
64. Hükümet Programı’nda 
b i l i ş i m
156 sayfalık programın altı ayrı başlığından biri olan “Bilim, 
Teknoloji ve Yenilikçi Üretim” başlığında “Bilgi toplumuna 
dönüşüm”e ilişkin 60 vaat sıralandı.

64’üncü Hükümet 
programı 21 Kasım 
2015’te açıklandı. 
Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun 
kurmaylarıyla hazırladığı 
156 sayfadan oluşan 
hükümet programında, 
altı ayrı başlık yer 
aldı. Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun kurduğu 
hükümet programı, 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nden (TBMM) 30 
Kasım 2015’te güvenoyu 
aldı. Program, 10 dakika 
süren ve elektronik 
ortamda gerçekleştirilen 
açık oylamada 315 
kabul, 194 ret oyu çıktı.

“Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümde önemli bir yere sahip olan, 
büyüme ve istihdam odaklı hazırladığımız 2015-2018 dönemini kapsayan 
yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nı hayata geçireceğiz. Bu Strateji 
ve Eylem Planı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm alanındaki yatırımlara 
daha da ağırlık vereceğiz. Kamunun e-dönüşümünü (e-Devlet) büyük oranda 
tamamlayacağız” denilen programda, elektronik haberleşme sektöründe, 
düzenleyici çerçevenin gözden geçirilip bölgesel bazda düzenleme 
yaklaşımına geçileceği bildirildi.

Programda, Ulusal Genişbant Stratejisi, yazılım firmaları için yatırım 
yerinden bağımsız destekler ile e-İhracat Stratejisi’nin hazırlanacağı; 
internet değişim noktalarının kurulumu, Türkçe sayısal içeriğin gelişimi, 
yerel yönetimlerde kamu bilişim merkezleri kurulmasının destekleneceği; 
fiber erişim destekleme programı, Oyun Sektörü Stratejisi, yazılım firmaları 
için yatırım yerinden bağımsız desteklerin oluşturulacağı, bilgi teknolojileri 
sektörüne yönelik veri altyapısının güçlendirileceği, bilişim suçları ihtisas 
mahkemelerinin kurulacağı ve akıllı kentler programının geliştireceği gibi 
önemli başlıklar vurgulandı.

“Bilim, Teknoloji ve Yenilikçi Üretim” başlığı altında yer verilen “Bilgi toplumuna 
dönüşüm”e ilişkin sıralanan 60 vaat şunlar:

1- Türkiye’yi yenilik alanında bir üst lige taşıyacak olan Bilişim Vadisi’ni 
kurmaktayız.

2- Bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkili bir araç olarak faydalanarak bilgi 
tabanlı ekonomiye dönüşümü ve nitelikli istihdamı geliştirmeyi hedefliyoruz. 

3- Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümde önemli bir yere sahip olan, 
büyüme ve istihdam odaklı hazırladığımız 2015-2018 dönemini kapsayan yeni 
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nı hayata geçireceğiz. Bu Strateji ve Eylem 
Planı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm alanındaki yatırımlara daha da ağırlık 
vereceğiz. Kamunun e-dönüşümünü (e-Devlet) büyük oranda tamamlayacağız.

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

5- e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri ile 
ortak altyapılardan Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Ulusal Coğ¬rafi Bilgi 
Sistemi Altyapısı, Kamu Güvenli Ağı, Kamu Entegre Veri Mer¬kezi projelerini 
gerçekleştirileceğiz.

6- Yerel yönetimler de dâhil olmak üzere kamu kurumlarının, e-devlet 
hiz¬metleri sunumu amacıyla bilişim stratejilerini hazırlamalarını sağlaya¬cağız.

7- Yeni girişimlerin oluşması, şeffaf kamu yönetimi anlayışına katkı 
sağlan¬ması ve daha fazla bilimsel çalışma yapılmasına imkân tanınması ama¬cıyla, 
kamu kurum ve kuruluşlarının topladıkları ve ürettikleri verilerin, bilgi güvenliği 
tedbirlerini almak suretiyle, paylaşımını sağlayacağız.

8- e-Devlet uygulama ve hizmetlerinin geliştirilmesine ve e-Devlet Kapı¬sına 
taşınmasına devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına 
başvurmalarını mümkün olduğunca e-devlet üzerinden gerçekleştirmelerini 
sağlayacağız.

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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9- Türkiye Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planım 
hazırlayacağız.

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

11- e-Devlet çalışmalarının kurumlar üstü ve kurum¬lar 
arası düzeyde güçlü ve etkin bir koordinasyon içerisinde 
yürütülme¬sini sağlayacak yönetim ve organizasyon yapısını 
oluşturacağız.

12- Bilgi Toplumu Stratejimiz çerçeve¬sinde, e-Devlet 
Stratejisi ve Eylem Planını hazırlayarak, uygulamanın 
izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli mekanizmayı 
oluşturacağız.

13- 4,5 G mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin 
yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. 4,5 G mobil elektronik 
haberleşme altyapısına yönelik Ar-Ge çalışmalarını ve 
ekipmanlarının yurt içinde üretilmesini teşvik edeceğiz. 
5 G mobil elektronik haberleşme altyapısına ilişkin Ar-
Ge çalışmalarını destekleyeceğiz. Elektronik haberleşme 
sektöründe, düzenleyici çerçeveyi gözden geçirecek ve 
bölgesel bazda düzenleme yaklaşımına geçeceğiz.

14- Yerli cep telefonu üretilmesini sağlayacağız. 

15- Ulusal Genişbant Stratejisi hazırlayacağız. Spektrum 
kaynaklarının kullanımında etkinlik sağlayacağız.

16- 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.

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

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

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

20- Bilgi teknolojileri sektörüne yönelik veri altyapısını 
güçlendireceğiz. Bilgi teknolojileri firmalarının küresel 
pazarlara açılımını teşvik edeceğiz.

21- Oyun Sektörü Stratejisi’ni oluşturacağız.

22- Bilgi ve İletişim Teknolojilerine yönelik Ar-Ge, 
yenilikçilik ve ihracat teşviklerinin, belirlenecek öncelikli 
alanlarda, etkileri ölçülebilir bir yapıda uygulanmasını 
sağlayacağız. 

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

24- Yazılım firmaları için yatırım yerinden bağımsız 
destekler oluşturacağız.

25- Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin iş 
verimliliğinin artırılmasında bilgi teknolojilerinden daha fazla 
yararlanacağız. 

26- 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.

27- Kişisel verilerin korunması ve siber güvenliğe ilişkin 
yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Siber Suçla Mücadele 
Stratejisi ve Eylem Planı hazırlayacağız. Bilişim suçları ihtisas 
mahkemelerini kuracağız.

28- Yargı, gümrük ve kolluk hizmetleri başta olmak 
üzere, kamuda fikri hakların korunması ve denetlenmesiyle 
ilgili birimlerde yeterli beşeri ve kurumsal kapasite 
oluşturacağız. İşletmelerin fikri haklar sisteminden ve 
desteklerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak üzere, 
teknoloji transfer ve yenilik merkezlerinde hizmet kapasitesini 
geliştireceğiz.

29- Akıllı kentler programını geliştireceğiz. Yeşil bilişim 
programını geliştirilecek ve hayata geçireceğiz.

30- Meslek lisesi ve üniversitelerdeki Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri eğitim müfredatını güncelleyecek, bu alanda 
özel sektör ve eğitim kurumları arasında işbirliği programları 
geliştireceğiz.

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

32- Gençlerimize ücretsiz internet erişimi imkânı 
getireceğiz.

33- Yerel yönetimlerde kamu bilişim merkezleri 
kurulmasını destekleyeceğiz.

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

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

36- Bulut Belediye Projesi ile elektronik ortamda 
sunulacak belediye hizmetlerini standartlaştırarak merkezi bir 
altyapıya kavuşturacağız

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

38- Bilgi üreten ve bilgiyi nitelikli bir biçimde kullanarak 
ticari değere dönüştüren, etkin işleyen bir Ar-Ge ve yenilik 
ekosistemini oluşturacağız.

39- Uygulamanın etkinliği için koordinasyon ve izleme 
mekanizmaları kuracağız. Temel amacımız tarihte olduğu 
gibi ülkemizi geniş coğrafyaların nitelikli beyinleri için bir 
cazibe merkezine dönüştürmektir. ‘Nitelikli İnsan Gücü 
İçin Çekim Merkezi Öncelik Dönüşüm Programı’mızla, 
başta yurtdışındaki vatandaşlarımız olmak üzere yerli ve 
yabancı nitelikli insan gücü için ülkemizi cazibe merkezi 
haline getireceğiz. Program kapsamında dünyadaki 
konumumuzu üst noktalara taşıma mücadelesinde beyin 
göçünü engellerken, başlattığımız tersine beyin göçünü 
hızlandırmayı hedefliyoruz. 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.

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

41- Uydu Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezimizde 
yerli uydumuzun (Türksat 6A) üretimini tamamlayacağız. 
Türksat 5A uydusunun yapımına başlayacağız.

42- Bilgi ve İletişim Teknolojileri destekli entegre uzaktan 
sağlık ve bakım uygulamalarını yaygınlaştıracağız.

43- Yoksul ailelere belirli ölçütlerle internet erişimi 
imkânı sağlayacağız.

44- Engellilere özel Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
yazılım ve donanımlarının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. 
Engellilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim imkânlarını 
artıracağız.

45- 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.

46- 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.

47- Girişimcilerin yurtdışı pazarlara açılması amacıyla 
elektronik ticaret hizmetlerinin geliştirilmesini sağlayacağız. 
Elektronik ticaretin geliştirilmesi amacıyla mevzuat 
çalışmalarını tamamlayacağız.

48- Kamunun en kapsamlı dört temel veri tabanından 
biri olan MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ile ticari 

işletmeler ile şirketlerin tüm kuruluş ve değişiklik işlemlerini 
elektronik ortama taşıdık. Önümüzdeki dönemde ülkemizdeki 
tüm ekonomik birimleri sisteme dâhil edeceğiz.

49- e-TIR pilot projelerini hayata geçiriyoruz. şu anda 
İran ile Ortak e-TIR Pilot Projesi yürütmekte, Gürcistan ile de 
pilot proje üzerine görüşmeler gerçekleştirmekteyiz.

50- Tarım ürünleri ticaretine yeni bir boyut kazandıran 
“Hal Kayıt Sistemi” ve “Lisanslı Depoculuk Uygulamasını” 
önümüzdeki dönemde yaygınlaştırmaya devam ederek, 
tarladan sofraya ticarette güveni tesis edeceğiz.

51- 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.

52- Mal bildirimlerinin şeffaf olmasını sağlayacağız. 
Mal bildirimlerinin elektronik ortamda verilmesini ve 
kıyaslanmasını sağlayacak bilişim altyapıları kuracağız.

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

54- AB’nin kamu alımları direktiflerine uygun olarak 
kamu ihale sistemini reforme edeceğiz. Bu çerçevede istisna 
hükümlerinin daraltılması; yeni ihale yöntemlerinin sisteme 
dâhil edilmesi; elektrik, gaz, su ve telekomünikasyon gibi 
alanlara özgü sektörler ihale kanununun çıkarılması; e-ihale, 
e-şikâyet, e-tebligat, ürün sayısallaştırılması, sertifikasyon 
sistemlerinin kurulması sağlanacaktır.

55- İş geliştirme, kuluçka ve hızlandırıcı gibi merkezlerin 
sayı ve etkinliğini artıracağız. Bu bağlamda, finansman 
eksiğinin en çok hissedildiği erken aşama girişimciliğe yönelik, 
üst fon kurulması için çalışmalarımızı sür¬dürmekteyiz.

56- Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, daha 
güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve kullanıcı güvenliğini 
artıracağız.

57- Kadınların bireysel ve toplumsal olarak daha da 
güçlenmeleri, daha kaliteli eğitim olanaklarına sahip olmaları, 
karar alma mekanizmalarındaki etkinliklerinin artırılması, 
işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılarak istihdamlarının 
artırılması, sosyal güven¬celerinin sağlanması ve kadın 
girişimci sayısının artırılması temel he¬deflerimizdir.

58- Kamu idaresini vatandaşlarımızın ihtiyacı olan 
hizmetlere odaklı, dış çevreye açık, rekabetin ve bilgi 
toplumunun gereklerine uygun hale ge¬tireceğiz. 

59- Dijital Türkiye Projesi’ni hayata geçirerek, 
vatandaşlarımızın kamu ku¬rum ve kuruluşlarına gitmeden 
tüm iş ve işlemlerini internet ortamında sonuçlandırmasını 
sağlayacağız.

60- Güven ve istikrar içerisinde büyüyecek olan 
ekonomimizin temelini ni¬telikli, girişimci ve yenilikçi 
insanımız; bilgi ve teknoloji ile katma değe¬ri yükselten 
işletmelerimiz oluşturacaktır.

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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