
Bilgi toplumu idari yapısının 
o l u ş t u r u l m a s ı  z o r u n l u

Mevcut kurumsal yapıların, yönetsel süreçlerin ve mevzuatların yeni ekonomiye 
göre yapılandırılması gerektiğine dikkat çekilen “Türkiye’de Bilgi Toplumu Üst 
Yapısı” raporunda, Bilgi Toplumu Bakanlığı ya da sektörün dinamizmine uygun, 
ihtiyaçlara hızlı reaksiyon verebilecek, uluslararası kabul görmüş, Başbakana 
doğrudan bağlı bir Bilişim Ajansı kurulması öneriliyor.

Fatma Ağaç

TBD Kamu-BİB, 17. Kamu Bilişim Platformu kapsamında gerçekleştirilen “Bilgi Toplumu ve Yenilikçi 
Yaklaşımlar” oturumunu Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Rahmi Aktepe 
yönetti. Aktepe, bilişim sektöründe nitelikli insana ihtiyaç bulunduğuna işaret ederek eğitimin altını 
çizdi. Bilişim sektörünün tek yetkili elden yönetilmesi için TBD’nin bakanlık kurulmasını ısrarla 
istediğini anımsatan Aktepe, sektör içerisinde bu konuya ilişkin ortak akıl oluşturularak, bilişim 
bakanlığı ya da bilişim ajansı kurulmasının zorunlu olduğunu ifade etti. 
 
Sağsan: Bilgi toplumu hedefi, nitelik ve yenilik ikileminin ötesinde bilgelik konseptinde gizli
Oturumun davetli konuşmacılarından, Yakın Doğu Üniversitesi, İnovasyon ve Bilgi Yönetimi Bölüm 
Başkanı ve Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi (BİYAMER)  Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa 
Sağsan, Türkiye’nin 2023 Bilgi Toplumu hedefinin nitelik ve yenilik ikileminin ötesinde bilgelik 
konseptinde gizli olduğunu öne sürdü.
Sağsan, “Bilgi Toplumu Stratejisinde İnsan Gücü Açığı: Nitelik ve Yenilik İkileminin Bilgelikle Sınavı” 
başlıklı sunumunda, Türkiye’nin entelektüel sermaye kapasitesinin ve buna dayalı olarak patent 
sayısı, ticari marka kapasitesi, telif hakları vb. gibi soyut varlıklarının nasıl geliştirileceği konusunda 
eylem planlarına ihtiyacı olduğunu dile getirdi. İnsan gücü yetiştirilmesi açısından üniversitelere 

büyük sorumluluklar düştüğüne değinen Sağsan, 
bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik bölümlerin 
ders programlarını çağın gerektirdiği yönde 
ivedilikle değiştirmesi gerektiğini söyledi.
İnsan gücü yetiştirme bakımından Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin İnovasyon ve Bilgi Yönetimi Lisans, 
Yüksek Lisans ve Doktora Programları’nı aktaran 
Sağsan, üniversitelerinin bu açığı kapatabilecek 
şekilde kurulduğu ve söz konusu niteliklere 
dayalı olarak “Bilgelik Toplumu”nda çalışabilecek 
elemanlar yetiştirdiğini açıkladı. 
Davetli bir diğer konuşmacı Avrupa Birliği (AB) 
Bakanlığı Bilgi İşlem Haberleşme Daire Başkanı 
Mustafa Yılmaz ise, insanlığın bilgi ve bilgiyi 
aktarabileceği yapılara ilişkin çalışmaları her 
dönem yürüttüğünü anlattı. Yılmaz, e-Dönüşümün 
bir önceki aşamasının bilgi toplumu ve bilginin 
yönlendirdiği ekonomi olduğunun altını çizerek, 
2023 Türkiye’sine giderken nitelikli insan gücüne 
ihtiyaç bulunduğuna dikkat çekti. Bilgi teknolojileri 
sektörü istihdam politikalarına ilişkin mevzuat 
hazırlanması gerektiğinin üzerinde duran Yılmaz, 
insan gücünü regüle edecek bir altyapıya ihtiyaç 
olduğunu vurguladı. Yılmaz, sektörü yönetecek 
Bilgi Toplumu Bakanlığı kurulması veya başka 
bir yapının oluşturulmasının kaçınılmaz olduğunu 
söyledi.

Bilgi toplumu için, kamu ve özel sektör birlikte 
çalışıyor
TBD Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği 
(TBD Kamu-BİB), 17. Kamu Bilişim Platformu 4. 
Çalışma Grubu’nun (ÇG4) hazırladığı “Türkiye’de 
Bilgi Toplumu Üst Yapısı” konulu nihai raporda, 
bilgi toplumu olma yolunda gayret gösteren 
Türkiye’nin, bilgi teknolojilerinin getirdiği 
yeniliklere ayak uydurabilmesi amacıyla gerek 
kamu, gerekse özel sektör eliyle çalışmalar 
yürüttüğüne değiniliyor. 
Türkiye’nin, bilim ve teknoloji üretiminde odak 
noktası olan, bilim ve teknolojiyi etkin bir araç 
olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma 
süreçleriyle daha fazla değer üreten bir ülke 
olduğunun altı çizildiği raporda, bilgi toplumu için 
teknolojik, yasal, toplumsal, kamu ve özel sektör 
yönleriyle eşgüdüm içinde çalışılmasının önemi 
vurgulanıyor. Raporda, mevcut koşullar altında 
bir “Bilgi Toplumu Bakanlığı” kurulmasının her 
ne kadar bu konudaki tüm sorunların çözümü 
gibi görünse de böyle bir bakanlığın pratikte 
sorunsuz olarak faaliyet göstermesinin imkânını 

T

bulunmadığına işaret ediliyor. Kurumsal 
yapılanmada ikinci seçenek olarak raporda, 
sektörün dinamizmine uygun bir şekilde, gerekli 
ihtiyaçlara hızlı reaksiyon verebilecek, uluslararası 
kabul görmüş kurumsal yönetişim ilkelerine tam 
uygun, Başbakana doğrudan bağlı, tüzel kişiliği 
haiz bir Bilişim Ajansı kurulması öneriliyor.
Üçüncü seçenek olarak, yeni bir kurumsal yapının, 
mevcut şartlar altında anlamlı olmadığı sonucuna 
ulaşılması durumunda, “mevcut bakanlıklardan 
uygun olanın yeniden yapılandırılarak” mevcut 
yapının iyileştirilmesi önerilen raporda şu 
değerlendirmelere yer veriliyor:
“Bilgi toplumundaki gelişmeler, insanın 
verimliliğinin artmasına, ekonomik gelişme 
düzeyinin yükselmesine, ayrıca bilimde ve 
teknolojide yeni gelişmelerin ortaya çıkmasına yol 
açıyor.
Daha çok gelişmiş ülkelerin ulaşmış olduğu 
bir aşama olan bilgi toplumu, gelişmekte olan 
ülkelerin de kalkınmaları ve globalleşme sürecine 
entegrasyonu açısından süratle ulaşmak için 
çaba içerisinde olmaları gereken bir aşama. Bilgi 
sektöründeki bu baş döndürücü gelişmeler, başta 
insan faktörünün verimliliğine etkilerinden dolayı 
ekonomik sonuçları yanı sıra sosyal, siyasal ve 
kültürel alanlarda da hızla yapısal değişimleri 
beraberinde getiriyor. 
Türkiye’nin ve gelişmekte olan ülkelerin 
uluslararası alanda gelişmiş ülkelerle olan 
aralarındaki gelişmişlik farkının daha fazla 
açılmaması, ulusal alanda ise kalkınmanın 
sağlanması açısından, bilim ve teknolojinin 
sunduğu olanaklara dayanan akılcı strateji ve 
politikalarla, güçlü konuma erişebilmeleri ve 
globalleşme sürecine süratle ulaşabilmeleri 
açısından mevcut kurumsal yapılarını, yönetsel 
süreçlerini ve mevzuatlarını bu yeni ekonominin 
gereklerine göre yeniden yapılandırmaları zorunlu 
hale geliyor.” 

Türkiye’de bilgi toplumu süreci 
Raporda, Avrupa Birliği’ndeki (AB) gelişmelere 
paralel olarak yürütülen Türkiye’de bilgi toplumu 
olma süreci de şöyle özetleniyor:
“Türkiye’de Bilgi Toplumuna geçiş yönündeki 
çalışmaların başlangıcı olarak 1991 yılındaki 
hazırlanan ‘Türkiye, Enformatik ve Ekonomik 
Modernizasyon: Bir Dünya Bankası Çalışması’ 
olarak kabul ediliyor. 1990’lar boyunca süren 
ekonomik krizler ve siyasi istikrarsızlıklar 
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nedeniyle Türkiye bu alanda gereken girişimleri 
zamanında başlatamamıştır. 1998 yılında 
başlatılan TUENA (Türkiye Ulusal Enformatik 
Ana Planı) ve Kamu-NET çalışmaları bilgi 
toplumuna geçişte atılan somut adımlar olarak 
nitelendirilebilir. 
Ancak, bu dönemde, bilgi toplumuna yönelik 
çalışmalar Başbakanlık, TÜBİTAK, Ulaştırma 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi çeşitli kurum ve 
kuruluşlarca farklı çatılar altında yürütülmüş ve 
bu çok başlılık istenilen düzeyde sonuç alınmasına 
engel olmuştur. 1990’ların sonundan 2002’ye 
kadar geçen süreçte bilgi toplumuna yönelik 
ülkemizin en büyük eksikliği kurumsal yapının 
belirlenmemiş olması.
2001 yılında çalışmalar Başbakanlık 
önderliğinde ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 
koordinasyonunda hazırlanan e-Türkiye Girişimi 
Eylem Planı ile başladı. Bu Eylem Planı, Avrupa 
Birliği’nin e-Avrupa+ Eylem Planı’na uygun ve 
uyumlu bir ulusal eylem planı hazırlanması 
ihtiyacından kaynaklandı.”

e-Dönüşüm Türkiye Projesi
Raporda, e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında 
bilgi toplumuna ilişkin Türkiye’deki görevli kurum 
ve kurullardan da şöyle söz ediliyor: 
“Ülkemizde bilişim alanında politikalar geliştirme, 
uygulama ve izleme konusunda Türkiye’nin bilgi 
toplumuna geçiş çalışmalarının hızlandırılması, 
başta bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları 
olmak üzere bilgi toplumu strateji ve politikalarının 
belirlenerek bu alandaki tüm faaliyetlerin bir 
bütünlük içerisinde yürütülmesi ve küresel 
rekabet koşullarına uyum sağlamak üzere 
ekonomik ve sosyal dönüşümün gerçekleştirilmesi 
amacıyla yeni bir proje başlatılması 2003/48 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi ile kararlaştırılmış, bu 
bağlamda, 58. Hükümet tarafından hazırlanan 
Acil Eylem Planı’nda e-Dönüşüm Türkiye 
Projesi’ne yer verilmiş. 16 2003/48 sayılı Genelge 
ile Projenin üst seviyede yönlendirilmesi ve 
izlenmesi amacıyla Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı başkanlığında ‘e-Dönüşüm Türkiye 
İcra Kurulu’ oluşturulmuş. Buna göre; Türkiye’nin 
bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde görev alması 
öngörülen başlıca kurumsal yapıları olarak 
e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu, Dönüşüm 
Liderleri Kurulu ve e-Dönüşüm Türkiye Danışma 
Kurulu’nun kurulması uygun görülmüş. Türkiye’nin 

bilgi toplumuna dönüşümü ve Bilgi Toplumu 
Stratejisi’nin etkin bir şekilde uygulanması için de 
2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmış.

Türkiye’de bilim ve bilişim alanında hizmet veren 
kurumsal yapılar 
Başbakanlık (Kamu-Net Üst Kurulu), Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK), Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 
(BTYK), TÜBİTAK Bilgi Teknolojileri ve Elektronik 
Araştırma Enstitüsü (BİLTEN), Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu 
(ETKK), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Kalkınma 
Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve 
İnterneti Geliştirme Kurulu. 

Geçmiş dönemde yapılmış mevzuat çalışmaları 
AB üyelik müzakere süreci içerisinde 57. Hükümet 
döneminde, Türkiye’yi Bilgi Toplumu’na taşıma 
misyonunu taşıyan ve bu misyonla gerekli yetki ve 
sorumlulukla donatılmış bir kurumsal yapı ‘Bilgi 
Toplumu Bakanlığı’ kurulması ile gerekli yasal 
adımlar atılmış.
Bu amaçla Başbakanlık, ‘bilgi toplumu’ konusunda 
kurumsal yapının güçlendirilmesi, e-devlet 
koordinasyonunun tek elden yürütülmesi 
ve mevzuattaki yetersizliklerin düzeltilmesi 
gereksinimlerini vurgulayarak ‘yatırımlar 
için harcanan kaynakların en verimli şekilde 
kullanılmasını temin etmek ve tek elden planlama 

ve merkezi koordinasyonu sağlayarak, e-devlet 
hizmetlerini daha entegre hale getirmek ve 
ülkemizin bu alanda uluslar arası indekslerde 
bulunduğu noktadan daha ileri sıralara taşımayı’ 
amaç edinen ‘e-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun 
Tasarısı’ taslağını 18 kamuoyunun görüşlerine 
açmış, ancak tasarı yasalaşamamış. 
E-dönüşüm ve e-devlet hizmetlerinin 
sürdürülebilirliği konusunda politika üretici 
ve düzenleyici üstyapının kurulması gerekliliği 
bilişim sektöründe uzun zamandan beri önemli 
bir beklenti oluşturmakla birlikte Başbakanlık, 
‘E-Devlet ve Bilgi Toplumu Yasa’ tasarısı 
taslağında, Bilgi Toplumu Ajansı’nın kurulması ve 
söz konusu Ajansın koordinasyon ve planlamayla 
görevlendirilmesi uygun görülmüş.” 

Bilgi Toplumu Stratejisi (2015-2018)
Raporda, Bilgi Toplumu Stratejisi (2015-2018) 
Eylem Planı’nda “uygulama, koordinasyon, 
izleme ve değerlendirme” de görevli kurum ve 
kuruluşlara ilişkin de şunlar yer alıyor:
“Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, Kalkınma 
Bakanlığı’nın koordinasyonunda Eylem Planı’nda 
sorumluluğu belirlenen kurum ve kuruluşlar 
tarafından ilgili kuruluşların katkı ve destekleriyle 
yürütülüyor.
Uygulama, Kalkınma Bakanlığı’nın kamu kurum 
ve kuruluşları, STK’lar ve özel sektör arasındaki 
koordinasyonu sağlama yetki ve görevleri 
dâhilinde takip edilecek; ihtiyaç duyulması halinde 
Kalkınma Bakanlığı tarafından uygulamanın takibi 
ve yönlendirilmesine ilişkin geçici ya da sürekli 
çalışma grupları oluşturulabilecek.

Kalkınma Bakanı başkanlığında Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı’nın katılımı ile Bilgi Toplumu 
Stratejisi Yönlendirme Kurulu oluşturulacak. 
Yönlendirme Kurulu toplantılarına gündeme bağlı 
olarak ilgili bakanların yanı sıra diğer kurum ve 
kuruluş temsilcileri de davet edilebilecek. Strateji 
ve Eylem Planı’nın uygulama süreci; Yönlendirme 
Kurulu tarafından izlenecek, değerlendirilecek 
ve yönlendirilecek. Yönlendirme Kurulu’nun 
sekretarya hizmetleri Kalkınma Bakanlığı 
tarafından karşılanacak. 
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda, 
uygulama sürecinde güncelleme ihtiyacı ortaya 
çıkması halinde bu güncellemeler Yönlendirme 
Kurulu kararı ile gerçekleştirilecek.
Yönlendirme Kuruluna görüş ve önerileri ile destek 
olmak üzere Bilgi Toplumu Stratejisi Danışma 
Kurulu kurulacak. Danışma Kurulu, Kalkınma 
Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları, STK’lar, üniversite ve özel 
kesim yönetici ve temsilcilerinden oluşacak. 
Danışma Kurulu’nun oluşturulması, çalışması, 
görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar 
ilgili kesimlerin katkısı ile Kalkınma Bakanlığı 
tarafından belirlenecek. Danışma Kurulu’nun 
sekretarya hizmetleri Kalkınma Bakanlığı 
tarafından karşılanacak. 
Uygulamanın izleme ve değerlendirmesinde 
etkinliğin artırılması ve uygulama sonuçlarının 
süreç boyunca etkin ve şeffaf biçimde 
raporlanması amacıyla STK’lar ve ilgili diğer 
kesimlerle yakın işbirliği yapılacaktır. İzleme 
ve değerlendirme sürecine ilişkin raporların 

paylaşılması ve kamuoyunun 
bilgilendirilmesi amacıyla bir elektronik 
platform hayata geçirilecek. 
Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda 
Strateji ve Eylem Planı’ndaki 
ilerlemenin takibi amacıyla İzleme ve 
Değerlendirme Raporları hazırlanacak. 
Yönlendirme Kurulu bu raporlarda 
tespit edilen sorunların çözüme 
kavuşturulmasına ilişkin tedbirleri 
alacak. 
Yönlendirme ve Danışma Kurulu’nun 
çalışmaları ile Strateji ve Eylem 
Planı’ndaki ilerlemeler Kalkınma 
Bakanı tarafından Bakanlar Kurulu’na 
arz edilecek.” 
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