, yeni medya teknolojilerinin toplumun 
tüketime itilmesi için değil, kamu yararı için 
kullanılmasını sağlayacak.
İnternete yönelik her türlü sansür uygulamasına 
son verilecek. Keyfi internet yasakları ve sosyal 
medyadaki düşünce özgürlüğü önündeki engeller 
kaldırılacak. Açık kaynak kodlu özgür yazılım teşvik 
edilecek.

EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜĞÜN YEŞERDİĞİ YENİ BİR 
YAŞAMI GENÇLER KURACAK
15-25 yaş arası istisnasız tüm gençlere, her ay 200 
TL iletişim ve ulaşım desteği sağlanacak, “Genç 
Yaşam Kartı” uygulamasını hayata geçireceğiz. 
Gençler, ülkenin her yerinde geçerli olacak bu kart 
ile müzelerden ücretsiz, sosyal ve kültürel etkin-
liklerden indirimli yararlanacak.
GENÇLERE HAYATIN HER ALANINDA EŞİT SÖZ VE 
KARAR HAKKI
Gençler için internet erişimi temel bir haktır. 
Partimiz sansürsüz, ücretsiz ve özgür internet 
erişimini gençlere sağlayacak.
SPOR
Passolig uygulamasına son verilecek.
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