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Bu rapor, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi ve McKinsey Danışmanlık 

Hizmetleri Limited Şirketi arasında imzalanan Bilgi Toplumu Stratejisinin 

Yenilenmesine İlişkin Hizmet Alımı İşi Sözleşmesi kapsamında, gerekli bulgu ve 

analizler hazırlanmak suretiyle, oluşturulacak Bilgi Toplumu Stratejisine altyapı teşkil 

etmek üzere üretilmiştir. Bu raporun hazırlanmasında çalışma boyunca ilgili 

taraflardan elde edilen bilgi ve görüşler ile Kalkınma Bakanlığı’nın 

değerlendirmelerinden istifade edilmiştir. Bu çalışma Kalkınma Bakanlığı’nın 

kurumsal görüşlerini yansıtmaz. Bu raporda yer alan içeriğin tamamı ya da bir kısmı 

atıfta bulunmak kaydıyla Kalkınma Bakanlığı’nın izni olmadan kullanılabilir. 
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Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesinin Kapsamı ve Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesinin Kapsamı ve Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesinin Kapsamı ve Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesinin Kapsamı ve 
Odak Grup Çalışmasının AOdak Grup Çalışmasının AOdak Grup Çalışmasının AOdak Grup Çalışmasının Amacımacımacımacı    

Kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı İhtiyaç 

Tespiti ve Öneriler Raporu Atölye Çalışması, 6 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da 

geçekleştirilmiştir. Atölye Çalışması’na 84 farklı kurum ve kuruluştan toplam 156 temsilci 

katılmıştır. Atölye Çalışması’nda projenin kapsamı katılımcılara özetlenmiş, proje 

kapsamındaki eksenlerle ilgili özet bilgiler verilmiş ve daha sonrasında odaklanılan 

konularla ilgili katılımcı görüşleri alınmıştır.  

İhtiyaç Tespiti ve Öneriler Raporu Atölye Çalışması’nda konuya taraf kişi ve kurumların 

eksen bazında görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Atölye Çalışması’nda katılımcılar 

hazırlanan taslak raporu hakkındaki görüşlerini dile getirmiş, Türkiye’nin bilgi toplumuna 

dönüşüm sürecini olumsuz etkileyen gelişmeler ile uygulamada geri kalınan hususları 

irdelemiş, ülkenin yeni dönemdeki ihtiyaçlarını dile getirmiş ve bilgi toplumuna 

dönüşümün hızlandırılması için önerilerini sunmuştur.  

Proje Amacı ve KapsamıProje Amacı ve KapsamıProje Amacı ve KapsamıProje Amacı ve Kapsamı    

Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi projesi kapsamında bilgi toplumu stratejisinin 

yenilenmesine altyapı teşkil edecek çıktıların üretilmesi amaçlanmaktadır. Proje 

kapsamındaki çalışmalar; 

• Bilgi Teknolojileri Sektörü 
• Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet 
• Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam 
• Toplumsal Dönüşüm 
• Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet 
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler 
• İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret 
• Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik 

olmak üzere sekiz ana eksende yürütülecektir. Çalışmanın süresi 30 hafta olarak 

belirlenmiş ve işe 13 Kasım 2012 tarihinde başlanmıştır. 

Proje ile (a) Mevcut Durum RaporuMevcut Durum RaporuMevcut Durum RaporuMevcut Durum Raporu, (b) Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleriKüresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleriKüresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleriKüresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri, (c) 

Makroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar RaporuMakroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar RaporuMakroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar RaporuMakroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporu ve (d) İhtiyaç Tespiti ve Öneriler İhtiyaç Tespiti ve Öneriler İhtiyaç Tespiti ve Öneriler İhtiyaç Tespiti ve Öneriler 

Raporu Raporu Raporu Raporu olmak üzere dört temel çıktı üretilecektir. Bu temel çıktıların üretilmesi 
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sonrasında 2013’ün ikinci yarısında Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili 

kesimlerin katılımları ile stratejinin oluşturulmasına geçilecektir. 

Mevcut Durum Raporu ile sekiz eksende Türkiye’nin halihazırdaki durumu tespit 

edilecektir. Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri Raporu ile sekiz eksen kapsamında 

ülke örnekleri ve uluslararası eğilimler belirlenecektir. Makroekonomik Projeksiyonlar ve 

Fırsatlar Raporu’nda Türkiye’nin bilgi toplumu çalışmaları ile istifade edebileceği, 

büyüme ve istihdam başta olmak üzere, ekonomik fırsatların projeksiyonu yapılacaktır. 

İhtiyaç Tespiti ve Öneriler Raporu’nda ise bilgi toplumuna dönüşüm için ülkemizin 

önümüzdeki dönemdeki ihtiyaçları belirlenecek ve bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik 

politika, strateji ve uygulama önerileri geliştirilecektir. 

Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm gündeminin tarafı olan kamu kurumları, özel kesim, 

STK’lar ve bireylerin tamamı çalışmanın paydaşı olarak kabul edilmektedir. Çalışma 

boyunca bu kesimlerden ilgililerle birebir görüşmeler yapılması ve bu kesimlerden 

temsilcilerin katılımı ile odak grup ve atölye çalışmaları yapılması planlanmaktadır. 

Ayrıca, projenin internet sitesi aracılığıyla paydaşların çalışmalar hakkında 

bilgilendirilmesi ve çalışmaya katkılarının alınması kolaylaştırılacaktır. Bu internet 

sitesinde çalışma boyunca üretilen tüm çıktılar yayımlanacaktır. Oluşturulacak forum ve 

sosyal medya arayüzleri ile tarafların katkılarının çalışmalara yansıtılması sağlanacaktır. 

Eksen AmaçlarıEksen AmaçlarıEksen AmaçlarıEksen Amaçları    

“Bilgi Teknolojileri SektörüBilgi Teknolojileri SektörüBilgi Teknolojileri SektörüBilgi Teknolojileri Sektörü” ekseni kapsamında sektörün donanım, yazılım, hizmet ve 

içerik alanlarındaki büyümesini, rekabetçiliğini ve yenilikçiliğini artıracak, sektördeki 

girişimciliği destekleyecek politika ve stratejilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

“Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet“Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet“Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet“Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet” ekseni kapsamında ülkemizde genişbant 

kullanımının yaygınlaşmasını sağlayacak ve bunun sonucunda elde edilecek ekonomik 

ve sosyal faydaları artıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

“Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdamNitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdamNitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdamNitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam” ekseni kapsamında bilgi toplumu çalışmaları ile 

istihdama pozitif katkının açığa çıkarılmasını, hem bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün 

hem de ekonominin genelinde bilgi toplumu perspektifiyle ihtiyaç duyulan insan kaynağı 

ihtiyacının karşılanmasını ve bu nitelikli insan kaynağının, istihdam mekanizmasındaki 

iyileştirmelerle en verimli şekilde istihdam edilmesini sağlayacak politika ve stratejilerin 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
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“Toplumsal DönüşümToplumsal DönüşümToplumsal DönüşümToplumsal Dönüşüm” ekseni kapsamında bilgi toplumunun birey ve toplum hayatına 

olumlu yansımalarının artırılmasını, olumsuz etkilerinin giderilmesini, toplumun bilgi ve 

iletişim teknolojilerine erişimini ve bu teknolojileri kullanımını artıracak ve sonucunda 

Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümü hızlandıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

“Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternetBilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternetBilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternetBilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet” ekseni kapsamında 

ulusal bilgi güvenliği tehditlerinin önüne geçilmesini, kişisel bilgileri koruyarak 

mahremiyet hakkının gözetilmesini ve güvenli internet ortamını sağlayacak politikaların, 

stratejilerin, hukuki ve yapısal düzenlemelerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

“Bilgi ve İBilgi ve İBilgi ve İBilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümlerletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümlerletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümlerletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler” ekseni kapsamında yeni 

hizmetlerin sunulma hızını artıracak ve bilgi tabanlı düşük karbon ekonomisine dönüşüm 

sürecini hızlandıracak yenilikçi çözümlerin (akıllı kentler, yeşil bilişim, büyük veri, 

nesnelerin interneti gibi) toplumun değişik alanlarında kullanılmasını sağlayacak politika, 

strateji ve uygulamaların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

“İnternet Girişimciliği ve eİnternet Girişimciliği ve eİnternet Girişimciliği ve eİnternet Girişimciliği ve e----TicaretTicaretTicaretTicaret” ekseni kapsamında internet girişimciliğinden ve e-

ticaretten elde edilebilecek ekonomik ve sosyal faydaları artıracak politika ve stratejilerin 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

“Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve EtkinlikKamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve EtkinlikKamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve EtkinlikKamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik” ekseni kapsamında e-devlet 

hizmetlerinde vatandaş odaklılığı ve bütünleşik hizmet sunumunu artıracak 

düzenlemelerin belirlenmesi, kamu bilgi teknolojileri alanındaki projelerin yönetilmesini 

iyileştirecek modellerin geliştirilmesi, bilgi teknolojileri yönetişimi olgusunun kamuda 

uygulanabilirliği ve bunun gerektireceği organizasyon yapısına ilişkin çalışmaların 

yapılması, kamuda bulut bilişimin uygulanabilirliğine ilişkin önerilerin ortaya konulması ve 

kamu bilgisinin paylaşımını ve tekrar kullanımını sağlayacak altyapı önerilerinin 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
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1111 Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi TeknolojileriTeknolojileriTeknolojileriTeknolojileri    SektörüSektörüSektörüSektörü    

1.11.11.11.1 Fatih ProjesiFatih ProjesiFatih ProjesiFatih Projesi    

Donanımda “rework center” olarak bir strateji izlenmesi de gereklidir. Fatih Projesi 

kapsamında dağıtılan tabletler arızalandığı zaman hızlı tamir edilmesi ve gerekirse 

değiştirilmesi gerekecektir. Türkiye’nin bu proje kapsamında değerleme ve tamir 

hizmetleri merkezi olarak konumlandırılması mümkündür. Örneğin, bazı firmaların 

Türkiye’de açtıkları rework center’ları bölgedeki birçok ülkeye buradan hizmet 

vermektedir. 

1.21.21.21.2 Mega ProjelerMega ProjelerMega ProjelerMega Projeler    

Fatih Projesi gibi misyon projeleri farklı ülkelerde kalkınma stratejilerinin bir parçası 

olarak 1960’lardan beri uygulanmaktadır. Türkiye’de Fatih Projesi baz alınarak diğer 

mega projelerin (ulaşım, vb.) nasıl katma değeri yükselteceği ve ülke ekonomisi için nasıl 

faydalı hale getirilebileceği tartışılmalıdır. Bu bağlamda, Fatih Projesi gibi projelerin 

doğru şekilde ülkenin kalkınma planına alınması gerekmektedir. 

1.31.31.31.3 Fatih Projesi Kapsamında DFatih Projesi Kapsamında DFatih Projesi Kapsamında DFatih Projesi Kapsamında Donanımonanımonanımonanım    

Fatih Projesi kapsamında donanım üretimi için ülkeye getirilmesi planlanan yabancı 

sermaye senaryosunu donanım üreticileri ile test etmek gerekmektedir. Yabancı 

üreticilerin beklentilerini (arazi, vb.) anlamak için onlarla doğrudan temasa geçilmelidir. 

Donanım üretiminde hedeflenen yüksek yerel katma değere ulaşmak montajlama ile 

mümkün müdür, yoksa tasarımın da mı ülkede yapılması gereklidir seçenekleri 

araştırılmalıdır. Hedeflenen katma değere ulaşmak için hangi üretim ve hizmetlerin 

sağlanacağı konusunda da kapsamlı bir araştırma gerekmektedir. 

Türkiye’de donanımı Çin’den daha ucuza üretmek mümkün değildir. Kısa vadede yerel 

donanım üretiminin fayda sağlayacağı düşünülse de uzun vadede bu üretim 

sürdürülebilir görülmemektedir. Donanım üretimini sürdürülebilir hale getirmek için 

üretim ve uygulama entegrasyonunu beraber düşünmek gerekmektedir.  
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Tablet üretiminde amacın markalaşmak değil ekonomik açıdan sürdürülebilir katma 

değer artışı olduğu düşünülmektedir. Bunu kısaca hesaplamak için; yerel üretimden elde 

edilen ek katma değer eğer devletin verdiği teşviklerden daha düşük kalıyorsa, bu 

yatırım sürdürülebilir gözükmemektedir. 

1980’lerde ülkede bilgisayar üretimi denenmiş ancak Uzakdoğu ile rekabet edilemeyerek 

vazgeçilmiştir. 2011 yılında dünya tablet talebi yaklaşık olarak 30 milyon iken, ihale 

rakamının 15 milyon olarak açıklamak ve dünya tablet piyasasının neredeyse yarısını 

hedeflemek oldukça iddialı görülmektedir. 

1.41.41.41.4 Fatih Projesi Kapsamında Yazılım ve İFatih Projesi Kapsamında Yazılım ve İFatih Projesi Kapsamında Yazılım ve İFatih Projesi Kapsamında Yazılım ve İçerikçerikçerikçerik    

Fatih Projesi ile ilgili daha kritik gelişim alanı özgün yazılımların geliştirilmesidir. 

Geliştirilen özgün eğitim yazılımlarının dünyada ve bölgede konumlandırılabilmesi 

mümkündür. Eğitim alanında özgün yazılımların oluşturulabilmesi ve Fatih Projesi 

kapsamında eğitim yazılımları ekosisteminin oluşturulabilmesi için projenin sektör için 

daha şeffaf olması beklenmektedir. Yazılım sektörü projenin beklentileri ve uygulamaları 

açısından bilgilendirilmemekte, bu da yazılımların geliştirilmesini engellemektedir. 

Yazılım şirketlerinin iş planı oluşturabilmesi için devletin planlarını ve beklentilerini daha 

somut olarak paylaşması gerekmektedir. 

Dünyadaki inovasyonlara bakıldığında çoğunluğunun yazılım kaynaklı olduğu 

görülmektedir. Donanım açısından da Türkiye küçük ölçekli bir ülke olarak kalmaktadır. 

Fatih Projesi kapsamında yazılım ve uygulamalar alanında büyük bir ekosistem 

oluşturma fırsatı bulunmaktadır; proje kapsamında bir app store (mobil uygulama 

dükkanı) yaratmak bile mümkündür. 

Yazılım ve içerik gereklilikleri de birbirinden ayrılmalıdır. Yazılımı ihraç etmek mümkündür 

ancak içerik alanında (film, çizgi film, vb.) Türkiye için daha büyük bir fırsat olduğu 

düşünülmektedir.  

1.51.51.51.5 Küresel Küresel Küresel Küresel BİT Destekli Eğitim PBİT Destekli Eğitim PBİT Destekli Eğitim PBİT Destekli Eğitim Projelerirojelerirojelerirojeleri    

Finlandiya BİT destekli eğitim programına geçtiği zaman sınıflar yeniden tasarlanmış ve 

tüm eğitim sistemi etkileşimle öğrenime uygun hale getirilmiştir. Bu sayede öğretmen 

odaklı bir eğitim sisteminden çok öğrencilerin birbirlerinden öğrenecekleri, daha hızlı 

ilerleyen bir eğitim modeli hedeflenmiştir. Böyle altyapı örnekleri göz önüne alındığında 
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tablet dağıtımının eğitim sistemi tasarlandıktan sonra atılması gereken bir adım olduğu 

düşünülmektedir. 

1.61.61.61.6 Diğer Diğer Diğer Diğer Ülkelerin Ülkelerin Ülkelerin Ülkelerin Fatih ProjFatih ProjFatih ProjFatih Projesi esi esi esi Hakkında DüşünceleriHakkında DüşünceleriHakkında DüşünceleriHakkında Düşünceleri    

Dünyada eğitim sisteminde benzer stratejilere sahip birçok ülkenin gözü Fatih Projesi’nin 

geniş kapsamı dolayısıyla Türkiye’nin atacağı adımların üzerindedir. Suudi Arabistan’dan 

bir heyet Türkiye’ye gelerek Fatih Projesi’ni incelemek istemiştir; ancak tablet üretim 

hedefleri dışında asıl önemli unsur olan BİT destekli eğitim sistemi yapılandırmasının 

oluşturulmadığını düşünerek ülkeden ayrılmışlardır. 

Dünyada Malezya, Brezilya, Meksika, vb. birçok ülkede benzer projeler mevcuttur ve bu 

yüzden bu ülkeler Türkiye’deki strateji ile yakından ilgilenmektedir. Bu anlamda, 

Türkiye’de nasıl bir model kullanılacağının büyük önemi bulunmaktadır. Herkes birbirine 

bakarak karar vermeye çalıştığı için Türkiye’nin Fatih Projesi kapsamındaki 

konumlanması hâlâ büyük önem taşımaktadır. 

1.71.71.71.7 Fatih Projesi’ne Fatih Projesi’ne Fatih Projesi’ne Fatih Projesi’ne Eleştirel YaklaşımEleştirel YaklaşımEleştirel YaklaşımEleştirel Yaklaşım    

Sektörde oluşan kanıya göre Fatih Projesi’nde bir şeffaflık sorunu bulunmaktadır. Ayrıca 

firmaların kendi geliştirme ve üretim planlarını oluşturabilmeleri için bir zaman çizelgesi 

de paylaşılmamıştır. Proje kapsamında oluşturulabilme potansiyeli olan ticaret modeli 

(uygulama dükkanı, vb.) eksikliği vardır. Proje KİK kapsamında olmasa bile KİK 

mevzuatlarının proje önünde büyük engel oluşturduğu düşünülmektedir. Talim Terbiye 

Kurulu’nun süreçlere daha fazla dahil edilmesi gerektiği kanısı bulunmaktadır. Ayrıca, 

Fatih Projesi kapsamında MEB’de proje ile ilgilenen yeterli eğitimci olmadığı 

düşünülmektedir. 

1.81.81.81.8 Veri Veri Veri Veri Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye GereklilikleriGereklilikleriGereklilikleriGereklilikleri    

Tier 3 veri merkezi statüsüne ulaşılabilmesi için çoklu enerji kaynağına sahip olunması 

gerekmektedir ve Türkiye için bu şartın sağlanması büyük önem taşımaktadır. Ülkede 

aynı zamanda bilgilerin açılmasına ve paylaşılmasına çok sıcak bakılmamaktadır. 

Standartlar oluşturularak bilgi paylaşımına kesin kurallar getirilmelidir.  
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1.91.91.91.9 Finans Finans Finans Finans Sektörü vSektörü vSektörü vSektörü ve Bulut Bilişime Bulut Bilişime Bulut Bilişime Bulut Bilişim    

Sektörde yasal düzenlemeler konusunda ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Bilgi 

teknolojilerinin en gelişmiş olduğu finans sektöründe bulut hizmetleri yasaklanmıştır. 

BDDK kurallarına göre kritik müşteri bilgisinin dışarı çıkarılmaması gerekmektedir; ancak 

uygulamalara bakıldığında kritik tanımlamasının değişebildiği görülmektedir. Örneğin, bir 

banka kampanya sitesini buluta taşımak istemiştir; ancak adres, isim gibi bilgilerin 

bulunduğu bu sitenin buluta taşınmasına izin verilmemiştir. Ayrıca, bir banka yemek 

bilgisinin, çalışan forumlarının, vb. bulunduğu iç portalını buluta taşımak istemiştir ve yine 

izin alınamamıştır. 

1.101.101.101.10 Veri Veri Veri Veri Merkezi vMerkezi vMerkezi vMerkezi ve Yabancı Yatırıme Yabancı Yatırıme Yabancı Yatırıme Yabancı Yatırım    

Küresel bulut bilişim sağlayıcılarının Türkiye’de veri merkezi kurmakla ilgili 3 ana 

endişesi bulunmaktadır: Ülkenin internet çıkışı, enerji kaynağı ve vergilendirme. İnternet 

çıkışı konusunda yenilikçi fiber altyapısına ihtiyaç duyulurken mevzuat konusunda da 

vergi ve dış kaynak kullanımı konularında kararlar alınması gerekmektedir. 

Bulut bilişim genel olarak bir ölçek ekonomisidir. Örneğin Microsoft Azure veri merkezleri 

8 ülkede bulunmaktadır. Veri merkezlerinin konsolide olması şirketlerin ekonomisi 

açısından da önem taşımaktadır. 

1.111.111.111.11 Bulut Bulut Bulut Bulut BilişimBilişimBilişimBilişiminininin    KOBİ KOBİ KOBİ KOBİ PePePePenetrasyonunetrasyonunetrasyonunetrasyonu    

Türkiye ekonomisinin büyük çoğunluğunu oluşturan KOBİ’lerde bulut bilişim 

penetrasyonunun artırılması için bazı çalışmalar yapılması gerekmektedir. İlk olarak 

teşvik fonlarının bu konuya odaklanması gerekmektedir. İkinci olarak Turquality gibi bir 

program çerçevesinde KOBİ’lerin bulut kanallarını etkin kullanımını sağlayan sayısal 

satış, pazarlama kanallarıyla ilgili teşviklerin oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca, 

KOBİ’lerde BT kullanımı ve bulut etkinliği farkındalığı üzerine sektörün çalışmalar 

yapması gerekmektedir. KOBİ’lerde bulut bilişim farkındalığı yaratabilmek için önemli 

olan onlara başarı hikayelerini gösterebilmektedir. Bilinçlendirme çalışmalarının bir 

parçası olarak makine teknolojilerini kullanan yerel bir firmanın nasıl cirosunu artırdığı ya 

da Avrupa’da KOBİ’lerin bulut bilişim hizmetlerinden nasıl fayda sağladığı gösterilmelidir. 

Almanya’da yoğun bulut bilişim kullanımı olan KOBİ’leri ülkeye getirerek yerel KOBİ’leri 

bilgilendirmeye yönelik atölye çalışmaları düzenlemek mümkündür. Bu bağlamda, 
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kalkınma ajansları KOBİ’lerde talep yaratmak için en doğru kanallar olarak 

görülmektedir. 

Bulut bilişimin yayılmasının önündeki engellerden bir diğeri de iş ortaklarına bilişim 

teknolojilerinde donanım dışında fırsatlar olduğunu gösterebilmektir. Şu anda gelirlerinin 

büyük bir kısmını donanım satışlarından elde eden iş ortakları, KOBİ’leri bulut bilişim ve 

faydaları konusunda yeteri kadar bilgilendirmemektedir. Çözüm ortakları müşterileri 

buluta yönlendirdiğinde kendisine olan bağımlılık bir anlamda ortadan kalkmaktadır. Bu 

anlamda KOBİ’lere iş ortaklarını kullanarak ulaşmak çok da mümkün gözükmemektedir. 

Ayrıca, KOBİ’ler yatırım fizibilitesi yapabilecek bilinçlenmeye sahip değildir, ancak teşvik 

verildiği zaman pozitif dönüşler olduğu görülmektedir. Örneğin, KOSGEB internet sitesi 

teşvikleri verdiği sırada KOBİ’lerden gelen talep sayesinde büyük bir internet sitesi 

ekosistemi oluşturulmuştur. 

1.121.121.121.12 Bulut Bulut Bulut Bulut BilişimBilişimBilişimBilişiminininin    FaydalarıFaydalarıFaydalarıFaydaları    

Bulut bilişim kullanımı birçok anlamda yazılım üretimini destekleyen bir platform olarak 

görülmektedir. Kopya yazılım kullanımının önüne geçmektedir. Ayrıca kullanılan 

versiyonların sürekli yenilenmesi ile geliştirilen yazılımlara talep yaratmaktadır. Bunların 

dışında maliyetleri düşürerek daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedeflemektedir. 

Türkiye ekonomisinin %50’sinin kayıt dışı olarak görüldüğü ve çoğunluğunun KOBİ 

olduğu düşünülürse, KOBİ’lerde bulut bilişim penetrasyonunu artırmak bir hayli zor 

görünmektedir. Bulut bilişim kullanımı bir zorunluluk haline getirilirse Avrupa’da birkaç 

ülkede uygulandığı gibi bir oto kontrol mekanizması oluşacaktır. Örneğin, Türkiye’de 

devlet eczanelerin en büyük alıcısı olarak buluta geçişlerini zorunlu kılmıştır. Eczanelerin 

bulut bilişime geçişlerinde bazı zorluklar yaşansa da şu anda sektöre bir çok faydaları 

olduğu görülmektedir.  

1.131.131.131.13 Fatih Projesi Fatih Projesi Fatih Projesi Fatih Projesi vvvve Bulut Bilişime Bulut Bilişime Bulut Bilişime Bulut Bilişim    

Fatih Projesi kapsamında tablet verilecek 15 milyon öğrencinin verisinin saklanması ve 

yönetilmesi gerekecektir. Bu verilerin saklanmasının bulut bilişim yoluyla yapılması 

maliyetleri azaltacak ve aynı zamanda projenin faydalarını da artıracaktır. Bulut bilişimde 

ölçek ekonomisi önemli olduğu için proje kapsamında tüm okullara hizmet edecek bir 

eğitim bulutu hizmeti sunmak mümkündür. Bu tarz bir küresel eğitim bulutu 
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kurulmasında çok uluslu bir bulut bilişim sağlayıcısıyla anlaşılarak bölgesel hizmet 

verilmesi de mümkün görülmektedir. 

1.141.141.141.14 Türkiye’de M2M Türkiye’de M2M Türkiye’de M2M Türkiye’de M2M TeknolojileriTeknolojileriTeknolojileriTeknolojileri    

Ülkede şu anda M2M teknolojileri ile ilgili bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. 

Dünyada bu uygulamalarda çip aktivasyon bedelleri alınmadığı halde Türkiye’de çip 

konulduğu anda ulaştırma bedelleri alınmaya başlamaktadır. Bu konuda bazı desteklerin 

oluşturulması beklenmektedir. Ayrıca M2M akıllı ev dediğimiz konseptlerde de 

kullanılmaktadır ve bunun için her eve internet girmesi büyük önem taşımaktadır. Mobil 

ya da sabit genişbant teknolojileri makineler arası teknoloji için bir gereklilik olarak 

görülmektedir ve bu yüzden M2M’nin gelişebilmesi için mobil hizmet sağlayıcılara 

düzenlemeler getirilmesi gerekmektedir. 

M2M teknolojilerinde enerji sarfiyatı ve arıza hizmetleri için fırsatlar bulunsa da yazılım 

alanında çok fazla fırsat bulunmadığı düşünülmektedir. Bu teknoloji verilerin toplanması 

ve kullanımı açısından da büyük önem taşımaktadır. 

1.151.151.151.15 Gömülü Gömülü Gömülü Gömülü YazılımlarYazılımlarYazılımlarYazılımlar    

Türkiye’nin 7-8 milyar dolarlık BT sektörü içinde gömülü yazılımlar bulunmamakta ve 

takibini de yapmak mümkün görülmemektedir. HAVELSAN’ın 2010 yılında yaptığı 50-60 

milyon dolarlık yazılım ihracatı bilinse de, bu rakam ihracat istatistikleri içinde 

görünmemektedir. Gömülü yazılımlar donanımla beraber alındığı için geliştirilmesinde dış 

kaynak kullanmak çok da mümkün görülmemektedir. Gömülü yazılımlarda bilişim 

sektörünün oluşturabileceği katma değer baştan sona yazılım çözümlerini sağlamakta 

değil akıllı algoritmalar yaratmakta görülmektedir. Yaratılan çözüm ne kadar bilgiye 

dayalı olursa, tersine mühendislik ile taklit edilmesinin de o kadar zor olacağı 

düşünülmektedir. 

1.161.161.161.16 Gömülü Gömülü Gömülü Gömülü Yazılımlar vYazılımlar vYazılımlar vYazılımlar ve Sektör İlişkilerie Sektör İlişkilerie Sektör İlişkilerie Sektör İlişkileri    

Gömülü yazılım oluşturmada verilecek teşviklerin sektör odaklı ve tanımı yapılarak 

verilmesi sektörün doğru gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. 
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İnşaat sektörü Türkiye’nin öne çıktığı alanlardan biri olduğu halde akıllı bina gibi büyük 

veri teknolojilerinden yeterince faydalanılmadığı görülmektedir. Bu sektörde Türkiye 

üreticiden çok bir tüketici konumundadır. 

Ulaşım sektöründe ise bilişim teknolojileri kullanımı ülkemizde neredeyse 

bulunmamaktadır. Almanya’da kamyonları telematik ile izleme zorunluluğu 

bulunmaktadır. Dünyada bu bir zorunluluk haline gelirken, Türkiye filosu AB’deki 

teknolojik gelişmeler ve yaptırımlar bakımından hazır değildir. 

Tarım alanında da nem, iklim, vb. verileri kullanarak onlara göre davranan hassas 

uygulamalarda yoğun BT ihtiyacı bulunmaktadır; ancak Türkiye’de bu konuda da büyük 

eksiklikler bulunduğu görülmektedir. 

1.171.171.171.17 BT BT BT BT Sektörü vSektörü vSektörü vSektörü ve Kümelenmee Kümelenmee Kümelenmee Kümelenme    

Finlandiya mobil uygulamalar alanında devlet girişim fonlarını oluşturmakta ve ekosistem 

oluşmaya başladıktan sonra da sektör devlet müdahalesi olmadan kendi gelişmektedir. 

Bu örnek göz önüne alındığında ekosistemin oluşması için 3 etken olduğu ortaya 

çıkmaktadır: Üniversite özel sektör işbirliği, yatırımcıları destekleyecek fonlama, teknoloji 

geliştirme bölgeleri (kümelenme). 

Türkiye’de teknoloji geliştirme bölgelerine bakıldığında buradaki firmaların neredeyse 

%70’inin yazılımcılardan oluştuğu görülmektedir. Bu yazılım sektörü açısından büyük bir 

fırsat doğurmaktadır; sektörün gelişimi açısından bu yazılımcıları kümelemek 

gerekmektedir. Aynı zamanda yazılım sektöründe standartlar oluşturarak uymayanları bu 

standartlar çerçevesinde geliştirmek de önem kazanmaktadır. Yazılım şirketlerinin 

standardizasyonunda CMMI’ya uyum finansman koşullarından dolayı zor olabilse de, 

Avrupa’da yaygın olarak kullanılan SPICE sertifikasyonundan faydalanmak mümkündür. 

Kümelenmenin iyi örneklerin biri olan Kanada, oyun sektörü etrafında başarılı bir 

kümelenme yaratabilmiştir. İlk olarak, oyun alanında gelen doğrudan yabancı yatırımdan 

vergi alınmamış ve bu sayede gelen yabancı yatırımcıların etrafında yerel şirketler 

oluşmaya başlamıştır. Oyun alanında açılan şirketlerin çoğalmasıyla bu alanda talep 

oluşmuş ve üniversitede ilgili bölümler açılmıştır. Ardından da sektöre gerekli insan 

kaynağını sağlayabilmek için özel sektör ve akademik kurumlar arasında ortaklıklar 

kurulmuştur. 
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Aynı zamanda kümelenmelerde şirketlerin sektör dışından ihtiyaçları da olmaktadır: Fikri 

mülkiyet danışmanlığı, grafiker, iş danışmanlığı. Yatırımcıların aradığı bu tarz hizmetleri 

sunan firmalara da teşvik verilmesi gerekmektedir. Bu sayede şu anda teknoparklarda 

eksik olan çeşitlilik ve iş bölümünün sağlanması mümkün olabilir. 
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2222 Genişbant Altyapısı ve Sektörel RekabetGenişbant Altyapısı ve Sektörel RekabetGenişbant Altyapısı ve Sektörel RekabetGenişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet    

2.12.12.12.1 Fiber AltyapısıFiber AltyapısıFiber AltyapısıFiber Altyapısı    

Altyapı yatırımlarının artırılması için bütün yatırımcılara eşit şartlar sunulması gerektiği 

belirtilmiştir. Cari açığa yol açmaması açısından mükerrer yatırımlardan kaçınılmasının 

gerekliliği vurgulanmıştır. BTK’nın altyapı paylaşımı üzere verdiği kararların ve paylaşımın 

daha etkin yürütülmesi için hazırlanan veri tabanının önemine dikkat çekilmiştir. Ayrıca 

bu kararın ve fiber altyapı paylaşımında 5 yıllık muafiyet kararının etki analizinin 

yapılmasının faydalı olacağı belirtilmiştir. Altyapının paylaşımı eşit şartlarda 

sağlandığında rekabetin son kullanıcıya hizmette görüleceği dile getirilmiştir. Yeni 

yatırımların yapılmasının önündeki bir engel olarak yüksek geçiş hakkı bedelleri 

gösterilmiş ve yerel yönetimler arasında büyük farklılıklar gösteren geçiş hakkı 

ücretlerinin kamu tarafından düzenlenmesinin faydalı olacağından bahsedilmiştir.  

Fiber altyapısının genişletilme stratejisinin arkasında siyasi iradenin olması gerektiği 

vurgulanmıştır. Nüfus yoğunluğunun düşük olduğu yerlerde evrensel hizmet fonunun 

yatırımları desteklemek için kullanılabileceğine işaret edilmiştir. Bazı katılımcılar 

altyapının işletilmesi için olası bir modelin telekom operatörlerinin ortak olduğu bir şirket 

kurulması olduğunu benzer bir yapının TV yayıncılığında Anten AŞ’de görüldüğünü 

belirtmiştir. Bu görüşe itiraz eden başka katılımcılar ise bu modelin rekabet açısından 

düzenlemelere aykırı olacağını söylemişlerdir. 

Alternatif genişbant teknolojisi olarak koaksiyal kablo’nun Türkiye’de Amerika ve Avrupa 

kadar gelişim göstermediği ve teknik olarak fiber internetin sağladığı hızlara 

ulaşamayacağı belirtilmiştir. Yine de Türkiye’de kablo erişimi olan hane sayısı 

bakımından önemli bir alternatif olduğunun altı çizilmiştir.  

2.22.22.22.2 Mobil Genişbant TeknolojileriMobil Genişbant TeknolojileriMobil Genişbant TeknolojileriMobil Genişbant Teknolojileri    

Spektrum tahsisinde Türkiye’nin yaklaşık 200 MHz ile dünya ortalaması olan 600 MHz’in 

çok gerisinde kaldığına işaret edilmiştir. Bazı katılımcılar, mevcut durumda adaletli bir 

dağıtımın olmadığını ve LTE teknolojisine yapılacak yeni tahsisin adaleti sağlamak adına 

iyi bir fırsat olduğunu belirtilmiştir. Spektrum tahsisinde teknoloji bağımsız bir yaklaşım 

izlenmesi istenmiştir. Fiber altyapıları için söz konusu olan paylaşımın mobil teknoloji 

altyapıları içinde gündeme gelmesi gerektiği belirtilmiştir. LTE dışında metrocell, 
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femtocell gibi eğilimlere dikkat çekilmiş bu teknolojiler için yatırımların artacağı gereken 

düzenlemelerin tamamlanması gerektiği vurgulanmıştır. 

2.32.32.32.3 Genişbant talebiGenişbant talebiGenişbant talebiGenişbant talebi    

İnternetin elektrik, su gibi vazgeçilmez bir hizmet olarak sunulması gerektiği, maddi 

açıdan devletin düşük gelir grubuna destek olabileceğine işaret edilmiştir. Uygun bir fiyat 

politikasıyla kullanımın yakın gelecekte artma potansiyeli olduğu belirtilmiştir. E-devlet 

uygulamalarının ve yerli içeriğin internet kullanımının artmasında önemli bir rol 

oynayacağı kaydedilmiştir. İnternet kullanımının yaygınlaşmasının önündeki engellerden 

birinin insanların interneti güvenli bulmaması olduğu, bu konuda farkındalık çalışmaları 

yapılmasının faydası vurgulanmıştır.  

M2M iletişimde yakın dönemde yapılan vergi indiriminin genişbant kullanımına olumlu 

olarak yansıyacağı belirtilmiştir. Özellikle trafik ve sağlık alanlarında M2M veri trafiğinin 

hızlı bir artış göstermesi beklenmektedir. 

Yeni binalar yapılırken, bina içi internet altyapısının hazırlanmasının teşvik edilmesinin 

olumlu olacağı katılımcılar tarafından kabul görmüştür.  

2.42.42.42.4 Yerli içerik Yerli içerik Yerli içerik Yerli içerik     

Genişbantın GSYH’ye mevcut ~%1’lik katkısının %2-3 seviyelerine çıkartılması için yerli 

içerik üretiminin önemi vurgulanmış, içerik üretimi için destek mekanizmalarına öncelik 

verilmesinin gerekliliği kaydedilmiştir.  
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3333 Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdamNitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdamNitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdamNitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam    

Ülkemizin BİT alanındaki insan kaynağı potansiyelinin tayin edilerek arz-talep dengesinin 

iyi oluşturulabilmesi amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumlarının BİT alanındaki 

mezunlarının mezuniyet sonrası istihdam durumlarının (iş gücüne katılım, işsizlik oranları, 

iş bulma süreleri, iş bulunan alanlar, vb.) takip edilmesi ve merkezi bir veri tabanı 

oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulacak bu veri tabanının sektöre ve BİT’in yoğun 

olarak kullanıldığı sektörlere büyük faydalar sağlaması beklenmektedir. Bu girişimin 

etkinliğinin artırılması ve amacına en iyi şekilde hizmet edebilmesi için aşağıdaki 

noktaların değerlendirilmesi faydalı olacaktır: 

• Halihazırdaki BİT uzmanlarının bilgisine ulaşmak zor olacaktır; fakat diğer ilgili 

kurumların yaptığı çalışmalardan bu amaçla faydalanılabilir. 

• Verilerin sağlıklı tutulması için özellikle halihazırda eğitim gören öğrencilerin 

katılımını artıracak çözümler bulunmalıdır. 

• Oluşturulacak veritabanı sadece BİT sektörünü değil, diğer sektörleri de 

kapsayacak bir biçimde oluşturulmalıdır. 

• Veritabanındaki bilgilerle mesleki tanımlamalar eşlenmelidir. Veritabanı uzmanlık 

seviyesinde, alt meslek kırılımlarına dikkat edilerek, teknik uzmanlık ve 

yetkinliklerin kaç kişide var olduğu seviyesinde oluşturulmalıdır. 

• Veritabanı güncellenebilir bir yapıda kurulmalıdır. 

• Veritabanında bulunan kişilerin sahip olduğu sertifikalar belirtilmelidir. 

• Veritabanı için İŞKUR, TÜİK, MYK, MEB, mezun dernekleri gibi kuruluşların 

desteği sağlanmalı ve koordinasyon halinde çalışılmalıdır. 

• Veritabanının oluşturulması için bazı teşvikler belirlenmelidir. 

Mevcut durumda atılması gereken önemli adımlardan bir tanesi de nitelik eksikliklerinin 

giderilmesidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalar arasında özel sektör ve eğitim kuruluşları 

arasındaki bağlantının sağlamlaştırılması ve böylece nitelik beklentilerindeki uyuşmazlık 

sorunlarının giderilmesi de bulunmaktadır. Bu hedef doğrultusunda, özel sektörün eğitim 

kurumları bünyesindeki katkılarının artırılması gereklidir. Sektörel birliklerin yönetim 

kadrolarının ve özel sektördeki iş dünyası liderlerinin üniversitelerin müfredat oluşturma 

sürecinde destek vermeleri ve danışmanlık kurullarında yer almaları bunun bir yolu 

olarak görülmektedir. İşbirliği konusunda mevcut durumda yapılan başarılı çalışmalar, 

planlaması yapılacak olan çalışmalara rehber niteliği taşımalıdır. Gerçekleştirilen 

işbirliklerinde kalite takip sistemi ile bu sürecin takip ve kontrolü yapılmalıdır. Bu alanda 
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YÖK gibi kuruluşlar özellikle tavsiye niteliğinde girişimlerde bulunabilir. Öğrencilerin 

sektör ile bağlantılarını güçlendirmelerinin bir diğer yolu eğitimlerini sürdürürken staj 

yapmalarıdır. Bu alanda üniversitelerde üçüncü bir dönem olarak staj döneminin 

eklenmesi bir yol olabilir. Ayrıca, özel sektörün öğrencilere bu imkanı sağlamak amacıyla 

özveride bulunması ve eğitim sağlayıcıların kariyer ofisleri veya etkinlikleri aracılığıyla 

öğrencilere yardımcı olması gereklidir.  

Nitelik gelişiminin sağlanması için atılacak bir diğer adım, eğitmenlerin eğitilmesidir. 

Eğitmenlerin yetkinliklerinin güncel tutulması özellikle BİT sektöründe öğrencilere nitelik 

kazandırabilmek için oldukça önemlidir. Özellikle meslek liseleri gibi mesleki eğitime 

yoğunlaşmış eğitim kurumlarındaki eğitmenlerin sektörle bağlantılarının güçlü tutulması 

gerekmektedir. Bu amaçla, eğitmenlerin sektördeki araştırmalara katılmaları veya belirli 

aralıklarla özel sektörde eğitim almaları bir yol olarak izlenebilir. 

Kamu kuruluşlarına nitelikli BİT çalışanları yetiştirmede önemli görevler düşmektedir. 

Örneğin İŞKUR tarafından gerçekleştirilen Nitelikli Bilişim Çalışanları projesi bu alanda 

yapılmış en önemli çalışmalardan bir tanesidir ve sonuçları sektör için çok önemlidir. 

Projenin uygulanmasındaki zorluklar ve projenin başarıya ulaştığı noktalar iyi tespit 

edilerek çıkarımlar yapılmalıdır. Bunun yanı sıra, özellikle MYK gibi özel sektörle 

bağlantının büyük önem taşıdığı kuruluşların tanınırlığının ve yaptıkları projelerin 

bilinirliğinin artırılması gerekmektedir. Bu amaçla özellikle sektördeki üst düzey 

yöneticilerin katılımının sağlandığı toplantılarda bu kurumların temsil edilmesi faydalı 

olacaktır. Yaygın eğitim ayağında da belediyeler gibi BİT eğitimi sağlayan kursların 

etkinliği artırılmalıdır. Bu anlamda bu kursların belirli hedefler ve nitelik ihtiyaçları 

doğrultusunda oluşturulması gerekmektedir. Bilişim kültürünün artırılması için 

gerçekleştirilen eğitimler de etkinliklerini artırarak varlıklarını sürdürmelidir. 

Alt sektörlerden yazılım ve BT hizmetlerinin gelişim sürecinde olması dolayısıyla burada 

ortaya çıkacak insan kaynağı ihtiyacına ayrıca dikkat edilmelidir. Günümüzde yazılım 

alanında insan kaynağı büyük ölçüde Hindistan’dan tedarik edilirken, Türkiye içinde BT 

hizmetleri alanında büyük fırsatlar doğabilmektedir. Burada Türkiye’nin büyük veri, bulut 

bilişim, siber güvenlik, e-sağlık ve e-devlet gibi alanlarda insan kaynağı yetiştirmeye 

yönelik ders ekleme, var olan derslerin ağırlığını artırma, yeni seçmeli dersler sunma, 

sertifikalandırma programları geliştirme ve lisansüstü programlar açılması gibi eksiklikleri 

bulunmaktadır. Müfredata yapılacak olan eklemelerin somutlaştırılması gerekmektedir. 

Bunlara ek olarak, BİT sektörünün sürekli gelişen yapısından dolayı öğrenciler 
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öğrenmeyi öğrenmeye teşvik edilmeli ve sektördeki tüm gelişmeleri kendileri takip 

edebilecek yetkinliklere sahip olmaları sağlanmalıdır. Bunun için en önemli noktalar, 

öğrencilerin temel bilgisi ve İngilizce becerileri olarak karşımıza çıkmaktadır. BİT 

alanında Türkiye’de BİT uzmanının yanı sıra, BİT yöneticisi yetiştirmeye yönelik 

programlar da açılmalıdır. İş hayatına ait niteliklerin kazandırılması; iletişim ve problem 

çözme gibi yetkinliklerin güçlendirilmesi ve İngilizce yetkinliğinin artırılması sağlanmalıdır. 

Ayrıca, CIO yetiştirme vizyonu edinmiş uluslararası programlardan bu alanda 

faydalanmak, programların tasarlanması sürecinde oldukça faydalı olacaktır. Ülkemizde 

bulunan Yönetim Bilişim Sistemleri gibi programlar bu ihtiyacın karşılanmasında önemli 

rol oynamaktadır. Bu bölümlerin prestijinin artırılması ve bilgisayar mühendisliğine 

giremeyen öğrencilerin tercihi algısından kurtulmak gerekmektedir. Bu kişilere olan talep 

maalesef halihazırda yeterli boyutlarda değildir. Bu kurumların iş hayatına hazırlamada 

etkinliklerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizdeki BİT insan kaynağı niteliğini artırabilecek bir başka unsur da uluslararası 

oyuncuların ülkemize çekilmesidir. Bu yatırımlarla birlikte, sektördeki çıta yukarılara 

taşınacak ve insan kaynağı potansiyeli sağlanan iş imkanlarıyla birlikte kendisini daha da 

iyi geliştirecektir. Ayrıca çok uluslu firmaların kuracağı araştırma merkezleri, 

laboratuvarlar ve eğitim kurumlarında düzenleyecekleri eğitimler sayesinde nitelik 

seviyesi artış gösterecektir. 

BİT sektörüne özellikle dezavantajlı kesimlerin ve kadınların katılımının artırılmasına 

yönelik çalışmalara da mutlaka yer verilmesi gerekmektedir. Hem BİT sektöründe hem 

de BİT destekli çözümlerle bu kesimlere istihdam sağlamak mümkün olabilmektedir. Bu 

anlamda kamu tarafından teşviklerin oluşturulması gerekmektedir. Minimum engelli 

çalıştırma yüzdesine ek olarak kadınlarla ilgili de böyle bir çalışma yapılabileceği gibi, 

aynı zamanda eğitim kurumlarında BİT sektörüne teşvik için farkındalık çalışmaları da 

yapılmalıdır. Esnek ve güvenceli çalışma koşullarının sağlanması kadınların katılımının 

artırılmasına oldukça yardımcı olacaktır. 
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4444 Toplumsal DönüşümToplumsal DönüşümToplumsal DönüşümToplumsal Dönüşüm    

4.14.14.14.1 KİEMKİEMKİEMKİEM    

Mevcut KİEM’lerin desteklenmesi ve yeni KİEM’lerin ise mahalli ihtiyaçlar göz önünde 

bulundurularak açılmaya devam etmesi görüşü öne çıkmıştır. Detaylı ölçümlerle mahalle 

bazlı olarak nerelerde ihtiyaç olduğunun belirlenmesinin büyük önem taşıdığı 

düşünülmektedir. Sahada eğitim veren STK’ların KİEM’e ihtiyaç duyduğu dile 

getirilmiştir. 

KİEM’lerle ilgili girilecek yeni bir süreçte KİEM’lerle ilgili farkındalık çalışmalarının 

yapılmasının önemi vurgulanmıştır. KİEM kurulan köy, belde, mahalle ve semtlerde 

sakinlerin KİEM’ler konusunda bilgilendirilmesinin gerektiği belirtilmiştir. Bu aşamada 

kime hangi yollarla ulaşılacağının detaylı çalışmasının yapılması gerektiği 

düşünülmektedir. Konuyla ilgili olarak, sorunun tanımlanmaması ve ilgili kurumun 

belirlenmemesi durumunda yapılan harcamaların bir anlam ifade etmeyeceği dile 

getirilmiştir. 

KİEM kurulumu ve yönetimi için STK ve özel kurumlara akreditasyonla yetki verilmesinin 

KİEM yaygınlığı hızla artıracağı ve daha etkili bir idare modeli düşünülmektedir. Kamu 

tarafında belediyelerin KİEM açmak ve yönetmek için doğru kurumlar olacağı görüşüne 

yer verilmiştir. Koordinasyon, denetim ve ölçümleme için ise merkezi bir mekanizma 

oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. STK’larla ilgili mevzuat eksikliğinin bu tip 

yetkilendirmelerde ve diğer birçok çalışmada STK’ların önüne engel olarak çıktığının altı 

çizilmiştir. 

4.24.24.24.2 Bilinçli Bilinçli Bilinçli Bilinçli İnternet Kullanımı İnternet Kullanımı İnternet Kullanımı İnternet Kullanımı vvvve Örgün Eğitime Örgün Eğitime Örgün Eğitime Örgün Eğitim    

İnternet kullanımının teşviki kadar bilinçli internet kullanım alışkanlıkları kazandırılmasının 

yeni nesiller için büyük önem taşıdığı dile getirilmiştir. Yoğun Facebook kullanımı gibi 

alışkanlıkların topluma kazandırdıklarının kısıtlı olduğunun ve çocuklara internet 

kullanımın farklı amaçlarının tanıtılması gerektiğinin üzerinde durulmuştur. Mevcut 

durumda BİT kullanımına yönelik eğitimlerde bir saatlik seçmeli dersin olmasının 

yetersizliği vurgulanmıştır.  

Singapur gibi örneklerin her derste farklı BİT işlevlerini ihtiyaçları dahilinde kullandıkları 

ve küçük yaşlardan itibaren etik, bilinçli ve güvenli internet kullanımı konusunda dersler 
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aldıkları dile getirilmiştir. Güncel ihtiyaçlar dahilinde verilen örnekle, üst seviye hesap 

tablosu fonksiyonları öğretmek yerine profesyonel ağlarda dijital kimlik oluşturmayı 

öğretmenin toplumun bilinçlenmesi açısından daha etkili olabileceği dile getirilmiştir.  

Türkiye’de müfredatına BİT kullanımın entegre edilmesinin gerekliliği dile getirilmiştir. 

Bilişim dili olan İngilizcenin toplumdaki yerinin BİT kullanımını etkilediği, bu yüzden 

İngilizce eğitiminde yenilikçi yöntemler denenmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, 

okullardaki internet erişiminin birçok siteye kapalı olmasının eğitimde BİT kullanımını 

kısıtladığı belirtilmiştir. Mahremiyet, etik gibi kavramların güncel BİT örnekleriyle 

incelenmesinin, küçük yaşlardan itibaren bu bilincin oluşması için kritik bir role sahip 

olduğu dile getirilmiştir. EU Kids Online çalışması kapsamında bir müfredat oluşturulmuş 

olduğu, bu modelin Türkiye’deki müfredata uyarlanabileceği belirtilmiştir. Koruyucu bakış 

açısının terk edilmesi ve özgürlükçü bakış açısı kazandıran bir müfredatın 

oluşturulmasının gerekliliğinin altı çizilmiştir. 

Ailelerin BİT kullanımında bilinçli olmasının çocuklardaki bilinç gelişiminde büyük önem 

taşıdığına ve aile eğitim programlarının hazırlanmasının göz önünde bulundurulmasına 

değinilmiştir. BİT kullanım yetkinliklerinin artık sınavlarla değerlendirilmesi gerektiği, aile 

katılımının da notu etkileyerek ailelerde bilinç oluşturulabileceği belirtilmiştir. Son olarak, 

öğretmenlerin eğitiminin de ana engellerden biri olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda MEB 

kapsamında Sosyal Eğitim Platformu’nun hazırlandığı dile getirilmiştir. 

4.34.34.34.3 Yaygın Yaygın Yaygın Yaygın Eğitimde Eğitimde Eğitimde Eğitimde BİT BİT BİT BİT KurslarıKurslarıKurslarıKursları    

KİEM’lerde olduğu gibi yaygın eğitim olarak verilecek BİT eğitimlerinde STK ve özel 

kurumların da yetkilendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. STK’lar ve özel kurumlar 

tarafından verilen BİT eğitimlerine yönelik akreditasyonlar hazırlanarak standartlaşmanın 

sağlanmasının önemine işaret edilmiştir. Ayrıca, yetişkinlerin doğrudan sonuç 

alabilecekleri konularla ilgilendikleri tespitinden yola çıkılarak, yaygın eğitimlerin istihdam 

ve sağlık gibi konularda BİT kullanımının kazandıracağı faydalara odaklanmasının 

yerinde olacağı görüşü öne sürülmüştür. 

Kamu hizmetlerini yalnızca kamu görevlisinin verebilmesinden dolayı gönüllü 

eğitmenlerden faydalanılamadığı vurgulanmıştır. STK’ların gönüllü havuzuna katkı 

sağlaması bakımından öğrencilerin gönüllü çalışmalarının staj sayılmasının önemi dile 

getirilmiştir. 
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4.44.44.44.4 Dijital Dijital Dijital Dijital BölünmeBölünmeBölünmeBölünme    

Türkiye’de dezavantajlı kesimlerin toplumun büyük kısmını kapsadığı, bu yüzden 

dezavantajlı kesimlere yönelik çalışmaların büyük önem taşıdığı dile getirilmiştir. 

Cihaz sahipliği ve genişbant penetrasyonu başlığı altında, dezavantajlı kesimlere yönelik 

düşük faizli kredi uygulaması ve benzeri teşviklerin kamu özel ortaklığıyla 

gerçekleştirilmesi önerilmiştir. Pilot projelerin etki analizlerinin yapılıp başarılı 

bulunanlarının ulusal düzeyde uygulanmasının kaynakların etkili kullanılması açısından 

önem taşıdığı dile getirilmiştir. 

Engelliler arasında BİT kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapan örnek yerel 

kamu kuruluşları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi altındaki birim gösterilmektedir. 

Birimden yetkili katılımcılar ağırlıklı olarak görme engellilerden oluşan 6000 üyeye sahip 

olduklarını ve görme engellilere yönelik içerik ve erişim problemlerine çözümler 

sunduklarını dile getirmiştir. Engellilere yönelik en büyük problem olarak yardımcı 

teknoloji ürünlerinin pahalı olmasının öne çıktığı belirtilmiştir. Ayrıca, engellilere yönelik 

kütüphane çalışmalarının geliştirilmesi, internet sitesi erişilebilirliğinin artırılması gibi 

konulara değinilmiştir.  

Görme engelliler dışında BİT kullanımında kısıtlamaları olan diğer engelli kesimlerin 

ihmal edilmemesi gerektiği düşünülmektedir. Engellilerle ilgili en güncel veri tabanının 

2002’ye ait olduğu ve yeni bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.  

Dezavantajlı kesimlere özel içerik oluşturmak yerine mevcut içeriğin dezavantajlı 

kesimlere uyarlanmasının daha büyük fayda sağlayacağı görüşü vurgulanmıştır. 2.1 

Gelişim Alanı alt başlığında örnek olarak gösterilen kesimlerden ev hanımlarının yerine 

kadınların örnek olarak yazılmasının daha yerinde olacağı görüşü dile getirilmiştir. 

4.54.54.54.5 Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim İçeriklerinin Dijitalleşmesi İçeriklerinin Dijitalleşmesi İçeriklerinin Dijitalleşmesi İçeriklerinin Dijitalleşmesi vvvve e e e Eğitim Bilişim Ağı Eğitim Bilişim Ağı Eğitim Bilişim Ağı Eğitim Bilişim Ağı ((((EBAEBAEBAEBA))))    

Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Grup Başkanı Mustafa İlkhan, EBA üzerine sunum 

yapmış ve FATİH Projesi’nin içerik bileşenine yönelik soruları yanıtlamıştır. STK ve özel 

kuruluşların içeriğe katkıda bulunabilecekleri ve yeni içeriklerin hızla yüklenebilmesi için 

denetleme mekanizmasında değişiklikler yapıldığı dile getirilmiştir. Bu içeriklere 

öğretmenlerin 24 saat boyunca, öğrencilerin ise okuldan ücretsiz ulaşabileceğine 
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değinilmiştir. Katılımcılar, Türkiye’de bu gibi süreçlerde katılımcılığın ihmal edildiğini 

belirtmiştir. 

4.64.64.64.6 Taslak Raporun Geneline Yönelik Değinilen DTaslak Raporun Geneline Yönelik Değinilen DTaslak Raporun Geneline Yönelik Değinilen DTaslak Raporun Geneline Yönelik Değinilen Diğer Hususlariğer Hususlariğer Hususlariğer Hususlar    

• Raporda internetin sınırlandırılması ve internetteki özgürlüğe yönelik önerilerin eksik 

olduğu görüşüne değinilmiştir. Benzer şekilde, FATİH Projesi’nde oluşturulan 

modelin kullanımdaki özgürlükler bakımından yetersizlikler barındırdığından 

bahsedilmiştir.  

• Bürokrasinin engelleyici tutumu ve algı farklılıklarının bu eksen kapsamında da 

incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

• Fiber bağlantısının inşa edilen yeni toplu konutlara ve diğer büyük çaplı yerleşim 

yatırımlarına başlangıçta dahil edilmemesinin daha sonra yapılacak fiber yatırımları 

için ek maliyet olduğu görüşü dile getirilmiştir. 

• Kurumsal duplikasyonun önüne geçilmesi ve yapılan çalışmalarda iyi uygulamalara 

odaklanılmasının etkiyi artıracağı düşünülmektedir. 



 

25 

 

5555 Bilgi Güvenliği, Kişisel BiBilgi Güvenliği, Kişisel BiBilgi Güvenliği, Kişisel BiBilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternetlgilerin Korunması ve Güvenli İnternetlgilerin Korunması ve Güvenli İnternetlgilerin Korunması ve Güvenli İnternet    

5.15.15.15.1 Bilgi GüvenliğiBilgi GüvenliğiBilgi GüvenliğiBilgi Güvenliği    

Bilgi güvenliği ve siber güvenlik kavramlarının daha net ayrıştırılması, kapsamlarının 

daha belirli bir şekilde ortaya konularak, konumuz olan bilgi güvenliğinin gerekirse daha 

üst seviyede ve diğer eksenlerle de temas edebilecek şekilde incelenmesi önerilmiştir. 

Bu noktada Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı konunun 

sadece siber güvenliğe odaklandığı belirtilmiş ve bu konunun çok farklı bakanlıklara da 

dokunan taraflarının olabileceği, hatta bu nedenle bilgi güvenliği konusunda 

Başbakanlığın sorumluluk alması gerekebileceği söylenmiştir. 

Bilgi güvenliği alanında kurum ve kuruluşlara hesap verme yükümlülüğü çerçevesinde 

güvenlik ihlallerinde, özellikle kişisel veri kaybı noktasında sorumluluk verilmesi 

önerisine Strateji’de yer verilebileceği belirtilmiştir. Söz konusu kişisel verilerin 

güvenliğinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde değerlendirildiği, mevcut 

durumda elektronik haberleşme sektörünün bu konuda denetlenmesi üzerine bir 

mekanizma olduğu hatırlatılmıştır. 

5.25.25.25.2 Kişisel Verilerin KorunmasıKişisel Verilerin KorunmasıKişisel Verilerin KorunmasıKişisel Verilerin Korunması    

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun çıkmasının ne kadar önem taşıdığı tekrar 

vurgulanmıştır. Bu kanunun yanı sıra, mevcut denetim kuruluşlarından (ör. BTK, BDDK) 

daha farklı bir amaca hizmet edecek olan Veri Koruma Otoritesinin tam bağımsız 

olmasının Strateji belgesinde vurgulanmasının önemli olduğu belirtilmiştir. 

Bu iki noktanın yanı sıra, bilinçlendirme çalışmalarının bu sürecin en önemli 

parçalarından birisi olduğuna değinilmiş, bu konudaki mevzuatın hayata geçmesi için 

toplumsal farkındalığın önemi vurgulanmıştır. Bu konudaki hassasiyetin özellikle gelecek 

nesillere aktarılması için okullarda eğitim müfredatının içerisinde bulunmasının 

öneminden de bahsedilmiştir. 

Mevcut durumda TC kimlik numaralarının ne kadar özensizce kullanıldığı ve bu durumun 

pek çok soruna neden olduğuna dair vurgu yapılmıştır. 

Kişisel veriler konusundaki bilinçlendirme çalışmaları için özel sektör (ör. e-ticaret), kamu 

ve STK paydaşlarının bir araya gelebileceği bir platform (ör. STK) oluşturularak işbirliği 
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içerisinde toplumsal farkındalık kampanyalarının yapılmasının başarılı olabileceğine 

değinilmiştir. Kişisel verilerin korunmamasından zarar gören özel sektörün bu konunun 

çözümü noktasında maddi destek verebileceği belirtilmiştir.  

Özel sektörün bu konuda çektiği sıkıntılara daha ağırlıklı yer verilmesinin faydalı 

olacağından, örneğin Türkiye’den Almanya’ya çağrı merkezi gibi hizmetlerin 

verilemediğinden bahsedilmiştir. 

Mahremiyet artırıcı araçlar (privacy enhancing tools – PET) olarak adlandırılan 

teknolojilerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılmasının Strateji çerçevesinde bir öneri 

olarak değerlendirilebileceği söylenmiştir. 

Mevcut taslağın içerisinde daha güncel verilerin kullanılabileceğinden, terminolojik olarak 

iyileştirmelere ihtiyaç olduğundan (örneğin “yer bilgisi” ibaresi yerine “konum verisi” gibi 

oturmuş terimlerin kullanılması) ve son zamanlardaki yargı kararlarına daha fazla ağırlık 

verilebileceğinden bahsedilmiştir. 

5.35.35.35.3 Güvenli İnternetGüvenli İnternetGüvenli İnternetGüvenli İnternet    

5651 sayılı Kanun aracılığı ile yapılan erişim engelleme uygulamaları ve Güvenli İnternet 

hizmetinin içerisindeki filtreleme mekanizması hakkında hissedilen bazı rahatsızlıklar dile 

getirilmiş, ancak konumuza daha doğrudan destek olacak olan bilinçlendirme ayağına 

ağırlık verilmiştir.  

Özellikle internetin güvenli kullanımı için yapılan çalışmalara özel sektörün daha fazla 

kaynak aktarması gerektiğinden, bu konudaki adımların bir nevi sosyal sorumluluk 

kapsamında değerlendirilmesinin doğru olacağından bahsedilmiştir. Benzer şekilde 

kamu içerisindeki kurum ve kuruluşlardan da daha fazla sahiplenme ihtiyacı ortaya 

konmuş, bu çalışmaların pek çok bakanlığın alanına girdiği ve herkesin bir rol üstlenmesi 

gerektiği vurgulanmıştır. 

Bu konuda devletin ve özel sektörün artırılan kaynakları ile STK’ların çalışmalarının 

desteklenmesinin bu süreçte önemli fayda sağlayacağından bahsedilmiştir. Ancak 

devletin doğrudan STK’lara maddi kaynak teşkil etmesinin, STK’ların çalışmalarındaki 

özgürlüğü de sınırlayabileceğine değinilmiştir. Bu alanın diğer alt başlıklardan farklı 

olarak çok daha sosyal bir boyutta olduğu, dolayısı ile sosyal boyutta çalışan STK’larla 

çalışmanın daha faydalı olacağı da vurgulanmıştır. 
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Ayrıca paydaşların bir araya gelebileceği bir platformun oluşturulması yönünde Strateji 

içerisinde bir önerinin yer alması ile birlikte buradaki sorumluluk ve rol paylaşımına katkı 

sağlayacağı belirtilmiştir. 

Bunların yanı sıra Türkiye’de bir yardım hattının olmadığı vurgulanmış, Strateji belgesi 

içerisinde internet kafelerde internetin güvenli kullanımına dair de önerilere yer 

verilebileceği bildirilmiştir.  

5.45.45.45.4 Bilişim SuçlarıBilişim SuçlarıBilişim SuçlarıBilişim Suçları    

Uluslararası işbirliği, kamu-kamu, ve kamu-özel işbirliğinin geliştirilmesi önerilerinin daha 

da somutlaştırılmasının faydalı olacağı vurgulanmıştır. Örneğin uluslararası işbirliği 

alanında bölgesel bir liderlik rolü üstlenilebileceğinin önerilebileceğinden bahsedilmiştir. 

Bu alanda da değinilen bilinçlendirilme çalışmalarına diğer alanlarla bir çatı altında 

değinilmesinin daha faydalı olabileceğine değinilmiştir.  

Bilişim suçları kanunlarında bulunan bazı maddelerin sıkıntı yarattığından bahsedilmiş, 

örneğin CMK 134’üncü maddesinde bazı değişikliklere ihtiyaç olduğuna değinilmiştir. Bu 

alanda özellikle bazı kanuni değişikliklerin önemi vurgulanmıştır. 

Hâkim ve savcıların kapasitesinin artırılmasına yönelik ihtiyaca değinilmiş, HSYK’nın bu 

noktada ihtisas mahkemelerinin kurulmasına yönelik çalışmalarından bahsedilmiştir. 

Atölye çalışmasında ayrıca “bilişim suçları” ve “siber suçlar” kavramları tartışılmıştır. 
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6666 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi ÇözümlerBilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi ÇözümlerBilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi ÇözümlerBilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler    

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler İhtiyaç Tespiti ve Öneriler 

Raporu Atölye çalışmasında; akıllı kent uygulamaları, büyük veri, e-sağlık, sanal 

kütüphaneler ve yeşil bilişim konuları görüşülmüş ve katılımcıların bu konudaki önerileri 

tartışılmıştır.  

6.16.16.16.1 AkAkAkAkıllı Kentlerıllı Kentlerıllı Kentlerıllı Kentler    

Toplantı da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalara yer verilmiştir. Belediye 

kavşaklardaki ve kavşaklar arasındaki trafiği yönetmek için yeni bir yazılım kullandığını 

dile getirmiştir. Bu yazılım ve kavşaklara yerleştirilen algılayıcılar vasıtasıyla 

kavşaklardaki güncel verilere ulaşabilmektedir (kavşağa giren ve kavşaktan çıkan 

araçlar sayılmaktadır). Ancak belediye hizmetlerinin sunulması için sadece cihazlardan 

toplanan verilerin yeterli olmadığı, vatandaşlar tarafından iletilen bilgiler sonucunda da 

(kaza, su arızası gibi) belediye olarak hizmetlerin işleyişine müdahil olunduğu 

belirtilmiştir. Bu amaçla toplanan tüm verilerin merkezi sistemde operatörler tarafından 

harita üzerine işlendiği ve araç takip sistemleri ile entegrasyon sonucunda hizmet 

sıkıntısı yaşanan bölgeye en yakın birimin yönlendirilebildiği belirtilmiştir. İzmir 

Büyükşehir Belediyesi ilerleyen dönemlerde kullanmayı planladıkları yeni bir uygulama 

sayesinde tren, otobüs, vapur gibi toplu taşıma araçları arasında bir entegrasyon 

oluşturacaklarını, vatandaşa ulaşım hakkında anlık bilgi verebileceklerini dile getirmiştir. 

Ayrıca bu uygulama sayesinde engelli vatandaşlar da hangi aracın kendilerine uygun 

olduğunu görebilecektir. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çeşitli belediyeler tarafından da kullanılmakta olan yeşil 

dalga sisteminin başarılı olmadığını belirtmiştir. Diğer bir taraftan, imar planlarının 3 

boyutlu olarak (altyapıyı da içerecek şekilde, elektrik, su, doğalgaz, telefon, 

kanalizasyon) ele alınmasının önemli olduğunu vurgulamıştır.  

Akıllı kent uygulamalarında vatandaşların katılımcılığını artırmak için öncelikle kent 

konseyleri kurulması önerilmiştir. Mevzuata göre bu konseylerde alınacak kararlar 

belediye meclislerinde görüşülmek zorundadır.  

Türkiye Bilişim Derneği, belediyeler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve akıllı kentler 

alanında belediyeleri bilinçlendirmek amacıyla “Bilişim Kentleri Platformu” 
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oluşturduklarını belirtmiştir. Öncelikle Akıllı Kent uygulamalarıyla ilgili olarak bir kültür 

değişiminin, vatandaşların eğitilmesinin, kullanıcı yetkinliğinin artırılmasının gerektiği 

belirtilmiştir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kendi şehirlerinde kullanmakta oldukları uygulamaların 

diğer şehirlere de faydalı olabileceğini belirtirken, bunun örneğin Belediyeler Birliği gibi 

bir aracı vasıtasıyla diğer belediyelere fayda sağlayabileceğini belirtmiştir. Belediyeler 

Birliği de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin belirttiği gibi bir platform kurularak hem 

çalışanların eğitimlerinin verilebileceğini hem de belediyeler arasında uygulamalar 

açısından bir köprü olabileceklerini belirtmiştir. 

Akıllı Kent alanındaki en iyi uygulamaların geliştirilmesi için ayrıca paralel projeler 

yapılabileceği, farklı yöntemlerin denenebileceği ve sonuçta en iyi ve etkin sonuçları 

veren projelerin yaygınlaştırılabileceği belirtilmiştir. Bu konuda Avrupa örneği verilmiş ve 

Avrupa’da kentler arasında rekabet olduğunda bahsedilmiş, fakat aynı zamanda rekabet 

öncesinde kentler arasında işbirliği bulunduğu belirtilmiştir. 

Akıllı Kent uygulamalarına olan talebin artırılması ve kentlerin marka değerinin artırılması 

amacıyla, kentlere akıllı kent akreditasyonu yapılabileceği belirtilmiştir.  

Atölye katılımcıları ayrıca, akıllı kent kavramın net olarak tanımlanması gerektiği, bu 

konuda bir standart oluşturulması ve belediyeler arasında yardımlaşmanın öneminden 

bahsetmiştir. 

6.26.26.26.2 Büyük VeriBüyük VeriBüyük VeriBüyük Veri    

Katılımcılar veri paylaşımı konususun sadece kurumlar arasında (özellikle belediyelerden 

toplanan verilerde) değil kurum içinde de problemler yaşandığından bahsetmiştir. 

Verilerin paylaşımının çoğu durumda çalışanların inisiyatifinde olduğu belirtilmiştir. Bu 

problemlerden dolayı veri paylaşımı konusunda amaçların ve kuralların net bir şekilde 

ortaya konulması ve bu kurallara uyumun yetkili bir kurum tarafından denetlenmesi 

gerektiği belirtilmiştir. 

Veri paylaşımının gerçekleşmesi durumunda birlikte çalışabilirliğin sağlanacağı ve 

verilerin ekonomik değerinden daha fazla fayda sağlanacağı belirtilmiştir. Bu faydaların 

sağlanabilmesi için öncelikli olarak veri paylaşım standartlarının belirlenmesi 

gerekmektedir. Paylaşılan veriler ile ilgili olarak düzenli kayıtların tutulması (ne kadar 
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veri, hangi çerçevede, kiminle paylaşılmış) ve şeffaflık sağlanması gerektiği dile 

getirilmiştir. Bunlara ek olarak verilerin güvenilirliği, güvenliği ve kişisel bilgilerin 

mahremiyeti konularının öneminden bahsedilmiştir. 

Türkiye Bilişim Derneği, verinin yönetilmesinde çok dikkatli davranılması gerektiği, 

vatandaşın da kendi verileri hakkında karar mercii olması gereği üzerinde durmuştur.  

Türkiye Belediyeler Birliği, veri sorgulanmasıyla ilgili olarak Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü ile birlikte çalıştıklarını, ilerleyen dönemlerde bu alanda belediyelerden gelen 

veri sorgulamaların kendi bünyeleri aracılığı ile yapılacağını belirtmiştir. Ayrıca küçük 

belediyelerden gelen istekler üzerine e-belediye konusunda TÜRKSAT ile birlikte bir 

bulut bilişim uygulaması geliştirdiklerini ve bu uygulamanın şu an deneme aşamasında 

olduğunu, isteyen her belediyenin de bu uygulamadan faydalanabileceğini belirtmiştir. 

TBB ayrıca kurumlar tarafından belediyeler ile paylaşılan verilerin maliyetinin de önemli 

olduğunu ve bu maliyetlerin bazı belediyeler tarafından karşılanmasında sıkıntılar 

yaşandığını belirtmiştir. 

6.36.36.36.3 Sanal KütüphanelerSanal KütüphanelerSanal KütüphanelerSanal Kütüphaneler    

Sanal kütüphane, elektronik kütüphane ve dijital kütüphane gibi kavramların iyi 

açıklanması gerektiği ve mevcut durumda Türkiye’de sanal kütüphanelerin 

bulunmadığını belirtilmiştir. Akıllı bina sistemleri ile kütüphanelerin 7/24 açık 

olabilecekleri, ancak bunun uygulamaya alınabilmesi için kütüphanelerde istihdama 

ihtiyaç duyulduğundan bahsedilmiştir.  

Diğer bir taraftan kütüphanelerde standartlara uygun dijitalleştirme işlemlerin 

yürütülmesi, kütüphanecilik yasasının değiştirilmesi ve milli arşiv kanunun oluşturulması 

çok önemlidir. Kütüphaneciliğin geliştirilebilmesi için, kütüphanelere ayrılan bütçenin 

arttırılması ve vergi muafiyeti getirilmesi gerekmektedir. Mevcut ihale yasası ile kitap 

teminlerinin geciktiği ve bundan dolayı temin edilen bazı kitapların güncelliğini kaybettiği 

dile getirilmiştir. Ayrıca dijital arşivler arası entegrasyonun sağlanması ve bu arşivlere 

ortak bir noktada erişimin sağlanmasının önemli olduğu belirtilmiştir. 

Türkiye’de kütüphanelerin yayın alım bütçesinin toplam üniversite bütçesine olan 

oranının yurt dışı örneklerinin çok gerisinde kaldığından bahsedilmiştir. Bu oran gelişmiş 

ülke örneklerinde %5 seviyesindeyken Türkiye’de %0,2-0,4 arasındadır. Ayrıca, 
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Türkiye’deki üniversitelerin bütçelerinin %90’dan fazlası hazineye bağlıdır. Bu oranın 

düşürülmesi ve bütçelerde başka kaynaklardan girdi sağlanması önemlidir.  

Hiperkitap sanal kütüphanecilik anlamında öncülük etmektedir. Bunun gibi örnekleri 

arttırabilmek için, veri tabanı sayısı arttırılmalı ve yayıncılık teşvik edilmelidir. DRM 

(Digital Rights Management) gibi uygulamaların elektronik kitapların toplumun daha 

geniş kesimlerine yayılmasına olanak tanıyabileceği ve bu amaçla e-kitap telif modeli 

oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. 

Tarihi zenginliklerimiz kütüphane ve müzelerde bulunmakta, ancak toplayıcı rolü 

üstlenecek bütünleşmiş bir yapı bulunmamaktadır. Bu yapının oluşturulması için 

mevzuatta düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Sanal kütüphanecilik için 

vatandaşla birlikte çalışılmalı ve vatandaşların elinde bulunan kaynaklardan da mutlaka 

yararlanılmalıdır. Kütüphanelerde ve müzelerde bulunan kültür varlıklarına ek olarak 

vatandaşların ellerinde bulunan önemli kültür varlıklarının da dijitalleştirilebilmesi için 

teşviklerin verilmesinin önemli olduğundan bahsedilmiştir. Bunlara ek olarak Osmanlıca 

eserlerin dijitalleştirilmesi için gerekli olan OCR (otomatik karakter tanıma) yazılımının 

mevcut durumda bulunmadığı dile getirilmiş, Osmanlıca metinlerin vatandaşların katılımı 

(crowdsourcing) ile dijitalleştirilmesine olanak sağlanmasının önemli olduğundan 

bahsedilmiştir. 

Toplumun bilinçlendirilmesi için bilgi okuryazarlığının eğitim müfredatına konulması 

gerekmektedir. Bu derslerin üniversite seviyesinden önce orta öğretimde öğrencilere 

verilmesinin yararlı olacağı belirtilmiştir. Ayrıca yeni neslin beklentilerinin karşılanması 

için kütüphanelerde değişiklikler yapılması ve kütüphanelerin kültürel ve sosyal etkinlik 

merkezi olmaları gerektiğinden bahsedilmiştir. 

6.46.46.46.4 EEEE----SağlıkSağlıkSağlıkSağlık    HizmetleriHizmetleriHizmetleriHizmetleri    

TÜBİTAK, kişileştirilmiş sağlık üzerinde dururken burada kaydedilecek verilerin çok 

dikkatli tutulması gerektiğini belirtmiştir. 

Türkiye Bilişim Vakfı, Teletıp alanında bir mevzuatın olmadığını ve bunun bir altyapı 

oluşmadığından dolayı yapılamadığını, 112 gibi bir mobil uygulamanın bir ihtiyaç 

olduğunu belirtmiştir. Ayrıca eğitimin bu konu üzerindeki etkisi çok önemlidir.  
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İntel, bölgesel hastalıkların önemini vurgularken, teknoloji sayesinde bir Türkiye hastalık 

haritası ile vatandaşların bilinçlendirilebileceğini belirtmiş; ancak bu kapsamda 

mahremiyet kavramının önemini de vurgulamıştır. 

6.56.56.56.5 Yeşil BilişimYeşil BilişimYeşil BilişimYeşil Bilişim    

TÜBİTAK, Bu konuda çalışan personelin ve idarecilerin eğitilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Türkiye Bilişim Vakfı, örneğin güneş enerjisi gibi alternatif enerji konusunda çalışmalar 

yapılarak enerji tasarrufu yapılabileceğini belirtmiştir. 
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7777 İnternet Girişimciliği ve eİnternet Girişimciliği ve eİnternet Girişimciliği ve eİnternet Girişimciliği ve e----TicaretTicaretTicaretTicaret    

7.17.17.17.1 İnternet Girişimciliğiİnternet Girişimciliğiİnternet Girişimciliğiİnternet Girişimciliği    

Talebin artırılmasının internet girişimciliğine etkisineTalebin artırılmasının internet girişimciliğine etkisineTalebin artırılmasının internet girişimciliğine etkisineTalebin artırılmasının internet girişimciliğine etkisine bakıldığında, tüketici tarafında 

kullanıcı sayısının artırılması açısından Fatih Projesi doğru olabilir. Bununla birlikte, ucuz 

altyapı ve kaliteli erişimin de artırılması gerekir. Uygun fiyatlı konut interneti gündeme 

gelebilir. Taşrada internet erişimi ve kalitesi düşük kalmıştır.  

Girişimcilik açısından konuya elverişli sektörlere odaklanmakkonuya elverişli sektörlere odaklanmakkonuya elverişli sektörlere odaklanmakkonuya elverişli sektörlere odaklanmak mantıklı olabilir 

(Kümelenme birinci adım olmakla birlikte, bankacılık, eğitim, çağrı merkezi projeleri 

örnek verilebilir). 

Ticaret/Alışveriş açısındanTicaret/Alışveriş açısındanTicaret/Alışveriş açısındanTicaret/Alışveriş açısından ve internet kullanımının gelişimi açısından bazı sıkıntıların 

çözülmesi gereklidir. Bunlar arasında ödeme güvenliğininödeme güvenliğininödeme güvenliğininödeme güvenliğinin sağlanması başta gelmektedir. 

Tüketicinin bir internet sitesine güvenmesi için yararlanılabilecek unsurlar arasında 

sertifikasyon ve kullanıcı değerlendirme siteleri sayılabilir. BKM’nin güvence artırma 

çalışmaları çok başarılı ve çok faydalıdır. Bu çalışmalarda bilgiler sadece BKM ile 

paylaşılmaktadır.  

Ayrıca kargo ulaşım sürelerikargo ulaşım sürelerikargo ulaşım sürelerikargo ulaşım süreleri iyileştirilebilir. ÜÜÜÜrün iadesirün iadesirün iadesirün iadesi konusunda kime başvurulacağı 

halen belirsizdir.  

Kurumsal çözümlerin önünün açılması Kurumsal çözümlerin önünün açılması Kurumsal çözümlerin önünün açılması Kurumsal çözümlerin önünün açılması gereklidirgereklidirgereklidirgereklidir. Örneğin, normal ihtiyaçlar internetten 

çözülebiliyorsa, bu tür davranışlar/uygulamalar teşvik edilebilir.  

Fatih projesinin talep yaratıFatih projesinin talep yaratıFatih projesinin talep yaratıFatih projesinin talep yaratılmasınalmasınalmasınalmasına    katkısıkatkısıkatkısıkatkısı hem doğrudan (tabletlerin içerik ve yazılımı 

için Türkiye’de yapılacak çalışma girişimcileri ilgilendirdiği için) hem de dolaylı olacaktır 

(tabletlerin evlerde de kullanımın başlamasıyla internet hizmetlerine talep artacaktır). 

Google tarzı reklam satıcılarının artırılması da yararlı olacaktır (ör. Yerli reklam ağlarının 

oluşturulması; sosyal ağların yerli alternatifleri olması; Twitter’a yerli alternatif olması). 

Örneğin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Twitter yerine yerli alternatif kullanması 

özendirici olabilir. 

İnternet altyapısıİnternet altyapısıİnternet altyapısıİnternet altyapısı açısından mobil cihazlarla erişimin de gündemde olması gereklidir. 

Ayrıca veri aktarımında bazı standartların olması gerekir. 
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Devlet yeni projeleri cömertçe destekldestekldestekldesteklemektedir emektedir emektedir emektedir . Devlet desteğinin olması sektörün 

diğer sorunlarının ortaya çıkmasını / görünmesini sağlamaktadır (pazar olmaması, teknik 

altyapı eksikliği gibi). Verilen destekler daha çok akademi kökenli kurullarca 

değerlendirildiği için mevzubahis girişimin ticarileşebilme potansiyeligirişimin ticarileşebilme potansiyeligirişimin ticarileşebilme potansiyeligirişimin ticarileşebilme potansiyeli ve/veya 

gereksinimleri ikinci planda kalabilmektedir; oysa bu konu çok önemlidir. 

İnternet girişimcileriİnternet girişimcileriİnternet girişimcileriİnternet girişimcileri devlet desteklerinden geleneksel kanal kadar yararlanamyararlanamyararlanamyararlanamaaaadığı için dığı için dığı için dığı için 

melek yatırımcılık melek yatırımcılık melek yatırımcılık melek yatırımcılık gelişmeye başlamıştır. Vergi avantajlarından yararlanmak için melek melek melek melek 

yatırımcılar şirketleşmek durumunda kalyatırımcılar şirketleşmek durumunda kalyatırımcılar şirketleşmek durumunda kalyatırımcılar şirketleşmek durumunda kalmaktadırmaktadırmaktadırmaktadır – bu yöntem herkese uygun olmayabilir. 

Örneğin, melek yatırımcı bordrolu ise ve vergi kaynağında kesiliyorsa, yıl sonunda başka 

bir gelir dolayısıyla da beyanname vermiyorsa vergi indirimini nasıl alacağı net değildir. 

Burada bordrolu kişinin şirketiyle net mi, brüt mü anlaştığı da önemlidir. Vergi geri 

dönüşünün şirketin mi yoksa çalışanın mı hakkı olduğu hep tartışılmaktadır. 

Kuluçka ve hızlandırıcılaKuluçka ve hızlandırıcılaKuluçka ve hızlandırıcılaKuluçka ve hızlandırıcıların girişimcilere erişimirın girişimcilere erişimirın girişimcilere erişimirın girişimcilere erişimi ve desteği önemlidir. Bazı devlet 

desteklerinin bu tip kuruluşlar üzerinden gitmesi, desteklenen girişimlerin başarı oranının 

artırılmasına faydalı olabilir. Ancak kuluçka ve hızlandırıcılarınkuluçka ve hızlandırıcılarınkuluçka ve hızlandırıcılarınkuluçka ve hızlandırıcıların yetkin bir kuruluş 

tarafından akreditakreditakreditakredite edilmeleri gereke edilmeleri gereke edilmeleri gereke edilmeleri gereklidlidlidlidir. ir. ir. ir. İnternet girişimcileri teknokent kuluçkalarında 

yer bulamamaktadır. Sektörel teknokent/kuluçka yaklaşımı önemliSektörel teknokent/kuluçka yaklaşımı önemliSektörel teknokent/kuluçka yaklaşımı önemliSektörel teknokent/kuluçka yaklaşımı önemlidirdirdirdir.... 

Crowd funding benzeriCrowd funding benzeriCrowd funding benzeriCrowd funding benzeri fonlama tipleri küçük girişimciler için faydalı bir finansman 

kaynağı olabilir. Bu tür uygulamalarda girişimciler projelerini bir sitede yayınlamakta; bu 

projeye destek vermek/yatırım yapmak isteyenler kaynak sağlamaktadır. Bu 

uygulamalarda çok az bir miktarla bile yatırım yapılabilmektedir. Ülkemizde bununla ilgili 

mevzuat yoktur. Bu tür uygulamaların riskleri de vardırriskleri de vardırriskleri de vardırriskleri de vardır (dolandırıcılığa da açıktır) ve iyi iyi iyi iyi 

kontrol edilmesi gerekirkontrol edilmesi gerekirkontrol edilmesi gerekirkontrol edilmesi gerekir. 

Girişimci profiliGirişimci profiliGirişimci profiliGirişimci profili internet alanında daha sofistikedir. Girişimcide hem iş bilgisi hem de 

teknik bilgi olması en iyisidir. Yabancı dil, özellikle İngilizce, eğilimlerin takibi açısından 

önemlidir. 

İnternet alanında yazılımcı açığının kapatılmasıyazılımcı açığının kapatılmasıyazılımcı açığının kapatılmasıyazılımcı açığının kapatılması amacıyla yabancı işçilerin gelmesi 

konusunda pratikte büyük bir sıkıntı yok gibidir; gereğinde bu kişiler uzaktan da 

programlama desteği verebilmektedir.  

Mesleki Yeterlilikler KurMesleki Yeterlilikler KurMesleki Yeterlilikler KurMesleki Yeterlilikler Kuruluuluuluulu (MYK) gerekli eğitim standartlarını ve ihtiyaçlarını sektörün de 

katkısıyla hazırlamaktadır. Sektörün deneyimine göre mesleki liselerden CTIS sertifikalımesleki liselerden CTIS sertifikalımesleki liselerden CTIS sertifikalımesleki liselerden CTIS sertifikalı 
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çıkanların yazılımcılık düzeyleri ve potansiyelleri yüksektir. Bilgisayar mühendisleri, diğer 

sektörlerde daha yüksek ücret alabildikleri ya da küçük başlangıç şirketlerinde yeteri 

kadar güvence görmedikleri için  sektöre rağbet etmemekte ve başka sektörlerde 

istihdam edilmektedir. MYK sertifikasyonunu kimin yapacağı önemlidir.  

YazılımcıYazılımcıYazılımcıYazılımcıların da farklların da farklların da farklların da farklı ı ı ı sınıfları, tipleri varsınıfları, tipleri varsınıfları, tipleri varsınıfları, tipleri vardırdırdırdır. Kuluçkaların bir faydasıKuluçkaların bir faydasıKuluçkaların bir faydasıKuluçkaların bir faydası da üst düzey yazılım 

yapan ancak her şirketin de tam zamanlı ihtiyacı olmayan yazılımcıyazılımcıyazılımcıyazılımcı tipindeki uzmanların 

girişimler arasında paylaşılmasını ve etkin kullanımını sağlamaktırpaylaşılmasını ve etkin kullanımını sağlamaktırpaylaşılmasını ve etkin kullanımını sağlamaktırpaylaşılmasını ve etkin kullanımını sağlamaktır.... 

Girişimcilerin olduğu kadar yatırımcıların da eğitime ve mentorlara ihtiyacı varyatırımcıların da eğitime ve mentorlara ihtiyacı varyatırımcıların da eğitime ve mentorlara ihtiyacı varyatırımcıların da eğitime ve mentorlara ihtiyacı vardırdırdırdır....    Genel 

olarak maddi anlamda yatırımcı sıkıntısı yoktur. Parası olan birçok kişi sektördeki 

firmalara hangi şirketlerinize yatırım yapalım diye sorabilmektedir. Ancak genel olarak bu 

kişilerin sektör bilgisi ve girişimcilere teknik bilgi olarak destek olabilme ihtimali düşüktür 

(“smart money” eksiği bulunmaktadır). 

Kalkınma ajanslarıKalkınma ajanslarıKalkınma ajanslarıKalkınma ajansları girişimciler, yatırımcılar ve teknik açıdan yenilikçi mesleki eğitime eğitime eğitime eğitime 

destek verebilirdestek verebilirdestek verebilirdestek verebilir. 

Türk ve yabancı yatırımcılaryatırımcılaryatırımcılaryatırımcılar    ve girişimciler bir araya getirilmelive girişimciler bir araya getirilmelive girişimciler bir araya getirilmelive girişimciler bir araya getirilmelidirdirdirdir. Özellikle yatırımcılar 

böyle organizasyonlara seve seve katılmaktadır. 

İnternet girişimcilerinin çok büyük paraya ihtiyaçları yoktur; doğru teknik bilgiyi  

sağlayacak yatırımcıyı bulmaları daha önemlidir. 

Yabancı dil (özellikle İngilizceözellikle İngilizceözellikle İngilizceözellikle İngilizce) hem girişimci, hem yatırımcı, hem programcı açısından 

önemliönemliönemliönemlidirdirdirdir. 

Girişimcilerin vizyonlarını geliştirmeleri Girişimcilerin vizyonlarını geliştirmeleri Girişimcilerin vizyonlarını geliştirmeleri Girişimcilerin vizyonlarını geliştirmeleri gerekirgerekirgerekirgerekir. Bazı girişimciler “Hayalin nedir?” 

sorusuna “MEB’dan ihale almak” yanıtını verebilmektedir.  Bu girişimciler dünyaya 

yayılmayı veya işlerini başka şekillerde büyütmeyi düşünmemektedir 

Medyanın internet girişimciliği ile ilgili teşvik edilmesi ve eğitimi önemlidir. Girişimcilik = 

KOBİ denklemi kırılmalı, doğru anlatılmalıdır. 

Sertifikasyon almış firma yetersizdir. Devlet ihalelere katılım için sertifikasyonu şart 

koştuğundan, ihalelere girecek yerli firma sayısı kısıtlı kalmaktadır. 
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Şirket kapama ve Şirket kapama ve Şirket kapama ve Şirket kapama ve tastastastasffffiyesiiyesiiyesiiyesi    çokçokçokçok    uzun süruzun süruzun süruzun sürmektedirmektedirmektedirmektedir....    Gerekli düzenlemelerle örneğin 

kuluçkaların desteğini almış, melek yatırımcı almış girişimlerin belli süre içinde devam 

etmemeleri durumunda kapanış formaliteleri kolaylaştırılabilir.    

İnternet ile ilgili girişimleri, destekleri, aktiviteleri koordine etmek, yönlendirmek amaçlı 

bir merkezi organizasyon faydalı olacaktır (örneğin İnternet Kalkınma Ajansı adında yeni 

bir kurum böyle bir rolü üstlenebilir). 

7.27.27.27.2 eeee----TicaretTicaretTicaretTicaret    

eeee----Ticaret pazarTicaret pazarTicaret pazarTicaret pazar hacmine ne tip işlemlerin dahil olduğunun netleştirilmesi gereklidirnetleştirilmesi gereklidirnetleştirilmesi gereklidirnetleştirilmesi gereklidir. 

Örneğin kargo şirketlerinin çoğu parayı kapıda almaktadır. Bu internet ticareti sayılır? 

Ya da internette alışveriş dışı işlemlerin - örneğin e-beyanname – nasıl kategorize 

edileceği belirlenmelidir. İnternet işlemleriyle diğer kanallardan gerçekleştirilen işlemler 

için kullanılan POS’ların ayrılmasıPOS’ların ayrılmasıPOS’ların ayrılmasıPOS’ların ayrılması iyi bir yöntem olabilir. Banka ödemelerinde kira olup 

olmadığı gösterilmektedir. e-Ticarette de buna benzer uygulama olabilir. e-Ticaretle 

ilgili olarak TÜİK yeni çalışmalara gitmektedir ve bu olumlu bir adımdır. 

e-Ticaret sitelerine (restoranlardaki Mavi Bayrak gibi) standart getirilmesi standart getirilmesi standart getirilmesi standart getirilmesi gereklidirgereklidirgereklidirgereklidir.... 

Güven kGüven kGüven kGüven kurulmasıurulmasıurulmasıurulması çok önemlidir. Sitelerin güvenlik akreditasyonunu BTİK yapabilir. 

Visa/Mastercard dışında ödeme araçlarının gelişmesiödeme araçlarının gelişmesiödeme araçlarının gelişmesiödeme araçlarının gelişmesi de yararlı olacaktır. 

Küçük şirketler/KOBİ’ler açısından lisans paylaşımınaKüçük şirketler/KOBİ’ler açısından lisans paylaşımınaKüçük şirketler/KOBİ’ler açısından lisans paylaşımınaKüçük şirketler/KOBİ’ler açısından lisans paylaşımına (örneğin bazı yazılım lisansları) 

imkan verme aktivitelerini artırılabilir (özellikle web-casting ve streamlining lisansları). 

PTT de ePTT de ePTT de ePTT de e----AVMAVMAVMAVM’de rol oynayabilir ve özel bir uygulama yapabilir. 

Devletin ihale süreçlerini çevrimiçiihale süreçlerini çevrimiçiihale süreçlerini çevrimiçiihale süreçlerini çevrimiçi yapması şirketlerin de internete geçiş ve e-ticaret 

ilgisini artırabilir (e-KAP – Elektronik Kamu Alımları Projesi). Örneğin, ürünlerürünlerürünlerürünlerinininin    

internette internette internette internette olmasıolmasıolmasıolması ve faturafaturafaturafaturanınnınnınnın    elektronikelektronikelektronikelektronik olarak düzenlenmesi ihaleye katılım koşulu 

olabilir. e-Faturanın yaygınlaştırılması gereklidir. 

Kargo e-ticaretin önemli bir bileşenidir, ancak Türkiye’de henüz bir kargo kanunu kargo kanunu kargo kanunu kargo kanunu 

yokyokyokyokturturturtur. 

Yurtdışından abonelikler ihracatYurtdışından abonelikler ihracatYurtdışından abonelikler ihracatYurtdışından abonelikler ihracat sayılmamaktadır; bu alanda özendirici uygulamalar 

faydalı olacaktır. e-Ticaret ve diğer internet alanları altıncı bölgede bile verilen 4 teşvik 

arasına girmemektedir.  
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Batı şehirleri dışındaBatı şehirleri dışındaBatı şehirleri dışındaBatı şehirleri dışında Türkiye’de bağlanmış durumda değildir; Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu’da demiryolu, altyapı iyi değilaltyapı iyi değilaltyapı iyi değilaltyapı iyi değildirdirdirdir. Önce altyapının halledilmesi durumunda 

mevzuat arkadan gelecektir. Örneğin, mobil uygulamalarda vergilendirmedemobil uygulamalarda vergilendirmedemobil uygulamalarda vergilendirmedemobil uygulamalarda vergilendirmede açık 

alanlar mevcuttur. 

Yabancı dil eğitimi (örneğin Farsça, Arapça) ve sitelerin dönüştürülmesiyle komşu 

bölgelerde de e-ticaret gelişebilir. 

Toplantının son bölümünde katılımcılardan, yapılan tartışmalar sonunda söz konusu 

aksaklıkların giderilmesi ve mevcut durumun daha da iyileştirilmesi için önerilerini 

paylaşmaları istenmiştir. Odak grupta paylaşılan öneriler aşağıda sıralanmıştır:  

 

1. Tüketici güvenini artırmaya yönelik adım atılmalıdır (altyapı ve sertifikasyon). 

2. Girişimcinin finansmana erişimi artırılmalıdır. 

3. Global (yurtdışı) faaliyeti olan işletmelere teşvik sağlanmalıdır. 

4. e-Ticaret kanunu ve eksikliklerin giderilmesi için düzenlemeler gereklidir. 

5. İnternetten alışverişin ucuz olduğu konusunda farkındalık yaratılmalıdır. 

6. e-Ticarette yapılan işler bir değer olarak ortaya konmalıdır (ör. internette farklı 

ürünler, daha fazla çeşit bulunabileceği). 

7. Desteklerin internet iş hayatına uygun olması ve katı kurallarla dağıtılmaması 

gereklidir (TÜBİTAK gibi). 

8. Destek verilmek üzere gündeme alınan projeler değerlendirilirken, 

değerlendirmenin iş geliştirme ve pazar odaklı olması gereklidir. 

Değerlendirmeleri çoğunlukla akademisyenler yapmakta ve ticarileşemeyecek 

projeler destek alabilirken ticari değeri olabilecek işler geri planda kalmaktadır. 

9. Pazar büyütülmelidir. 

10. Stratejik alanlar belirlenerek buralara özel destekler de çıkarılabilir (örneğin, 

ödeme sistemlerinde alternatifler artsın isteniyorsa bunlar desteklenebilir). 

11. STK, devlet, üniversite etkileşimi artmalıdır. 

12. Devlet e-ticarette müşteriyi korumalı, şirketlerin de işlerini hızlandırmalıdır. 

13. Farkındalık yaratılmalıdır. 

14. Hem başlangıç (Ar-Ge ve girişim sermayesiyle) hem de sürdürme (teknokentler, 

ihracattan KDV indirimi gibi) alanında özendirici destekler olmalıdır. 

15. Bu alanların tamamı için ilgili kanun ve yönetmeliklerin çıkarılması gereklidir. 
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8888 Kamu HizmetKamu HizmetKamu HizmetKamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinliklerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinliklerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinliklerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik    

8.18.18.18.1 Kamu Kamu Kamu Kamu Kurumlarıyla Elektronik Ortamda İletişimKurumlarıyla Elektronik Ortamda İletişimKurumlarıyla Elektronik Ortamda İletişimKurumlarıyla Elektronik Ortamda İletişim    

Kullanıcı odaklılık alanında bir rehber hazırlanmasıyla ilgili olarak bu rehberin 

hazırlanmasında hizmetlerin sınıflandırmasının önemli olduğu belirtilmiştir. Örneğin 

vatandaş ve girişimlere yönelik hizmetlerin farklı ara yüzleri olabileceği belirtilmiştir. 

Ayrıca Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi’nden (KAKİS) 

bahsedilmiş, bu rehbere uyum sağlanması konusunda başarı sağlanamadığı 

belirtilmiştir. Geliştirilecek rehberlere uyum sağlanması konusunda gerekli tedbirlerin 

alınması gerektiğinin altı çizilmiştir. Üst yöneticilerin özellikle kanunların uygulanmasına 

öncelik verdiği, zorunlu tutulan alanlarda böyle bir yol izlenebileceği belirtilmiştir. Ayrıca 

TSE’nin internet siteleri standardı alanında bir çalışma yapmakta olduğu, en çok 

kullanılan e-devlet hizmetlerinin bu rehbere uyumunun sağlanmasının önemli olduğu 

paylaşılmıştır. 

Kullanım kolaylığı alanında kullanıcılara ara etkileşimlerle, örneğin kısa mesajlarla, 

başvuru durumunun bildirilmesinin faydalı olacağı, bu konuda kamuda yeterli 

çalışmaların olmadığı belirtilmiştir. Kısa mesajların ayrıca e-devlet hizmetlerinin 

bilinirliğini artırmada da faydalı olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca mevzuatın e-devlete engel 

olduğu belirtilmiş, süreçlerin kullanıcı odaklı olarak yeniden tasarlanmasının gerektiğinin 

altı çizilmiştir. Örneğin kamunun diğer kamu kurumlarıyla ve özel sektörle paylaştığı 

dokümanların elektronik ortama taşınması gerektiği, bu alanda mevzuat engelleriyle 

karşılaşılan durumlar olduğu belirtilmiştir. e-Devlet hizmetlerinde kullanılan dilin de 

kullanım kolaylığını etkilediği, yalın bir dilin tercih edilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. 

Gelişim alanının alt başlıklarında bahsedilen ortak kimlik doğrulama sistemine 

belediyelerin entegrasyonunun kritik olduğu belirtilmiştir. Ayrıca ortak kimlik doğrulama 

sisteminde kullanıcı odaklılığın önemi belirtilmiş, örneğin sistemdeki şifrenin unutulması 

durumunda kullanıcıya kolay ve güvenli bir çözüm sunulmasının öneminden 

bahsedilmiştir. Mevcut kimlik doğrulama sistemlerinden mobil imza ve KEP’in 

maliyetlerinin düşürülmesinin de kimlik doğrulama açısından faydalı olacağı eklenmiştir. 

Ulaşılabilirlik alanında daha çok hizmetin e-devlet kapısından sunulması gerektiği, bazı 

kamu kurumlarının sayfalarının kullanıcı odaklı olmadıkları, kullanıcı odaklılığın e-Devlet 

Kapısı’nda sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Kamu hizmet envanteri veritabanında tüm 
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kamu hizmetlerinin elektronik ortama aktarılmış durumda olduğu belirtilmiş, bu veriler 

kullanılarak verilebilecek çok sayıda kamu hizmetinin e-Devlet Kapısı’na taşınmadığının 

belirlendiği paylaşılmıştır. 

Kamu kurumları arasındaki veri iletişiminin ve kurum içi hizmetlerin e-Devlet Kapısı’na 

taşınması hakkında da konuşulmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi bazı 

bakanlıkların bazı kurumlarla veri transferinde kamu.turkiye.gov.tr sitesini kullanmakta 

oldukları belirtilmiştir. Ancak farklı katılımcılar bazı kurumların vatandaşa sunduğu veriyle 

kamu kurumlarına sunduğu verinin aynı olmadığı ve aracıların eklenmesinin işleyişi 

yavaşlatabileceği için, bu kurumların kamu.turkiye.gov.tr sitesini kısıtlı olarak 

kullandıklarını belirtmiştir. Bazı katılımcılar e-Devlet Kapısı’na entegrasyon konusunda 

uygulama dükkanlarındaki gibi bir modelin izlenmesinin faydalı olacağını, bu modelin e-

devlet hizmetlerinde değişiklik oldukça o hizmetlerin e-Devlet Kapısı üzerindeki ara 

yüzünde değişiklikler yapma ihtiyacını kaldıracağını belirtmiştir. 

Gelişim alanı alt başlıklarında mobil ortamda kullanımı yoğun olacağı düşünülen 

hizmetlerin mobil ortama taşınmasının faydalı olacağı belirtilmişken, bazı katılımcılar 

sadece en yoğun kullanılan hizmetlerin değil, tüm hizmetlerin mobil ortamda sunulması 

gerektiğini belirtmiştir. Katılımcılar hizmetlerin mobil ortama taşınmalarının hizmetlerin 

önceliklerine göre takvime bağlanabileceğini paylaşmıştır. 

8.28.28.28.2 eeee----Devlet Devlet Devlet Devlet Hizmetlerinin ArzıHizmetlerinin ArzıHizmetlerinin ArzıHizmetlerinin Arzı    

Gelişim alanı alt başlıklarında belirtildiği üzere, bakanlıkların BT stratejisi geliştirmesinde 

stratejik planlama birimlerinin BT birimine destek sağlamasının faydalı olacağı görüşü 

paylaşılmıştır. Ayrıca belediyelerin de BT stratejileri geliştirmelerinin gerekli ve önemli 

olduğu belirtilmiştir. 

İhale sisteminin değişmesi gerektiği, örneğin kurumların küçük şirketlerle çalışabilmeleri 

için gerekli mevzuatın hazırlanması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca BT ihalelerinde hızın 

öneminin altı çizilmiştir. Hızlı alımlar için kurumların Devlet Malzeme Ofisi’ni (DMO) tercih 

ettikleri, ancak DMO mevzuatındaki alım miktarı gibi sınırların DMO’nun tercih edilmesini 

sınırladığı belirtilmiştir. Kurumların dış alım oranlarının artırılması gerektiği, bunun özel 

sektöre de faydaları olacağı belirtilmiştir. 

BT konusunda özelleşmiş personelin liderlik edeceği, BT projelerine şeffaflık getirecek 

bir düzenlemenin kamu BT projelerinin başarısına katkıda bulunabileceği belirtilmiştir. 
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Çevik metodoloji konusunda ise, çevik metodolojinin başarı oranının yüksek olduğu 

ancak her kamu kurumunun bu metodolojiyi uygulayamayacağı, kurumun hem iş 

birimlerinin BT talepleri hem de kurumun BT etkinliği tarafında belirli bir olgunluğa 

erişmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Bakanlıklarda bakana, bağlı kurumlarda ise genel müdüre bağlı bir Bilgi Genel Müdürü 

(BGM) pozisyonunun kurulması gerektiği belirtilmiştir. Bazı kamu kurumlarında bu tip 

pozisyonların oluşturulduğu ve kurum için faydalı oldukları paylaşılmıştır. Farklı 

katılımcılar ise bazı bakanlıklarda bilişim koordinasyon kurulu olduğu, bu kurum 

sayesinde bakanlık içi BT koordinasyonunda sorun olmadığını belirtmiştir.  

BT personelinin verimliliği konusunda sorunlar olduğu belirtilmiştir. BT personeli ücret 

politikasının değiştirilmesi, BT personeline verilebilecek standart ücretlerin belirlenmesi 

gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında bilişim alanında çalışan uzmanların 

çalıştıkları kurumlara bağlı olarak çok farklı kadrolar altında çalıştıkları, bunun 

düzenlenmesi gerektiği paylaşılmıştır. 

BT personelinin bir rotasyon sistemiyle farklı kurumlarda çalışmasının faydalı 

olmayacağını, personelin kurumlara adaptasyonunun uzun süreceğini belirten 

katılımcılar olmuştur. Farklı katılımcılar ise proje yönetimi gibi alanlarda, kurum 

mevzuatını bilmesi gerekmeyen personelin rotasyon yapabileceğini belirtmiştir. 

Rotasyonun personeli yeni alanlarda kendini geliştirmeye zorlayacağı için faydalı 

olacağını belirten katılımcılar da olmuştur. Teknik personelin rotasyonunun ise daha zor 

olabileceğini, özellikle yazılım geliştirme alanında adaptasyon sürecinin uzun 

sürebileceğini belirten katılımcılar olmuştur. Ayrıca Bilgi İşlem Dairesi başkanlarının 

kurumun asli işiyle ilgili değil, BT ile ilgili personel arasından atanmasının faydalı olacağı 

belirtilmiştir. 

8.38.38.38.3 Birlikte Birlikte Birlikte Birlikte ÇalışabilirlikÇalışabilirlikÇalışabilirlikÇalışabilirlik    

Veri merkezlerinin birleştirilmesiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda, Sosyal 

Güvenlik Kurumu’nda, Maliye Bakanlığı’nda önemli tasarrufların sağlandığı, bu 

uygulamadan ilk aşamada bakanlıklar bünyesinde faydalanılabileceği belirtilmiştir.  

BT hizmetleri idamesinin merkezileştirilmesinin önemli faydaları olabileceği ancak 

kamudaki idari değişikliklerin önemli zaman sürebildiği, kamu ortak veri merkezleri 
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üzerine 2006’dan beri çalışmalar olduğu, hızlı ve kalıcı çözümlere odaklanılması gerektiği 

belirtilmiştir. Örneğin ortak veri merkezlerinin hızla kurulması gerektiği belirtilmiştir. 

Küresel örneklerde kurumlar arası BT eşgüdümü alanında üniter devletlerde bir bakanlık 

bünyesindeki birimlerin, federal devletlerde ise özerk kurumların faaliyet gösterdiği 

belirtilmiştir. Türkiye’deki mevcut durumda bazı katılımcılar kurumlar arası BT 

koordinasyonu alanında önemli kararların yeterince istişare edilmeden alınabildiğini 

belirtmiştir. Farklı katılımcılar ise bakanlıklar arası BT koordinasyon mekanizmasının iyi 

işlediğini belirtmiştir. Ayrıca BT eşgüdümü alanında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı’ndaki çalışmaların bu eksendeki önerilere katkıda bulunabileceğinden, 

bakanlıkta Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) kararları çerçevesinde e-devlet 

koordinatörleri kurulu gibi oluşumlar üzerinde çalışıldığından bahsedilmiştir.  

En iyi uygulamaların paylaşımını artırmak için ise gönüllülük esaslı etkinliklerin 

düzenlenerek kamu BT personelinin bir araya getirilebileceği belirtilmiştir. Ortak çözüm 

ve altyapılarla ilgili olarak kamunun bulut bilişim stratejisi eksikliğinin altı çizilmiştir. 

Kore’de ise 2017’de tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bulut bilişimle çalışması hedefi 

konduğu belirtilmiştir. Değinilen başka bir ortak çözüm ise e-devlet hizmetlerinin 

kullanıcılarla kısa mesaj ya da e-posta yoluyla etkileşiminin tek elden yapılabileceği, 

kullanıcıların telefon numaraları ve e-posta adreslerinin merkezi bir veritabanında 

saklanabileceğidir. Böylece birey ve girişimlerin iletişim bilgilerinin farklı kurumlar 

tarafından tekrar tekrar istenmesinin önlenebileceği belirtilmiştir. Ayrıca ortak 

çözümlerde, çözümlerin kurumların işleyişine göre uyarlanmasının da zorlukları 

olabileceğinin altı çizilmiştir. Omurga veritabanları konusunda da örneğin kamu kurum 

kodlarının bir referans veritabanında toplanmasının faydalı olabileceği, mevcut durumda 

farklı kamu kurumlarının diğer kamu kurumları için farklı kurum kodları kullanabildiği 

belirtilmiştir. 

Kurumlar arası veri paylaşımının kolaylaştırılması için çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Verinin kurumlar arasında paylaşılmasının 3 önemli noktası olduğu belirtilmiştir: Verinin 

sahibinin bilinmesi, verinin sahibi tarafından paylaşılması ve verinin formatı. Verinin 

sahibinin bilinmesi konusunda kurumların oluşturacakları veri sözlüklerinin faydalı 

olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca kamu BT yöneticileri arasında düzenlenecek bir 

toplantıyla hızlı olarak kamu BT yöneticilerinin diğer kurumlarda tutulan verileri 

öğrenmesinin sağlanabileceği paylaşılmıştır. Bunlara ek olarak Türkiye İstatistik 

Konseyi’nin istatistiksel veri paylaşımı konusunda sorumlu olduğu alanlar olduğu 
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belirtilmiştir. Konseyin bu alanda çalışmakta olduğu, bir sene içinde bir çözüm 

geliştirebileceği, özellikle verinin formatının AB standartlarına getirilmesi konusunda 

çalışıldığı belirtilmiştir. 

Belediyelerde standart uygulamaların öneminin altı çizilmiştir. TÜRKSAT’ta belediyelere 

özel sektörle birlikte geliştirilen bir internet hizmeti standardının hazırlandığı belirtilmiştir. 

8.48.48.48.4 Kamu BT Kamu BT Kamu BT Kamu BT AlımlarıAlımlarıAlımlarıAlımları    

Türkiye’de hizmet içermeyen projelerin DMO’dan alınabildiği ancak hizmet içeren 

projelerin DMO’dan alınmasının mevzuat açısından uygun olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca 

%15 kâr payının bazı alanlarda DMO’nun fiyatlarının yüksek olmasına sebep olduğu 

belirtilmiştir. Hizmet alımlarının da DMO’nun kapsamına dahil edilmesinin ve kâr payının 

düşürülmesinin DMO’dan alımları artıracağı paylaşılmıştır. 

Yerel ve merkezi yönetimin tek bir ortak tedarik mekanizması kullanmasının hacim artışı 

sayesinde birim fiyat indirimlerini artıracağı belirtilmiştir. DMO’nun mevcut durumda 

belediyelere de hizmet verdiği paylaşılmıştır. Örneğin İtalya’da ve Kore’de BT tedarikinde 

taşranın da merkezi hükümetin de aynı şekilde ortak tedarike gittikleri, tek bir ortak 

tedarik kurumu olduğu belirtilmiştir. Ayrıca ortak tedarikte ürün sayısallaştırma ve firma 

derecelendirmenin öneminin altı çizilmiştir.  

Ortak tedarikin geliştirilmesi için DMO’nun senede iki kere talep toplayarak kamu için 

ortak pazarlığa girişebileceği belirtilmiştir. Kamu kurumlarının ihtiyaçlarının tespiti için 

EKAP sisteminden faydalanılabileceği de belirtilmiştir. 

Yazılım lisanslarının ortak tedarike özellikle uygun olduğu, ancak ortak tedarik 

gerçekleştirilirken üniversitelerin akademik kurumlar olarak halihazırda düşük fiyatlarla 

paket program kullandıkları için BT ortak tedariki dolayısıyla mağduriyetlerinin 

olmamasının öneminin de altı çizilmiştir. 

8.58.58.58.5 Kamu Kamu Kamu Kamu Verilerinin Yeniden KullanımıVerilerinin Yeniden KullanımıVerilerinin Yeniden KullanımıVerilerinin Yeniden Kullanımı    

Katılımcılar açık veri kataloğunun kurulmasıyla yazılımcı ekosisteminin kurulmasının hızla 

gerçekleşeceğine inandıklarını belirtmiştir. 



 

43 

 

EkEkEkEk----1 Katılımcı Listesi1 Katılımcı Listesi1 Katılımcı Listesi1 Katılımcı Listesi    

Adı SoyadıAdı SoyadıAdı SoyadıAdı Soyadı    KurumuKurumuKurumuKurumu    

Adem Onar SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü 

A. Burak Eren Ekonomi Bakanlığı 

A. Fatih Ortakaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Abdülhamit Yağmurcu Kalkınma Bakanlığı 

Agah Reha TURAN Kalkınma Bakanlığı 

Ahmet Aslanpınar TÜRKSAT 

Ahmet Eti Sebit 

Ahmet Hasanbeşoğlu Cisco 

Ahmet Kaplan TÜBİTAK 

Ahmet Rasim Kalaycı 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı / Aile ve Toplum 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Ali Eser BSTB 

Alpaslan Turan MEB YEĞİTEK 

Alpay Akçay 
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Bilgi 

İşlem Dairesi Başkanlığı 

Alper Başaran Bilgi Güvenliği Akademisi  

Arzu Bilici 
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Sekretaryası Celal 

Bayar Üniversitesi 

Ayhan Doğan TÜİK 

Ayşe Şeyer Türk Telekom 

Ayşegül Alev Ocak MYK 
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Adı SoyadıAdı SoyadıAdı SoyadıAdı Soyadı    KurumuKurumuKurumuKurumu    

Ayşenur Akıncı Kalkınma Bakanlığı 

Bahadır Tataroğlu Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı 

Barış Özkök Alcatel Lucent 

Başar Başaran McKinsey&Company 

Bengi Korkmaz McKinsey&Company 

Beril Benli TEPAV 

Berrin Kahraman Ulaştırma Bakanlığı 

Bilge Karabacak TÜBİTAK  

Bora Caldu Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği 

Burak KARAGÖL Kalkınma Bakanlığı 

Burcu Yılmaz  Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği 

Canan ÇAKMAKÇI Bilkent Cyberpark 

Cem Dilmegani McKinsey&Company 

Cemal Akyel 
Ortadoğu Teknopark A. Ş. / Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Derneği 

Cemal Tura  TBD 

Cemil Sağıroğlu TÜRKSAT 

Cenk Erdoğan McKinsey&Company 

Ceylan Erdal Avea 

Demirhan Kobat McKinsey&Company 

Derya Özkaya Matraş McKinsey&Company 
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Adı SoyadıAdı SoyadıAdı SoyadıAdı Soyadı    KurumuKurumuKurumuKurumu    

Devrim Madencioğlu TOGERMA 

Devrim Özkan Ericsson 

Doç. Dr. Mustafa Akgül Bilkent Üniversitesi 

Dr. Yenal Arslan DMO 

Ebru Başak Aköz TÜBİTAK 

Elif Müftüoğlu Balkan TOBB  

Emin Sadık Aydın Kalkınma Bakanlığı 

Emre Şarbak McKinsey&Company 

Emrullah Kaya  Kalkınma Bakanlığı 

Ercan Boyar Kalkınma Bakanlığı 

Erdal Naneci Milli Kütüphane 

Erdem Dilbaz Alternatif Bilişim Derneği 

Erhun Baş Ericsson 

Etem Akgündüz Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi 

Ezgi Bener TÜBİTAK 

Faruk Güven Türk Telekom 

Faruk İnaltekin Bilkent Cyberpark 

Fatih GÜRCAN Kalkınma Bakanlığı 

Fatih OKAY GTB 

Ferruh Solak Kamu İhale Kurumu Bilgi İşlem Dairesi 

Fidan Aslan İzmir Büyükşehir Belediyesi 



 

46 

 

Adı SoyadıAdı SoyadıAdı SoyadıAdı Soyadı    KurumuKurumuKurumuKurumu    

Furkan Metin TÜİK Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dairesi 

Gözde Doğan McKinsey&Company 

H. Mustafa Uçar TÜBİTAK 

H. Özgür Tan TÜRKSAT 

Hacı Şahin Türk Telekom  

Hakan Bakır Huawei 

Hakan Yerlikaya Kalkınma Bakanlığı 

Hakkı Tok İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Halise Şerefoğlu BTE Derneği 

Hamdi Ayhan Türk Telekom 

Handan Yıldırım Beşevler Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi 

Hande Bayrak Avea 

Hayriye Karakuzu Karadeniz Ford Otosan 

Hilal Gencay AÇEV 

Hişam Advan Intel 

Hüseyin Güler TÜBİTAK 

Hüseyin Güler TÜBİTAK 

Hüseyin Yıldırım Türkiye Belediyeler Birliği 

İdil Bilgiç Alparslan TEPAV 

İsmail Çetinkaya Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

İsmet Keskin DMO 
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Adı SoyadıAdı SoyadıAdı SoyadıAdı Soyadı    KurumuKurumuKurumuKurumu    

Kadir Bulut Türk Telekom 

Kadir Şener Microsoft 

Kadriye Özbaş Çağlayan TÜBİTAK 

Kamuran Yücel Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığı 

Kerim Rodoplu Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

Kerim Taşkan Türkiye Belediyeler Birliği 

Lütfi Aydin UDHB 

M. Orhun Erdoğdu Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı 

M. Taylan Güvercin TÜRKSAT 

Mehmet Akyelli TOBB Yazılım Meclisi 

Mehmet Altınsoy BTK 

Mehmet İleri BTK 

Mehmet Terzioğlu Türk Telekom 

Mete Çakmakçı TTGV / TOBB Donanım Meclisi 

Murat Öznaneci 
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Sekretaryası Celal 

Bayar Üniversitesi 

Muratcan Şahin Mutlu Çocuklar Derneği 

Mustafa Canlı UDHB 

Mustafa İlkhan 
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 

Genel Müdürlüğü 

Mustaya Afyonluoğlu Başbakanlık 

Münüp Tuncer Tepebaşı Belediyesi 
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Adı SoyadıAdı SoyadıAdı SoyadıAdı Soyadı    KurumuKurumuKurumuKurumu    

Mürsel Karabıyık Alcatel Lucent 

Nalan Yılmaz Türk Telekom 

Nazmiye Kalecioğlu UDHB Haberleşme Genel Müdürlüğü 

Nedim Eren Türk Telekom 

Nevzat Murat İNCE Kalkınma Bakanlığı 

Nihal Arıca KGM 

Nihat Sayar 
SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Elektronik 

Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı 

Nilgün Başalp İst. Bilgi Üniversitesi 

Nuray Aksoy Beşevler Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi 

Ogeday Karahan McKinsey&Company 

Ogün Sarı Vodafone 

Okan Arslan ODTÜ 

Olgu Dincoğlu TTNet 

Onur Cebeci Kamu İhale Kurumu Bilgi İşlem Dairesi 

Osman Turan  BTK - TİB 

Ömer Çağırgan McKinsey&Company 

Ömer Kılıç Data Teknik 

Özgül Ünlü YÖK 

Özgül Ünlü YÖK 

Özhan YILMAZ Kalkınma Bakanlığı 
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Adı SoyadıAdı SoyadıAdı SoyadıAdı Soyadı    KurumuKurumuKurumuKurumu    

Özlem Vidin Engindeniz  Mercedes Benz Türk A. Ş. 

Prof. Dr. Bekir Tevfik Akgün Okan Üniversitesi 

Prof. Dr. Orhan Aydın YÖK 

Prof. Dr. Tuncay ERGENE Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği 

Rahmi Köse  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

Rasim Mahmutoğulları Garanti Teknoloji 

Rıdvan Uğurlu TELKODER 

Rıza Yıldırım Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı 

Selcan Kilis ODTÜ 

Selçuk Kavanoğlu Kalkınma Bakanlığı 

Selçuk Şahin TÜRKSAT 

Serdar Özgür Türk Telekom 

Serkan Çakır Türk Telekom 

Seyfullah Baltakıran Türk Telekom 

Sezai Hazır HABİTAT 

Sidar Şahin Peak Games 

Soner Yıldırım ODTÜ 

Ş. Şenol Bozdağ TÜİK 

Şölen Özgüz Scalaris AG 

Tufan Yuruç Huawei 

Turhan Muluk İntel 
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Adı SoyadıAdı SoyadıAdı SoyadıAdı Soyadı    KurumuKurumuKurumuKurumu    

Uğur Kaydan BTK 

Utku Pazar McKinsey&Company 

Ümit Çakmak McKinsey&Company 

Ümit Nevruz Özdemir Rekabet Kurumu 

Vehbi Durdu İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Veli DOĞANAY GİB 

Volkan Dülger Dülger Avukatlık Bürosu 

Yahya Demirci Türk Telekom 

Yasemin Özüm Bozkurt Türkiye İş Kurumu 

Yasin Çolak Kalkınma Bakanlığı 

Yavuz Demirci McKinsey&Company 

Yiğit Yavuz McKinsey&Company 

Yonca Kumsa McKinsey&Company 

Yunus ÇADIRCI TÜRKSAT 

Yücel Bağrıaçık TNS 
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EkEkEkEk----2 2 2 2 SunumlarSunumlarSunumlarSunumlar    

 

 

 



 

52 

 

 

 



 

53 

 

 

 

 

  



 

54 

 

Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi TeknolojileriTeknolojileriTeknolojileriTeknolojileri    SektörüSektörüSektörüSektörü    
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Genişbant Altyapısı ve Sektörel RekabetGenişbant Altyapısı ve Sektörel RekabetGenişbant Altyapısı ve Sektörel RekabetGenişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet    
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 1 Mobildeki ticari dinamiklerin yeni nesil altyapı yatırımlarının büyük oranda piyasa oyuncuları tarafından gerçekleştirilmesine olanak tanıyacağı varsayılmıştır

Doğrudan yatırımla Doğrudan yatırımla Doğrudan yatırımla Doğrudan yatırımla 
altyapı sahipliğialtyapı sahipliğialtyapı sahipliğialtyapı sahipliği

Ulusal seviyede Ulusal seviyede Ulusal seviyede Ulusal seviyede 
yatırım/finansman yatırım/finansman yatırım/finansman yatırım/finansman 
desteğidesteğidesteğidesteği

Bölgesel seviyede Bölgesel seviyede Bölgesel seviyede Bölgesel seviyede 
kısmi yatırım/ kısmi yatırım/ kısmi yatırım/ kısmi yatırım/ 
finansman desteğifinansman desteğifinansman desteğifinansman desteği

Sadece düzenleme Sadece düzenleme Sadece düzenleme Sadece düzenleme 
desteğidesteğidesteğidesteği

Devletin olası rolüDevletin olası rolüDevletin olası rolüDevletin olası rolü Tanım Tanım Tanım Tanım Destekleyici görüşlerDestekleyici görüşlerDestekleyici görüşlerDestekleyici görüşler

▪ Devletin, doğrudan yatırımla 
%100’üne sahip olduğu ulusal 
geniş bant altyapı şirketi 
kurması

▪ Şirket servis sağlayıcılara 
uygun şartlarda toptan erişim 
hizmeti verecektir

▪ Devlet işin yapımını özel 
sektöre ihale edebilir

▪ Yatırımın tek elden ölçek 
ekonomisinin avantajlarını da 
kullanarak yapılmasına olanak 
sağlar

▪ Devletin belirleyeceği kalite ve 
teknoloji standartları tüm 
şebekede hakim olur

▪ Servis sağlayıcılara altyapı eşit 
şartlarda açılır

▪ Devletin altyapı yatırımcılarına 
ülke genelindeki yatırımın 
tamamı için belli bir miktarda 
maddi teşvik veya ucuz 
fonlama sağlaması

▪ Kısmi yatırımla (örneğin toplam 
yatırımın %20’si gibi) veya 
uygun şartlardaki finansman 
desteğiyle altyapı yatırımları 
teşvik edilmiş/operatörlerin 
finansman zorlukları çözülmüş 
olur

▪ Devletin bölgesel bazda 
(özellikle düşük nüfus 
yoğunluklu bölgelere 
odaklanan) fonlama desteği 
sağlaması

▪ Ayrıca, yerel 
hükümetlerin/belediyelerin 
aktif olarak yatırım desteği 
vermesi

▪ Özellikle yatırımın fizibilitesinin 
düşük olduğu bölgelerde de yeni 
nesil altyapının kurulmasını 
teşvik edecek ve bölgesel 
farklılıkların oluşmasına engel 
olacaktır

▪ Düzenleyici kurumun çeşitli 
yöntemlerle altyapı yatırımını 
desteklemesi

▪ Dünya örneklerinde bu 
desteğin spektrum 
politikalarıyla, altyapının ortak 
kullanımının teşvikiyle ve 
düzenleyici tatiliyle verilmeye 
çalışıldığı gözlenmektedir

▪ Rekabetçi piyasanın önündeki 
engellerin kaldırılmasıyla yatırım 
piyasa şartlarında kendiliğinden 
oluşacaktır

▪ Devlet bütçesine ek bir yük 
getirmeyecektir

Opsiyonun değerlendirilmesiOpsiyonun değerlendirilmesiOpsiyonun değerlendirilmesiOpsiyonun değerlendirilmesi

Olası çekincelerOlası çekincelerOlası çekincelerOlası çekinceler

▪ Bütçeye milyarlarca dolarlık 
büyük bir yük getirir

▪ Devletin özelleştirme 
çizgisinden bir sapma olarak 
algılanabilir

▪ Devlet için önemli bir mali yük 
veya finansman riski doğurabilir

▪ Ülke genelindeki bir yatırımı 
teşvik etmede yeterli olmayabilir

▪ Özellikle fiber altyapı için çok 
sayıda bölge bu kapsama 
girebilir ve destek miktarı yüksek 
seviyelere ulaşabilir

▪ Ülke genelinde altyapı 
yaygınlaşma hızı düşük olabilir

▪ Yeni nesil altyapı yatırımlarının 
büyüklüğü düşünüldüğünde 
piyasa oyuncularının destek 
almadan bu yatırımları 
gerçekleştirmesi uzun yıllar 
alabilir

Türkiye için en uygun opsiyonu Türkiye için en uygun opsiyonu Türkiye için en uygun opsiyonu Türkiye için en uygun opsiyonu 
seçerken neye inanmamız gerekir?seçerken neye inanmamız gerekir?seçerken neye inanmamız gerekir?seçerken neye inanmamız gerekir?

▪ Yeni nesil altyapı yatırımlarının 
ülkemizin rekabetçiliği, ekonomik 
ve sosyal kalkınması için en temel 
öncelik olduğuna

▪ Bütçeye gelecek ek yükün 
yönetilebilir olduğuna

▪ Devletin doğrudan yatırımının özel 
sektöre karşı genel bir politika 
değişikliği olarak 
algılanmayacağına

▪ Finansman yükümlülüklerinin 
yönetilebilir olduğuna

▪ Kısmi desteğin eşitlikçi bir 
yaklaşımla adil olarak 
sağlanabileceğine

▪ Kısmı desteğin ülke genelinde 
altyapı yaygınlığını istenilen 
seviyede sağlayacağına

▪ Bölgesel seviyedeki kısmi 
desteğin ülke genelinde altyapı 
yaygınlığının sağlanmasında arzu 
edilen teşviki sağlayacağına

▪ Özellikle desteğin belediyeler 
üzerinden sağlanması 
durumunda, uygulamada ortak 
standartların ve değerlendirme 
kriterlerinin sağlanacağına

▪ Rekabetçi piyasanın teşvik 
almadan büyük bir yatırım yükünü 
kaldırabileceğine

▪ Türkiye’de yapılmış, planlanan ve 
olası yapılabilecek yeni 
düzenlemelerin istenilen sonucu 
verip yeterli teşviki sağlayacağına

Sadece yeni nesil sabit altyapı 
için geçerli opsiyonlar1

Sabit ve mobil için aynı 
zamanda geçerli olabilecek 
opsiyonlar

Yeni nesil Yeni nesil Yeni nesil Yeni nesil genişbantgenişbantgenişbantgenişbant altyapı yaygınlığını artırmada stratejik yaklaşım altyapı yaygınlığını artırmada stratejik yaklaşım altyapı yaygınlığını artırmada stratejik yaklaşım altyapı yaygınlığını artırmada stratejik yaklaşım 
opsiyonlarıopsiyonlarıopsiyonlarıopsiyonları
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2222

3333
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Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdamNitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdamNitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdamNitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam    
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Toplumsal DönüşümToplumsal DönüşümToplumsal DönüşümToplumsal Dönüşüm    
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Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternetBilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternetBilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternetBilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet    
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi ÇözümlerBilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi ÇözümlerBilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi ÇözümlerBilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler        
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İnternet Girişimciliİnternet Girişimciliİnternet Girişimciliİnternet Girişimciliği ve eği ve eği ve eği ve e----TicaretTicaretTicaretTicaret    

 

 

 

3Kaynak: Babson Üniversitesi Girişimcilik Ekosistemi Projesi; ABD Küresel Girişimcilik Programı, McKinsey

▪ GA 7.6:Mevzuatın internet 
girişimlerinin geleneksel 
şirketlerden farklı özellik ve 
ihtiyaçlarını gözetecek şekilde 
geliştirilmesi 

Finansman ve 
Destekler

Mevzuat
İnsan 
kaynağı

Girişimcilik
Ekosistemi

Kültür 

İnternet altyapısı

▪ GA 7.2: İnternete erişimin kalitesinin ve 
hızının iyileştirilmesi

▪ GA 7.4: İnternet 
girişimciliği ve ekonomisine 
uygun nitelikli insan 
kaynağı arzının artırılması 

▪ GA 7.5: İnternet 
girişimciliği 
kültürünün 
gelişiminin sürekli 
bir şekilde teşvik 
edilmesi ve 
özendirilmesi 

▪ GA 7.7: Girişimci, 
yatırımcı, sanayici 
ve akademi 
katkılarının fiziksel 
yakınlık içinde 
konsantrasyonunun 
artırılması ve 
etkileşiminin 
sağlanması 

▪ GA 7.3: İnternet girişimciliğinin maddi ve diğer kaynaklara 
erişimini kolaylaştıracak finansman ve destek çözümlerinin 
artırılması 

Talep

▪ GA 7.1:
Talebin 
artırılması

Temel gelişim alanları Temel gelişim alanları Temel gelişim alanları Temel gelişim alanları –––– İnternet İnternet İnternet İnternet GirşimciliğiGirşimciliğiGirşimciliğiGirşimciliği
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Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve EtkinlikKamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve EtkinlikKamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve EtkinlikKamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik    
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