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Sunuş   
 
  
 
 
Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’nın bilim ve 
araştırmaya ilişkin 17. bölümünde de, eAvrupa girişiminin desteklendiği ve Türkiye’de bilgi toplumunu 
oluşturmak amacıyla e-Türkiye girişiminin başlatılacağı beyan edilmiştir. Ayrıca, 15-16 Haziran 2001 
tarihlerinde yapılan Göteborg Devlet ve Başkanları zirvesinde, Avrupa Birliği çerçevesinde başlatılan eAvrupa 
girişimi ile ilgili olarak, Avrupa Birliği’ne aday ülkelerin gerçekleştirmesi öngörülen eAvrupa+ eylem planı 
Ülkemizce kabul edilmiş, bu planda belirtilen çalışmaların tamamlanması, Ülke olarak taahhüt edilmiştir. 
Dolayısıyla, gerekli stratejilerin belirlenip, ulusal bilgi politikasının oluşturulması ve uygulanması amacıyla e-
Türkiye’nin gerçekleştirilmesi Hükümetimizin önemli öncelikleri arasında yer almaktadır.  
  
 Bu güne kadar Başbakanlık koordinasyonunda “eğitim ve insan kayakları, altyapı, hukuki altyapı, standartlar, 
güvenlik, e-ticaret, yatırımlar ve planlama, arşiv ve dijital depolama, uluslar arası izleme ve eAvrupa+, 
mevcut durum tespiti, ulusal bazda takip-koordinasyon-izleme, e-Sağlık ve e-Çevre” konularında oluşturulan 
13 alt çalışma grubu, yaklaşık 8 aydır çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Bundan böyle daha 
kurumsallaşmış yapılar oluşturularak çalışmalara devam edilecektir.  
 
e-Türkiye girişiminin başarıyla yürütülmesiyle; Ülkemiz.; 21. yüzyılda en belirleyici gelişmişlik 
göstergelerinden biri olan bilişim alanındaki hedeflerine ulaşacak, tüm genç nüfusun topyekün bir sayısal 
eğitim seferberliği ile eğitilmesi ve bilişim teknolojilerini sadece kullanacak değil, üretecek bilgi ve teknik 
donanıma sahip olunması sonucunda bu büyük potansiyeli etkin bir kinetik enerjiye dönüştürecek ve 
Türkiye’nin en büyük ülküsü olan geleceği belirleyen ülkeler arasında yer alması sağlanacaktır.  
 
Bu çerçevede, Ülkemizde bilgi toplumunun temel yapı taşlarının oluşumunun hızlandırılması, daha ucuz, hızlı 
ve güvenli internet erişimi, insan kaynağına yatırım ve internet kullanımının yaygınlaştırılması hedeflerine 
ulaşabilmek için, eğitim, tüm okulların internete bağlanması, e-Ticaret, e-Çevre, e-Sağlık ve benzeri konular 
olmak üzere birçok alt bileşende ele alınan e-Türkiye Girişimi 1. Ara Raporu bundan sonraki çalışmalar için 
taban oluşturacak, yol gösterecektir. 
 
Türkiye’mizin geleceğini şekillendirecek ve belirleyici olacak e-Türkiye Girişimi 1. Ara Raporuna emeği geçen 
tüm çalışma grubu koordinatörleri ve üyelerini kutlar, başarılarının devamını dilerim. 
 
 
 
  Devlet BAHÇELİ 
Başbakan Yardımcısı  
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Sunuş 
 
 
Türkiye’nin bu yüzyılda rekabet gücünü artırması ve ileri çağdaş ülkeler seviyesine ulaşması, ulusal bilgi 
politikaları geliştirmemize ve oluşturulan bu politikaları bilişim teknolojileri ve internet ile bütünleştirmemize 
bağlıdır. Ülkemizde Bilişim Teknolojisi sektörü son on yılda hızla bir gelişme göstermiş olmasına karşın, 
özellikle son dönemde yaşanan krizin etkisiyle ekonomimizdeki yeri ABD ve Batı Avrupa’ya göre çok geridedir.  
Türkiye’nin eAvrupa+ hedeflerini yakalayabilmesi için bilim, teknoloji ve özellikle bilişim teknolojisi üretmek 
zorundadır. Bunun için eğitim sistemi, üniversiteler, devlet yönetimi ve kültürel alışkanlıklarımızı değiştirmek 
zorundayız. Çünkü bilmekteyiz ki teknolojiyi sadece satın alarak Türkiye’yi bilişim toplumuna taşımak 
mümkün değildir.  
 
Bu anlayış doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Türkiye Bilişim Derneği,  e-Türkiye çalışmalarını  tam katılım 
ile desteklemektedir. Ve bunu ülke geleceği açısından bir fırsat olarak düşünmektedir. Bu fırsatın 
değerlendirilmesi sorumluluğu ise başta siyasi kadrolar, özel sektör, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, 
mesleki ve sivil toplum kurumları olarak hepimizin ortak sorumluluğudur.  
  
Rahmi AKTEPE 
Türkiye Bilişim Derneği  
Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

***  
  

 
“Bilgi Toplumu Olmuş Bir Türkiye”yi vizyon olarak benimseyen Türkiye Bilişim Vakfı, bunun somut bir 
uygulaması olan e-Türkiye Eylem Planı çalışmalarına 32 üyesi ile katılıp üst düzeyde destek vermekten 
mutluluk duymaktadır.  
Temeli eAvrupa+ Eylem Planına dayanan ve özünde tüm uygulamaların herkesin erişimine açık ağ tabanlı 
uygulamalara dönüşmesi olarak tanımlayacağımız bu toplumsal dönüşüm projesinin başarıya ulaşması en 
büyük dileğimizdir. 
Kamu, özel, sivil toplum işbirliği ile sürdürülen bu proje tamamlandığında, ülkemizin gelişmesi yönünde 
önemli bir mesafe alınmış olacağını düşünüyoruz. 
 
Faruk Eczacıbaşı 
TBV Yönetim Kurulu Başkanı 

 
 
***  

  
 
 

Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin hızlı bir küreselleşme sürecini başlattığı günümüzde standartlar, 
uluslararası iletişimin ve ticaretin ortak dili haline gelmiştir. 
Avrupa Birliği’ne giriş sürecinin bir gereği olan mevzuat uyumu çerçevesinde, Türk standartları Enstitüsü 
olarak Topluluk Direktifleri ve Teknik düzenlemelerin atıfta bulunduğu standardların Türk Standardı haline 
getirilmesine büyük önem vermiş ve bu konuda yapılan her türlü çalışmanın başarısı için tüm imkanları 
seferber etmiştir. 
Bilgi Teknolojisi alanında hazırlanan uluslararası standardların Türk Standardı olarak yayınlanması yeterli 
görülmemekte, bu standardların aktif uygulamaya konulması için tüm kesimlere önemli görevler 
düşmektedir.  
Bu bilinçle, Türk Standardları Enstitüsü’nün imkanları ölçüsünde e-Türkiye çalışmalarına her türlü desteği 
vermeye devam edeceğini bildirir, bu raporun hazırlanmasında emeği geçenleri  tebrik eder, başarılar dilerim. 
 
Bekir ÖZTÜRK 
Türk Standardları Enstitüsü  
Başkanı 
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***  
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında; milli benliğimizi koruyarak, küresel bir güç haline gelebilmek için, bilişim 
teknolojilerini sadece kullanan değil, üreten bir bilgi toplumuna dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız. Bu 
dönüşüm için, teknolojinin getirdiği imkanlar ve çağdaş devlet anlayışının ilkeleri ışığında, kamu yönetim 
kültürünün değişmesi gerekmektedir. Bilgi toplumunun devleti; hızlı, verimli, şeffaf işleyen kurumlardan 
oluşan ve karar alma sürecine sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların katıldığı devlet olacaktır. E-Türkiye 
çalışmaları sayesinde,  nihayetinde  bilgi toplumuna varılacak olan toplumsal dönüşümümüzü 
tamamlayacağımıza olan inancımı belirtmek isterim. 
  
 M.Ali ERDEM 
Dış Ticaret Müsteşarlığı   
e-Ticaret Çalışma Grubu Koordinatörü  
 

***  
 

e-Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çağdaşlaşma, çağı yakalama mücadelesinin en önemli 
göstergelerinden biridir. Bu konuda elde edilecek başarı; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk halkının 
geleceğini aydınlatacak, dünyada ve Avrupa’da hak ettiği yeri almasında, bilgi toplumu hüviyetini 
kazanmasında etkili olacaktır. 
Geçmişin aydınlatılmasında en önemli belgeleri saklayan tarihi arşivler ile devlet vatandaş ilişkilerinin veya 
her türlü günlük işlemlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan güncel arşivlerin dijital ortamda hizmet sunmaları; 
iş verimliliğini artıracak, daha kaliteli hizmet sunulmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca bilgiye erişimin en önemli 
unsurlarından birini oluşturan kütüphaneler ve bilgi merkezlerinin elektronik ortamda bilgi üretimi ve 
dağıtımına katkı sağlamaları bilgi toplumu için vazgeçilmez bir olgudur. 
e-Türkiye projesi; Türk arşivlerinin ve kütüphanelerinin dijital ortamda hizmet vermelerini teşvik ederek, 
bugüne kadar ülkemizde ihmal edilen bilgi merkezlerinin hayatiyet kazanmasına vesile olacağı 
kanaatindeyim. 
Saygılarımla 

 
Dr. Yusuf SARINAY 
Devlet Arşivleri Genel Müdürü 
Arşiv ve Dijital Depolama Çalışma Grubu Koordinatörü 

 
 *** 

 
"1990 yılından sonra,  bilginin üretimi ve yayılması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı  gelişimi ile had 
safhaya ulaşmıştır. Global köyün bir parçası olan Türkiye’nin bu süreçten ayrı kalması imkansızdır, Devamlılığı 
sağlanabilmiş politikalarla dönüşümün sürdürülmesi, ülkemizin, diğer gelişmiş ülkelerle olan entegrasyonunu 
hızlandıracağı gibi,  ekonomik olarak da aradaki açığı kapatacağı beklenilmektedir." 
 
Adnan METE 
Çevre-Sağlık ÇG. Koordinatörü 

***  
 

Türkiye’nin Avrupa Birliğine sunduğu 19 Mart 2001 tarihli Ulusal Programın Bilim - Araştırma başlığı altında 
ülkemizin, her bireyi, evi, okulu, ticareti, kamu kurum ve kuruluşunu internete taşıyacak olan, e Europe+ 
eylem planına taraf olacağına yer verilmiştir.  
Avrupa Birliğinin eEurope+ girişimi ile belirlemiş olduğu hedeflere, Türkiye’nin de aday ülke olarak ulaşmasını 
sağlamak, AB çerçevesinde başlatılan ve yürütülmekte olan eAvrupa girişimi ve Türkiye’de bilgi toplumu 
oluşturmak için e-Türkiye girişimi  çalışmalarını  başlatmak ve yürütmek bu amaçla yapılan tüm çalışmaları 
izlemek, katkıda bulunmak ve koordine etmek Genel Sekreterliğimizin öncelikli görevleri arasında yerini 
almıştır.   
Bu çerçevede “daha ucuz, daha hızlı ve daha güvenli internet”, “insan kaynağına yatırım” ve “internet 
kullanımını özendirmek” olarak özetlenebilecek temel amaçların bir an önce yerine getirilmesi hususunda, 
tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının  ülkemizin bilgi toplumu olması 
yolunda aynı duyarlılığı göstermesi en büyük dileğimizdir. 
 
Sevinç Atabay 
Uluslararası İzleme ve eAvrupa+ ÇG Koordinatörü 
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*** 
E-Türkiye’nin  hayata geçirilmesi, devlet hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ancak internet tabanlı 
bilgi ve iletişim ortamının yarattığı sorunlara yanıt verebilen bir yasal yapılanmayla mümkün olabilir. Hukuki 
Alt Yapı Çalışma Grubu da, eAvrupa+ çerçevesindeki ilgili yasalara uygunluğu sağlamak için yasa 
değişikliklerini hazırlamak, ilgili kuruluşlar nezdinde koordinasyon yapmak, makro düzeyde mevzuat 
değişikliklerini takip etmek, elektronik fatura, elektronik veri, elektronik sözleşme, elektronik belge, elektronik 
imza, sertifika hizmet sağlayıcıları, test ve onaylama ofisleri ile ilgili esaslar ile bunları denetlemekle görevli 
kurumun görev ve yetkileri, e-mail, kişisel verilerin korunması, ulusal bilgi güvenliği, küçüklerin korunması, 
fikri haklar ve telif hakları, bilişim suçları, tüketicinin korunması, ulusal ve uluslararası normlara 
uygunluğunun hukuki alt yapısını hazırlamak amacıyla oluşturulmuştur. Yapılacak temel düzenlemelerin 
yanında, mevcut düzenlemelerde de getirilecek değişikliklerle  bu amaç gerçekleştirilecektir.  
 
Ali Kaya 
Adalet Bakanlığı 
Hukuki Altyapı Çalışma Grubu Koordinatörü 

  
***  

 
  

Bilim ve teknolojideki gelişmeler toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır.  Bilim ve 
teknolojinin hızla ilerlediği bilgi çağında, ülkemizin eğitime yönelik en önemli hedefleri eğitimde kaliteyi 
yükseltmek için  gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitimin etkin temel bileşenlerinden biri haline 
getirerek, . teknolojiyle öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgiye hızlı ulaşmalarını sağlamak ve gençlerimize 
çağdaş bir toplumda gerekli olan bilgi teknolojilerini kullanma bilgi ve becerilerini kazandırarak onları hayata 
hazırlamaktır.  
 Milli Eğitim Bakanlığı, bilgi teknolojileri konusundaki ulusal hedef ve politikasını “bilgi çağını yakalamak, bilgi 
ve teknoloji toplumu olmak için evrensel düşünen insanı yetiştirmek ve eğitim sistemimizin her kademesini 
bilgi teknolojileriyle desteklemek” olarak belirlemiştir.  Bu hedefe ulaşmak amacıyla; Bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kullanarak bilgiyi erişen, geliştiren ve üreten bireyler yetiştirme yolundaki çalışmalarını 
sürdürmektedir. 
 
M. Feridun Keskinkılınç 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubu Koordinatörü 
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KISACA 
 

Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı bünyesinde, kamu kurum ve kuruluşları, özel 

sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsil edildiği 13 çalışma grubunda görev alan yaklaşık 

360 kişinin ortak aklı ile oluşturulmuştur. 

e-Türkiye Girişimi projesi Türkiye’nin geleceğidir.  Bu nedenle önemlidir. 

Önemsenmelidir.  

 
 
DERLEYENLER 
  
Ahmet AYVALI 
Sevinç ATABAY 
Feridun KESKİNKILIÇ 
Nihat YURT 
Ali SAKALLIOĞLU 
Adnan METE 
 
 
KOORDİNATÖR ve EDİTÖR 
 
Ahmet AYVALI 
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e-Türkiye Çalışma Grupları Ve Koordinatör Kuruluşlar 
        
Çalışma Grupları Genel Koordinatörlüğü :Başbakanlık   

Füsun Koroğlu fusun@basbakanlik.gov.tr  
      
1- Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubu :Milli Eğitim Bakanlığı   

M.Feridun KESKİNKILINÇ  feridun@meb.gov.tr 
 

2- Altyapı Çalışma Grubu :Ulaştırma Bakanlığı  
Hasan TEKELİ  tekeli@ubak.gov.tr 

 
3- Hukuki Altyapı Çalışma Grubu :Adalet Bakanlığı 
       Ali KAYA   akaya@adalet.gov.tr 
 
4- Standartlar Çalışma Grubu :Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı 

Rasim YILMAZ ryilmaz@tse.org.tr  
 

5- Güvenlik Çalışma Grubu :Genelkurmay Başkanlığı                      
              Cihan KIZILTAN  ckiziltan@tsk.mil.tr   

 
6- E-Ticaret Çalışma Grubu :Dış Ticaret Müsteşarlığı       

    M.Ali ERDEM e-bilgi@dtm.gov.tr  
 

7- Yatırımlar ve Planlama Çalışma Grubu :Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Osman Olcay GÜNEĞİ ogunegi@dpt.gov.tr 
                         

8- Arşiv ve Digital Depolama Çalışma Grubu :Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Yusuf SARINAY  ysarinay@devletarsivleri.gov.tr 

 
9- Uluslararası İzleme ve EAvrupa+ Grubu :AB Genel Sekreterliği    
    Sevinç ATABAY satabay@abgs.gov.tr    
 
10-Özel Projeler Çalışma Grubu :Türkiye Bilişim Vakfı  

                                   Cemil ARIKAN Akine@tbv.org.tr 
 
11-Mevcut Durumun Tespit Çalışma Grubu :KAMUNET Teknik Kurulu 
              Selçuk KAVASOĞLU selcuk@dpt.gov.tr 
 
12-Ulusal Bazda Takip, Koordinasyon ve İzleme Grubu :Türkiye Bilişim Derneği 

        Rahmi AKTEPE  rahmi.aktepe@tbd.org.tr   
        Ahmet AYVALI    aayvali@tbd.org.tr 
   

13-Çevre ve Sağlık Çalışma Grubu :Başbakanlık 
                        Adnan METE   adnan@baskanlik.gov.tr 
                        Gülen EVREN  gulen@basbakanlik.gov.tr 
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1.Tanımlar ve Kısaltmalar 
Tanımlar 
 

Akıllı Kart İçinde bulundurduğu yonga ile kimlik, sağlık, ödeme, banka vb. bilgileri içeren işlevsel kart 

e-Arşiv Arşiv İşlemlerinin elektronik/Sanal ortamlarda yürütülmesi 

eAvrupa Elektronik devlet yapısının Avrupa'daki proje adı 

e-Devlet Kurumlar arasındaki işlemlerin ve vatandaşlara verdiği hizmetlerin elektronik ortamda 
gerçekleştiren bir devlet işleyiş yapısı 

e-Kurum İşlemlerini elektronik/Sanal ortamlarda yürüten kurum. 

e-Öğretim Öğrenimin elektronik/sanal ortamlarda yapılış biçimi 

e-Ticaret Elektronik /sanal ortamlarda Yürütülen ticari işlemin adı 

e-Türkiye 
Başbakanlık tarafından kurulan, 13 çalışma grubu başlığı altında ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş ve işlemlerini elektronik ortamda 
yürütülmesini hedefleyen projenin adı  

Kriptolama Bilgileri şifreleme 

Sayısal İmza Bireyin/Kurumun/Kuruluşun bir kripto sistemi anahtarına dayanan ve kimliğini yansıtan sanal 
imza 

 
 
Kısaltmalar 
 

ABGS : Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 

ASP : "Active Server Pages" kısaltılmışı 

BKM : Bankalar Arası Kart Merkezi 

BT : Bilişim Teknolojisi 

BTYK : Başbakanlık Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 

ÇG : e-Türkiye Çalışma Grupları 

DİE : Devlet İstatistik Enstitüsü 

DPT : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

DTM : Dış Ticaret Müsteşarlığı 

ECDL : Avrupa Bilgisayar Okur Yazarlığı Yetkinlik Belgesi 

EEA : Avrupa Çevre Ajansı 

EIONET : Avrupa Gözlem Ağı 

ETİK : e-Ticaret Kurulu (eski adı ETKK) 

ETKK : e-Ticaret Koordinasyon Kurulu (yeni adı ETİK) 

İGEME : İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 
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İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 

İSS  : İnternet Servis Sağlayıcıları 

KAMUNET : KAMU-NET (Kamu Bilişim Ağı)  

KOSGEB : Küçük Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı 

KÜGEM : Küçük İşletmeler Geliştirme Merkez Müdürlüğü 

MEB : Milli Eğitim Bakanlığı 

MERNİS : Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi 

MİT : Milli İstihbarat Teşkilatı 

MODOP : Motorlu Taşıtlar Otomasyon Projesi 

PC : Kişisel Bilgisayar 

POP : Pilot Otomasyon Projesi(DTM) 

RTÜK : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

SEM : Sürekli Eğitim Modeli 

SPK : Sermaye Piyasası Kurulu 

STK : Sivil Toplum Kuruluşları 

TBD : Türkiye Bilişim Derneği 

TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TBV : Türkiye Bilişim Vakfı 

TEP : Temel Eğitim Projesi 

TK : Telekomünikasyon Kurumu 

TSE : Türk Standartları Enstitüsü 

TT : Türk Telekom A.Ş 

TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 

TÜRKAK : Türkiye Akreditasyon Kurumu 

TÜSİAD : Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği 

UÇVT : Ulusal Çevre Veri Tabanı Projesi 

UEKAE : Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü 

VEDOP : Vergi Dairesi Otomasyon Projesi 
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2. eAvrupa+ Eylem Planı (Haziran 2001)  
 

 

 
 
 
 

Avrupa’da Bilgi Toplumunun 
Oluşturulması İçin Ortak 

Girişim1 
 

Eylem Planı 
 

  
           Haziran 2001 

 
  
 
 

(Aday ülkelerin katkılarıyla)

                                                   
1 İngilizce’den çevirisi TÜBİTAK-BİLTEN tarafından yapılmıştır. 
İngilizcesi için: www.europa.eu.int/information_society/index_en.htm  
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Genel durum 
 
Bilgi ve İletişim teknolojilerinin giderek artan kullanımı ve Internet’in gelişimi, bireylerin, devletlerin ve her 
alanda büyük ve küçük İşletmelerin kullanımına son derece güçlü araçlar sunmuştur. Bu durum; devletlerin 
ve İşletmelerin iç yapılanmalarıyla, talep edilen iş becerilerinde ve iş örgütlenmeleriyle, İşletmeler, ticari 
ortaklıklar, bireyler ve devletler arasındaki ilişkilerde çok ciddi değişikliklere yol açmıştır. Bu teknolojiler, 
kullanım ve uygulamalarını düzenleyen ve destekleyen ekonominin ve politikaların tamamı üzerinde büyük bir 
etkiye sahip olmanın yanında, bu ekonomilerin modernizasyonunda etkili olup, istihdam için yeni olanakların 
yaratılmasında ve yeni küresel ekonomiye dahil olunmasında katkıda bulunmaktadırlar. 
 
23-24 Mart 2000 tarihlerinde Lizbon’da yapılan Avrupa Konseyi toplantısında, 15 AB ülkesinin Hükümet ve 
Devlet Başkanları, Avrupa’nın gelecek on yılda “dünyadaki en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi” 
haline gelmesi hedefini koymuşlardır. Bu hedef, Avrupa’nın bir an önce bilgi tabanlı ekonominin, özellikle de 
internetin sağladığı fırsatlardan sonuna dek yararlanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu gerekliliğe yanıt 
olarak, 19-20 Haziran 2000 tarihinde Feira’da eAvrupa Eylem Planı kabul edilmiştir. 
 
11-12 Mayıs 2000 tarihlerinde Varşova’da yapılan Avrupa Bakanlar Konferansı’nda, Orta ve Doğu Avrupa 
Ülkeleri, 15 AB ülkesi tarafından Lizbon’da ortaya konulan stratejik hedefi benimsemiş; 15 AB 
ülkesinin eAvrupa ile ortaya koyduğu girişimin bir parçası olma konusunda uzlaşmış ve AB’nin politik 
kararlılığına destek olarak, belirtilen bu iddialı hedefe ulaşmayı denemek ve bunda yararlanılacak zemini 
genişletmek amacıyla, aday ülkeler olarak kendileri için “ eAvrupa-benzeri bir Eylem Planı”nı hazırlamaya 
karar vermişlerdir. Avrupa Komisyonu, Şubat 2001’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta ve Türkiye’ye, bu 
ortak eylem planının oluşturulmasında diğer aday ülkelere katılmaları için davette bulunmuştur. 
 
eAvrupa+ adını verdiğimiz girişimimiz, eAvrupa’nın öncelikli amaçlarını ve hedeflerini yansıtmakta 
ve aday ülkelerin özel durumlarına yönelik eylemler sunmaktadır. Ancak bu girişim, üyelik müzakerelerinin bir 
alternatifi veya parçası olarak algılanmamalıdır. eAvrupa gibi, eAvrupa+ Eylem Planı da, aday ülkelerin 
ekonomilerinin yenilenmesinin ve modernizasyonunun hızlandırılmasını, kurumsallıklarının ve 
yeteneklerinin artırılmasının desteklenmesini, genel rekabet güçlerini geliştirmeyi amaçlamakta, bu yönde 
aday ülkelerin özel durumlarını göz önüne alan eylemler sunmaktadır. 
 
Amaçlar 
 
AB’ye aday ülkelerin, bilgi toplumunun sunduğu fırsatları eksiksiz olarak kullanabilmeleri ve AB ile daha derin 
bir sayısal uçurum yaşamamaları için, güçlü, politik kararlılığa dayalı olumlu adımların atılması 
gerekmektedir. Müktesebatın uyumu tek başına yeterli değildir. Ekonominin modernizasyonu, iş süreçlerinde 
ve devletlerin işleyişlerinde değişiklikler ile bireyler, İşletmeler ve devletler arasındaki değişen ilişkiler, 
özellikle aday ülkelerin ekonomilerini kalkındırmaları ve vatandaşlarına refah ve yeni fırsatlar sunmaları için, 
bu gelişmelerin taşıdığı fırsatları dikkate alan geniş tabanlı bir politika yaklaşımı gerektirmektedir. Ayrıca, bu 
faaliyet, Avrupa’nın tamamının “dünyadaki en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi” haline getirilmesi, 
bunun sadece bir parçası olmamasında, aday ülkelerin AB üyesi ülkelerle birlikte çalışmalarını sağlayacaktır. 
Böyle bir paralel çalışma, AB ile aday ülkelerin işbirliğine girmelerine, deneyimlerini ve başarılı uygulamalarını 
paylaşmalarına olanak tanıyarak Avrupa’nın etkin bir biçimde bütünleşmesine katkıda bulunacaktır. 
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Sadece aday ülkeler arasında değil, AB üyesi ülkelerle de bilgi paylaşımını ve karşılaştırma yapmayı sağlamak 
için, söz konusu eylemler eAvrupa’da tanımlanmış üç ana amaç etrafında toplanmış; ilerlemenin izlenmesi ve 
değerlendirilmesi için 15 AB Ülkesi tarafından seçilen göstergelerin aynıları kabul edilmiştir. Ancak, aday 
ülkeler, söz konusu eylemlerden tam fayda sağlanabilmesi için, bilgi toplumu ile ilgili alanlarda topluluk 
müktesebatının etkin bir biçimde uygulanması ve işleyişinde hızlanma kaydedilmesi gerektiğinin 
farkındadırlar. Bu durum, daha önce eAvrupa’da yer almayan ve bilgi toplumunun temel yapı taşlarını 
oluşturma çalışmalarına yardımcı olmayı hedefleyen yeni bir amacın eklenmesine yol açmıştır. Ayrıca, 
eAvrupa+’nın amaçlarına ulaşılması sınır ötesi ve uluslararası işbirliği yoluyla daha kapsamlı ve hızlı bir 
biçimde gerçekleşecektir. 
 
0. Bilgi toplumunun temel yapı taşlarını oluşturma çalışmalarının hızlandırılması 

a) Herkes için uygun fiyatlı İletişim hizmetlerinin sağlanması 

b) Bilgi toplumu ile ilgili müktesebata uyum ve uygulama 

 

1. Daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli internet 

a) Daha ucuz ve daha hızlı internet erişimi 

b) Araştırmacılar ve öğrenciler için daha hızlı internet 

c) Güvenli ağlar ve akıllı kartlar 

 

2. İnsan kaynağına yatırım 

a) Avrupa gençliğinin sayısal çağa hazırlanması 

b) Bilgi tabanlı ekonomide iş gücü 

c) Bilgi tabanlı ekonomiye herkesin katılımı 

 

3. İnternet kullanımının canlandırılması 

a) e-ticaretin hızlandırılması 

b) Elektronik devlet: Kamu hizmetlerine elektronik erişim 

c) Çevrimiçi sağlık 

d) Küresel ağlar için Avrupa sayısal içeriği 

e) Akıllı ulaşım sistemleri 

f) Çevrimiçi çevre 

 
Operasyonel eylem planı 
 
eAvrupa+ Eylem Planı, Avrupa Komisyonu’nun yardımıyla, aday ülkelerin politik kararlılıkları temel alınarak 
oluşturulmuştur. Aday ülkeler bu yardımı, eAvrupa+ Eylem Planı için Avrupa Topluluğu’nun desteğini alma 
yönünde olumlu bir adım olarak kabul etmektedirler. Aday ülkeler, bu hedef doğrultusunda tanımlanan 
eylemleri yerine getirmek üzere, mevcut ve gelecekteki programlarından gerekli desteği sağlaması için 
topluluğu cesaretlendirmektedirler. 
 
 
 
Müktesebat müzakere süreçlerine herhangi bir müdahale olmamasını amaçlamanın yanında, bu ortak eylem 
planında yer alan açık bir biçimde tanımlanmış somut eylemler ve hedef tarihlerle, aday ülke 
ekonomilerinin modernizasyonu ve yenilenmelerinin hızlandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç; yetenek, 
kurumsallık ve genel rekabet gücünün geliştirilmesine ek olarak, telekomünikasyon, elektronik ticaret, mali 
hizmetler, ulaşım hizmetleri ve ekonomik faaliyetin diğer pek çok alanında müktesebatın kabulü sürecinin 
hızına olumlu bir katkı sağlayacaktır. 
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Zaman dilimi 
 
Aday ülkeler, bilgi tabanlı ekonominin sunduğu faydalardan yararlanabilmenin itici gücünün, kesin bitim 
tarihlerini hedefleyen acil eylemler gerçekleştirmek olduğunun farkındadırlar. Bu nedenle, aday ülkeler; 
aralarındaki ekonomik, sosyal ve endüstriyel koşullardaki belirgin farklılıkların varlığının bilincinde olarak, 
eAvrupa+’nın hedeflerine ulaşmayı amaçladıkları ortak bir tarih –2003– üzerinde uzlaşmış durumdadırlar. Bu 
tarihte, eAvrupa+ Eylem Planı’nın etkileri ve sonuçları, aday ülkeler için özel önem taşıyan alanlarda yeni 
öneriler ve politika önlemleri ihtiyacının tespiti amacıyla gözden geçirilecektir. 
 
İzleme ve değerlendirme 
 
Aday ülkeler, eAvrupa ile eAvrupa+ arasında izleme ve değerlendirme amacıyla veri karşılaştırması 
yapılabilmesi için, 15 AB ülkesinin eAvrupa için seçtiği ve kabul ettiği göstergeleri kullanmayı kabul 
etmişlerdir. Aday ülkelerin ilgili kurumları (özellikle de istatistik büroları), ilgili göstergelerin toplanması ve 
sunumunda ortak bir yöntembilim ve yaklaşım geliştirilmesi amacıyla, AB üyesi ülkelerin söz konusu 
kurumlarıyla mümkün olduğu kadar yakın çalışacaklardır. 
 
Ancak, eAvrupa, AB’de telekomünikasyon sektörünün liberalizasyonunun tamamlandığı, 1998 Telekom 
müktesebatının uyarlandığı ve uygulandığı ve neredeyse bütün hanelerin telefon erişimine sahip olduğu bir 
dönemde yürürlüğe alınmıştır. Aday ülkelerde ise durum aynı değildir. Dolayısıyla eAvrupa+ Eylem Planı’na 
bu 3 öğeyle ilgili olarak, “Bilgi toplumunun temel yapı taşlarını oluşturma çalışmalarının hızlandırılması” 
adında bir bölüm eklenmiştir. Bu bölüme yönelik raporlama ve izleme için ek göstergeler kullanılacaktır. Aday 
ülkeler bu eylem planına “çevrimiçi çevre”nin geliştirilmesine yönelik eylemleri hedefleyen bir bölüm 
eklemişlerdir. Bu bölüm için göstergeler, 2001’de Karma Yüksek Komite (KYK) tarafından oluşturulacaktır. 
Aday Ülkelerin eAvrupa+ hedeflerinin tamamıyla ilgili kaydettiği ilerlemenin ölçülmesi için gelecekte başka 
kriterler ve göstergeler de tanımlanabilir. İlk gelişim raporunun Şubat/Mart 2002’de, ara raporun 2002’nin 
sonunda ve son ilerleme raporunun da 2003’ün sonunda sunulması düşünülmektedir. 
 
Kaynak sağlama 
 
eAvrupa+ Eylem Planı çerçevesindeki çalışmaların kaynakları, ağırlıklı olarak ulusal bütçelerden, özel sektör 
yatırımlarından, ilgili programlardan ve mevcut programlar yoluyla AB tarafından sağlanan kaynaklar ile 
Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Yapılanma ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya Bankası gibi 
uluslararası finans kuruluşlarından gelecek katkılardan sağlanacaktır. Üyeliklerinin ardından Orta ve Doğu 
Avrupa Ülkelerine yapısal fonların hazırlığı için yardım sağlama amacını güden bir program olan PHARE’ın, 
ekonomik ve sosyal birleşmeye yönelik 
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PHARE desteği yoluyla, eylem planının gerçekleştirilmesini desteklemek üzere ciddi bir kaynak sağlaması 
beklenmektedir. Buradaki temel yardım alanları, insan kaynağının geliştirilmesi, KOBİ’lerin ve iş bağlantılı 
altyapının desteklenmesidir. 
 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta ve Türkiye’nin, diğerleri ile birlikte, katılım kuralları ile koşullarının AB ile 
uzlaşıldığı veya uzlaşılmakta olduğu AB programları ve eylemleri tarafından sunulan kaynakları kullanması 
beklenmektedir. eAvrupa+ Eylem Planı’ndan doğan önceliklerin, aday ülkelerin ulusal kalkınma planlarına 
dahil edilmesi için, bakanlar arasında yeterli seviyede bir işbirliğine girilmesi gerekmektedir. 
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Amaç 0:    Bilgi toplumunun temel yapı taşlarını oluşturma                                                   
çalışmalarının hızlandırılması                                                                                                              
 
a) Herkes için uygun fiyatlı İletişim hizmetlerinin sağlanması  

 

Hedef 

 
Bilgi tabanlı küresel ekonominin büyümesi, aday ülkelerin çoğunda telekomünikasyon sektörünün 
liberalizasyonunun henüz tamamlanmadığı ve müktesebatın sadece telekomünikasyon alanında değil, bilgi 
toplumu için önemli diğer alanlarda da uyarlanıp uygulanmadığı bir ortamda gerçekleşmektedir. Ancak, bilgi 
toplumunun yaygınlaşması için erişilebilir İletişim hizmetlerinin varlığı bir önkoşuldur. 
 
Bilgisel dışlanmanın önlenmesi için, bütün vatandaşlara erişilebilir İletişim hizmeti olanağının sunulması temel 
bir gerekliliktir.  Bu tür hizmetler; etkin, rekabetçi bir düzenleyici yapıya dayalı olarak faaliyet gösteren, 
liberalleştirilmiş bir İletişim sektörü temelinde mümkün olabilir. Her ne kadar aday ülkeler özelleştirme 
yönünde temel bir kararlılık göstermiş olsalar da, düzenleyici bir yapının ilgili bütün yönlerinin etkin bir 
biçimde oluşturulmasına yönelik hazırlıklar liberalizasyon tarihinin çok öncesinde başlamalıdır; bunların 
öncesinde bir dizi temel hazırlık da katkı olarak yürürlüğe alınabilir. 
 

eAvrupa+’nın Yanıtı 
 
Bu nedenle aday ülkeler, bilgi toplumunun ilgili alanlarında müktesebatın uyumu ve etkin bir biçimde 
uygulanmasını hızlandırırken, eAvrupa+’nın hedefleri ve amaçlarına ulaşmanın gerekliliğinin farkındadırlar. 
 
Ancak, müktesebat AB’de evrensel erişimin sağlanmasına destek olmak amacıyla tasarlanmamıştır. Aday 
ülkeler, müktesebatla uyum içerisinde kalarak, bütün vatandaşlarının iyi kalitede ve uygun fiyatlı İletişim 
hizmetlerine erişebilmesinin yollarını bulmalıdırlar. Bulunacak çözüm büyük olasılıkla, AB ülkelerinde olduğu 
gibi sadece sabit ağlarla sınırlı kalmayacak; daha çok, değişik teknolojilere dayanacaktır (ör. sabit, telsiz, 
kablo). 
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eAvrupa+ Eylem Planı 
Herkes için uygun fiyatlı İletişim hizmetlerinin sağlanması 

  Eylem Aktör(ler) (İlgili 
Çalışma Grubu no) 

Hedef 
Tarih 
eAvrupa + 

 

En kısa sürede telekomünikasyon sektörünün 
liberalizasyonunu hızlandırmak, eksiksiz bir biçimde 
tamamlamak ve gerekli hizmetlerde yetkilendirmeler 
yapmak. Özellikle, liberalizasyon tarihi itibariyle taşıyıcı 
seçimi olanaklarının ve bu tarihten sonra en kısa sürede de, 
numara taşınabilirliğinin sunulmasını sağlamak. 
 

Aday Ülkeler 
2,7,11, RTÜK 

2003 Ortası  

İletişim hizmetleriyle ilgili yeni düzenleyici paket AB 
tarafından kabul edildikten sonra, en kısa sürede 
uyarlayarak uygulamak. 

Aday Ülkeler  
2 

  

Telekomünikasyon hizmetlerinde evrensel hizmetin hayata 
geçirilmesine ilişkin uygulama düzenlemelerini başlatmak ve 
internet erişimine olanak tanıyan, uygun fiyatlı temel 
telefon hizmetlerinin yaygınlığını sağlamak. 

Aday Ülkeler  
2,7 

  

 
İlgili Göstergeler: 
 

   

0.a.1 Sabit telefon hizmetine sahip hane yüzdesi 
0.a.2 internet erişimi sağlayabilecek herhangi bir 
telekomünikasyon biçimine sahip hane yüzdesi 
(tanımlanacak) 
0.a.3 Bağlantı ücretleri 
0.a.4 Numara taşınabilirliği, lisans anlaşması vb. gibi 
konuların listesi 
(Nihai listeler ve ayrıntılar 2001’de Karma Yüksek Komite 
tarafından kararlaştırılacaktır.) 

 
 
 

2 

  

 

b) Bilgi toplumu ile ilgili müktesebata uyum ve uygulama 

Hedef 

Ancak yapısı itibarıyla sınır tanımayan, internet-tabanlı bilgi ve İletişim ortamının yarattığı zorlukları hesaba 
katan, sorunlara yanıt verebilen bir yasal yapılanma temelinde, bilgi tabanlı ekonominin potansiyelinin 
hayata geçirilmesi mümkün olabilir. Mevcut AB müktesebatı, AB kurumlarında tartışılmakta olan İletişim 
hizmetleriyle ilgili yeni AB düzenleyici paketi ile birlikte, bu zorluklara yanıt verecektir. 
 

eAvrupa+’nınYanıtı 
 
Aday Ülkeler, bütün vatandaşlarının modern telekomünikasyon ağları ve hizmetlerine 
ulaşmasının önemini kabul etmekte ve bu alanda ilerleme kaydetmenin en kesin yolunun, 
telekomünikasyonda topluluk müktesebatının uygulanmasının hızlandırılması olduğu görüşünü 
desteklemektedirler. Ayrıca, aday ülkeler, yeni ekonomiye vatandaşların ve iş dünyasının etkin katılımının 
sağlanması ve AB müktesebatının bilgi toplumu ile ilgili ve veri korunumu, gizlilik, gençlerin korunması, 
elektronik imzalar, fikir hakları, telif hakkı gibi burada sadece bazıları sayılan ve 
mevcut özel haklarla geçici olarak engellenmemiş bütün bölümlerini mümkün olan en kısa 
sürede uyarlamak ve uygulamak niyetindedirler. 
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eAvrupa+ Eylem Planı 
Bilgi toplumu ile ilgili müktesebata uyum ve uygulama 

 

  Eylem Aktör(ler) (İlgili 
Çalışma Grubu no) 

Hedef 
Tarih 
eAvrupa + 

 

Müktesebatın; bilgi toplumu, özellikle de e-ticaret ile ilgili 
mevcut özel haklarla geçici olarak engellenmeyen bütün 
bölümlerini uyarlamak ve uygulamak2  

Aday Ülkeler  
3,6,9, Rekabet 
Kurumu, Türk 
Patent Enstitüsü 

2002 Ortası  

 
İlgili Göstergeler: 
 

   

0.b.1 Kontrol listesi bilgi toplumu ile en çok ilgili olan 
müktesebat kanunlarını belirleyecek ve  liste halinde 
verecektir. 

 

3 

  

 

                                                   
2 Ilgili kalemlerin listesi 2001’de Karma Yüksek Komite tarafından belirlenecektir. 
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Amaç 1: Daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli internet 
 
a) Daha ucuz ve daha hızlı internet erişimi 
 
Hedef 
 
Vatandaşların, İşletmelerin ve devletin modern İletişim ağlarına ve bu ağlar üzerinden sunulan hizmetlere 
ulaşabilir olması hayati önem taşımaktadır. Yeni teknoloji ve rekabeti artırıcı düzenleyici yapılar, erişim 
ücretlerini azaltmalı ve yüksek hızlı çoklu ortam internet erişimini artırmalıdır. Tam liberalizasyonun 
yapılmadığı durumlarda, ücret düzenlemesi ve kıyaslamalar yoluyla internet erişim ücretlerinde indirim 
sağlanabilir. 
Yerel erişim hizmetlerinin fiyatlandırılmasında ayrım, 3. nesil gezgin ağlara lisans verilmesi, internet uyumlu 
sayısal televizyon ağlarının devreye girmesi ve Internet Protokolü’nün 6.sürümüne (Ipv6) geçilmesi, rekabetçi 
hizmet anlayışının çoklu ortam hizmetlere ulaşılmasını sağladığı görüşü temelinde, teknolojinin yaygınlığını 
artıran ek önlemlerdir. 
Aday ülkelerde, özellikle az gelişmiş bölgelerde bilgi toplumunun omurgasını oluşturmak için, altyapının 
yaygınlaşmasının hızlandırılması gerekmektedir. Bu yaygınlaşma, aday ülkelerin küresel, bütünleşik bilgi 
altyapısında kendilerine yer bulmalarına yardımcı olacak ve küresel pazarlara kaliteli erişim sağlamanın 
yanında, özellikle bu tür bir altyapıya dayalı ekonomik sektörlerde yatırımları kendine çekecektir. 
 

eAvrupa+’nınYanıtı 
 
Aday Ülkeler, yüksek kaliteli bir altyapının hızlı bir biçimde oluşturulması ve özellikle xDSL, kablo, sayısal 
televizyon ve radyo gibi yeni teknolojiler sayesinde olanaklı hale gelen, yüksek hızlı çoklu ortam internet 
teknolojilerinin hızla yaygınlaşmasında düşük fiyatların etkili olmasının sağlanması için gereken tüm çabayı 
göstereceklerdir. Ancak, aday ülkelerde mevcut altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde, herkese temel telefon 
hizmetlerinin ve çevirmeli internet erişiminin sağlanması da öncelikli hedefler arasındadır. 
Piyasa mekanizmalarının yetersiz kaldığı ve özel teşebbüs yatırımlarının tek başına karlı olamadığı 
durumlarda, az gelişmiş bölgeleri teşvik edici projeler kilit önem taşımaktadır. Bu yatırımlar, rekabete engel 
olmayan ve teknolojiden bağımsız biçimde yapılmalıdır. Uluslar arası finans kuruluşlarından gelecek yardımlar 
(ör. EIB, Dünya Bankası, EBRD) bu çerçevede değerlendirilmelidir. 
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eAvrupa+ Eylem Planı 
Herkes için uygun fiyatlı İletişim hizmetlerinin sağlanması 

  Eylem Aktör(ler) (İlgili 
Çalışma Grubu no) 

Hedef 
Tarih 
eAvrupa + 

 

Rekabet ortamı yaratarak ve/veya fiyat düzenlemeleri ve 
Avrupa ve ulusal seviyelere dayanan açık değerlendirmeler 
yoluyla, internet erişim tarifelerinde önemli indirimler 
sağlamak. 
 

2, 7  2002 Sonu  

Yerel erişim ağlarında rekabeti artırmaya yönelik 
çalışmalara başlamak. 
 

2 2002 Sonu  

Gereken durumlarda ve rekabete engel olmaksızın, kamu 
kaynaklarıyla özellikle az gelişmiş bölgelerde, bilgi 
altyapısının geliştirilmesine ve ilgili projeleri desteklemeye 
daha fazla öncelik vermek. 
 

Avrupa Yatırım Bank., 
Özel Sektör, 

7,2,10,GAP, DAP, 
TÜBİSAD, 
REKABET KURULU 

2002 Sonu  

Avrupa’daki pilot uygulama yoluyla IPv6’ya geçmek. 
Anahtar konumdaki Telekom şirketleri ve üretici firmalar, 
servis sağlayıcıları ve kullanıcılarla birlikte harekete 
geçirilecektir. 

Özel sektör 

10,2, REKABET 
KURULU 

2002 Sonu   

 Rekabeti artırarak ve uygun olan durumlarda fiyat 
düzenlemelerine giderek kiralanmış hatlar için fiyatları 
düşürmek. 

 
2 

2002 sonu 
 

 

Internet özellikli sayısal televizyon hizmetlerinin devreye 
girmesi yönünde çalışmak ve gönüllü, 
sanayi tarafından yönlendirilen standardizasyon yapılanması 
altında uyumluluğu desteklemek. 
 

Aday Ülkeler, Özel 
Sektör 

2,10, RTÜK, 
RADYO VE TV 
YAYIN.  BİRLİĞİ 

2003 sonu 
 

 

 
İlgili Göstergeler:3 
 

   

1. Düzenli olarak internet kullananların nüfus içindeki 
yüzdesi 
2. Evde internet erişimine sahip hane halkı yüzdesi 
3. Internet erişim ücretleri 

 
2 

  

 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
3 1, 2 ve 3. amaçta belirtilen bütün hedefler için, verilen göstergeler 15 AB üyesi tarafından kabul edilmiştir 
ve eAvrupa için de kullanılmıştır. 
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b) Araştırmacılar ve öğrenciler için daha hızlı internet 
 

Hedef 

Yüksek hızlı ağlar, ortaklaşa eğitim ve araştırma için yeni olanaklar yaratacak ve yeni buluşlar için yüksek bir 
potansiyel sunacaktır. Bu potansiyel, aday ülkelerdeki üniversiteler ve araştırma kurumlarına dünya çapındaki 
araştırma projelerinde (ör. sağlık ve tıp, endüstriyel süreçler, meteoroloji araştırmaları, biyo-mühendislik) 
etkin bir rol oynamaları olanağını yaratacaktır. Ayrıca, dünya çapında katılıma açık, çoklu ortam kullanan 
eğitimler açmalarına, yeni hizmet biçimlerine yönelik denemeler yapmalarına ve yeni uygulamalar 
geliştirmelerine izin verecektir. 
Bilgisayarların ortak çalışması yeni bir boyuta geçmiş durumdadır ve “World Wide Grid” fikrinde 
kavramsallaştırılarak bilgisayar altyapısının gerçek zamanlı paylaşımını sağlamaktadır.  
Aday ülkeler, bu yeni gelişmelere uyacak güçlü bilimsel ve akademik ilerlemeyi tarihsel olarak kaydetmiş 
durumdadırlar. 
 

eAvrupa+’nınYanıtı 
 
AB’de ağ oluşturma alanında önemli girişimler gündemdedir. Aday ülkeler, bütün Avrupa’nın çıkarı için 
bilimsel tabanı genişletmek amacıyla AB üyeleriyle güçlerini birleştirmelidirler. Gerekli ağ teknolojisinin 
yaygınlaşmasıyla, aday ülkelerin akademik yeterliliklerinden yararlanılabilir. Ulusal, bölgesel, Avrupa çapında 
ve global çapta yeni eğitim ve ortak çalışma biçimleri aday ülkelere yeni olanaklar sunacaktır. 
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eAvrupa+ Eylem Planı 
Araştırmacılar ve öğrenciler için daha hızlı internet 

 

  Eylem Aktör(ler) (İlgili 
Çalışma Grubu no) 

Hedef 
Tarih 
eAvrupa + 

 

Avrupa’nın, bant genişliği ve hizmet bakımından artırılmış 
kapasiteye sahip, tamamen optik bir altyapı kurmaya 
başlanmasında küresel bir İletişim lideri haline gelmesi 
amacıyla, ağ kurma araştırmalarına öncelik vermek. 

Aday ülkeler 

2 ,TÜBİTAK 

2002 Sonu  

Aday ülkelerdeki araştırmacılar ve örgencilerin güçlü 
ağlardan faydalanmalarını sağlamak üzere, uygun olan 
durumlarda örneğin PHARE kaynaklarını ve EIB desteğini 
kullanarak, ulusal araştırma ağlarını geliştirmek. 

Aday ülkeler, Avrupa 
Yatırım Bankası 

2,TÜBİTAK 
 

2002 Sonu  

Üniversitelerde yüksek hızlı internet erişimini ve iç ağları, 
uygun olan durumlarda örneğin PHARE kaynaklarını ve EIB 
desteğini kullanarak, kurmak. 

Aday ülkeler, Avrupa 
Yatırım Bankası, 
Avrupa Komisyonu  

2,TÜBİTAK 

2002 Sonu  

World Wide Grid (WWG) teknolojisini, bu teknolojinin 
entegrasyonunu, kabul görmesini ve kullanımını amaçlayan 
ve büyük bir bilimsel topluluğun istekleri doğrultusunda 
geliştirilen ara yazılımlar ve yaygınlaşan test ortamları 
aracılığıyla desteklemek. Komisyon, araştırma programları 
yoluyla, bilimsel çalışmalar ve bütün alanlarda ortak 
çalışmanın sağlanması amacıyla Grid teknolojilerinin 
kullanımını destekleyecektir. 

Avrupa Komisyonu, 
Aday Ülkeler, Özel 
Sektör 

2, 10,TÜBİTAK 

2003 sonu 
 

 

Okullarda, müzelerde ve kütüphanelerde kullanım için, 
uygun olan durumlarda araştırma ağlarını yaygın hale 
getirmek. 

Aday ülkeler  

2, MEB, KÜLTÜR 
BAKANLIĞI 

2003 sonu   
 

 

 
İlgili Göstergeler:  
 

   

4. Ulusal araştırma ve eğitim ağları (UAEA’lar) içinde ve 
arasında, AB ve dünyanın geri kalanı ile bağlantıların ve 
kullanılan hizmetlerin hızı  

 

2 
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c) Güvenli ağlar ve akıllı kartlar 

Hedef 

Kullanıcılar arasında elektronik ticarete ilişkin güven ve inanç oluşturmak, özel sektörün ve 
devletlerin en önemli hedeflerinden biridir. Elektronik ticaret kullanımında ilerledikçe, bilgi İçeriklerinin 
hassaslığı ve ekonomik değeri hızla artmakta ve elektronik işlem yapan kullanıcıların gizliliğini korumak temel 
bir gereklilik haline gelmektedir. Ağların, bu ağlar üzerinden yapılan işlemlerin ve son kullanıcı cihazlarının 
güvenliğini korumak, ulaşılması gereken temel politik hedeflerden biridir. Ekonominin, bütün değilse de, pek 
çok sektöründeki faaliyetlerin altyapı olarak bu sisteme giderek daha çok dayandığı bir dönemde, internet 
işleyişinde yaşanan aksaklıkların verdiği ekonomik zarar giderek büyümektedir. 
 
 
Avrupa’da, pazarın hala parçalanmış kalmasına ve uyumluluğun ele alınması gereken önemli bir sorun olmayı 
sürdürmesine rağmen, akıllı kartların yaygınlaşması hızlanmaktadır. Avrupa çapında kullanımın artırılması, 
bütünleştirilmesi ve uyumlu hale getirilmesi için daha fazla çabaya gerek duyulmaktadır. 
 

eAvrupa+’nınYanıtı 
 
Aday ülkeler, ağların korunması, kullanıcıların inanç ve güveninin daha çok kazanılması ile akıllı kartların 
yaygınlaşması ve Avrupa’da geliştirilmesine yönelik daha çok ilerleme kaydedilmesi gibi konuların, altyapının 
yaygınlaştırılmasına ilişkin alınan önlemlere paralel olarak ele alınması gerektiğinin son derece farkındadırlar. 
Internet güvenliğiyle ilgili konuların ele alınışı henüz emekleme dönemindedir ve yeni gelişmelerin özellikle 
Avrupa çapında işbirliği ile kaydedilmesi gerekmektedir. Aday ülkelerde akıllı kart kullanımı giderek 
yaygınlaşmaktadır ve bunun Avrupa çapında uyumlu kullanımı, kullanıcıların güvenini artıracaktır. Akıllı 
kartlar, gerek kamu, gerekse özel sektörde etkili uygulamalar için bir zemin hazırlayacak 
olan ulusal kimlik kartı olarak da kullanılabilirler. 
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eAvrupa+ Eylem Planı 
Güvenli ağlar ve akıllı kartlar 

 

 Eylem Aktör(ler) (İlgili 
Çalışma Grubu no) 

Hedef 
Tarih 
eAvrupa + 

 

Aşağıdakiler yoluyla çevrimiçi işlemlerin genel güvenliğini 
artırmak: 
 Çalışmalarda işbirliği ve karşılıklı tanıma yoluyla, bilgi 

güvenliği uzmanı belgelendirmesini de içeren, sanayinin 
yönlendirdiği güvenlik belgelendirmelerini desteklemek. 

 Bilgi altyapılarının güvenilirliği konusunda kamu/özel 
sektör arasındaki işbirliğini teşvik etmek (erken uyarı 
sistemlerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere). 

 

Özel Sektör, Avrupa 
Komisyonu, Aday 
Ülkeler 

3,2,6,TÜBİTAK, 
SAN. VE TİC. VE 
ÇAL. VE SOSYAL 
GÜV. BAKANLIĞI, 
YÖK 

2002 Sonu  

Etkin “tak ve çalıştır” için “açık kaynak kodlu” yazılım 
güvenliği platformlarının geliştirilmesi ve yaygınlaşmasını 
desteklemek. 

Özel Sektör, Aday 
Ülkeler, Avrupa 
Komisyonu 

10 

2003 sonu  

Yüksek teknoloji suçları ve güvenlik konularında (ör. 
bilgisayara özel suçlarla mücadele, bilgisayarla ilgili davalar 
vb.) kolluk kuvvetlerini, adli yetkilileri ve sanayide konuyla 
ilgili kişileri eğitmek.          
 

Aday Ülkeler, Özel 
Sektör 

3,5,10 

2003 sonu 
 

 

Hazır oldukları andan itibaren akıllı kartların uyumluluğu ve 
güvenliği ile ilgili temel ortak şartnameleri uygulamaya 
koymak.  
 

Özel Sektör, 
Standardizasyon 
Örgütleri, Aday 
Ülkeler 

4,10,6 

2003 ortası 
 

 

Avrupa’da geliştirilen standartlar temelinde, özel 
ihtiyaçları olan kişilere kullanım kolaylığı ve birden fazla dili 
destekleme gibi özellikler de dahil olmak üzere, güvenli kart 
cihazlarının ara yüzlerini geliştirmek. 

Özel Sektör, 
Standardizasyon 
Örgütleri 

4,10,6 

2002 ortası  

Güvenli elektronik işlemlerin olanaklı hale gelmesi için 
uygun fiyatlı akıllı kart çözümlerinin bulunabilirliği. 

Özel Sektör   

10 

2002 ortası 
 

 

Akıllı kartların yaygınlaşması için ortak bir strateji 
geliştirmek ve uygulamak. 
 

Aday Ülkeler, Özel 
Sektör 

10,7 

2002 sonu   

 
İlgili Göstergeler:  
 

   

5. Bir milyon kişi başına düşen güvenli sunucu sayısı 
6. Internet kullanan nüfus içinde güvenlik problemleri 
yaşamış olanların yüzdesi   

 

11 
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Amaç 2: İnsan kaynağına yatırım 
 
a) Avrupa gençliğinin sayısal çağa hazırlanması 
 

Hedef 
 
Aday ülkelerin çoğu da dahil olmak üzere, 28 ülkenin Eğitim Bakanları tarafından 19 Haziran 1999’da 
imzalanan Polonya Deklarasyonu4 , yüksek öğrenim ve eğitim sistemleri ile ilgili yapılacak temel değişiklikleri 
ortaya koymuştur. Bakanlar, diğer noktalar ile birlikte “… bir Bilgi Avrupa'sının, günümüzde toplumsal ve 
insani ilerleme açısından yeri doldurulamaz bir öğe ve vatandaşlarını yeni bin yılda karşılaşacakları zorluklarla 
başa çıkmaları için gereken özelliklerle donatan ve bununla birlikte, paylaşılan değerler ve ortak bir toplumsal 
ve kültürel ortama ait olma bilincini veren Avrupa vatandaşlığının sağlamlaştırılması ve zenginleştirilmesinde 
vazgeçilmez bir bileşen olduğu herkesçe kabul görmektedir.” beyanında bulunmuşlardır.  
 
AB tarafından kabul edilen e-Öğrenim Girişimi5, öncelikli 4 eylem alanı kabul etmiştir: altyapının ve araçların 
iyileştirilmesi (bütün sınıflara internet erişimi, her çoklu ortam bilgisayarı başına 5-15 öğrenci), her seviyede 
eğitim hamlesi (her mezuna sayısal okur yazarlık, öğretmenlerin eğitimde sayısal teknolojileri kullanmaya 
teşvik edilmesi, çevrimiçi eğitim platformlarının yaratılması, okul müfredat programlarının uyumlu hale 
getirilmesi, bütün işgücünün sayısal okur yazarlığa erişimi), kaliteli İçerik ve hizmetlerin geliştirilmesi, 
Avrupa’da okulların birbirine ağla bağlanması. 
 

eAvrupa+’nın Yanıtı 
 
Her ne kadar eğitim ulusal bir sorumluluk olsa da, deneyimlerin ve başarılı uygulamaların değişimi ve sayısal 
teknolojilerin benimsenmesi Avrupa bilgi toplumuna doğru gidişi hızlandırabilir.   
 
Aday ülkeler, bir yandan Avrupa eğitim sisteminin güçlü yönlerini ve geleneklerini kullanmalarına, bir yandan 
da sayısal teknolojiye geçişte ki engellerin aşılmasına olanak tanıyan e-Öğrenim girişimini kendi ilgi alanları 
kapsamında bulmaktadırlar.  
 
Bütün okulların internete bağlanması, ulaşılması gereken en önemli hedeflerden biridir. Böylece, öğretmenler 
ve öğrenciler bilgi toplumuna uygun düzeyde bir erişime sahip olacaklardır. İdeal durumda, bütün sınıflara 
internet erişimi sağlanması ve yeterli sayıda yüksek hızlı çoklu ortam bilgisayarın yüksek hızlı bağlantılar ve 
uygun yazılımlar ve İçerikle birlikte olabildiğince kısa bir süre içinde kullanıma açılması gerektiği kabul 
edilmektedir. Ancak, bu hedefin kapsamı çok kısa bir sürede amaca ulaşılamayacağını ortaya koymaktadır.  
 
Bu nedenle esas amaç, mümkün olan en kısa sürede bu önemli hedefe ulaşmak üzere elden gelen bütün 
çabanın harcanmasıdır. Uygun erişim, bir ölçüde her ülkedeki internet bağlantılarının mevcut düzeyine bağlı 
olacaktır. Kamu ile özel sektörün ortak çabaları bu hedefe ulaşılmasında bir araya getirilecektir. Bu bağlamda, 
ilerleme belirtilen göstergelere göre ölçülecektir. 
 

                                                   
4 http://avrupa.eu.int/comm/education/socrates/erasmus/bologna.pdf 
5 http://www.avrupa.eu.int/comm/elearning 
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eAvrupa+ Eylem Planı 
Avrupa gençliğinin sayısal çağa hazırlanması 

 

 Eylem Aktör(ler) (İlgili 
Çalışma Grubu no) 

Hedef 
Tarih 
eAvrupa + 

 

Bütün okullarda öğretmenler ve örgencilerin internete ve 
çoklu ortam kaynaklara uygun düzeyde erişimini sağlamak. 

Aday Ülkeler, Özel 
Sektör 

1,2,7,10,TISSAD 

  
2003 ortası 

 

Öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynler için internet 
üzerinden destek hizmetleri, eğitimle ilgili kaynaklar ve e-
öğrenim platformları (ör.özürlü çocuklar için erişim, sayısal 
ortama aktarılmış kültürel mirasa erişim, çok dilli çoklu 
ortam eğitim materyalleri, Avrupa “açık kaynak” yazılım 
girişimi, olumlu deneyimlerin derlenmesi) sağlamak. Bu 
girişimleri AB’nin öğrenim, eğitim, kültür ve IST 
programlarıyla desteklemek. 
 

Aday Ülkeler, Avrupa 
Komisyonu, Özel 
Sektör 

1,2,7,10,9, 
TISSAD 
  

2003 sonu  

           
Bütün öğretmenleri yetiştirmek, özellikle de öğretmenlerin 
müfredatlarını uyarlamak ve öğretmenleri yenilikçi, pratik 
öğretim yöntemleri geliştirmek üzere yeni teknolojileri 
kullanmaya teşvik etmek. AB’nin öğrenim, eğitim ve IST 
programları aracılığıyla başarılı uygulama alışverişinde 
bulunmak ve araştırma girişimlerini koordine etmek. 
 

Aday Ülkeler, Avrupa 
Komisyonu, Özel 
Sektör 

 1,2,7,10,9 

2003 sonu 
 

 

Bilgi ve İletişim teknolojilerine dayalı yeni eğitim 
yöntemlerini dahil ederek, okul müfredatlarını yenilemek. 
 

Aday Ülkeler, Özel 
Sektör 

1,10,9 

2003 ortası 
 

 

Öğrencilere okuldan ayrıldıklarında sayısal okur yazar olma 
şansını sağlamak. AB’nin IST ve eğitim programları 
aracılığıyla pilot projeleri, başarılı uygulama alışverişini 
desteklemek ve araştırma çabalarını koordine etmek. 
 

Aday Ülkeler, Avrupa 
Komisyonu, Özel 
Sektör 

1,10,9 

2003 sonu 
  

 

 
İlgili Göstergeler:  
 

   

7. İlk ve orta öğrenimde her 100 öğrenciye düşen bilgisayar 
sayısı 
8. İlk ve orta öğrenimde her 100 öğrenciye düşen internete 
bağlı bilgisayar sayısı 
9. İlk ve orta öğrenimde her 100 öğrenciye düşen yüksek 
hızda internete bağ ı bilgisayar sayısı 
10. Bilgisayar harici öğretimde düzenli olarak internet 
kullanan öğretmen yüzdesi    

 
 
 

1 
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b) Bilgi tabanlı ekonomide iş gücü 

Hedef 

Aday ülkeler bilgi tabanlı ekonomilere doğru giderek artan bir hızla ilerledikçe, BIT (Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri) becerileri ve uygun, esnek çalışma örgütlenmeleri; istihdam artışı ve 
bütün sektörlerdeki çalışanların istihdamı ve adaptasyonu açısından anahtar bir konuma 
gelmektedir. 
 
Öncelikle, BIT ile e-ticaret uzmanlıklarının eksikliği istihdam potansiyelinin tamamen değerlendirilmesinde 
engel yaratmaktadır ve bunun, birtakım önlemler alınmadığı takdirde, aday ülkeler için de giderek büyüyen 
bir sorun haline geleceği düşünülmektedir. Kadınları, son derece az temsil edildikleri BIT mesleklerine 
çekmek için özel bir çaba harcanmalıdır. Bütün çalışanların, değişmekte olan uzmanlık gereksinimlerine uyum 
sağlamaları için, yaşam boyu eğitim aracılığıyla sayısal okur yazarlığa gereksinimleri vardır. İş 
organizasyonunun modernizasyonunun önünde ek bir zorluk daha durmaktadır. Üretkenlik artışı, büyük 
ölçüde iş organizasyonu süreçlerinin, üst düzey çalışma uzmanlıklarına ve yeni teknolojiler sayesinde 
mümkün olan daha büyük esnekliklere göre ayarlanmasına dayanmaktadır.  
 
AB içerisinde, bilgi toplumunun zorluklarına adapte olmak, Avrupa İstihdam Stratejisi’nin6 temel öğelerinden 
biri haline gelmiştir. 
 

eAvrupa+’nınYanıtı 
 
Aday ülkeler, sosyal taraflara ve özel sektöre, bilgi tabanlı ekonominin istihdam potansiyelinden yararlanmak 
ve bilgi toplumuna ilişkin konuları toplumsal diyalogun geliştirilmesinde itici güç olarak kullanmak üzere 
hükümetleriyle birlikte çalışmaları çağrısında bulunmaktadırlar. 
 
Aday ülkelerde eğitimli BIT ve e-ticaret uzmanı sayısının artırılması, bu ülkelerin ekonomilerinin rekabet 
gücünü çoğaltmada önemli bir unsurdur. Çalışanlara sayısal yetenekler açısından yaşam boyu eğitim 
sağlanması ve işsizlere yeniden istihdam için BIT eğitimi alabilme olanağının sunulması için geniş önlemlerin 
alınması gerekmektedir. Temel sayısal yetenekler için bir Avrupa diplomasının7 yaygınlaşması, sertifikalı 
eğitimin kabulünü ve geçerliliğini artırmalıdır. Eğitimdeki girişimler, iş organizasyonlarının modernizasyonu 
için özellikle “uzaktan çalışma”nın teşvik edilmesi amacıyla, altyapı koşullarıyla birleştirilmelidir. 
 
 
  
 

                                                   
6 COM(2000)48 ve SEC(2001)222, belgeler http://avrupa.eu.int/comm/employment_social/socdial/ 
info_soc/esdis/documents.htm adresinde bulunabilir. 
7 eAvrupa Eylem Planı, 15 AB ülkesi ve Avrupa Komisyonu’na 2001 sonuna kadar merkezi olmayan 
belgelendirme süreçleriyle temel ET teknolojileri için bir Avrupa Diploması oluşturmaları amacıyla çağrıda 
bulunmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için, bazı AB üye ülkeleri Avrupa Bilgisayar Kullanım Lisansı’nı (ABKL) 
desteklemektedirler. 
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eAvrupa+ Eylem Planı 
Bilgi tabanlı ekonomide iş gücü 

 Eylem 
Aktör(ler) (İlgili 
Çalışma Grubu no) 

Hedef 
Tarih 
eAvrupa + 

 

 İşgücüne yaşam boyu eğitim aracılığıyla sayısal okur 
yazarlık şansı vermek. 

 Sosyal Taraflar, Aday 
Ülkeler, Özel Sektör 
1  

2003 sonu 
  
  

 

Uygun olan durumlarda PHARE kaynaklarını kullanarak, bilgi 
teknolojisi eğitim mekanlarını ve kurslarını önemli ölçüde 
artırmak ve bu kurslarda (hem çalışma hayatı hem de 
eğitim kurumlarında) cinsiyet eşitliğini desteklemek. 
 

Aday Ülkeler, Sosyal 
Taraflar, Özel Sektör, 
Avrupa Komisyonu 
1, STÖ  

2003 sonu  

Bilgi teknolojisi temel yetenekleri için bir Avrupa 
diplomasının yaygınlaşmasını teşvik etmek.  

Aday Ülkeler, Sosyal 
Taraflar, Özel Sektör 
1 

2002 sonu  

Sosyal taraflarla yapılan ve aday ülkeler tarafından 
desteklenen anlaşmalar yoluyla, mümkün olduğu 
durumlarda iş ortamında esneklikleri, ör. uzaktan çalışma 
ve yarı zamanlı çalışma, desteklemek. 
 

Sosyal Taraflar, Aday 
Ülkeler, Özel Sektör 
1, SOS. GÜV. VE 
ÇAL. BAK. 

2002 ortası 
 

 

Talep-yönlendirirli bilgi ve İletişim teknolojisi eğitimi ve 
üniversite mezunlarının yeniden yetiştirilmesi için, eğitim ve 
yetiştirme merkezleri ağını desteklemek.    
  

Sosyal Taraflar, Aday 
Ülkeler, Avrupa 
Komisyonu 
1 

2002 sonu 
 

 

Uygun olan durumlarda PHARE kaynaklarını kullanarak, 
kamuya açık mekanlarda kamu internet erişim noktaları 
oluşturmak ve/veya topluluklarda eğitim ile e-çalışma 
olanaklarına erişim sağlayan çoklu ortam, çok amaçlı tele 
merkezler kurmak. 
 

Aday Ülkeler, Özel 
Sektör 
1 

2002 sonu 
 

 

 Uygun olan durumlarda PHARE kaynaklarını kullanarak, 
uzun süredir işsiz olanlara yeniden iş hayatına katılmalarına 
olanak sağlamak üzere, yeterli bilgi teknolojisi eğitimi 
sunmak. 
 

Aday Ülkeler, Özel 
Sektör, Sosyal 
Taraflar 
1  
 

2003 sonu 
  

 

 
İlgili Göstergeler:  
 

   

11. İş gücünün (en azından) temel BT (Bilgi Teknolojisi) 
eğitimi görmüş olanların yüzdesi 
12. BT ile ilgili üçüncü düzey eğitim kurumlarının ve 
mezunlarının sayısı 
13. Uzaktan çalışan işgücü yüzdesi     

1  
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c) Bilgi tabanlı ekonomiye herkesin katılımı 

Hedef 

BT’den dışlanma, bilgi tabanlı ekonomi yaygınlaştıkça ekonomik, istihdamla ilgili ve toplumsal fırsatlar 
açısından ve kamu hizmetlerinin kullanımı yönünden giderek daha fazla engel haline gelmektedir. 
Dezavantajlı bölgeler ve gruplar; düşük gelir seviyesi ve yoksulluk, BIT altyapısı, bilinci ve eğitimi eksikliği 
veya engeller yüzünden erişim güçlükleri gibi bir dizi nedenden dolayı, geri kalma riskiyle çok daha fazla karşı 
karşıyadırlar. Öte yandan BIT, özel gereksinimleri olan vatandaşlara geleneksel yardım biçimlerine göre daha 
çok odaklanan, esnek ve ön-yönelimli yollarla, uzaklıktan doğan engelleri aşabilir, bilgi kaynaklarını daha eşit 
dağıtabilir ve yeni hizmetler yaratabilir. Bu nedenle, sayısal uçurumdan kaynaklanan risklerin, dezavantajlı 
gruplar ve alanlara odaklanmış eylemler yoluyla sayısal fırsatlara çevrilmesi gerekmektedir. 
BT’ye ve çevrimiçi bilgi ve hizmetlere erişebilirlik, özellikle çeşitli yetersizliklerle karşı karşıya olan kişilerin 
gereksinimleri düşünüldüğünde, herkese açık bir bilgi toplumu oluşturulmasının önkoşuludur. Bu anlamda, 
hükümetler erişimde fırsat eşitliği sağlanması için başı çekmelidirler. 
Ayrıca, aday ülkelerde bilgisel dışlanma konusunda, demografik eğilimler, Sosyo-ekonomik durum ve bunlarla 
birlikte engelli vatandaşların hakları ve yardımcı teknolojilere erişim alanlarında toplanan verilere dayanarak, 
bilgi birikimini artırmak gerekmektedir. 
 

eAvrupa+’nınYanıtı 
 
Aday ülkeler, dezavantajlı grupların ve bölgelerin aktif rol almalarını ve katılımlarını desteklemektedirler. Bu 
bağlamda engelli vatandaşlara özel önem verilecektir. Bilgi teknolojilerinde kaydedilecek yeni gelişmeler, 
dezavantajlı grupların bilgiye erişimlerine olanak verebilir, engelli çocukların eğitiminde önemli bir rol 
üstlenebilir ve engelli yetişkinlere istihdam sağlayabilir. Bu nedenle, konuyla ilgili ulusal eylem planları 
hazırlarken, fırsat eşitliğinin sağlanması, reformlarda ve ekonomi ve toplumların modernizasyonunda 
ayrımcılıktan kaçınılması için, hangi yaşta olurlarsa olsunlar herkesin gereksinmelerinin hesaba katılması 
gereklidir. 
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eAvrupa+ Eylem Planı 
Bilgi tabanlı ekonomiye herkesin katılımı 

 

 Eylem 
Aktör(ler) (İlgili 
Çalışma Grubu no) 

Hedef 
Tarih 
eAvrupa + 

 

Performans değerlendirmesi ve aday ülkeler ile 15 AB üyesi 
arasındaki başarılı uygulama alışverişi yoluyla, bilgisel-
dışlanmanın önlenmesine yönelik politikalar Avrupa 
seviyesinde daha etkin bir biçimde koordine edilecektir. 
 

 Aday Ülkeler, Avrupa 
Komisyonu 
 9 

 2002 sonu 
 
  

 

 Özellikle engellilerin istihdamı ve sosyal katılımını artırmak 
üzere, bilgi teknolojisi ürünlerinin erişilebilirliği amacıyla 
“herkes için tasarım” standartlarının kabulüne yönelik 
çalışmalar yapmak. 
 
 

Özel sektör, Aday 
Ülkeler, Avrupa 
Standardizasyon 
Kurumları, Avrupa 
Komisyonu 
4,10, ÖZÜRLÜLER 
İD. BAŞK., ÇAL. VE 
SOS. GÜV. B., İŞ 
KURUMU 

2003 sonu  

Erişilebilirlik İlkesiyle uyumluluğun sağlanması için konuyla 
ilgili yasaları ve standartları gözden geçirmek. 
 

Aday Ülkeler  
3,4, ÖZÜRLÜLER 
İD. BAŞK. 

2003 sonu  

Kamu web sayfaları için Web Erişilebilirlik Girişimi8 (WAI) 
kılavuzunu kabul etmek. 
 

Aday Ülkeler, Avrupa 
Komisyonu 
4, 

2002 ortası  

Herkes için tasarım konusunda örnek ulusal merkezler 
kurulmasını ve ağlarla bağlanmalarını sağlamak.       
  

Aday Ülkeler  
7,10, YÖK, ÖZEL 
SEKTÖR   

2002 sonu 
  
 

 

 
İlgili Göstergeler:  
 

   

14. Her 1000 kişi başına düşen kamu internet noktası sayısı 
15. WAI erişilebilirlik kılavuzlarına A seviyesinde uyan kamu 
web sayfası yüzdesi     

11   

 
 
 
  
  
  

                                                   
8 Bakınız: http://www.w3.org/WAI 
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Amaç 3: İnternet kullanımının canlandırılması 
 

a) e-ticaretin hızlandırılması 
 
Hedef 
 
Elektronik ticaret, aday ülkelerde özellikle İşletmeler arası ticaret anlamında hızla gelişmektedir. Bu durum, 
aday ülkelerin çoğunun büyük ölçüde yatırım yaptığı sanayide yeniden yapılanma yaklaşımıyla doğrudan 
bağlantılıdır. Bunun gibi, ekonominin dönüşümü, artan yabancı yatırımlar, hızla gelişen Avrupa merkezli bir 
pazar ve AB merkezli şirketlerle sağlam karşılıklı bağımlılık, özellikle şirketler arası ticaret alanında 
modernizasyon ve büyük bir atılım fırsatı sunmaktadır. Sanayi ve hizmetlerin organizasyon biçimleri ve 
çalışma modelleri üzerinde güçlü etkiler oluşması beklenmekte ve desteklenmektedir. Otomotiv ve bankacılık 
örneklerinde olduğu gibi, kimi sektörler halihazırda başarılı örnekler sergilemektedirler. Diğer sektörlerin de 
bu gelişmeleri hızla takip edecekleri umulmaktadır.  
 
İşletmelerden tüketicilere ticaret alanında, AB’de olduğu gibi, aday ülkelerde özellikle hane başına düşen 
ortalama gelirle bağlantılı çeşitli nedenlerden dolayı, daha yavaş bir ilerleme kaydedilmiştir. Yine de, gelişmiş 
İletişim altyapıları ve erişimi, makul kullanım ücretleri ve yeni ortaya çıkan KOBİ’lerin güçlü girişimcilik 
anlayışı, hızlı gelişmeler ve büyüyen taleplere yol açabilir. Güvenli ödeme sistemleri, sağlam dağıtım kanalları, 
elektronik imza ve uyuşmazlık çözümleri bu gelişmelerin sürekliliğinin garanti edilmesi açısından yerine 
getirilmesi gereken çeşitli koşullar arasındadır. 
 

eAvrupa+’nınYanıtı 
 
Elektronik ticaretin yasal temelinin dayanağı olarak, ilgili müktesebatın kabulü, pazarın gelişimi için anahtar 
konumdadır. Uluslararası organizasyonlarda ve iş forumlarındaki tartışmalara etkin katılım, sınır ötesi 
işlemlerin hızlandırılması için gereken yeni süreçlerin (özellikle kendi kendine düzenleme ve ortaklaşa 
düzenleme) küresel boyutta kavranması ve uygulanmasının gelişimine katkı sağlayacaktır. Bunlara paralel 
olarak, yeni fırsatların benimsenmesi ve küresel pazarlarda boy gösterilebilmesinde KOBİ’ lere yardımcı olmak 
üzere özel önlemler alınmalıdır. 
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eAvrupa+ Eylem Planı 
e-ticaretin hızlandırılması 

 

 Eylem Aktör(ler) (İlgili 
Çalışma Grubu no) 

Hedef 
Tarih 
eAvrupa + 

 

 Tüketici grupları ve sanayi ile ortak çalışma yoluyla 
tüketicinin e-ticarete güvenini artırmak. Genel İlkeler 
geliştirmek ve uygun teşvikler oluşturmak üzere, ilgili 
aktörlerle birlikte çalışarak alternatif uyuşmazlık çözümleri, 
güvenli markalar ve etkili meslek ahlakı yaklaşımlarını 
desteklemek. 

Özel Sektör, Avrupa 
Komisyonu, Aday 
Ülkeler 

6,3,KOSGEB, 
TÜKETİCİ HAK. 
KOR. DER. 

2002 ortası 
  
  

 

 Ortaklaşa ve kendi kendine düzenlemelere ağırlık verme ve 
Küresel İş Diyalogu9 gibi ilgili şirket gruplarıyla ortak 
çalışmalar yoluyla, e-ticaret düzenlemelerinde esnekliğin 
artırılmasını teşvik etmek. 
 

 Aday ülkeler, Özel 
Sektör, Avrupa 
Komisyonu  

6, TÜKETİCİ HAK. 
KOR. DER. 

2002 ortası 
 

 

Başarılı uygulamalar, e-ticarete hazırlık ve göstergeler 
hakkında bilgi değişimi için, ortaklaşa ağ oluşturma 
faaliyetleri yoluyla KOBİ’ leri “GoDigital” programı için teşvik 
etmek. “Referans merkezleri”, KOBİ’lerin e-ticareti kendi 
iş stratejilerine dahil etmelerine katkı sağlayabilir. 
 

Özel sektör, Avrupa 
Komisyonu, Aday 
Ülkeler 

6,10, KOSGEB 

2002 sonu 
 

 

E-ticarete yönelik bir altyapının kurulmasını ve elektronik 
imzanın kullanımı ile karşılıklı tanınmasını teşvik etmek. 
 

Aday Ülkeler, Özel 
Sektör 

3,6 

2002 sonu  

 
İlgili Göstergeler:  
 

   

 16. Internet üzerinden alım satım yapan şirketlerin yüzdesi  
    

6   

 

b) Elektronik devlet: Kamu hizmetlerine elektronik erişim 

Hedef 

e-devlet, internet kullanımı aracılığıyla resmi kurumların vatandaşlara ve iş dünyasına yakınlaşmasını 
sağlamaktadır. Elektronik kamu yönetimi, temel çevrimiçi kamu hizmetlerine erişim ve kullanımı teşvik 
ederek, aday ülkelerde bilgi tabanlı ekonomiye geçişin hızlandırılmasına önemli bir katkı sağlayabilir. Dahası, 
e-devlet, kamu sektörü organizasyonunun dönüşümüne katkıda bulunma yoluyla, kamu hizmetlerini 
iyileştirebilir, hızlandırabilir, bunları daha kolay erişilebilir ve isteklere yanıt verebilir hale getirebilir. 
 
Aday ülkelerdeki İşletmeler, verimlilik ve ekonomik büyümenin artırılmasına katkıda bulunan bürokratik 
işlemlerin azalmasının faydasını görebilir. Daha da önemlisi, daha şeffaf ve etkileşime açık bir devlet, 
vatandaşların demokratik süreçlere katılımını teşvik edebilir. 
 
Elektronik etkileşime doğru geçiş, kurumların iç işleyişlerinde idaresi çok zor olabilen büyük değişiklikler 
içermektedir. Bu nedenle, yönetimlerin burada karşılaşacağı zorluk, kendilerini uyarlama ve özel sektörle 
uygun ve sağlam bir ortaklık da dahil olmak üzere, yenilikçi çalışma biçimleri geliştirmektir. 
 
 
 
 
                                                   
9 www.gbde.org 
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eAvrupa+’nın Yanıtı 
 
Aday ülkeler, kamu sektörü bilgilerine erişimin, bunların yayılmasının ve kullanımının geliştirilmesinin ve 
bütün vatandaşların temel kamu verilerine kolaylıkla erişiminin ve vatandaşlar ile devlet arasında çevrimiçi 
etkileşim sağlanmasının öneminin farkındadırlar. Aday ülkeler, bu alanda AB üyesi ülkelerle başarılı uygulama 
alışverişine büyük önem vermektedirler. Temel kamu hizmetlerinin çevrimiçi hale getirilmesinde kaydedilen 
gelişimi izlemek üzere, Avrupa konferansları ve çalışma toplantılarına katılım ve mevcut çalışma 
gruplarına üyelik, işbirliğini ve deneyim alışverişini daha da artıracaktır. 
 

eAvrupa+ Eylem Planı 
Elektronik devlet: Kamu hizmetlerine elektronik erişim 

 Eylem Aktör(ler) (İlgili 
Çalışma Grubu no) 

Hedef 
Tarih 
eAvrupa + 

 

Yasal, idari, kültürel, çevresel ve trafik bilgileri dahil olmak 
üzere çevrimiçi temel kamu verilerine erişimin sağlanması  
 

Aday Ülkeler, Özel 
Sektör 

11,7 
 

 2002 sonu 
  

 

Aday ülkelerin temel kamu hizmetlerine10 genel elektronik 
erişim sağlaması.  
 

Aday Ülkeler  

11,7 

2003 ortası 
  

 

İşletmeler için basit çevrimiçi idari prosedürler, ör. şirket 
kurmak için hızlı bürokratik işlemler. 
 

Aday Ülkeler, Avrupa 
Komisyonu 

3 

2002 sonu 
 

 

Kamu sektöründe açık kaynak kodlu yazılım kullanımının 
desteklenmesi ve Avrupa çapında deneyim paylaşımı 
yoluyla e-devlette başarılı uygulamalar kullanmak. 
 

Aday Ülkeler  

11 

2002 sonu  

Kamu sektöründe elektronik imza kullanımını desteklemek. 
 

Aday Ülkeler  

6,3   

2002 sonu 
  

 

Kamuda e-alımlar için bir e-pazar kurmak.  Aday Ülkeler  

11,7 

2003 sonu 
 

 

Müzeler, kütüphaneler, topluluk merkezleri gibi kamu 
mekanlarında internet erişim terminallerinin bulunması. 
 

Aday Ülkeler, Özel 
Sektör 

11,7 

2002 sonu 
 

 

 
İlgili Göstergeler:  
 

   

17. Çevrimiçi kullanılabilen temel kamu hizmetleri yüzdesi 
18. Bilgi / form doldurmak için devletin çevrimiçi 
hizmetlerinin kamuoyu tarafından kullanımı 
19. Çevrim içi gerçekleştirilebilen kamu alımlarının yüzdesi    

11   

 
 
 

                                                   
10 http://avrupa.eu.int/comm/information_society/eAvrupa/documentation/impact/index_en.htm 
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c) Çevrimiçi sağlık 
 
Hedef 
 
Aday ülkelerdeki sağlık hizmetleri; tıp teknolojilerindeki gelişmeler, tedavi gören kişilerin artan beklentileri, 
bilgi teknolojisinin yaygınlaşması, değişen hastalık özellikleri ve yaşlanan nüfus gibi, hepsi genel değişikliklere 
neden olan bir dizi etkenin baskısı altındadır. Bu baskılar, sağlık sistemlerinin finansmanı üzerinde çok büyük 
bir etkiye sahip olacaklardır. Sağlıkla ilgili riskler, hastalıklar ve tedaviler hakkında özellikle internet sayesinde 
daha çok bilginin bulunmasıyla, durum daha da karmaşıklaşmaktadır. Vatandaşlar arasında nitelikli sağlık 
bilgileri kullanımının artması için çevrimiçi teknolojilerin uygun bir biçimde kullanılması, uzun vadede, teşhis 
ve tedavide toplumsal ve idari maliyetlerin ciddi ölçüde düşmesini sağlayabilecek koruyucu hekimliğe doğru 
bir paradigma değişikliğine yol açabilir. 
 

eAvrupa+’nınYanıtı 
 
Aday ülkeler etkili ve kapsamlı bir sağlık bilgi sisteminin devreye sokulmasının önemini kabul etmektedirler. 
Bölgesel ağlar da dahil olmak üzere ulusal bir telematik altyapısının kurulmasına bağlı olacak olan bu sistem, 
sonuç olarak insanlara evlerinde uzaktan tedavi ve bilgi sağlayacak ve birincil ve ikincil sağlık hizmeti 
sağlayıcıları arasında uzaktan konsültasyon ve bilgi alışverişine olanak tanıyacaktır. Dahası, koruyucu hekimlik 
anlayışına doğru bir yönelim, halkın ve sağlık alanında çalışanların internet aracılığıyla kolaylıkla ulaşılabilen 
nitelikli tıbbi verilere ve bilgilere erişimini gerektirmektedir. Bu nedenle, sağlıkla ilgili yeni web sayfaları 
uygulamaları için ulusal ve bölgesel web sayfalarının geliştirilmesinde temel nitelik kriterleri kabul edilmelidir. 
Sağlık politikaları ve stratejilerinde, sağlık göstergelerinde, kurumsal ve profesyonel hizmet sunumunda AB 
üyesi ülkelerle işbirliği ve bilgi alışverişi, bütün Avrupa vatandaşları için etkin ve verimli bir sağlık sistemi 
geliştirilmesine katkıda bulunacağından, aday ülkelerce özellikle memnuniyetle karşılanmaktadır. 
 
 

eAvrupa+ Eylem Planı 
Çevrimiçi sağlık 

 Eylem Aktör(ler) (İlgili 
Çalışma Grubu no) 

Hedef 
Tarih 
eAvrupa + 

 

Birincil ve ikincil sağlık hizmeti sağlayıcıları için, yerel ağlar 
da dahil olmak üzere bir sağlık telematik altyapısı kurmak. 
 

Aday Ülkeler, Özel 
Sektör  

13,11 

  
2003 sonu  

 

AB üyesi ülkelerce tıbbi web sayfaları için söz konusu olan 
temel nitelik kriterlerini ulusal veya bölgesel düzeyde 
uygulamak.  
 

Aday Ülkeler, Özel 
Sektör 

13,9,11  

2003 sonu  

AB kamu sağlığı ağları ve veritabanlarıyla bağlantı kurmak. 
 

Özel sektör, Avrupa 
Komisyonu, Aday 
Ülkeler 

13,9,11 

2003 sonu 
 

 

 
İlgili Göstergeler:  
 

   

20. Internet erişimine sahip sağlık uzmanı yüzdesi 
21. Sağlık uzmanlarınca farklı kategorilerde web içeriği 
kullanımı 
   

13   
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d) Küresel ağlar için Avrupa sayısal içeriği 
 
Hedef 
 
Genişleme süreci Avrupa’nın kültürel çeşitliliğini, mirasını ve dilsel zenginliğini çok ciddi biçimde artırmaktadır. 
Avrupa, üzerine dinamik bir sayısal İçerik endüstrisi kurabileceği sağlam bir temele –yararlanılabilecek tarihi 
bir basın-yayın sektörü, geniş bir kültürel miras ve dilsel çeşitlilik ile önemli, büyümekte olan bir görsel-işitsel 
sektör- sahiptir. 
 
Aday ülkeler için, yeni içeriğin yaratılması, malzemelerin sayısallaştırılması, uzun süreli erişilebilirliğin 
sağlanması ve yeni hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla yeni teknolojilerin kullanılması, ekonomik bir bakış 
açısından birincil önemdedir. Öte yandan, resmi ve özel işleticiler tarafından sunulan yüksek kalitede bilgi 
hizmetlerinin varlığı, aday ülkelerdeki vatandaşların pazar fırsatları, yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde 
yönetimlerdeki gelişmeler ve/veya kültürel olaylar hakkında geniş bir biçimde bilgilenmelerine izin verecektir. 
İçerik endüstrisi, genişlemiş bir Avrupa’daki bütün vatandaşlar için eğitici ve birleştirici yararlar 
sağlarken doğrudan bu zenginlikten faydalanabilir ve bunu ekonomik değere dönüştürebilir. Aday ülkeler, 
Avrupa sayısal içeriğini desteklemek üzere AB programlarına ve girişimlerine katılmayı arzu etmektedirler11 . 

eAvrupa+’nınYanıtı 
 
Aday ülkeler bu hedefe, kamu sektörü bilgilerine erişimi geliştirerek ve kullanımı yaygınlaştırarak, çok dilli ve 
çok kültürlü bir ortamda İçerik üretimini büyüterek ve sayısal İçerik pazarında dinamizmi artırarak 
ulaşacaklardır. 
Aday ülkelerin bu alandaki çalışmalarının, küresel ağlarda yasadışı ve zararlı İçerikle savaşarak internetin 
daha güvenli kullanımını sağlamak üzere, AB’nin Daha Güvenli Internet Eylem Planı12 çerçevesindeki 
deneyimlerine dayandırılması amaçlanmaktadır. 
 

eAvrupa+ Eylem Planı 
Küresel ağlar için Avrupa sayısal içeriği 

 Eylem Aktör(ler) (İlgili 
Çalışma Grubu no) 

Hedef 
Tarih 
eAvrupa + 

 

Kamu sektörü bilgilerinin kullanılmasının ve kilit 
veritabanlarının Avrupa sayısal koleksiyonlarının 
oluşturulmasının desteklenmesi de dahil olmak üzere, 
küresel ağlarda Avrupa sayısal içeriğinin geliştirilmesi ve 
yayılmasını özendirmek ve bilgi toplumunun dilsel 
çeşitliliğini desteklemek. 

Aday Ülkeler, Özel 
Sektör, Avrupa 
Komisyonu 

8,10, KÜLTÜR B., 
RTÜK 

 2002 ortası 
 
 

 

 Ebeveyn kontrol sistemleri de dahil olmak üzere, görsel-
işitsel sektörde internet ve etkileşimli teknolojilerin daha 
güvenilir kullanımıyla ilgili farkındalık yaratmak. 

Özel Sektör, Aday 
Ülkeler 

8,10 

2002 sonu 
 

 

 
İlgili Göstergeler:  
 

   

22. Ulusal düzeyde en çok ziyaret edilen İlk 50 sitede AB 
web sayfalarının yüzdesi 
(2001 yılında KYK içinde daha fazla gösterge ve kriter 
oluşturulacaktır.)    

11   

 
  
 
 
 

                                                   
11 http://www.cordis.lu/econtent/ 
12 http://www.avrupa.eu.int/ispo/iap/ 
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e) Akıllı ulaşım sistemleri 
 
Hedef 
 
Aday ülkelerdeki son ekonomik ilerleme, özellikle kara, hava ve deniz taşımacılığına yönelik büyüyen talebe 
yol açan trafik artışını beraberinde getirmiştir. Trafik artışı, bu ülkelerin merkezi konumu nedeniyle sadece 
yerel olmayıp, aynı zamanda bölgeler arasındadır. Trafikteki bu artış, akıllı ulaşım sistemlerinin 
yaygınlaşmasında önemli bir etki yaratacaktır.  
 
Akıllı ulaşım sistemleri, ulaşım ağlarının işletimi ve yönetimi açısından yeni bir seçenek olarak 
görülmektedirler. Bu sistemler; ekonomik sistemin derinden dönüşümü ve trafik talebiyle başa çıkmak için 
sadece yeni altyapı inşa etmeye bir alternatif olarak, iki güçlü değişim akımının kesişim noktasında 
bulunmaktadırlar. 
 
Her türlü ulaşım biçimi için akıllı ulaşım sistemlerinin ve hizmetlerinin yaygınlaşmasının; trafik veriminin, 
güvenliğinin ve çevre korumasının iyileştirilmesine önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. Aday ülkelerin 
topraklarında AB’dekine benzer trafik yönetim hizmetlerine de olanak tanıyan çok-biçimli bir ulaşım ağının 
kurulması, bütün Avrupa’yı kapsayan bir ulaşım ağının tamamlanmasının önkoşullarından biridir. 
 
Bu bağlamda karşılaşılacak zorluklardan bazıları şunlardır: 
  
  
 
• Bütünleşik Avrupa Gökyüzü’nün genişletilerek tek bir Ortak Uçuş Alanı’nın kurulması, özellikle de ülkelerin 
Hava Trafiği Kontrol sistemleri arasında birlikte-işlerliğin sağlanması ve geliştirilmesi. 
• Nehir bilgi hizmetleri uygulaması için, diğer ulaşım biçimlerine bağlantılar da dahil olmak üzere, kara içi 
denizcilikte trafik ve ulaşım yönetimine destek amacıyla uyumlu bilgi hizmetleri sağlayan Tuna nehri çapında 
bir platformun oluşturulması. 
 

eAvrupa+’nın Yanıtı 
 
Aday ülkeler, akıllı ulaşım sistemleri altyapısının ayrı bir aşama olarak değil, mevcut altyapının iyileştirilmesi 
veya yeni altyapıların kurulması ile birlikte düşünülmesi gerektiğinin farkındadırlar. Aday ülke hükümetlerince, 
akıllı ulaşım hizmetlerinin uygulanmasına yönelik, akılcı, uzun vadeli ulusal plan ve stratejilerin 
geliştirilmesinin üzerinde önemle durulacaktır. Diğer bir önemli nokta da, yüksek kalitede veri sağlanması ve 
Avrupa çapında trafik kontrol hizmetlerinin verilmesidir. Güvenliğin artırılmasına yönelik bazı çözümler, 
örneğin, 112 çağrısı aracılığıyla gezgin İletişim kullanıcılarının yerlerinin belirlenmesi, İlk aşamada yapılabilirlik 
çalışmalarının bir parçası olarak kabul edilebilir. 
 

eAvrupa+ Eylem Planı 
Akıllı ulaşım sistemleri 

 

 Eylem Aktör(ler) (İlgili 
Çalışma Grubu no) 

Hedef 
Tarih 
eAvrupa + 

 

Akıllı ulaşım hizmetlerinin uygulanması için gelişim planları 
hazırlamak. 
 

 Aday Ülkeler  

7 

2002 sonu  
  

 

 
İlgili Göstergeler:  
 

   

23. Trafik yoğunluğu bilgi ve idare sistemleriyle donatılmış 
(toplam ağ içindeki) otoyol ağı yüzdesi 
(2001 yılında KYK içinde daha fazla gösterge ve kriter 
oluşturulacaktır.) 
     

7   
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e) Çevrimiçi çevre 
 
Hedef 
 
Aday ülkeleri bekleyen en büyük zorluklardan biri, çevreyle ilgili AB yasalarının yürürlüğe sokulması ve 
bunlara uyulmasıdır. Çevreyle ilgili eski yükümlülüklerin kısıtlı çerçevesi ve çevre korumasının düzeyinde AB 
ile aday ülkeler arasındaki fark, hedefleri belli uzun vadeli stratejiler gerektirecektir. Öte yandan, aday ülkeler 
Avrupa’nın biyolojik çeşitliliğine büyük katkıda bulunacak el değmemiş doğası bulunan geniş alanlara 
sahiptirler. 
 
Bu değerleri korumak, aynı zamanda da ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir çerçeve geliştirmek ve 
idare etmek için, aday ülkeler belli konularda AB ile etkin bir işbirliğine gereksinim duyacaklardır. 
 
Aday ülkeler ile AB şu sıralar, aday ülkelerin Avrupa Çevre Ajansı (EEA) ve Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem 
Ağı’na (EIONET) katılımlarını sağlayan anlaşmaları onaylamaktadırlar. EEA’ya üyelik, hem aday ülkeler, hem 
de AB için yarar sağlayacaktır. 
 
 

eAvrupa+’nın Yanıtı 
 
Aday ülkeler, güvenilir çevrimiçi verilere erişime olanak sağlayacak gözlem ve veri toplama çalışmaları için, 
EIONET ağının daha da gelişmesini sağlayacaklardır. Bu, EEA’ya etkin katılım ve ülkeler arasında 
karşılaştırmalı analize olanak sağlamak için gereklidir. 
 

eAvrupa+ Eylem Planı 
Çevrimiçi çevre 

 

 Eylem Aktör(ler) (İlgili 
Çalışma Grubu no) 

Hedef 
Tarih 
eAvrupa + 

 

 Çevreyle ilgili Avrupa’daki mevcut ağlarla, özellikle de 
EEA’yla uyumlu verilerin toplanması, izlenmesi ve rapor 
edilmesi amacıyla Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı’nın 
(EIONET) daha da geliştirilmesini desteklemek. 
 

Aday Ülkeler  

14 

2002 sonu  
  

 

 
İlgili Göstergeler:  
 

   

24. Ülkede EEA çalışma programının gerçekleştirilme 
derecesi 
25. Ülke tarafından EEA’nın gereksinimlerine uygun olarak 
çevreyle ilgili toplanan verinin tamlık derecesi 
26. Ülkede EIONET’e bağlı kurum sayısı (Göstergeler 
2001’de KYK’da tartışılacaktır.)     

14   
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Ek: 
 
 

Aday Ülkelerde Bilgi Toplumu ile İlgili Ulusal 
Web 

Sayfalarının Listesi 
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Aday Ülkelerde Bilgi Toplumu ile İlgili Ulusal Web 

Sayfalarının Listesi 
 
BULGARİSTAN 
 
Resmi portal (http://www.government.bg): Bakanlar Kurulu üyeleri ve programları hakkında bilgiler, ilgili 
bakanlıklara bağlantılar, (hükümet kararlarıyla ilgili) arama motoru, basın toplantılarından kayıtlar, tartışma 
forumu, resmi kayıtlar, hizmetler vb.  
 
Ulaşım ve İletişim Bakanlığı (http://www.mtc.government.bg): Telekomünikasyon Yasası ve bunun ekleri, 
bilgi toplumunun geliştirilmesi için strateji, Bilgi Toplumu’nun Geliştirilmesi için Ulusal Program, Bilgi Toplumu 
Koordinasyon Konseyi’nin yapısı, Koordinasyon Konseyi’nin Bilgi Toplumu Eylem Planı. Bulgaristan için Bilgi 
Toplumu Destek Bürosu’nun web sayfası haziran ortasında hazır olacaktır (http://www.ispo.bg). 
 
Bulgaristan Internet Sağlayıcıları Derneği (http://www.bai.bg). 
Bulgaristan Araştırma ve Eğitim Ağı (http://www.acad.bg). 
Bu web sayfalarının hepsine İngilizce olarak da erişilebilmektedir. 
 
GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ 
 
Basın ve Enformasyon Bürosu (www.pio.gov.cy): Kıbrıs hakkında genel bilgi. hükümet, bakanlıklar, kurumlar 
ve ilgili kuruluşlar. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile AB arasındaki uluslararası ilişkiler ve diğer resmi sayfalara 
bağlantılar. 
 
İçişleri Bakanlığı (Resmi Harita) (www.pio.gov.cy/ministry_interior): Her türlü form, başvurular, İçişleri 
Bakanlığı ve kurumlarıyla ilgili yönergeler. Vatandaşların hakları ve görevleri. İçişleri Bakanlığı kurumlarının 
sunduğu hizmetler. Sadece Yunanca. İletişim ve Çalışma Bakanlığı (www.mcw.gov.cy). Bakanlık, görevleri, 
bakan, bakanın haftalık programı, bakanlığın örgüt şeması, Vatandaşlık Bilgi Hizmetleri, bakanlık kurumları, 
haberler, bakanlık ihaleleri, kanunlar, İletişim bilgileri ve bağlı kurumlar hakkında genel bilgiler. 
 
Eğitim ve Kültür Bakanlığı (www.moec.gov.cy): Bakanlık, görevleri, bakan, bakanın haftalık programı, 
bakanlığın örgüt şeması, bakanlık kurumları, haberler, bakanlık ihaleleri, kanunlar, İletişim bilgileri ve 
bakanlık faaliyetleri hakkında genel bilgiler. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi–AB Üyelik müzakereleri 
(www.cyprus-eu.org.cy): Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile AB’nin kısa tarihi, müzakere süreçleri, AB üyeliğinin 
faydaları, AB yardımı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tezleri, haberler ve gelişmeler, belgeler. Aksi 
belirtilmedikçe, yukarıda adı geçen bütün web sayfaları hem Yunanca hem de İngilizce’dir. 
 
ÇEK CUMHURİYETİ 
 
Çek Cumhuriyeti Hükümeti (http://www.vlada.cz/): Bakanlar Kurulu üyeleri ve programları hakkında 
kapsamlı bilgi, ilgili bakanlıklara bağlantılar, arama motoru (hükümet kararlarıyla ilgili), basın toplantılarından 
kayıtlar vb. Ayrıca, Çek Cumhuriyeti Devlet Bilgi Politikası Hükümet Konseyi’ne ilişkin bilgiler de yer 
almaktadır (http://www.vlada.cz/1250/eng/vrk/rady/rady.htm). İngilizce erişilebilmektedir. 
 
Kamu Bilgi Sistemleri Ofisi (http://www.uvis.cz/): Hazırlanmakta olan yeni bir web sayfası. Resmi 
Enformasyon Politikası’na ilişkin temel dokümanlara erişim, standartlar, yurtdışından bilgiler, bilgi 
kaynaklarına bağlantılar. İngilizce erişilebilmektedir. 
 
Bilgi Toplumu için Çek Forumu (http://www.info-forum.cz/indexe.html): Forum, bilgi toplumu ile ilgili 
konularda kamuya yönelik diyalog başlatma amacını taşımaktadır. İngilizce erişilebilmektedir. 
 
 
 
Çek Telekomünikasyon Kurumu (http://www.ctu.cz/index_a.htm): Site, Çek Telekomünikasyon Kurumu’nun 
kökenlerini, görevlerini ve faaliyetlerini sunmaktadır. Yasal önlemlerin ve uygulama talimatlarının listesi. 
Uluslararası faaliyetler. İngilizce erişilebilmektedir. 
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Merkezi web sayfası adresi (http://www.centralni-adresa.cz/cadr/index.htm): Kamu satın alımları ve ihalelere 
ilişkin resmi bilgi sistemi. Bilgi edinme ve/veya kamu yönetimi kurumları hizmetlerinin kullanımı için 
bütünleşik Kamu Yönetimi Portalı’na (prototip sürüm) bağlantı. Sadece Çekçe erişilebilmektedir. 
 
 
ESTONYA 
 
Estonya Cumhuriyeti’nin devlet portalı (www.gov.ee/en): Ulusal enformasyon sistemlerini bütünleştirip, 
koordine etmektedir. Devlet, meclis, hükümet (Estonya Bakanlar Kurulu Bilgi Sistemi dahil olmak üzere) ve 
ilgili örgütler, devlet politikaları, www-servislerine ilişkin bilgiler. Devlet Bilgi Sistemleri 
(http://www.riik.ee/infosystems): Kamu yönetimi bilgi sistemleri alanındaki kalkınma planları ve devlet BT 
politikası eylemlerinin koordinasyonu. 
 
Estonya Bilişim Merkezi (www.eik.ee/english/index.html): Bilgi toplumunun geliştirilmesi ve koordinasyonu 
için destekleyici kurum. 
 
MACARİSTAN 
 
Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti (http://www.meh.hu/)  
BIT Hükümet Komiseri Bürosu (http://www.IKB.hu/) 
Bakanlıklar arası Bilgi Teknolojisi Komitesi (macarca) (http://www.lth.hu) 
 
LETONYA 
 
Letonya’da bilgi toplumu hakkındaki “tek durak merkez”, Ulaştırma Bakanlığı, Bilişim Bölümü’ne bağlıdır. İlgili 
web sayfası (http://www.sam.gov.lv) adresindedir. 
 
LİTVANYA 
 
Yakın zamanda bilgi toplumu ile ilgili konular özel bir web adresinde yer alacaktır (www.ivpk.lt). 
 
Şu anda, Litvanya’da bilgi toplumu ile ilgili mevcut web sayfaları şunlardır: 
İçişleri Bakanlığı Bilgi Politikası Bölümü (http://www.vrm.lt/index1.htm?padaliniai.htm), 
sadece litvanca. 
 
Meclis Bilgi Toplumu Geliştirme Bölümü – Litvanya Meclisi’nin web sayfasında, çoğunlukla litvanca 
(www.lrs.lt) 
 
INFOBALT, Litvanya Bilgi Teknolojisi, Telekomünikasyon ve Büro Malzemeleri Şirketleri Derneği: 
(http://www.infobalt.lt/index_en.html). Litvanca ve İngilizce. 
 
Litvanya Akademi ve Araştırma Ağı Litnet: İngilizce (http://www.ktl.mii.lt) 
 
MALTA 
 
Malta Hükümeti (http://www.gov.mt) 
Merkezi Bilgi Yönetimi Birimi (http://www.cimu.gov.mt) 
Bu sitelerden bilgi toplumuna ilişkin sitelere bağlantılar bulunmaktadır. 
 
 
 
 
 
POLONYA 
 
Polonya Bilgi Toplumu Forumu web sayfası (http://www.kbn.gov.pl/cele/index.html), 
 
Bakanlar Kurulu’nun danışma organı, Polonya’da bilgi toplumunun gelişimiyle ilgili temel belgelere ek olarak 
forumun faaliyetleri. 
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Devlet Bilimsel Araştırmalar Komitesi (KBN) tarafından hazırlanan Bilgi Toplumu web sayfası 
(http://www.kbn.gov.pl/gsi/index_eng.html), Bakanlar Kurulu’nun 2000 yılında kabul ettiği “Polonya’da Bilgi 
Toplumu Gelişiminin Amaç ve Hedefleri” stratejisini içermektedir; Polonya’da bilgi toplumunun gelişimine 
ilişkin diğer belgeler, Avrupa bilgi toplumu web sayfalarına bağlantılar (belgeler, programlar, vb), IST 
programı hakkında bilgi. Bazı makaleler ve röportajlar da bulunmaktadır. 
 
Posta ve Telekomünikasyon Bakanlığı’nın web sayfasında 
(http://www.ml.gov.pl/english/documents/index.html) bakanlık lisansları, düzenlemeleri ve aralarında en son 
“ePolonya-2001-2006 Polonya’da Bilgi Toplumunun Gelişimi için Strateji” dokümanının da bulunduğu belgeler 
yer almaktadır. 
 
 
ROMANYA 
 
Romanya Hükümeti (http://www.guv.ro/) 
İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı (http://www.mcti.ro/) 
 
 
SLOVAK CUMHURİYETİ 
 
Slovakya Cumhuriyeti Hükümeti (http://www.government.gov.sk/): Bakanlar Kurulu ve programları hakkında 
bilgi, hükümet toplantıları, belgeler. İngilizce erişilebilmektedir. 
 
Eğitim Bakanlığı (http://www.education.gov.sk/): Bakanlık sayfasından Slovak Cumhuriyeti Bilgi Teknolojisi 
Hükümet Konseyi’nin web sayfalarına ulaşılabilmektedir (http://www.education.gov.sk/svs/oit/rvisk.htm). 
Genellikle Slovakça. 
 
Slovak Cumhuriyeti Ulaştırma, Posta ve Telekomünikasyon Bakanlığı (http://www.telecom.gov.sk/): Bakanlık 
hakkında genel bilgi. Ülkenin telekom politikası, telekom yasası vb. ilişkin temel belgelere erişim, bilgi 
kaynaklarına bağlantılar. Slovakça, İngilizce sürümü hazırlık aşamasında. 
 
Slovakya Bilgi Toplumunu Teşvik Ofisi (ISPO) (http://www.ispo.sk/): Bilgi toplumuna ilişkin konularda 
kamuoyu tartışma ortamı ve Ulusal Eylem Planları Desteği olarak hazırlanmıştır, bilgi kaynaklarına bağlantılar. 
İngilizce erişilebilmektedir. 
 
Slovakya Bilgisayar Bilimleri Topluluğu (http://www.informatika.sk/): Sitede topluluk çalışmaları dışında, bilgi 
toplumuna geçişle ilgili bazı belgeler yer almaktadır: ulusal politika için bir öneri (Eğitim Bakanlığı ile ortak 
çalışma sonunda hazırlanmıştır), elektronik imza çalışma grubu faaliyetleri hakkında bilgi, ECDL Programı’nın 
uygulanmasındaki gelişmeler. Şimdilik sadece Slovakça. 
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SLOVENYA 
 
Hükümet (İngilizce sayfa Haziran 2001’den geç olmamak üzere hazır olacaktır). Bilgi Toplumu Bakanlığı 
(http://www.gov.si/mid): Telekomünikasyon Kanunu ve açılımları, Ulusal Bilgi Toplumu Politikası. Hükümet 
Bilişim Merkezi (http://www.gov.si/cvi): Kamu yönetiminde e-ticaret stratejisi (İngilizcesi de bulunmaktadır); 
açık anahtar altyapısı ajansı.  
 
Sivil Toplum Bilişim Topluluğu (http://www.drustvo-informatika.si): Temel bilgi toplumu belgelerinin 
çevirileri, ECDL kontak noktası 
 
TÜRKİYE 
 
eAvrupa+ web sayfası (http://bilten.metu.edu.tr/eAvrupa+): Konuyla ilgili diğer önemli web sayfalarına 
bağlantılar. Türkçe. İngilizcesi yakında hazır olacak. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
(http://www.tubitak.gov.tr). Türkçe ve İngilizce. Başbakanlık (http://www.basbakanlik.gov.tr). Türkçe. 
İngilizcesi yakında hazır olacak. 
 
Devlet Planlama Teşkilatı (http://www.dpt.gov.tr). Türkçe ve İngilizce. Telekomünikasyon Kurumu 
(http://www.tk.gov.tr). Türkçe ve İngilizce. 
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3. eAvrupa+ 1. Ara Raporu Türkiye Katkısı 
 
 
 
 
 

 

eAvrupa+ 

 

I. Ara Rapor 

 

 

 

Türkiye Katkısı 

 

 

 
Derleyenler: 
 
Ahmet AYVALI 
Sevinç ATABAY 
Ahmet GÜVENER 
Atlan KÜÇÜKÇINAR 
Ali KAYA
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GİRİŞ 

eAvrupa+ Girişimi'nin Haziran 2001 tarihinde açıklanmasını takiben, Türkiye'deki bilgi 

toplumu politikaları çalışmaları, girişimleri ve projeleri yeni bir itici güç kazanmıştır. Halen 

yürütülen ve toplumu, bilgi tabanlı ekonomi ve değer yaratan vatandaşların bir bileşimine 

çevirmeyi amaçlayan ve bu çalışmalar, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında 

tüm seviyelerde büyük bir kabul görmüştür. 

Tüm çıkar gruplarının yakın çalışmasının sonucu, uluslararası boyutu eAvrupa+ Girişimi'nde 

şekillenen e-Türkiye Girişimi olmuştur. 

e-Türkiye için, Başbakanlığın yönlendirmesi ve koordinasyonu altında kamu, özel sektör, 

sivil toplum örgütleri ve sosyal taraflardan temsilcilerin bulunduğu 13 çalışma grubu 

oluşturulmuştur. 

Çalışma grupları ve koordinatörleri aşağıda listelenmiştir. 

1. Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubu – Milli Eğitim Bakanlığı 

2. Altyapı Çalışma Grubu – Ulaştırma Bakanlığı 

3. Hukuki Altyapı Çalışma grubu – Adalet Bakanlığı 

4. Standartlar Çalışma Grubu – Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı 

5. Güvenlik Çalışma Grubu – Genelkurmay Başkanlığı 

6. E-Ticaret Çalışma Grubu – Dış Ticaret Müsteşarlığı 

7. Yatırımlar ve Planlama Çalışma Grubu – DPT Müsteşarlığı 

8. Arşiv ve Dijital Depolama Çalışma Grubu – Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

9. Uluslararası İzleme ve EAvrupa+ Çalışma Grubu – AB Genel Sekreterliği 

10. Özel Projeler Çalışma Grubu – Türkiye Bilişim Vakfı 

11. Mevcut Durumun Tespiti Çalışma Grubu – KAMUNET Teknik Kurulu 

12. Ulusal Bazda Takip, Koord. ve İzleme Çalışma Grubu– Türkiye Bilişim Derneği 

13. E-Sağlık ve Çevre Çalışma Grubu – Başbakanlık  

Bu çalışma grupları, alanlarındaki mevcut durumu, projeleri, girişimleri ve politika 

çalışmalarını değerlendirmişlerdir. Yapılan çalışmaların sonuçları eAvrupa+ Girişimi 

başlıkları altında aşağıda verilmiştir. 
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AMAÇ 0: Bilgi toplumunun temel yapı taşlarını oluşturma   çalışmalarının 

hızlandırılması 

Telekomünikasyon  pazarı, ses iletimi ve altyapı dışında rekabete açılmış bulunmaktadır. 

Mevcut yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde, 31 Aralık 2003 tarihinden itibaren 

bahsedilen alanlarda da tekelin sona ermesiyle pazar tamamen serbestleşmiş olacaktır.  

 4673 sayılı Kanun’da  bu konu hakkındaki ilgili maddede yapılan  değişiklik ile Türk 

Telekom A.Ş.’deki kamu payı % 50'nin altına düşmesi durumunda,  Türk Telekom A.Ş.’nin 

tüm tekel haklarının 31 Aralık 2003 tarihinden önce de olsa ortadan kalkmış olacağı açıkça 

belirtilmektedir.  Tekelin sona ermesinden sonra rekabetin hızla gelişebilmesi için gerekli 

önlemler ve yasal düzenlemeler konusunda politikalar oluşturulmaktadır. 

0.a. Herkes için uygun fiyatlı iletişim hizmetlerinin sağlanması 

Özelleştirme işleminin tamamlanması ile sektörün liberalizasyonuna zemin hazırlanmış 

olacaktır.Türk Telekom’un internet servis sağlayıcılarına (ISS) tekel olarak alt yapı 

hizmetlerini sunmakta olduğu dikkate alınacak olursa; özelleştirme işleminin 

tamamlanmasından sonra oluşan rekabetçi ortamda internet erişimi daha ucuz ve daha 

hızlı hale gelecektir. 

0.b. Bilgi toplumu ile ilgili müktesebata uyum ve uygulama  
Tarifelendirme ile ilgili Yönetmeliğin Çıkarılması İlgili Yönetmelik 28 Ağustos 2001’de Resmi 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı, telekomünikasyon 

sektöründe rekabet ortamının oluşturulması, teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların teşvik 

edilmesi, ülke genelinde telekomünikasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılması ile tüketicilerin 

korunması hususlarını gözeterek tarifelerin onaylanmasına ve denetlenmesine yönelik usul 

ve esasları tespit etmektir. 

Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliği (Lisans Yönetmeliği)   28 Mart 2001’de 

yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı; telekomünikasyon hizmeti yürütülmesi ve/veya 

altyapı kurulması ve işletilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. “Elektronik Veri, 

Elektronik Sözleşme ve Elektronik İmza Kanunu Tasarısı” Elektronik Ticaret Koordinasyon 

Kurulu tarafından AB direktifi doğrultusunda hazırlanmış olup, Elektronik Belge, Elektronik 

İmza, Sertifika Hizmet Sağlayıcıları hususlarını da düzenlemektedir. (EK-3) 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da değişiklik yapan Kanun 

Tasarısı, eAvrupa+ Girişimi kapsamında öngörülen hedeflere paralel bir çalışma olarak 

değerlendirilmektedir. Bu kanun tasarısıyla internet yoluyla yapılan alışverişler 
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düzenlenecek ve tüketici haklarının bu tip alışverişlerde de korunması sağlanmış olacaktır.  

Kanun Taslağı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuş, komisyonlardan geçmiş, genel 

kurul aşamasına gelmiştir. 

Kişisel verilerin korunması yasa tasarısı taslağı AB direktifi doğrultusunda 

hazırlanmış ve  Adalet Bakanlığınca son hali görüş alınmak üzere Kamu Kurumlarına 

sunulacaktır. (EK-4) 

Ulusal Bilgi Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı Genel Kurmay Başkanlığı tarafından 

hazırlanmış ve kurumların görüşüne sunulmuştur. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun çıkmış ve 

yürürlüğe girmiştir. 

Mevcut Türk Ceza Kanununda bilişim suç ve cezaları  düzenlenmiştir. Yeni Türk 

ceza kanunu değişiklik taslağında bu konu daha geniş ele alınmaktadır. Değişiklik taslağı, 

kurumların görüşüne sunulmuştur. 

 

AMAÇ 1: Daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli internet 

1.a. Daha ucuz ve daha hızlı internet erişimi 
Topluluk mevzuatına uyum sağlama çalışmaları içerisinde Avrupa Birliği Direktiflerine 

uygun olarak hazırlanan ve amaçları arasında “telekomünikasyon hizmetlerinin 

yaygınlaştırılması” da yer alan “Tarifeler Yönetmeliği” çıkartılmıştır. Bu yönetmeliğin 

uygulanmasına yönelik olarak çıkartılacak “Tavan Fiyat Tebliği’nin çalışmaları son 

aşamadadır.   

 

1.b. Araştırmacılar ve öğrenciler için daha hızlı İnternet 
Ulusal Akademik ağın kapasitesi; 34Mbit’lik ana omurga ve 128Kbit – 2MBit  hızlarla bağlı 

140 uçtur. Yurt dışı bağlantısı 64/16Mbit’dir. Ağın kapasitesini artırmak yönünde çalışmalar 

sürdürülmektedir.  Kapasite artırım bedeli 18 Milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir.  

1.c.  Güvenli ağlar ve akıllı kartlar 
Elektronik veri, elektronik sözleşme ve elektronik imza kanunu tasarısı taslağında sertifika 

hizmet sağlayıcıları, test ve onaylama ofisleri ile ilgili esaslar ile bunları denetlemekle 

görevli kurumun görev ve yetkileri belirlenmiştir. 

Özel sektör inisiyatifi ile  ulusal bir sertifikasyon hizmet sağlayıcısı çalışmaları 

yürütülmektedir.  
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Açık kaynak kodlu yazılım güvenliği platformlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

konularında çalışmalar kısıtlıdır. Linux işletim sistemi açık kaynak kodu nedeniyle ülkemizde 

de benimsenmeye başlanmış ve Linux Kullanıcıları Derneği kurulmuştur. 

Yüksek teknoloji suçları ve güvenlik konularında (ör. bilgisayara özel suçlarla mücadele, 

bilgisayarla ilgili davalar vb.) kolluk kuvvetlerini, adli yetkilileri ve sanayide konuyla ilgili 

kişileri eğitmek üzere İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 

Komutanlığı, Banka Kartları Merkezi A.Ş., TÜBİTAK ve Adalet Bakanlığı İlgili kuruluşlar ile 

çalışmalar yapacaktır.   

TSE’nin standart hazırlama konusunda bir iş programı bulunmaktadır, bu programlar her yıl 

güncellenerek yenilenmektedir. 

Türkiye’de   üç firma akıllı kart teknolojileri üretimi konusunda faaliyette bulunmaktadır.  

EMV sertifikalı özel sektörce akıllı kart üreten iki tesis bulunmaktadır. Telekomünikasyon, 

bankacılık ve ID kartların konusundaki geliştirilecek akıllı kartların ülkemizde üretimi 

mümkündür.  

Bankacılık uygulama alanında EMV (Europay, Mastercard ve VISA) bu birlikteliği sağlamak 

için bir takım standartlar oluşturmuşlardır. EMV konusunda Türkiye’de BKM (Bankalar Arası 

Kart Merkezi) EMV’nin Türkiye kısmında yapılması gereken çalışmaları yürütmektedir. 

Kamu kurumlarının akıllı kart uygulaması düşünülen projeleri hayata geçirmesi 

yaygınlaşmayı olumlu etkileyecektir. 

   

AMAÇ 2: İnsan kaynağına yatırım 

2.a.  Avrupa gençliğinin sayısal çağa hazırlanması   
Resmi ve özel 58.9 bin eğitim kurumunda 16.1 milyon öğrenci öğrenim görmekte, 578.8 

bin öğretmen görev yapmaktadır.  

Halen 5860 okulda MEB olanağı ile sağlanmış olan 124.967 adet bilgisayar, 6034 İnternete 

bağlı bilgisayar, 6412 bilgisayar laboratuarı  vardır.  

Öğretmenlerin %67’si bilgisayar okur-yazarıdır ve bilgisayar destekli eğitim konularında 

hizmet içi eğitimden geçirilmişlerdir. Türkiye’deki okulların %17’si bilgisayarlıdır.  

İlköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında haftada  2 saat zorunlu 'Bilgisayar Kullanımı' 

dersi ,Ortaöğretim kurumları lise-1 sınıflarında ise haftada 2  saat seçmeli ders öğrenciler 

tarafından alınmaktadır. Bütün okul laboratuarları öğrencilere açık tutularak bireysel 

öğrenmeleri de sağlanmaktadır.  

Örgün eğitim dışında, öğrencilerin özel kurslar aracılığı ile Bilgisayar kullanımı, okur 

yazarlığı konularında eğitim alma fırsatları vardır.  
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Projeler: 

Worldlinks Projesi 
Finansmanı Dünya Bankası, Dünya Bağlantıları Gelişim Programı tarafından sağlanan proje 

tabanlı eğitime yönelik World Links Projesi kapsamında; dünyadaki öğretmen ve 

öğrencilerin eğitimle ilgili topluluklar kurmasını ve böylece işbirliğine dayalı eğitim ortamı 

gerçekleştirmeyi ve proje üreten diğer ülke okullarıyla ortak projeler geliştirerek projelerini 

internet üzerinden yayınlamalarını hedefleyen projeye 15 ülke  dahildir.  

1998 yılında 499 öğretmen ve 22 okul müdürüne projede daha etkin olabilmeleri için 

bilgisayar ve internet eğitimi, World Links Tanıtım Eğitimi, Proje Tabanlı Öğrenme ve Proje 

Tasarım Eğitimi, WEB Tasarım Projesi Sunum Semineri eğitimleri verilmiştir. Söz konusu 

eğitimler  düzenli olarak güncellenmektedir. Yaklaşık 1500 öğrenci proje faaliyetlerine 

katılmaktadır.   

 
Temel Eğitim Projesi- (TEP)  
 Milli Eğitim Bakanlığı, bu proje ile 4000 okula bilgi ve iletişim teknolojisi sağlayacak ve 

İnternete bağlayacaktır. 2002 yılı sonuna kadar 22.854 Kırsal Kesim Okuluna bilgisayar 

imkanlarını taşıyacaktır.  

Proje Önerileri 

Öğretmenlerin Eğitimi  

Bu projenin amacı, 3 yıl içinde MEB’e bağlı tüm öğretmenlere iki düzeyde bilişim kültürü ile  

İnterneti  eğitim aracı olarak kullanma becerisi kazandırmak. 

 

Müfredatın Yenilenmesi  

Okul müfredatı, öğretmenlere eğitim ve öğretim süreci içinde yararlanabilecekleri başvuru 

kaynakları yaratmak üzere yenilenecektir.   

  

2.b.  Bilgi tabanlı ekonomide iş gücü 
Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı Geniş Alan Ağ bağlantıları yapılmış, çift 

yönlü bilgi ve belge iletişimi, sesli ve görüntülü iletişim yapılması planlanmaktadır.  İnternet 

bağlantı kapasitesi 34Mbps’dir.  

MEB Özel Öğretim Kurumlarına bağlı Özel Bilgisayar Dershanesi kurs  sayısı toplam 727, 

genel kontenjan 38.883 adettir. Bilgisayar Okur yazarlığı, Bilgisayar işletmenliği, Bilgisayar 

Yardımcı Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Analist Programcılığı, Bilgisayar 
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Bakım Onarım Elemanı Yetiştirme konularını  kapsar. Bu kurslar hemen her ilde en az 1 

adettir.   

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Halk Eğitim Merkezleri aracılığı ile son üç yılda açılan kurs 

ve katılımcı sayıları: kurs 18.456, toplam kursiyer sayısı 364.283 (170.338 bayan, 193.925 

bay) kişidir.  

 

Uzaktan Eğitim Modeli Projesi   
MEB’lığı mevcut işgücüne sayısal okur yazarlık kazandıracak bir  uzaktan eğitim modeli 

oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır. Bu proje kapsamında; 

 Her işyerinde çalışanların yararlanacağı bir eğitim merkezi kurulması, 

 Mevcut eğitim merkezlerinin dönüşümü, 

 Uzaktan eğitim için gerekli altyapının (donanım,web ve içeriği) kurulması, 

 İçeriğin sürekli yenilenmesi, hedeflenmektedir. 

 

2.c. Bilgi tabanlı ekonomiye herkesin katılımı 
Çalışmalar sürdürülmektedir. 

 
AMAÇ 3:  Internet kullanımının canlandırılması 

3.a. e-ticaretin hızlandırılması 
e-ticarette de tüketici güvenliğinin temin edilmesini ve tüketicinin özel olarak korunmasını 

sağlamak amacı ile hazırlanmış olan “4077 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı” Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştur.  

KOSGEB, GoDigital Girişimi kapsamında İş diyalogu adında bir Web sitesi oluşturmayı 

planlamaktadır. 

3.b.  Elektronik devlet: Kamu hizmetlerine elektronik erişim 
e-Devlet uygulamaları kapsamında gizli olmayan belge ve bilgilerin elektronik ortama 

aktarılmasına ve bilginin şeffaflığını destekleyen uygulamalara başlanılmıştır.  Bunlardan e-

imza ile güvenli işlem yapılan uygulamalar arasında, Dış Ticaret Müsteşarlığının evrak akış 

sistemini düzenleyen “Pilot Otomasyon Projesi (POP)”; SPK ve İMKB ile TÜBİTAK-BİLTEN’in 

(SPK-İMKB Kamuyu Aydınlatma Otomasyon Projesi) e-imza uygulaması yer almaktadır.  

Türkiye’deki tüm kamu kurum ve kuruluşları WEB sayfalarında vatandaşa bilgi 

sunmaktadır. Vatandaşa hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşlarının örnek projeleri: 

İçişleri Bakanlığı : www.icisleri.gov.tr  

Pasaport başvurusu elektronik ortamda yapılabilmektedir. 
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Milli Eğitim Bakanlığı : www.meb.gov.tr  

Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı personeli yanında, Öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler 

ve veliler için hizmet verilmektedir. 

Sağlık Bakanlığı: www.saglik.gov.tr  

Sağlık ocakları ve hastaneler arasında bilgi değişimine yönelik telematik ağ projesi pilot 

aşamadadır.       

Adalet Bakanlığı : www.adalet.gov.tr  

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce, Adli Sicil kayıtlarına ilişkin sorgu sonuçları 

ilgililere çevrimiçi verilmektedir.  

TC Merkez Bankası : www.tcmb.gov.tr  

EFT-Elektronik Fon Transfer Sistemi, Bankacılık sektörü içerisinde veri alışverişlerinin 

elektronik ortamlarda yapılmasını sağlayan EVAS-Elektronik Veri Aktarım Sistemi, kurlar, 

periyodik rapor ve bültenler ile diğer istatistiksel bilgilere erişimi sağlayan EVDS Elektronik 

Veri Dağıtım Sistemi bulunmaktadır.  

Devlet İç Borçlanma Senetlerinin halka arzı Merkez Bankası şubeleri aracılığı ile 

yapılmaktadır.   

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü : www.khgm.gov.tr  

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi tarafından 

hazırlanan “Kırsal ve Tarımsal Altyapı Veri Tabanı” ve “Türkiye Toprak Veri Tabanı” intranet 

ve internet üzerinden hizmete sunulmuştur. 

Gümrük Müsteşarlığı :  www.gumruk.gov.tr  

Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi kapsamında gümrük işlemlerinin tamamı 

gerçek zamanlı (real-time) olarak bilgisayar ortamında yapılmaktadır. 

Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu : www.spk.gov.tr  

Borsa üyesi aracı kuruluşlar yatırımcılardan, internet de dahil olmak üzere çeşitli elektronik 

ortamlar üzerinden emir toplamaktadırlar. 

IMKB piyasalarında oluşan piyasa bilgileri “IMKB Veri Yayın Sözleşmesi” kapsamında, veri 

yayın sistemi üzerinden ve veri yayın kuruluşları vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. 

IMKB Takasbank A.Ş. nezdinde kayıtlar bilgisayar ortamında izlenmektedir.   

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı : www.ssk.gov.tr  

Emekli sigortalılara ilişkin ödeme bilgileri internet üzerinden sorgulanabilmektedir. 

Maliye Bakanlığı : www.maliye.gov.tr  
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Gelirler Genel Müdürlüğü : www.gelirler.gov.tr  WEB adresinde Türkçe ve İngilizce 

olarak hizmet verilmektedir. WEB Sitesinde 17 vergi dairesine kayıtlı araçlar için hizmet 

verilmektedir. Araçla ilgili kimlik bilgileri, motorlu taşıtlar vergisi borç bilgileri,  trafik para 

cezası borç bilgileri, tüm tahsilat bilgileri,  mükellefe ait tüm araçlar bilgilerini 

sorgulayabilmektedir. Vergi Kimlik Numaraları öğrenilmektedir. 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü : www.milliemlak.gov.tr  

Satış ve kira ihale ilanları Milli Emlak web sayfasından verilmektedir.    

TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü : www.emekli.gov.tr  

Emeklilik onayları, hizmet birleştirme ve borçlanma istekleri, kurumlardan gelen kesenek ve 

karşılıklara ait icmal bordroları, banka ödeme işlemleri,   internet tabanlı yürütülmektedir. 

Sağlık Projesi kapsamında sağlık kurumlarıyla (eczane-hastane-optik firmaları) - internet 

tabanlı olarak elektronik ortamda iş yapmaktadırlar.   

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü : www.dmo.gov.tr  

Elektronik Satış Projesi ile internette açılmış ve "Sanal Katalog" yoluyla  satışı 

yapılmaktadır.   

Bu Elektronik Satış Sitesinde; ofisin etkili ve sürekli tanıtımı yapılmakta ve "Yıllık tedarik 

planı" ve “İhale duyuruları”na yer verilmektedir. 

3.c.  Çevrimiçi sağlık 
Sağlık Bakanlığı bünyesinde birincil sağlık hizmeti sunan sağlık ocakları için "birinci 

basamak bilgi sistemi"; ikincil sağlık hizmeti sunan hastaneler için "hastane bilgi sistemi" 

geliştirilmekte olup 120 sağlık ocağı ve 9 hastanede test aşamasındadır. Sağlık Bakanlığına 

bağlı 5868 sağlık ocağı ve 752 hastane bulunmaktadır. Nihai hedef sağlık ocakları ve 

hastaneler arasında telematik yapıyı oluşturup tele-konsültasyon ve uzaktan eğitim gibi 

hizmetleri sunmaktır. Sağlık hizmeti sunan diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının da 

benzer yapıda aynı çatı altında toplanması hedeflenmiştir. 

Avrupa Birliği kamu sağlığı ağları ve veri tabanları kurma çalışmaları kapsamında AB’ce 

oluşturulmuş spesifik ağlara katılım konusunda Sağlık Bakanlığınca komisyon oluşturulmuş 

ve çalışmalara başlamıştır. 

 

3.d.  Küresel ağlar için Avrupa sayısal içeriği 
e-Content müzakerelerine katılım müzakereleri devam etmektedir. Tarihi arşivlerden tasnifi 

tamamlanan belge serilerinin elektronik ortamda araştırmaya açılarak Mayıs 2002 tarihi 

itibariyle araştırmacıların hizmetine sunulması gerçekleştirilecektir. Arşiv malzemelerine ait 
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belge görüntülerinin sayısal ortamda hizmete sunulması ise 2003 yılı sonu itibariyle 

tamamlanarak araştırıcıların hizmetine sunulacaktır. 

Milli Kütüphane başta olmak üzere birçok Üniversite ve kamu kütüphanesi bibliyografik veri 

tabanlarını araştırmacıların hizmetine açmıştır. 

3.e. Akıllı ulaşım sistemleri 
Akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin çeşitli sektörlerde farklı projeler yürütülmektedir.   

Bu projeler: 

Karayollarında, elektronik ücret toplama sistemi kapsamında otomatik geçiş sistemi, hava 

durumu ön bilgilendirme sistemi, sürücü bilgilendirme sistemi, hareketli ağırlık ölçüm 

sistemi projeleridir.  

Kent içi ulaşım sistemlerinde ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir belediyeleri 

tarafından tek merkezden sinyalizasyon yönetimi, ana arterlerin kamera ile görsel kontrolü, 

ulaşım türleri arasında entegrasyonu sağlamaya ortak bilet sistemi gibi projeler 

yürütülmektedir. 

3.f.  Çevrimiçi çevre 
"Ulusal Çevre Veritabanı Projesi" (UÇVT) Çevre bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu 

proje, Türkiye'de çevre ile ilgili üretilen/kullanılan verilerin standart bir formatta 

kamu/özel/üniversite/STK v.b. kurum ve kuruluşları arasında değişiminin ve paylaşımının 

hızlı olarak sağlandığı, uluslararası benzer sistemlerle uyumlu ve bağlantılı, yazılım ve 

donanımdan bağımsız olarak çalışabilecek bir sistemin İnternet üzerinden kullanılmak üzere 

hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.  

Projenin hedeflerinden biri de; Avrupa Çevre Ajansına (EEA) uyumlu verilerin toplanmasını, 

izlenmesini, rapor edilmesini ve bu amaçla kurulan Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağının 

(EIONET)  geliştirilmesini sağlamaktır.   
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4. e-Türkiye Girişimi 
 
 
Tarihçesi ve Gelişimi   
 
Bilindiği üzere  Avrupa Birliğine üye ülkeler için eAvrupa projesi 2000 yılında başlatılmıştır. 
 

“eAvrupa” kavramı nedir? 

Herkes için bilgi toplumunu amaçlayan eAvrupa, bütün Avrupalıların bilgi toplumu 

oluşturması için bazı öncelikli alanlar ve bunlarla ilgili amaçlar tespit etmiştir. Her 

vatandaşı, okulu, evi, işi ve idari yapıyı internete getirmek; Dijital okuryazarlığı geliştirmek 

ve Üye ülkelerin ve Avrupa vatandaşlarının internet erişimlerini kolaylaştırmak gibi 

hususlara öncelik vermektedir. 
 

Avrupa Komisyonu Aralık 1999 tarihinde, eAvrupa girişimini, Avrupa’yı dünyadaki en 

dinamik ve rekabet gücü en yüksek pazar haline getirmek amacına yönelik olarak, üye 

ülkelerde internet alanında yeni ekonomi için gerekli alt yapıyı kurmak üzere başlatmıştır. 
 

“eAvrupa+” kavramı nedir?  

eAvrupa dan sonra 23-24 Mart 2001 tarihlerinde Stocholm’de yapılan liderler zirvesinde de, 

AB’ye aday ülke konumundaki ülkelerde de bilgi toplumu oluşturma yönündeki eylem 

planlarını içeren eAvrupa+ Girişimi görüşülüp onaylanmıştır. Eğitimden sağlığa, akıllı 

ulaşımdan elektronik ticarete, özürlülerin internet kullanabilirliğinden yüksek teknolojide 

KOBİ’lere kadar geniş bir yelpazeye sahip olan    eAvrupa+ Girişimine Türkiye, en son 

başvuran ülke konumundadır. 
 

Herkes için bilgi toplumunu amaçlayan eAvrupa, bütün Avrupalıların bilgi toplumu 

oluşturması için bazı öncelikli alanlar ve bunlarla ilgili amaçlar tespit etmiştir. Her 

vatandaşı, okulu, evi, işi ve idari yapıyı internete getirmek; 

eAvrupa kapsamında eylem planına uygun olarak alt başlıklar, 

                           - cheaper internet ( ucuz internet ) 

                           - e-research ( e-araştırma )  

                           - e-security ( e-güvenlik ) 

                           - e-education ( e-eğitim ) 

                           - e-working ( e-çalışma ) 

                           - e-accessibility ( e-erişilebilirlik ) 

                           - e-commerce ( e-ticaret )  
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                           - e-government ( e-devlet) 

                           - e-health ( e-sağlık ) 

                           - e-content ( e-içerik ) 

                           - e-transport ( e-ulaşım ) 

olarak belirlenmiştir. Her biri kendi içinde ayrı uygulama alanlarına ayrılan bu alanlar için, 

ülke özellikleri dikkate alınarak uygulayıcı ve yürütücü kurumlar belirlenmekte ve eylem 

planında belirlenen tarihlere uyum sağlanmaktadır.  
 

Eylem Planındaki Amaçlar: 

0 - Bilgi toplumunun temel yapı taşlarının oluşumunu hızlandırmak, 

a)  Herkesin elde edebileceği haberleşme hizmetlerinin sağlanmasını hızlandırmak 

b) Bilgi Toplumuna ilişkin mevzuatın uyumlaştırılması ve uygulanması 

1 - Daha ucuz, daha hızlı ve daha güvenli internet ( rekabeti artırarak fiyatları düşürmek), 

a) Daha ucuz ve daha hızlı internet erişimi  

b) Araştırmacılar ve öğrenciler için daha hızlı internet erişimi ( öğrenme ve çalışma 

işbirliği için erişimi hızlandırmak)  

c) Güvenli ağlar ve smart kartlar 

2 - İnsana ve beceriye yatırım ( internet ve multimedia araçlarını okullara yerleştirmek ve 

eğitime adapte etmek ), 

a) Dijital çağda Avrupa gençliği 

b) Bilgi merkezli ekonomide çalışmak 

c) Bilgi merkezli ekonomiye herkesin katılımı  

3 - İnternet kullanımını özendirmek (Avrupa çapında erişimi kolaylaştıracak alt yapıyı 

oluşturmak), 

a) e-Ticareti hızlandırmak (resmi çerçevede uygulamaları hızlandırmak ve e-kamu 

alımlarını yaygınlaştırmak) 

b) Online-Devlet -Kamu hizmetlerine elektronik erişim ( vatandaşların devlet 

bilgilerine, servislerine ve karar alma  prosedürlerine erişimini sağlamak )  

c) Online-Sağlık 

d) Küresel ağlar için Avrupa dijital içeriği 

e) Akıllı ulaşım sistemleri ( dijital teknoloji kullanımıyla güvenli ve etkili ulaşım 

sağlamak ) 

 f) Online-Çevre  

 olarak belirlenmiştir. 
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eAvrupa+ neler getirecek?  

 - İnternet erişimi bugün olduğundan çok daha hızlı olacak ve erişim kolaylaşacak 

 - Eğitim alanında internet kullanımı yaygınlaşacak, internet üzerinden eğitim verilebilecek 

- Kişisel bilgiyi değiştirilemez ve taklit edilemez biçimde barındıran kartlar geliştirilecek ve 

bu kartlarla sahtecilik  önlenebilecek, 

- İletişim alt yapısının gelişimi ile evden çalışmak mümkün hale gelecek, 

- Tek bir cihazla hem çalışma hem de iletişim sağlanabilecek, 

- İnternet üzerinden alış veriş mümkün olacak ve elektronik ticaret yaygınlaşacak, 

- Kişisel sağlık bilgileri özel elektronik kartlarla her yere taşınabilecek, 

- Devlette şeffaflık ve açıklık sağlanacak,  

- Türkçe web sitelerinin artması ile pek çok bilgiye ulaşılabilecek, 

- Ulaşımda kolaylık ve gerekli bilgilere ulaşılabilirlik sağlanacak, 

- Çevrenin izlenmesiyle tehlikeli durumlarda anında müdahale yapılabilecek. 
 

Avrupa Birliği çerçevesinde başlatılan eAvrupa+ girişimine, 14-15 Haziran 2001 ayında 

yapılan Goteburg Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinde Avrupa Birliği’ne aday ülkelerin 

dahil edilmesi kararlaştırılmış ve ülkemiz bu girişime katılacağını resmen bildirmiştir. Bu 

çerçevede Avrupa Birliğine aday ülkelerin 2003 yılı sonuna kadar yukarıdaki hedefleri 

gerçekleştirmesi gerekmektedir. Gotenborg zirvesinde verilen taahhütler de bu yönde 

olmuştur. Bu nedenle 2003 yılı sonuna kadar internete bağlanmayan okul kalmayacağı 

hususundaki taahhütümüz projedeki en önemli konulardan biridir.  
 

e-Türkiye kavramı, eAvrupa+'daki taahhütlerin yanı sıra  Bilgi Toplumu olmak için çeşitli 

platformlarda gündeme getirilen tüm faaliyetlerin bir bütünü olarak, kamu kadar; 

vatandaş, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü de yakından ilgilendiren ve birlikte 

çalışmayı gerektiren bir proje olarak görülmektedir.   
 

Proje kapsamının çok geniş olması nedeniyle, yapılacak işler, mevcut durumun tespiti, 

eğitim ve insan kaynakları , teknik ve hukuki altyapının sağlanması, standartlar, güvenlik, 

e-ticaret, yatırım-planlama, arşiv ve dijital depolama, uluslararası izleme ve koordinasyon, 

Ar-ge çalışmaları ve eAvrupa+ çerçevesindeki işlerin takibi ve koordinasyonu ile ulusal 

bilişim sanayinin desteklenmesi için yapılması gerekenler olarak özetlenebilir. Yapılacak 

çalışmalarda, kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşları ve akademik kesimin görüş, 

öneri ve katkıları ile gereken stratejiler belirlenecek ve bu stratejilere göre hükümetçe 

saptanan politikaların uygulanması için ilgili bakanlıklar arasında işbirliği ve koordinasyon 

sağlanacaktır.  
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Sonuçta, Türkiye'nin bilgi ve bilgi teknolojilerine olan kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyacı 

makro ölçekte belirlenecek, uygulama planları yapılacak, gerekli mevzuat değişiklikleri 

hazırlanacak, her vatandaşın, her evin, her okulun ve her işyerinin ve kamu yönetiminin 

bilgi çağına girebilmesi için gereken bilgi alt yapısı, “Ulusal Bilgi Güvenliği” çerçevesinde 

sağlanarak; elektronik ticaret ve elektronik devlet gerçekleştirilecek, bilgi toplumu eğitimi 

için ilgili bakanlıklar ile ortak çalışmalar yapılacak, vatandaşa hizmet daha etkin hale 

getirilecek, vatandaşın gizlilik gerektirmeyen bilgilere elektronik ortamda ucuz ve kolay 

erişmesi temin edilecek, kamu bilgisayar ağları oluşturularak bireylerin bu ağ üzerinden 

hizmet almaları desteklenecektir.  
 

Türkiye’nin “İdareler Arası Karşılıklı Bilgi Değişimi –Interchange of Data Between 

Administrations (IDA)”na katılmak için resmi başvuruda bulunulmuştur. 

Başbakanlığın 09/10/2001 tarih ve B.02.0.MÜS.0.13.00.00/352 sayılı Genelgesi ile 

eAvrupa+ projesi hedefleri ve bu projeye uyum için, Başbakanlık Müsteşarlığının 

koordinasyonunda e-TR çalışmalarına başlanmış, bu bağlamda 12  çalışma gurubu 

oluşturulmuştur. Tespit edilen 12 çalışma grubu 19 Ekim 2001 tarihinde kurulmuş ve 

çalışmalarına başlamıştır. e-Türkiye çalışma grupları 30 Nisan 2002 tarihi itibarıyla 4 adet 

kanun tasarısı taslağı hazırlamış ve eAvrupa+ 1. ara raporunu AB Komisyonuna sunmuştur. 

Çalışmalar devam etmektedir. 

 
 

4.0. Bilgi toplumunun temel yapı taşlarının oluşturulması    
 
Bilgi toplumunun temel yapı taşlarını oluşturan (telekomünikasyon, eğitim,  hukuki altyapı, 

kurulum ve işletim, vb.) alanlarda çalışmalar devam etmektedir.  
 

Telekomünikasyon 

Telekomünikasyon  pazarı, ses iletimi ve altyapı dışında rekabete açılmış bulunmaktadır. 

Mevcut yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde, 31 Aralık 2003 tarihinden itibaren 

bahsedilen alanlarda da tekelin sona ermesiyle pazar tamamen serbestleşmiş olacaktır.  

406 sayılı Kanun’da  değişiklik yapan 4673 sayılı Kanun gereğince Türk Telekom A.Ş.’deki 

kamu payının % 50'nin altına düşmesi durumunda,  Türk Telekom A.Ş.’nin tüm tekel 

hakları 31 Aralık 2003 tarihinden önce de olsa ortadan kalkmış olacaktır.  Tekelin sona 

ermesinden sonra rekabetin hızla gelişebilmesi için gerekli önlemler ve yasal düzenlemeler 

konusunda politikalar oluşturulacaktır. 
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Numara taşınabilirliği 
Telekomünikasyon şebekeleri üzerinden sunulan ulusal ve uluslararası ses iletiminde Türk 

Telekom’un mevcut tekel nedeniyle, sabit telefon şebekesinde servis sağlayıcı seçimi 

ve/veya numara taşınabilirliği uygulanabilir değildir. Ancak, tekelin sona ermesini 

müteakip, piyasaya yeni girenler dikkate alınarak, numara taşınabilirliğinin tesis edilmesi ve 

uygulanacak kriterlerin belirlenmesi yönünde Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde 

mevzuat hazırlık çalışmaları devam etmektedir.  

 

Coğrafi taşınabilirlik 
Türk Telekom tarafından aynı santral dahilinde kullanıcılara coğrafi taşınabilirlik hizmeti 

sunulabilmektedir. Ancak oldukça kısıtlı bir uygulama söz konusudur. Genel uygulamalarda, 

coğrafi taşınabilirlik, ulusal düzenleyici otoritelerce operatörlerin inisiyatifine bırakılmakla 

birlikte, Türkiye’de ilk aşamada alan kodu ile sınırlı bölge dahilinde coğrafi taşınabilirlik 

uygulamasının gerçekleştirilebileceği değerlendirilmektedir. Tekel süresinin sona ermesiyle, 

telekomünikasyon sektöründe yeni girecek işletmecilerin, özellikle uzak mesafe ve 

uluslararası telefon haberleşmesine yöneleceği öngörülmektedir. 

Mobil telefon hizmetinde de taşıyıcı seçimi uygulaması bulunmamaktadır.  

  

Ruhsat ve Genel İzin 
Telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin asgari değerlerine ilişkin 2001/3359 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı , 27.12.2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

(Bkz. http://www.tk.gov.tr/doc/bak_kur_kar_3359.doc) 

“2. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ” 04.02.2002 tarihli ve 24661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. (Bkz. http://www.tk.gov.tr/doc/2.%20tip_teblig.doc)  

Bu çerçevede, internet servis sağlayıcılığı için başvuran şirketlere 15.03.2002 tarihi 

itibarıyla “genel izin” kapsamında lisans verilmeye başlanmıştır. 

İnternet servis sağlayıcılığı yapabilmek için ödenmesi gereken lisans bedeli bir defalık 

olmak üzere 1000$ (KDV hariç) ve yıllık olarak 1000$ (KDV hariç) olarak belirlenmiştir. 
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4.0.a. Herkes için uygun fiyatlı iletişim hizmetlerinin sağlanması (ÇG:2) 
 

Rekabetin sağlanması 

Türk Telekom’un internet servis sağlayıcılarına (ISS) tekel olarak alt yapı hizmetlerini 

sunmakta olduğu dikkate alınacak olursa; özelleştirme işleminin tamamlanmasından sonra 

oluşan rekabetçi ortamda internet erişimi daha ucuz ve daha hızlı hale gelecektir. 

Telekomünikasyon pazarı, ses iletimi ve altyapı dışında rekabete açılmış bulunmaktadır. 

4502 sayılı Kanun uyarınca Türkiye’ nin telekomünikasyon alanında yasal zorunlu 

işletmecisi Türk Telekom A.Ş.’dir. Mevcut mevzuat çerçevesinde, 31 Aralık 2003 tarihinden 

itibaren bahsedilen alanlarda da tekelin sona ermesiyle pazar tamamen serbestleşmiş 

olacaktır. 

Pazarın bir an önce rekabete açılması, gerekli önlemler ve yasal düzenlemeler konusunda 

politikaların oluşturulması gerekmektedir. Bilgi toplumu olma hedefi izlenmekte ve bu 

konudaki ölçütlerden  (benchmark) sabit telefon hizmetlerinden yararlanan ve internet 

erişimine sahip ev halkı yüzdeleri takip edilmektedir.    

İletişim hizmetleriyle ilgili yeni düzenleyici paket AB tarafından kabul edildikten sonra,   AB 

müktesebatına uyum süreci içerisinde, gerekli çalışmalar Telekomünikasyon Kurumu 

tarafından yürütülecektir.  

İnternet erişim ücretlerinin belirlenmesinde önemli bir unsur olan kiralık hatlarda 

uygulanan fiyatlar, internet hizmeti sunumunun rekabetçi bir ortamda gerçekleşmesi 

açısından oldukça önemli bir göstergedir. Tarifelerin belirlenmesine ilişkin olarak 406 sayılı 

Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 4502 sayılı Kanunla değişik 29 uncu maddesine göre 

“İşletmeciler, telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapı işletilmesi 

karşılığında alacakları ücretleri, ilgili mevzuat, tabi oldukları görev veya imtiyaz sözleşmesi 

ile kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde serbestçe belirleyebilir.” 30 uncu 

maddede belirtilen ilkelere göre Kurum “ilgili telekomünikasyon hizmetlerinde, bir 

işletmecinin hukuki veya fiili bir tekel olduğunun … belirlendiği haller “ ve “ücretlerin 

Kurum düzenlemelerine aykırı işlem veya eylemlerle belirlendiğinin tespit edildiği hallerde 

ücretlerin hesaplanma yöntemlerini ve üst sınırını makul ve ayırım gözetmeyen şartlarla 

tayin ve tespit etmeye yetkilidir. Bu çerçevede, Kurum düzenlemeleri arasında yer alan 

“Tarife Yönetmeliği” ve hazırlanmakta olan “Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecilerin 

Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” İSS sektöründe daha rekabetçi bir 

ortam sağlamak adına önemli bir adım teşkil etmektedir.        
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4.0.b. Bilgi toplumu ile ilgili hukuki alt yapının sağlanması (ÇG:3,6,9) 

Yönetmelikler, Kanunlar  
“Tarifelendirme ile ilgili Yönetmelik”, 28 Ağustos 2001’de yürürlüğe girmiştir. Bu 

Yönetmeliğin amacı; telekomünikasyon sektöründe rekabet ortamının oluşturulması, 

teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların teşvik edilmesi, ülke genelinde telekomünikasyon 

hizmetlerinin yaygınlaştırılması ile tüketicilerin korunması hususlarını gözeterek tarifelerin 

onaylanmasına ve denetlenmesine yönelik usul ve esasları tespit etmektir. 

“Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliği (Lisans Yönetmeliği)”,   28 Mart 

2001’de yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı; telekomünikasyon hizmeti yürütülmesi 

ve/veya altyapı kurulması ve işletilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.  
 

“İkinci Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin Verilmesine İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında   Tebliğ”, 2 Şubat 2002 tarihinde yürürlüğe girmiş, izin ve ruhsat 

verilmesine başlanmıştır. Ayrıca, işleticiler arası rekabetin tesisi açısından önem taşıyan 

“Ulusal Dolaşım (Roaming) Anlaşması Yapılması İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik”, 8 Mart 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

“Elektronik Veri, Elektronik Sözleşme ve Elektronik İmza Kanunu Tasarısı”, 

Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu tarafından AB direktifleri ve uluslararası normlar  

doğrultusunda hukuk sistemimize uygun olarak hazırlanmış olup, Elektronik Belge, 

Elektronik İmza, Sertifika Hizmet Sağlayıcıları hususlarını da düzenlemektedir. İlgili yasa 

tasarı taslağı Dış Ticaret Müsteşarlığınca  Başbakanlığa sevk edilmiştir. (EK-1) 

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da değişiklik yapan Kanun 

Tasarısı, eAvrupa+ Girişimi kapsamında öngörülen hedeflere paralel bir çalışma olarak 

değerlendirilmektedir. Bu kanun tasarısıyla internet yoluyla yapılan alışverişler 

düzenlenecek ve tüketici haklarının bu tip alışverişlerde de korunması sağlanmış olacaktır.  

Kanun Taslağı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuş, komisyonlardan geçmiş, genel 

kurul aşamasına gelmiştir.  
  

“Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı Taslağı”, AB direktifi doğrultusunda 

hazırlanmış olup,  Adalet Bakanlığınca   görüş alınmak üzere kamu kurumlarına 

sunulacaktır. (EK-2) 
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“Ulusal Bilgi Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı”, Genel Kurmay Başkanlığı tarafından 

hazırlanarak ilgili kurumların görüşüne sunulmuş ve Başbakanlığa sevk edilmiştir. (EK-3) 

Mevcut Türk Ceza Kanununda, “bilişim suç ve cezaları”  düzenlenmiştir. Yeni Türk Ceza 

Kanunu Değişiklik Taslağında, bu konu daha geniş ele alınmaktadır. Değişiklik Taslağı, 

kurumların görüşüne sunulmuştur. (EK-4) 

 

“Küçüklerin Korunması”, Yayıncılık açısından konu tamamen RTÜK'ün görev ve yetkileri 

dahilindedir. RTÜK Yasa Tasarısı, hem filmler hem de reklamlar açısından küçüklerin 

korunmasına yönelik önlemler almıştır. Ancak internet üzerinden yapılan yayınları içeren 

mahiyette değildir, dolayısıyla bu konuda da ayrı bir düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir. 

Aktörler ise, sadece yayıncılık açısından sorumlu kuruluş olarak RTÜK ve genel olarak 

Adalet Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır.  
 

“Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları”, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, sınai haklar 

yönünden, RTÜK ve Kültür Bakanlığını, Fikri haklar yönünden aktör kuruluştur. Fikri ve 

Sınai Haklar Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun çıkmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu 

konuda AB Direktifi mevcuttur. “Bilgi Toplumunda Telif Hakkı ve Bağlantılı Hakların Çeşitli 

Yönlerinin Uyumlaştırılması” hakkında 22 Mayıs 2001 tarih ve 2001/29/EC sayılı AB 

Direktifine uyum gerekmektedir. 

 
4.1. Ucuz, hızlı,  güvenli internet erişimi için çalışmalar 
 
4.1.a. Daha ucuz ve daha hızlı internet erişimi (ÇG:2,7,10) 

Topluluk mevzuatına uyum sağlama çalışmaları içerisinde Avrupa Birliği Direktiflerine 

uygun olarak hazırlanan ve amaçları arasında “telekomünikasyon hizmetlerinin 

yaygınlaştırılması” da yer alan “Tarife Yönetmeliği” çıkartılmıştır. Bu yönetmeliği 

tamamlayıcı nitelikteki “Türk Telekom A.Ş. Tarifelerine Tavan Fiyat Yönteminin 

Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ”, 11 Ocak 2002 tarihinde 

yayımlanmıştır. Tebliğ uyarınca, Türk Telekom A.Ş.’nin hizmetleri biri nihai tüketicilere 

sunulan hizmetler diğeri kiralık hatlar olmak üzere iki sepet olarak ayrılmakta ve belirlenen  

tavan fiyat içinde kalmak koşuluyla Türk Telekom A.Ş. tarifelerini belirleyebilmektedir.  
 

Pazarın serbestleşmesi kapsamında önümüzdeki yıllarda beklenen gelişmelerin yanısıra 

yerel erişim ağlarında rekabeti sağlamaya yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Ses tekeli 

sona erinceye kadar yerel şebekelerin ses iletimini de içerecek şekilde tam rekabete 

açılması mümkün olmamakla birlikte veri iletimi hizmetlerinin “tesis ve/veya hat paylaşımı” 
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gibi yöntemlerle rekabete açılması yönündeki düzenlemelerin 2002 yılı sonuna kadar 

tamamlanması beklenmektedir. 

  

4.1.b. Araştırmacılar ve öğrenciler için daha hızlı internet (ÇG: 2,10) 

Ulusal Akademik ağın kapasitesi; 34Mbit’lik ana omurga ve 128Kbit – 2MBit  hızlarla bağlı 

140 uçtur. Yurt dışı bağlantısı 64/16Mbit’dir. Ağın kapasitesini artırmak yönünde çalışmalar 

sürdürülmektedir.  UlakNet’e ait mevcut hız bilgileri aşağıda verilmiştir. 

 

Ulaknet omurga kapasitesi    : 34 Mbit/saniye 

Uçların omurgaya bağlantı kapasiteleri   : 128 Kbit/saniye-2 Mbit/saniye 

Diğer akademik ağlarla bağlantı kapasitesi : Yok 

Dünyanın geri kalanı ile bağlantı kapasitesi  : 64/16 Mbit/saniye 

  

4.1.c.  Güvenli ağlar ve akıllı kartlar (ÇG: 3,2,4,5,6,7,10) 

Sertifika 

Elektronik veri, elektronik sözleşme ve elektronik imza kanunu tasarısı taslağında sertifika 

hizmet sağlayıcıları, test ve onaylama ofisleri ile ilgili esaslar ile bunları denetlemekle 

görevli kurumun görev ve yetkileri belirlenmiştir. Özel sektör inisiyatifi ile  ulusal bir 

sertifikasyon hizmet sağlayıcısı kuruluş çalışmaları yürütülmektedir.  

 

Açık kaynak kodlu yazılım  

Açık kaynak kodlu yazılım güvenliği platformlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

konularında çalışmalar kısıtlıdır. Linux işletim sistemi açık kaynak kodu nedeniyle ülkemizde 

de benimsenmeye başlanmış ve Linux Kullanıcıları Derneği kurulmuştur. 

 

Güvenlik 

Yüksek teknoloji suçları ve güvenlik konularında (ör. bilgisayara özel suçlarla mücadele, 

bilgisayarla ilgili davalar vb.) kolluk kuvvetlerini, adli yetkilileri ve sanayide konuyla ilgili 

kişileri eğitmek üzere İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 

Komutanlığı, Banka Kartları Merkezi A.Ş., TÜBİTAK ve Adalet Bakanlığı ilgili kuruluşlar ile 

çalışmalar yapacaktır.   
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Standartlar 

Halihazırda bilişim ile ilgili Türk Standardı haline getirilmiş olan standardların listesi (Ek-

9)’de yer almaktadır. Diğer standardların da Türk Standardı olarak hazırlanması için 

çalışmalar devam etmektedir.  

 

Akıllı kartlar 

Akıllı kartlar ile ilgili tüm Avrupa Topluluğu Standardlarının bir kısmı Türk Standardı olarak 

hazırlanmıştır. Diğerlerinin ise hazırlanarak yayınlanması için, Türk Standardları Enstitüsü 

bünyesindeki çalışmalara, konuyla ilgili tüm kurum/kuruluşlardaki uzmanlardan destek 

sağlanması gerekmektedir. 

Türkiye’de üç firma akıllı kart teknolojileri üretimi konusunda faaliyette bulunmaktadır.  

EMV(Europay, Mastercard ve VISA) sertifikalı özel sektörce akıllı kart üreten iki tesis 

bulunmaktadır. Telekomünikasyon, bankacılık ve ID kartların konusundaki geliştirilecek 

akıllı kartların ülkemizde üretimi mümkündür.  

Bankacılık uygulama alanında EMV (Europay, Mastercard ve VISA) bu birlikteliği sağlamak 

için bir takım standartlar oluşturmuşlardır. EMV konusunda Türkiye’de BKM (Bankalar Arası 

Kart Merkezi) EMV’nin Türkiye kısmında yapılması gereken çalışmaları yürütmektedir. 

Kamu kurumlarının akıllı kart uygulaması düşünülen projeleri hayata geçirmesi 

yaygınlaşmayı olumlu etkileyecektir. 

 

4.2. İnsan kaynağına yatırım 
 
4. 2.a.  Türk gençliğinin sayısal çağa hazırlanması (ÇG: 1,2,7,9,10)         
 

Bilişim Eğitim Öğretimi 
Resmi ve özel 58.873 bin eğitim kurumunda 16.1 milyon öğrenci öğrenim görmekte, 

578.805 bin öğretmen görev yapmaktadır. Halen 5.860 okulda MEB olanağı ile sağlanmış 

olan 124.967 adet bilgisayar, 6.034 İnternete bağlı bilgisayar, 6.412 bilgisayar laboratuarı  

vardır. 2000 ve 2001 yıllarında MEB tarafından bilgisayar eğitiminden geçirilen öğretmen 

sayısı 66.042 dir. 2002 yılında EGİTEK tarafından yetiştirilen formatör öğretmen sayısı 

1.349 dur. Sadece 2001 yılında bu formatörler  mahallinde 30.700 öğretmene bilgisayar 

eğitimi vermiştir. MEB’e bağlı tüm öğretmenlere iki düzeyde bilişim kültürü ile interneti 

eğitim aracı olarak kullanma becerisi kazandırmak amacıyla yürütülen eğitim çalışmaları 

mevcut yerel eğitimlere ek olarak 18.000 bilgisayar formatörünün eğitimi şeklinde  

planlanmaktadır. 
 



  

  -67-

İlköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında haftada  2 saat zorunlu 'Bilgisayar Kullanımı' 

dersi, ortaöğretim kurumları lise-1. sınıflarında, haftada 2  saat seçmeli ders öğrenciler 

tarafından alınmaktadır. Bütün okul laboratuarları öğrencilere açık tutularak bireysel 

öğrenmeleri de sağlanmaktadır.  
 

Örgün eğitim dışında, öğrencilerin özel kurslar aracılığı ile bilgisayar kullanımı, okur 

yazarlığı konularında eğitim alma fırsatları vardır. Planlanan projelerle gençliğin sayısal 

çağa hazırlanması çalışmalarına devam edilecektir. 

 

Eğitim Projeleri 
 

Temel Eğitim Programı-Tep 
“Temel Eğitim Programı”; sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim uygulamasını hayata geçiren 4306 

Sayılı Yasa’nın ve 15 yıllık bir süreyi kapsayan “Eğitim Ana Planı” hedefleri sonucunda 

ortaya çıkan yeni temel eğitim stratejisinin uygulanacağı bir hareket programıdır. 

Temel Eğitim Programı’nın Hedefleri Nelerdir? 

 8 Yıllık Kesintisiz İlköğretimi Yaygınlaştırmak 

 İlköğretimin Kalitesini Artırmak 

 Sistemi Verimli Kılmak 

 

Tep Kapsamında Yürütülecek Faaliyetler: 
 

 Tüm ilköğretim okullarına bilgisayar laboratuarlarının kurulması 

 Tüm ilköğretim okulları, öğretmenleri, ile ilköğretim müfettişlerine bilgisayar okur- 

yazarlığı kazandırılması ve bilgisayar destekli eğitim konularında yetiştirilmesi 

 18.000 bilgisayar formatörünün eğitimi  

 Yurt çapında 3.500.000 yeni öğrenci için okul binası yapımı 

 Kırsal kesimdeki 35.000 mevcut temel eğitim okulunun rehabilitasyonu 

 Öğretmen, müfettiş ve yöneticilerin sürekli hizmet içi eğitime alınması 

 1.500 yeni müfettiş görevlendirilmesi 

 Yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına ücretsiz ders kitabı sağlanması 

 25.900 köy ilköğretim okuluna eğitim materyalleri paketinin sağlanması 

 Programın sosyal etkilerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi 

 

Tep Kapsamında Tamamlanan Ve Planlanan Faaliyetler: 

a) Yapılanlar: 
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2802 ilköğretim okuluna kurulan 2837 BT Sınıfında kullanılmak üzere 30 adet muhtelif 

eğitim öğretim yazılımı satın alınmıştır. Proje okullarına dağıtım tamamlanmıştır. Bu 

okullardan 2792 adedi şu anda interneti eğitimde aktif olarak kullanmaktadırlar. 2802 

ilköğretim okuluna kurulan 3178 BT sınıfında kullanılmak üzere toplam 2837 sunucu, 

42.205 öğrenci bilgisayarı, 2460 öğretmen bilgisayarı, 2370 idari bilgisayar, 4373 yazıcı ve 

2377 tarayıcı ile birlikte ofis paketleri, çevre birimleri ve ağ ekipmanları satın alınmıştır. 

Dağıtımları tamamlanmıştır. 3178 Bilgi Teknolojisi sınıfı kurulan 2792 okula, 3051 adet 

televizyon ve 5059 adet tepegöz satın alınmıştır. Dağıtımları tamamlanmıştır. 4000 adet 

“Ekipman Teslim Alma ve Uygulama El Kitabı”nın (televizyon ve tepegöz için) basım ve 

dağıtımı tamamlanmıştır. 3000 ilköğretim müfettişine; Eğitim Yönetimi, Bilgisayar Okur-

Yazarlığı, Aktif Öğrenme ve Öğretim Stratejileri ve Materyalleri Kullanımı eğitimleri 

verilmiştir. 2296 BT Koordinatörü için BT Koordinatörlüğü eğitimi verilmiştir.  

300.000 öğretmene Eğitim Yönetimi/Etkin Öğretim ile Aktif Öğrenme ve Öğretim 

Stratejileri ve Materyalleri Kullanımı eğitimi verilmiştir. 

 

b) Tep Kapsamında Planlananlar : 

 II. Faz 3000 ilköğretim okulunun tip belirlenmesi yapılmış, idari ve teknik 

şartnameleri hazırlanmıştır. Bu okullara 4002 sunucu, 64.032 öğrenci PC, 3000 idari 

PC, 4002 Lazer Yazıcı, 3000 Nokta Vuruşlu Yazıcı ve 3000 tarayıcı ile birlikte Ofis 

Paketleri, Çevre Birimleri ve Ağ Ekipmanları satın alınması planlanmaktadır. 

 II. Faz 3000 ilköğretim okulunun I. Faz’da satın alınamayan eğitim yazılımları da 

dahil olmak üzere çeşitli eğitim yazılımlarının satın alınması planlanmakta olup 

şartnamesi hazırlanmıştır. 

 22.854 kırsal kesim okulu için 44.691 PC, 22.854 nokta vuruşlu yazıcı, 22.854 

tarayıcı ile birlikte ofis paketleri satın alınması planlanmaktadır. 

 Müfettişler ve 250 Formatör için 1500 diz üstü bilgisayar ile okulların kullanımı için 

160 projeksiyon cihazı satın alınması planlanmaktadır. 

 

Projeler : 
Dünya Bağlantıları (World Links)  
Finansmanı Dünya Bankası, Dünya Bağlantıları Gelişim Programı tarafından sağlanan proje 

tabanlı eğitime yönelik World Links Projesi kapsamında; dünyadaki öğretmen ve 

öğrencilerin eğitimle ilgili topluluklar kurmasını ve böylece işbirliğine dayalı eğitim ortamı 

gerçekleştirmeyi ve proje üreten diğer ülke okullarıyla ortak projeler geliştirerek projelerini 

internet üzerinden yayınlamalarını hedefleyen projeye 15 ülke  dahildir.  
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1998 yılında 499 öğretmen ve 22 okul müdürüne projede daha etkin olabilmeleri için 

bilgisayar ve internet eğitimi, World Links Tanıtım Eğitimi, Proje Tabanlı Öğrenme ve Proje 

Tasarım Eğitimi, WEB Tasarım Projesi Sunum Semineri eğitimleri verilmiştir. Söz konusu 

eğitimler  düzenli olarak güncellenmektedir. Yaklaşık 1500 öğrenci proje faaliyetlerine 

katılmaktadır.  Şu anda 43 il ve 67 okulda çalışmalar başlatılmış, 81 ile yaygınlaştırılması 

için çalışmalar sürdürülecektir. 

 
Bilgiye Erişim Merkezi 
Projenin amacı: Bakanlığın gereksinimleri doğrultusunda her türlü bilgi kaynağını sağlayan 

ve bunlardan maksimum düzeyde yararlanmayı olanaklı kılacak bir bilgiye erişim sistemi ve 

merkezi oluşturmaktır. 

Hedef kitlesi: Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşta Teşkilatı, öğretmenler, öğrenciler, 

araştırmacılar olan bu proje, Kasım 1998 tarihinde başladı. Merkez, Temmuz 2001 de 

internet üzerinden veya yerinden erişim hizmeti verecek biçimde kullanıma açılmıştır. 

Kurumun ürettiği TV programları internet üzerinden izlenebiliyor. Web OPAC da hizmete 

sunuldu.  

 
Sayısal Arşiv 

Projenin amacı: MEB’in gereksinimleri doğrultusunda görsel-işitsel materyal arşivinin 

sayısallaştırılması için gerekli sistemlerin kurulması, sayısallaştırma, kaynaklara erişimi 

düzenleme ve bunlardan yararlanmayı sağlamaktır.  

Hedef kitle: MEB merkez ve taşra teşkilatı, öğretmenler, öğrenciler ve araştırmacılardır. Alt 

proje olarak Sayısal Fotoğraf Arşivi Projesi 2002 sonunda tamamlanacak. Bu proje 

kapsamında, çalışma tamamlandığında internetten hizmete sunulacak, eğitim-öğretim, 

kentlerimizin geçmişi ve bugünü, Atatürk konulu 50.000 fotoğraf ve slayt yer alacaktır. 

Projenin 2004’ün sonunda tamamlanması planlanıyor. 

 

Eğitişim Projesi 
“Eğitişim Teknolojileri Veri Tabanı Projesi” bilgilerin çok kısa bir zamanda ve yok denecek 

kadar az bir maliyetle elde edilmesini sağlayacaktır. Kısa bir zaman sonra hem Milli Eğitim 

Bakanlığı hem Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü hem de il Milli Eğitim Müdürlükleri 

internet sayfalarından daha detaylı bilgiye erişebileceklerdir. Bu çalışma ; Bakanlığımız ve 

diğer Bakanlıklar ile ilgili kuruluşların eğitim, satın alma, bakım ve onarım politikalarını 

belirlemede ışık tutacaktır. Ayrıca üniversitelerde yapılacak akademik çalışmalara katkıda 

bulunacak bir veri olacaktır. Bunların yanısıra eğitim konusunda araştırma yapan kişi ve 

kuruluşlardan haber hazırlayan basın mensuplarına, okullara bağış yapacak kişi ve 
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kuruluşlardan çocuğunu kaydettireceği okulun donanımını öğrenmek isteyen veliye kadar 

toplumun çeşitli kesimlerine, çeşitli seviyelerde katkıda bulunacak bir çalışma olacaktır. 

 

Proje Önerileri: 
Uzaktan Eğitim 

MEB mevcut işgücüne sayısal okuryazarlık kazandıracak bir uzaktan eğitim modeli 

oluşturulması çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda; 

 Mevcut eğitim merkezlerinin dönüşümü,  

 Halen aktif hizmet veren öğrenme merkezlerinin yaygınlaştırılması ve internet 

erişimlerinin sağlanması, 

 Uzaktan eğitim için gerekli altyapının (donanım, web ve içerik) kurulması, 

 İçeriğin sürekli yenilenmesi  

hedeflenmektedir. 

 

e-Öğrenme Yoluyla Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi 

“....e-öğrenme, eğitim ve öğretimin tüm sektörlerinde anaokullarından, üniversitelere 

kadar, öğrenmenin gerçekleşmesi ve kalitesinin artmasında gelişmeleri destekleyecek bir 

yol olarak görünmektedir. Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin eğitiminde e-öğrenme ve 

bu süreçteki öğrenme bileşeni üzerine yoğunlaşmaya yönelmelidirler. Bu yeni hizmetlerin 

ve içeriğin başarılı kullanılması büyük oranda öğretmenlerin katılımına ve öğretimin 

kalitesine bağlıdır. Öğretmenler yardımlaşmayı, yeni eğitimsel kaynaklar tasarlamayı, 

öğretimlerini değerlendirmeyi, öğrenme ve öğretime yönelik yaklaşımlarını geliştirmek için 

teknolojiyi bir araç olarak kullanmayı öğrenmelidir. Bu anlamda, pedagojik ortam çok 

önemlidir ve bu alanda en iyi uygulamalara ulaşmak için çok çalışılmalıdır...” 

MEB öğretmenlerin hizmetiçi eğitiminin daha verimli hale getirilmesi ve sürekliliğinin 

sağlanması amacıyla e-öğrenme yoluyla hizmetiçi eğitim konusunda geleceğe yönelik 

planlar yapmaktadır.  

 

Eğitim Portal Projesi 
Eğitimde teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak, sistemli ve planlı bir politika olarak 

yürütmek, hem eğitimimizin kalitesini yükseltmenin yolu, hem de öğrencilerimizin, 

öğretmenlerimizin ve eğitimden beklentisi olan tüm bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermenin 

yoludur. Bu aynı zamanda bugünün yöneticilerinin de tarihi sorumluluğudur. 

Bilgiye ulaşmada coğrafi sınırlar silinmeye , dünyada üretilen bütün bilgiye en hızlı şekilde 

ulaşılmaya başlanmıştır. Yeni bin yılda okullarımızın ve öğrencilerimizin de bu sınırsız bilgi 
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kaynaklarına ulaşma imkanına kavuşması tarihi bir sorumluluktur. Bilgi teknolojisi araçlarını 

okullarda yaygınlaştırmak için tüm insan gücümüzü, mali kaynaklarımızı, en önemlisi 

ufkumuzu seferber etmeliyiz. Bu amaçla, Milli Eğitim Bakanlığında “Eğitim Portalı” 

oluşturulması çalışmaları; eğitimin her seviyesinde, çağdaş bilgi ve iletişim teknolojileri 

desteğiyle gerçekleştirilecektir. 

Portal aracılığıyla verilecek hizmetler, kullanıcı istekleri ve internetin gelişimine bağlı olarak 

sürekli geliştirilecektir. 

Bu hizmetler: 

1- Müfredata uygun  ve onu destekler yazılımlar, 

2- Öğrencinin, öğretmenin, yöneticinin ve ailelerin isteklerini karşılayan, Türkçe, 

sürekli, güncel, güvenilir ve zengin eğitsel içerikler,  

3- Danışma ve yönlendirme hizmetleri, 

4- Uzaktan senkron ve asenkron eğitim hizmetleri, 

a) Hizmetiçi eğitim 

b) Uzaktan eğitim yoluyla yabancı dil eğitimi  

c) Uzaktan eğitim yoluyla mesleki vb. eğitim 

5- Okulun yönetim hizmetleri, vb.,  

6- Öğrenci, öğretmen, yönetici ve ailelerin karşılıklı iletişimi; e-posta, web sayfaları 

vb. hizmetler, 

7- Arama motorları ve linkler aracılığı ile gerekli site yönlendirmeleri vb., 

8- Örgün eğitim dışındaki hedef kitleye, torundan dedeye ihtiyaç duyacakları bütün 

eğitim içeriklerini ve benzer hizmetleri sağlayacak şekilde sürekli eğitim vb. 

olacaktır. 

 

Sanal Eğitim Kütüphanesi 
Öğretmen ve öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda derslerin işlenmesine ve 

öğrenilmesine yardımcı olacak eğitim yazılımları oluşturmak, bu yazılımlara ulaşmayı ve 

yeni yazılımlar eklemeyi olanaklı kılacak bir sistem oluşturmak. Haziran 2002’de 

başlatılacak projenin 2003’ün sonunda tamamlanması planlanmaktadır. 
 

Müfredatın Yenilenmesi  
Temel eğitim, hem temel yaşamsal becerilerin edinilmesi hem de ortaöğretimi önceleyen 

süreçtir. Ortaöğretimin önemi ise; öğrencilerin bir meslek seçme aşamasına gelmeleridir. 

Yarının mesleklerine hazırlanmak ve yaşamsal becerileri kazanmak için BT kullanımı temel 

eğitimde esasen bir araçtır. 
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Bunun sağlanabilmesi, BT araçlarını ve yöntemlerini derslerde ve ders dışı zamanlarda 

sürekli kullanmakla olanaklıdır. Ders dışı zamanlarda öğrencilerin BT araçlarını nasıl ve ne 

amaçlarla kullanacaklarının ise; BT’nin derslerdeki kullanım biçimlerine göre gelişmesi 

beklenmelidir. Burada ilk olarak derslerdeki kullanımdan söz etmek yerinde olacaktır. 
 

BT araçlarının derslerde kullanımı konusunda yapılan tartışmalarda belki de en sık sözü 

edilen konu müfredatın değiştirilmesi veya BT’nin müfredata entegrasyonudur. Milli Eğitim 

Bakanlığı “Çağı Yakalama 2000” Raporuyla da ortaya koyduğu gibi hızlı bir gelişim 

içindedir. Temel eğitimin 5 yıldan 8 yıla çıkartılması, bunun ortaöğretimi de içine alacak 

biçimde genişletilmesi için sürdürülen çalışmalar bu gelişim ve değişimin en iyi kanıtlarıdır. 
 

Bir alanda yapılan değişim ise bir başka alandaki değişimi, gelişimi tetiklemekte, 

zorlamakta yada zorunlu hale getirmektedir. Bu açıdan bakıldığında eğitimde BT’nin 

kullanılması müfredatta da değişikliklerin ve uyumlaştırmaların yapılmasını gerekli 

kılmaktadır. Burada da Talim ve Terbiye Kurulu başta olmak üzere Bakanlık Merkez 

Teşkilatı’nın ilgili birimlerine önemli görevler düşmektedir.  

 

BT’nin müfredata entegrasyonunda öncelikle BT araçlarının hangi derslerde, hangi 

konularda ve hangi hedefler ve davranışlar için kullanılacağı belirlenmelidir. Daha sonra 

bunların uygulamadaki etkinliği ve öğrenci başarısına etkisi incelenmelidir. Aynı zamanda 

okullardaki öğretmenlerin görüş ve önerilerinin de sürece katılması için geniş ölçekli 

araştırmalar yapılmalıdır. Tüm bunlar için aynı zamanda ilköğretim okullarının teftişleri BT 

araçlarının kullanımını da denetleyecek ve yönlendirecek biçimde yeniden ele alınmalıdır. 

Müfredatın yenilenmesinde uygulama sonuçlarına bakılmalı ve buradan yola çıkarak 

güncellenecek teknolojinin yeni yönelimleri için yeni görüşler ortaya konulmalıdır. 

 

Öğrenme Merkezleri 
Öğrenme Merkezleri; Milli Eğitim Bakanlığı’nın Çağı Yakalama 2000 Programı’nda 

hedeflendiği şekilde ve Avrupa Birliği normlarıyla uyumlu bir biçimde yaşam boyu öğrenme 

felsefesiyle oluşturulan mekanlarıdır. 

MEB’nın ilköğretim okullarında bulunan tüm “Bilgi Teknolojisi Sınıfları” ve orta öğretim 

okullarında bulunan “Bilgisayar Laboratuarları ” öğrenme merkezleridir. Söz konusu 

mekanlarda tüm yıl, tüm gün, formal ve enformal programlar çerçevesinde Internet 

erişimli bilgisayarlar ve mevcut tüm gelişmiş bilgi teknolojisi araçlarıyla herkese hizmet 
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verilebilmektedir. MEB tarafından yayınlanan genelgelerle okul yönetimlerine BT sınıflarının 

tüm yurttaşların kullanımına sunulması yönünde talimat verilmiştir.   

Okul ortamlarının dışında, ancak yine okulların kaynak ve olanaklarını daha etkin kullanma 

amacıyla çeşitli işbirlikleriyle kurulan 11 Öğrenme Merkezi ile 16 destek birim vardır. 

Bunlardan ilki 1998 yılında UNICEF-TKV-MEB işbirliği ile başlayan ve bugün MEB-UNICEF 

işbirliğinde Ankara, Erzurum, Van, Yozgat ve Düzce’de yaklaşık 1000 kız öğrenciye hizmet 

veren “Kızlar için Açık İlköğretim Öğrenme Merkezleri” uygulamasıdır.  

İkinci olarak Başbakanlık koordinesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Eğitim Vakfı 

işbirliğinde kurulan ve Mayıs-2001’de açılmış olan Konya-Karapınar-Hotamış Öğrenme 

Merkezi sayılabilir. 

Üçüncü uygulama olan Başbakanlık Köy-Kent Projeleri kapsamındaki Öğrenme 

Merkezlerinden Ordu-Mesudiye-Türkköyü ve Van Özalp Dorutay’da açılacak olanların 

projeleri tamamlanmıştır. Mesudiye Öğrenme Merkezi’nin donanımı Milli Eğitim Vakfı’nın 

katkılarıyla sağlanmış ve kurulumu tamamlanmıştır. 

Bir diğer uygulama Zonguldak-Ereğli’de Erdemir İlköğretim Okulu’nun eski binasının 

Öğrenme Merkezi olarak düzenlenmesidir. Proje oluşturulmuştur, diğer hazırlıklar 

tamamlanma aşamasındadır. Bunların dışındaki başvurular da Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir. Özet olarak Öğrenme Merkezleri, örgün ve 

uzaktan eğitim öğrencilerine, çocuklara, gençlere, yetişkinlere bilgi ve iletişim 

teknolojilerine erişim olanağı sunan, en yakın okul mesafesinde ve her zaman açık 

öğrenme ortamlarıdır.         

 Amaç: 

Öğrencilere, öğrenci olmayan gençlere ve yetişkinlere; 

 Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma olanağını, 

 Boş zamanlarını yararlı etkinliklerle değerlendirme olanağını, 

Ayrıca, açık öğretim öğrencilerine; 
   Yüz yüze eğitim hizmetini, 

    Öğrencilik hizmetlerini sunmak. 

Hedef Kitle: 
 Her kademedeki açık öğretim öğrencileri, 

 Her kademedeki örgün öğretim öğrencileri, 

 Her kademedeki Yaygın Öğretim Öğrencileri, 

 Her yaştan kendini geliştirmek yada herhangi bir konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen 

vatandaşlar. 
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4.2.b.  Bilgi tabanlı ekonomide iş gücünün geliştirilmesi (ÇG: 1)  
 

Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı Geniş Alan Ağ bağlantıları yapılmış, çift 

yönlü bilgi ve belge iletişimi, sesli ve görüntülü iletişim yapılması planlanmaktadır.  İnternet 

bağlantı kapasitesi 34Mbps’dir.  
 

Özel Öğretim Kurumları 
MEB Özel Öğretim Kurumlarına bağlı Özel Bilgisayar kursu  sayısı toplam 727, genel 

kontenjan 38.883 adettir. Bilgisayar okur yazarlığı, bilgisayar işletmenliği, bilgisayar 

yardımcı programcılığı, bilgisayar programcılığı, bilgisayar analist programcılığı, bilgisayar 

bakım onarım elemanı yetiştirme konularını  kapsar. bu kurslar hemen her ilde en az 1 

adettir.   
 

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Halk Eğitim Merkezleri aracılığı ile son üç yılda açılan kurs 

ve katılımcı sayıları: kurs 18.456, toplam kursiyer sayısı 364.283 (170.338 bayan, 193.925 

bay) kişidir.  

 

Kobi'lere Yönelik Eğitimler 
Bilgi tabanlı ekonomide iş güçü yaratılması yönünde KOSGEB sanayi işletmelerinin yoğun 

olduğu bölgelerde, özellikle bilgisayarı bulunmayan işletmelerimizi elektronik ticarete 

yakınlaştırmak için, internet ile tanıştıkları, bilgiye daha kolay ve daha hızlı ulaşabilecekleri 

internet kıraathaneleri kurmaktadır. Bu çerçevede; 35 adet internet kıraathanesi 

sanayicilere hizmet vermektedir.  2001 yılında 60 eğitim programı gerçekleşmiş olup, 240 

kişi eğitilmiştir.  

Bunun dışında; KOSGEB bünyesindeki 28 adet Küçük İşletmeler Geliştirme Merkez 

Müdürlüğü (KÜGEM), toplam 1.134 kişiye bilgi teknolojileri konusunda eğitim verilmiştir. 

 
ECDL (Avrupa Bilgisayar Okur Yazarlığı Yetkinlik Belgesi) 
Bilişim kültürünün yaygınlaştırılması çalışmalarındaki temel noktalardan biri, geniş toplum 

kesimlerinde bilgisayar okur-yazarlık becerisinin yaratılması ve bunun belgelendirilmesidir. 

Bu amaçla gerek kamu, gerek özel kesimde kurs ve sertifikasyon programları uygulanmış 

olmakla beraber istenilen verimin ve standardizasyonun yaratılabildiğini söylemek zordur. 

Benzer çabaların uluslararası platformda da sürdüğü bilinmektedir. Avrupa Birliği 

ülkelerindeki çabalar CEPIS (Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konfederasyonu) 

bünyesinde yapılan çalışmalarla sonuca ulaşmış ve Türkiye Bilişim Derneği’nin de üye 

olduğu CEPIS tarafından oluşturulan ECDL Vakfı tüm Avrupa ve giderek dünyada geçerli 
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bir sertifikasyon programı oluşturmuştur. ECDL (Avrupa Bilgisayar Kullanım Belgesi veya 

TBD’nin tanımı ile Avrupa Bilgisayar Okur Yazarlığı Yetkinlik Belgesi) Programı ile Avrupa 

Topluluğu ülkelerinde yaşayan insanların aynı standartlarda bilgisayar okur-yazarlığı 

bilgileriyle ortak bir belgeye sahip olmaları hedeflemektedir. Bu kapsamda, tüm Avrupa 

Birliği’nde geçerli bir sertifikaya sahip olacaklardır. 
 

Bu çalışmalara paralel olarak, Türkiye Bilişim Derneği, isteyen herkesin kişisel bilgisayar 

kullanıcılığında bilgi ve beceri düzeyinin belirlenmesini sağlamak amacıyla, ECDL sınav ve 

sertifikasyon programını ülkemizde de uygulamaya koyacaktır.  

ECDL Sertifikasını oluşturan modüller şunlardır: 

1. Bilişim teknolojisinin temel kavramları 

2. Bilgisayar kullanımı ve dosya yönetimi 

3. Kelime işlem programı 

4. Hesap tabloları 

5. Veritabanı/dosyalama sistemleri 

6. Sunu programları 

7. Bilgi iletişim hizmetleri 

Programın temel dayanağı, sertifika sınavlarındaki ciddiyet ve bunun sürekliliğidir. Bu 

amaçla üç kademe sınav denetim sistemi işletilmektedir. Bunlar ECDL-F, TBD ve sınav 

organizasyon şirketinin denetimlerindedir. 

 
 
4.2.c. Bilgi tabanlı ekonomiye herkesin katılımı konusunda çalışmalar (ÇG: 

4,3,7,9,10) 
 
Engellilerin Bilgiye Erişimi 
  
Erişilebilirlik ilkesiyle uyumluluğun sağlanması için konuyla ilgili yasalar ve standartlar 

gözden geçirilerek, öncelikle kamu web sitelerinin “WAI Standartlarına” uyumu sağlanmaya 

çalışılacaktır.  

Bir ülkenin bir kesiminin bilgi toplumu olma yolunda ilerleyerek, düşünce ürünleri 

karşılığında alım gücü elde etmesi, diğer bir kısmının ise, başka ülkelerdeki ucuz işgücü ile 

rekabet edebilmek için zor koşullar altında bilek güçleri ile alım gücü peşinde koşması 

kuşkusuz toplumsal huzursuzlukların kaynağı olacaktır. Bu nedenle, toplumun her kesimin 

bilgi ekonomisi ile ilişkisinin kurulmuş olması, doğrudan fikir üreterek olmasa bile, fikir 

üreten kesime yardımcı olan ikincil işlerde çalışarak bilgi pastasından payını almasının 

sağlanması toplum huzuru açısından yarar taşıyacaktır. Toplum içerisinde uçurumların 
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oluşmaması ve huzursuzluk kaynağı olmaması için, bilgi toplumuna geçişte toplu bir 

hareketin yaşanması ve toplumun her kesiminin katkısının mümkün olduğunca sağlanması 

gerekmektedir. 

Bu açıdan, bilge sınıfının yanı sıra, bu sınıfa birincil hizmetleri götürecek olan bilgi 

teknisyenlerinin de yetiştirilmesi gerekmektedir. Avrupa’da bu alanda büyük bir açık 

bulunmaktadır. Almanya 20,000 bilgi teknisyeni için dış alım yapma kararı almış, ve bunun 

2,000’lik ilk dilimi için sınırlarını açmıştır.  

Ülkemizde de, VIII. 5 Yıllık Kalkınma Planı için hazırlanan komisyon raporlarında, plan 

döneminde, “%40’ı yazılım, %40’ı donanım ve %20’si Bilgisayar İşletimi eğitimi almış 

25,000 eleman gerekeceği” belirtilmiştir.  Üniversiteler ve diğer eğitim kurumları bu açığı 

kapatmak için çalışmalar yapmalıdır. 

Destek hizmeti vererek kurulacak bilgi toplumu altyapısının, ve bireylerin elindeki bilgi 

toplumu araçlarından oluşan üstyapı ile uygulama kolaylıklarının (araçlar, yazılım) çalışır 

tutulmasını sağlayacak bu ikinci çevrim yeni toplum kesiminin oluşması için öncelikli 

önlemler alınmalıdır. Üçüncü çevrim olarak nitelenebilecek ve yardımcı hizmetlerde 

çalışacak kesim ile birlikte toplumun önemli bir kısmı bilgi ekonomisinden yararlanan 

duruma getirilebilecektir. 

TBD, bu konudaki çalışmalarının başlangıçı olarak ‘Görme Engelliler Çalışma Grubu’nu 

kurarak, Türkiye’de görme engellilerinin bilgisayar ve internetten faydalanması için gerekli 

standartların oluşturulması çalışmalarına başlamıştır. 

Engellilerle ilgili olarak daha çok genel amaçlı (tekerlekli sandalye, yatak vb.) standartlar 

hazırlanmış, bilgi teknolojisi ürünlerinin erişilebilirliğine yönelik olarak Avrupa’da hazırlanan 

standardların Türk Standardı haline getirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülecektir.  

Standard sayısının fazla olmayacağı beklenmektedir, bu nedenle standartların 

hazırlanmasında bir sorun görülmemekle birlikte, bu durumun teknolojik yatırımlarda 

fiyatları artıracağı hususu dikkate alınmalıdır. Zira, ülkemizde mevcut teknolojiye erişimde 

ekonomik sıkıntı zaten bulunmaktadır, bu teknolojilerin özel istekleri de karşılar durumda 

sunulabilmesi, maliyetleri artıracaktır. Avrupa’daki uygulamalar takip edilerek gerekli 

standardizasyon çalışmaları yapılacaktır. Standardlar konusunda bir sorun 

görülmemektedir; fakat yasal mevzuatın ayrı olarak ele alınmasına ihtiyaç vardır. Kamu 

web sayfaları için Web Erişilebilirlik Girişimi’nin (WAI) çalışmaları takip edilerek web sayfası 

hazırlanmasında izlenecek yöntemler kamuoyunun bilgisine sunacaktır. WAI’nin çalışmaları 

ile ilgili detaylı bilgiye: 
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http://www.w3.org/WAI/about.html adresinden, kılavuz dokümantasyona ise 
http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990324/full-checklist  adresinden 
erişilebilir.  
 
Bu konu  öncelikle yasal açıdan çözümlenmeli ve standardizasyon ile desteklenmelidir. 
Türkiye’de bu konuda nihai çalışmaları yapmak üzere  Başbakanlık Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı, TSE, TÜBİTAK, TBD,vb. kurumlardan bir çalışma grubu kurulmalıdır.   
  
 
4.3. Internet kullanımının yaygınlaştırılması 
 
4.3.a. e-Ticaret   (ÇG: 6,3,10) 

e-ticarette de tüketici güvenliğinin temin edilmesini ve tüketicinin özel olarak korunmasını 

sağlamak amacı ile hazırlanmış olan “4077 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı” Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştur.  

KOSGEB, GoDigital Girişimi kapsamında İş diyalogu adında bir Web sitesi oluşturmayı 

planlamaktadır. 
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4.3.b.  e-Devlet: Kamu hizmetlerine elektronik erişim (ÇG: 11,7,3,6) 

 

e-Devlet kapsamında yapılan çalışmalar: 
 

KamuNet  Teknik Kurulu  
1998 yılında Başbakanlık genelgesiyle oluşturulan KamuNet Teknik Kurulu gerek eAvrupa+ 

gerekse e-Türkiye çalışmaları doğrultusunda e-Devlete geçiş vizyonunu oluşturarak 28 

Şubat 2002 tarihinde yeni bir organizasyon yapısıyla göreve başlamıştır. 

İlk iş olarak “e-Devlete Geçiş Eylem Planı” oluşturulmuştur. Oluşturulan bu eylem planında 

yapılacak işler ve stratejiler kısa, orta ve uzun dönem olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmalar 

bu plan kapsamında sürdürülmektedir. 

KamuNet Teknik Kurulunun ana görevlerinden biri bilgi toplumuna geçiş sürecinde bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin getirdiği olanaklardan yararlanarak devletin etkin, şeffaf, güvenli, 

hızlı ve kesintisiz hizmet sunacak e-Kurum’ların oluşturulmasını sağlamak ve devlet ve 

vatandaş arasındaki ilişkileri elektronik ortama taşımak için devlet e-Kapı’sını (portalını) 

oluşturmaktır. 

Başbakanlık aracılığı ile her kurumda e-Devlet’ten sorumlu bir grubun (e-Kurum çalışma 

grubu) olması için genelge hazırlanmıştır. Bu genelgenin gönderilmesi ile her kurumda e-

Kurum çalışmalarını yönlendirecek bir proje grubu oluşturulacaktır. Bu proje grubuna 

KamuNet tarafından hazırlanmakta olan e-Kurum kılavuzu (e-Kurum tanımı ve günümüz 

şartlarına uygun e-kurum ölçütlerini içeren) yol gösterici olacaktır. Böylece çalışmaların bir 

eşgüdüm dahilinde ve kontrollü bir biçimde gerçekleşmesi sağlanacaktır.  

e-Kurum çalışma grubu tarafından belirlenen ve e-Kurum projesinde çalışacak personele 

bir eğitimin verilebilmesi için TODAİE ile görüşülmüş ve hazırlanmakta olan bir program ile 

ülke çapında kurumsal bir eğitim verilmesi kararlaştırılmıştır. Eğitim sadece bu programla 

sınırlı kalmayacak, kişilerin kurumlarında yapacakları çalışmalarda, edinilen bilgilerin 

uygulanması ve uygulamanın kontrol edilmesiyle devam edecektir. 

Yürütülen çalışmalar doğrultusunda Devlet e-Kapı’sının (portal) isminin tespiti için bir anket 

çalışması başlatılmıştır. Ancak daha geniş katılım sağlanarak, vatandaşın benimsediği bir 

ismin seçilmesi için KamuNet web sayfasından da ankete katılım hedeflenmiştir. Haziran 

2002 başında anket sonuçları alınacaktır. Bu arada sayfanın içeriği ile ilgili çalışmalar da 

devam etmektedir. Devletin e-Kapı’sı ile ilgili çalışmalar da aynı tarihlerde sonuçlandırılarak 

kullanıma açılacaktır. Bu aşamada sektörel bazda vatandaşa sunulan hizmetler tespit 

edilmektedir.  
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Bu çalışmalar çerçevesinde kısa dönemde yapılması düşünülen çalışmaların büyük bir kısmı 

tamamlanmış olacaktır. 

Çalışmalar hakkında, web sayfası www.kamunet.gov.tr adresinden sunum yapılarak 

kamuoyunun görüşleri alınmaktadır. Bu sayfa aynı zamanda e-Devlet kavramı konusunda 

bilgi vererek kamuoyunu aydınlatma amacıyla tasarlanmıştır. 

Türkiye’deki bilgi teknolojileri altyapısının gerek kamu gerek özel sektör gerekse üniversite 

nezdinde mevcut durumunu ortaya koymak, e-idare ve e-eğitim çalışması ve kamu 

projelerinde ortak veri tabanı oluşturmak için çalışmalar sürdürülmektedir. e-Türkiye 

mevcut durumun tespiti  için anket uygulaması çalışmaları yapılacaktır.  Ankette; 

 İstenecek bilgiler servisler, talepler, internet vb. konularda olması, 

 İnternet erişim maliyetleri ile ilgili çalışmanın yapılması, 

 Kullanıcıların karşılaştığı hukuki ve teknik sorunların tespit edilmesi, 

 Kaliteyi artırmak için neler yapılabilir sorusuna cevap bulunabilmesi, 

 En ucuz en kaliteli bir şekilde sürdürülebilir eğitim ile vatandaşın kendini 

geliştirmesi, 

 Minimum gelinmesi/olması gereken noktanın çıkartılması, 

 Mevcut durum tespitinin üç kapsamda yapılması, 

o Teknik kapasite 

o Hizmetler 

o İnsan gücü 

Görüşleri çerçevesinde değerlendirmeler yapılacaktır. (EK-5  uygulanacak anket taslağı) 

 

e-İmza ile güvenli işlem yapılan uygulamalar arasında, Dış Ticaret Müsteşarlığının 

elektronik yazışma evrak akış sistemini düzenleyen “Pilot Otomasyon Projesi (POP)”; SPK 

ve İMKB ile TÜBİTAK-BİLTEN’in (SPK-İMKB Kamuyu Aydınlatma Otomasyon Projesi) e-

imza uygulaması yer almaktadır.  

 

Dtm-Pilot Otomasyon Projesi (Pop) 
Kamuda elektronik yazışmaların yapılması amacıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 

Pilot Otomasyon Projesi (POP) yürütülmektedir. 

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve İGEME’yle, ayrıca anılan Bağlı Kuruluşlarla 

ihracatçı firmalar arasında, gizlilik dereceli olmayan Karma Ekonomik Komisyon 

Toplantıları, Serbest Ticaret Anlaşmaları, yurtdışı ihale duyuruları ve ülkelerin ticari 

mevzuatlarındaki gelişmelere ilişkin yazışmalar ile bu konularda, ilgili Daireler arası 
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yazışmaların elektronik ortamda yapılması amacıyla oluşturulan POP uygulamasına 8 Mayıs 

2000 tarihi itibariyle geçilmiştir. 

Projenin, resmi yazışmaların e-posta yoluyla yapılması için örnek teşkil etmesi amacına 

uygun olarak, 26/4/2000 tarihinde Müsteşarlığımız Başkanlığında gerçekleştirilen Elektronik 

Ticaret Koordinasyon Kurulu Toplantısında karara bağlanan e-Ticaret Eylem Planına 

(4.Madde) dahil edilmiş ve Kurul tarafından, Başbakanlık Bilim ve Teknoloji Yüksek 

Kurulu’na (BTYK) arz edilmesi amacıyla proje sonuçlarının izlenmesi öngörülmüştür. 

Dış Ticaret Müsteşarlığının 20/8/2001 tarih ve 2001/995 sayılı Makam Onayı kapsamında, 

projede kullanılacak elektronik imza konusunda, TÜBİTAK-Ulusal Elektronik ve Kriptoloji 

Araştırma Enstitüsü ile imzalanan 27/8/2001 tarihli ön protokol çerçevesinde işbirliği 

yapılarak, e-imza modülünün uygulanmasına 26 Ekim 2001 tarihi itibariyle geçilmiştir. Bu 

aşamada, UEKAE tarafından üretilen elektronik imzaların akıllı kartlara yüklenerek mevcut 

e-posta sistemine entegre edilmesi için test çalışmaları yapılmıştır. 

POP vesilesiyle yürütülen elektronik yazışma ve kayıt sistemi diğer Müsteşarlık  birimlerince 

aynı konularda yürütülen çalışmalara örnek teşkil etmiştir. Nitekim, daha önce PC 

ortamında yapılamayan evrak kayıt sisteminin tamamı POP’daki kayıt sistemi ile entegre 

olarak PC ortamına aktarılmış ve Ocak 2002 itibariyle hizmete geçmiştir. 

Dışişleri Bakanlığınca yürütülen evrak sistemi örneğinden de, POP kapsamında seçilen 

yazılım araçları ve tekniklerin tutarlılığı daha net olarak görülmüştür. 

Ocak 2002 itibariyle, mevcut teknik donanımla çalışmaları devam ettirilen proje amacına 

ulaşmıştır. Projenin TÜBİTAK-UEKAE işbirliği  yürütülen elektronik imza ile ilgili testleri 

başarılı olmuştur. 

Proje uygulaması ve sonuçları Elektronik Ticaret Kurulu Hukuk Grubu ve ilgili Kuruluş 

temsilcileri ile birlikte hazırlanan yasa tasarısı çalışmalarına ışık tutacaktır. Bu konuda 

gerekli koordinasyon çalışmaları sürdürülecektir. 

 

SPK-Kamuyu Aydınlatma Otomasyon Projesi 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve TÜBİTAK 

Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü (BİLTEN) tarafından gerçekleştirilecek 

olan, sermaye piyasalarında işlem gören halka açık şirketlerin ve aracı kurumların kamuyu 

aydınlatma amacı ile bilanço ve mali tablolarına ilişkin olarak yapacakları bildirimler ile 

şirket özel durum açıklamalarının, bilgisayar ağları üzerinden elektronik ortamda güvenli 

olarak iletileceği bir projedir. “Kamuyu Aydınlatma Otomasyon Projesi”, şirketlerin internet 

üzerinden gönderecekleri bilanço ve mali tablolar için, bilgi güvenliği koşullarını sağlamak 
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amacıyla açık anahtarlı altyapı teknolojilerini kullanmayı öngörmüştür. Bu kapsamda proje 

en son yazılım teknolojilerinin kullanıldığı, iş verimini arttıran çağdaş uygulamalar için iyi bir 

örnek oluşturmaktadır. e-Kimlik ve e-İmza olarak isimlendirilen teknolojiler ve bu 

teknolojilerin yer aldığı proje, bu alanda Türkiye’de gerçekleştirilecek ilk uygulama 

olacaktır.  

AB’nin sınıflandırmasına göre kamuda e-Ticaret şu alanları kapsamaktadır: (Avrupa 

Komisyonu’nun Public Administration and E-commerce in Europe biriminin sınıflandırması) 

1. Mal ve hizmetlerin elektronik satın alımı 

2. Elektronik ihale 

3. Elektronik sipariş 

4. Elektronik sözleşme 

5. Elektronik satış 

6. Elektronik ödeme 

Türkiye’deki tüm kamu kurum ve kuruluşları WEB sayfalarında vatandaşa bilgi 

sunmaktadır.  

 

Vatandaşa Hizmet Sunan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Örnek Projeleri 
İçişleri Bakanlığı : www.icisleri.gov.tr  

Pasaport başvurusu elektronik ortamda yapılabilmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı : www.meb.gov.tr  

Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı personeli yanında, Öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler 

ve veliler için hizmet verilmektedir. 

Sağlık Bakanlığı: www.saglik.gov.tr  

Sağlık ocakları ve hastaneler arasında bilgi değişimine yönelik telematik ağ projesi pilot 

aşamadadır.       

Adalet Bakanlığı : www.adalet.gov.tr  

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce, Adli Sicil kayıtlarına ilişkin sorgu sonuçları 

ilgililere çevrimiçi verilmektedir.  

TC Merkez Bankası : www.tcmb.gov.tr  

Türk Lirası ödemelerinin ve menkul kıymetlerin bankalar arasında elektronik ortamda, 

gerçek zamanlı olarak aktarılmasını ve gerçek zamanlı mutabakatını sağlayan EFT-

Elektronik Fon Transferi Sistemi (uluslararası literatürde TIC-RTGS Turkish Interbank 

Clearing – Real Time Gross Settlement System) ile Elektronik Menkul Kıymet Transfer 

Sistemi (uluslararası literatürde TIC-ESTS Turkish Interbank Clearing-Electronic Securities 
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Transfer and Settlement System), Bankacılık sektörü içerisinde veri alışverişlerinin 

elektronik ortamlarda yapılmasını sağlayan EVAS-Elektronik Veri Aktarım Sistemi, kurlar, 

periyodik rapor ve bültenler ile diğer istatistiksel bilgilere erişimi sağlayan EVDS Elektronik 

Veri Dağıtım Sistemi bulunmaktadır.  

Devlet İç Borçlanma Senetlerinin halka arzı Merkez Bankası şubeleri aracılığı ile 

yapılmaktadır.   

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü : www.khgm.gov.tr  

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi tarafından 

hazırlanan “Kırsal ve Tarımsal Altyapı Veri Tabanı” ve “Türkiye Toprak Veri Tabanı” intranet 

ve internet üzerinden hizmete sunulmuştur. 

Gümrük Müsteşarlığı :  www.gumruk.gov.tr  

Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi kapsamında gümrük işlemlerinin tamamı 

gerçek zamanlı (real-time) olarak bilgisayar ortamında yapılmaktadır. 

Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu : www.spk.gov.tr  

Borsa üyesi aracı kuruluşlar yatırımcılardan, internet de dahil olmak üzere çeşitli elektronik 

ortamlar üzerinden emir toplamaktadırlar. 

IMKB piyasalarında oluşan piyasa bilgileri “IMKB Veri Yayın Sözleşmesi” kapsamında, veri 

yayın sistemi üzerinden ve veri yayın kuruluşları vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. 

IMKB Takasbank A.Ş. nezdinde kayıtlar bilgisayar ortamında izlenmektedir.   

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı : www.ssk.gov.tr  

Emekli sigortalılara ilişkin ödeme bilgileri internet üzerinden sorgulanabilmektedir. 

Maliye Bakanlığı : www.maliye.gov.tr  

Gelirler Genel Müdürlüğü : www.gelirler.gov.tr WEB adresinde Türkçe ve İngilizce olarak 

hizmet verilmektedir. Sayfada ayrıca, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir 

Vergisi,  Vergi Kimlik Numarası sorgulama,  işlemleri yapılabilmektedir. 

MOTOP (Motorlu Taşıtlar  Otomasyon Projesi) kapsamında Eylül 1999’den itibaren  

mükellefler, 17 Vergi Dairesine kayıtlı  yaklaşık 5 milyon taşıtla   ilgili kimlik bilgileri, 

motorlu taşıtlar vergisi borç bilgileri,  trafik para cezası borç bilgileri, tüm tahsilat bilgileri,  

kendilerine  ait tüm araçlar bilgilerini sorgulayabilmektedir. İnternet ortamında Motorlu 

Taşıtlar Vergisi ve trafik para cezalarının ödenebileceği bankalara linklerde bu bölümde 

bulunmaktadır.  
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VEDOP (Vergi Dairesi Otomasyon Projesi ) kapsamında, İnternet Vergi Dairesi, Eylül 2000’ 

de kurumlar vergisi mükellefleri, Eylül 2001 den itibaren de Gelir Vergisi Mükellefleri için 

hizmet vermeye başlamıştır. 

Bu uygulama ile mükellefler, 22 ilde toplam 154 Vergi Dairesinde kayıtlı mükellefler  

mevcut mükellef kimlik bilgilerini, 2000 yılı Ocak ayından itibaren beyan ettikleri Gelir, 

Kurumlar, Katma Değer Vergisi ve Muhtasar beyannameleri ile ilgili tahakkuk, tahsilat, 

vadesi gelen ve gelmeyen borç bilgilerini ve varsa gecikme zammı tutarlarını, bu 

dönemlerle ilgili ek   tarhiyat   bilgilerini, Vergi borcundan dolayı yurtdışı çıkış yasağı  gibi 

bilgilerini, öğrenebilmekteler. 

Bu uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerinden 

mutlaka  şifre almaları gerekmektedir. 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü : www.milliemlak.gov.tr  

Satış ve kira ihale ilanları Milli Emlak web sayfasından verilmektedir.    

TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü : www.emekli.gov.tr  

Aylık Bağlama İşlemleri, Hizmet Birleştirme ve Borçlanma İşlemleri,  Sağlık Ödeme 

İşlemleri,  Emekli Aylığı Bilgileri,  Ödeme İşlemleri,  Aylığın Hesaplanması, Yeni Sosyal 

Güvenlik Yasası,  Aylık Alınan Banka Şubesinin Değiştirilmesi, Emeklilik onayları, hizmet 

birleştirme ve borçlanma istekleri, kurumlardan gelen kesenek ve karşılıklara ait icmal 

bordroları, banka ödeme işlemleri,   internet tabanlı yürütülmektedir. 

Sağlık Projesi kapsamında sağlık kurumlarıyla (eczane-hastane-optik firmaları) - internet 

tabanlı olarak elektronik ortamda iş yapmaktadırlar.   

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü : www.dmo.gov.tr  

Elektronik Satış Projesi ile internette açılmış ve "Sanal Katalog" yoluyla  satışı 

yapılmaktadır.   

Bu Elektronik Satış Sitesinde; ofisin etkili ve sürekli tanıtımı yapılmakta ve "Yıllık tedarik 

planı" ve “İhale duyuruları”na yer verilmektedir. 

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları Web Siteleri 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Web sitelerinin tespit edilen sayısı 493‘dür. Alan adlarının 
listesi (Ek-6)’da verilmektedir. 
 
Belediyeler ve Belediyelere Bağlı Kurumların Web Siteleri 
Belediyeler ve bağlı kurumlarının web sitelerinin tespit edilen sayısı 270‘dir. Alan adlarının 
listesi (Ek-7)’de verilmektedir. 
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4.3.c.  e-Sağlık : Çevrimiçi sağlık (ÇG: 13,11,9) 
Sağlık Bakanlığı bünyesinde birincil sağlık hizmeti sunan sağlık ocakları için "birinci 

basamak bilgi sistemi"; ikincil sağlık hizmeti sunan hastaneler için "hastane bilgi sistemi" 

geliştirilmekte olup, 120 sağlık ocağı ve 9 hastanede test aşamasındadır. Sağlık Bakanlığına 

bağlı 5868 sağlık ocağı ve 752 hastane bulunmaktadır. Nihai hedef sağlık ocakları ve 

hastaneler arasında telematik yapıyı oluşturup tele-konsültasyon ve uzaktan eğitim gibi 

hizmetleri sunmaktır. Sağlık hizmeti sunan diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının da 

benzer yapıda aynı çatı altında toplanması hedeflenmiştir. 

Avrupa Birliği kamu sağlığı ağları ve veri tabanları kurma çalışmaları kapsamında AB’ce 

oluşturulmuş spesifik ağlara katılım konusunda Sağlık Bakanlığınca komisyon oluşturulmuş 

ve çalışmalara başlamıştır. 

 

e-Sağlık Projeleri 
 

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) 

Yeni gelişen enformasyon teknolojilerinin “Sağlık İstatistikleri”  alanında kullanılması için 

1997 yılında Sağlık Bakanlığı “Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM)” projesini 

geliştirmiştir. Proje kapsamı, Bakanlık Merkez ve 81 İl Sağlık Müdürlüğüdür. 

Bu proje ile  ülke çapında temel sağlık istatistiklerinin ve göstergelerinin güncel ve güvenilir 

biçim de elde edilmesi ve sağlık kuruluşlarından İl Sağlık Müdürlüklerine ve Bakanlık 

Merkez birimlerine akan verilerin, karar vericilerin gerek duyduğu düzeyde 

değerlendirilerek, yerinden yönetim gereklerini karşılayabilecek biçimde derlenip 

raporlandırılması amaçlanmıştır.  

Sistem halen 81 il Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık merkez teşkilatında kullanılmakta ve 

veriler modem aracılığı ile merkeze aktarılmaktadır.  

Gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda TSİM’in güncellenip yeni bir platforma (TSİM-

WEB) taşınması ve donanımların yenilenmesi hedeflenmiştir.  

 

Birinci Basamak Sağlık Kurumları Bilgi Sistemi 
Birinci basamak sağlık kurumlarında sunulan tüm hizmetleri ve kişilerin sağlık ile ilgili 

bilgilerini elektronik ortamda tutmak, bu bilgilerin elektronik yolla transferini yapmak, 

toplanan verilerin işlenip bilgiye dönüştürülerek her düzeydeki kullanıcıya sunmak amacıyla 

Sağlık Bakanlığı kaynaklarıyla “Birinci Basamak Sağlık Kurumları Bilgi Sistemi” programı 

geliştirilmektedir. Kapsamı; Sağlık Ocakları, AÇS-AP Merkezleri ve Verem Savaş 
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Dispanserleridir. İlk sürüm 120 sağlık ocağında test aşamasındadır. Gelen geri bildirim 

sonuçlarına göre ikinci sürüm ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.  

Sistem; ülke çapında kurulması düşünülen ve birinci basamak-ikinci basamak sağlık hizmeti 

sunucularının ortak veri paylaşımına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. 

 

Hastane Bilgi Sistemi 
Yataklı tedavi kurumlarının aynı veritabanı üzerinde çalışarak aynı dili konuşmaları, merkez, 

birbirleri ve birinci basamak sağlık kurumları ile veri transferi yapmaları, ortak hasta veri 

havuzu oluşturma ve hastane yöneticilerin bilgiye dayalı karar vermeleri  sağlamak 

“Hastane Bilgi Sistemi” programı geliştirilmektedir. Geliştirilen sistem 9 hastanede 

uygulanmakta olup geri bildirim sonuçlarına göre programda revizyon çalışmaları devam 

etmektedir. 

 

e-Sağlık Evrak Takip Programı 
Sağlık Bakanlığına gönderilen evraklara yapılan işlemleri ve sonuçlarını elektronik ortamda 

takip edebilmek amacıyla “Evrak Takip Programı” Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi tarafından 

geliştirilmiş ve 2002 yılı başında Bakanlık merkez teşkilatta intranet ortamında kullanıma 

açılmıştır. Sağlık Bakanlığı ile işi olan vatandaşlar da evraklarını internet ortamından takip 

edebilmektedir.  

 

Sağlıkta İnternet Hizmetleri 
Sağlıkla ilgili web sitelerinin ABD’de, Avrupa ülkelerinde ve gelişmiş diğer ülkelerde en sık 

ziyaret edilen siteler olması ve AB’de konu ile ilgili olarak nitelikli sağlık web sayfaları 

kriterleri geliştirilmesi de dikkate alınarak, Sağlık Bakanlığı web sayfaları portal yapısı 

biçiminde yeniden oluşturulmuş ve yayımlanmıştır. Sağlık portalında elektronik sağlık 

ansiklopedisi, sağlıkla ilgili bilgiler, ihale ilanları, sağlık mevzuatı, sağlık eğitimi, sağlıkla ilgili 

bağlantılar, etkileşimli sayfalar ve benzeri konularda içeriğin geliştirilmesi çalışmaları devam 

etmektedir.  

 
Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi 
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatın insan gücü, malzeme ve parasal kaynakların 

izlenmesi ve yönlendirilmesinde, doğru ve güncel bilgi desteğinin gereken düzeyde 

değerlendirilmiş ve özetlenmiş olarak her düzeydeki karar vericiye sunulması amacıyla 

proje çalışmaları başlatılmıştır. İnsan Kaynakları Yönetimi (İKYS), Malzeme Kaynakları 

Yönetimi (MKYS), Finans Kaynakları Yönetimi (FKYS) ve İlaç Eczacılık Bilgi Sistemi (İEBS) 
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olmak üzere 4 ana modülden oluşmaktadır. Kapsamı Bakanlık merkez ve  81 İl Sağlık 

Müdürlüğüdür.   

 

4.3.d.  Küresel ağlar için Türkiye sayısal içeriği (ÇG: 8,10) 

İnternette içerik oluşturmak üzere AB tarafından başlatılan e-Content programına aday 

ülke olarak Türkiye’nin de katılımı kabul edilmiştir. Söz konusu programa katılım 

müzakereleri devam etmektedir. 

 

e-Arşiv Çalışmaları 
Tarihi arşivlerden tasnifi tamamlanan belge serilerine ait katalog bilgileri 

www.devletarsivleri.gov.tr adresinden Nisan 2002 tarihi itibariyle araştırmaya açılmıştır. 

(Bu kapsamda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda 

bulunan Osmanlı dönemi arşiv malzemelerinden 450.000, Cumhuriyet Arşivi Daire 

Başkanlığı'nda bulunan Cumhuriyet dönemi arşiv malzemelerinden 110.000 kayıt, 

Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nda bulunan monograflar, tebliğler, makale ve haberler 

veri tabanına ait 335.000 kayıt bulunmaktadır.) 

Arşiv malzemelerine ait belge görüntülerinin sayısal ortamda hizmete sunulması ise 2003 

yılı sonu itibariyle tamamlanarak araştırıcıların hizmetine sunulacaktır. 

Milli Kütüphane başta olmak üzere birçok üniversite ve kamu kütüphanesi bibliyografik veri 

tabanlarını araştırmacıların hizmetine açmıştır. 

Bilgi toplumu olma yönünde kamu bilgilerinin ve diğer bilgi kaynaklarının en yaygın şekilde 

kullanıma sunulması için arşivlerdeki tasnif çalışmaları devam etmekte olup en kısa 

zamanda araştırmacıların kullanımına sunulacaktır. Teknolojik gelişmeler neticesi elektronik 

ortamda üretilen yeni tip arşiv malzemelerinin denetimi sağlanarak gerekli şartlarda 

korunması sağlanacaktır. Ülke genelinde elektronik belge üretme formları üretilerek bir 

standart oluşturulacaktır.  

Bu çalışmalar için, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Genel Kurmay Başkanlığı (ATASE, 

Deniz Müzesi Arşivi) Kültür Bakanlığı (Topkapı Sarayı Arşivi), Milli Savunma Bakanlığı, 

TBMM, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile çalışmalar yapılacaktır. 

Güncel olarak kullanılan  kurum ve kuruluş arşivlerinin arşivleme tekniklerine göre 

düzenlemelerinin yapılması için, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Genel Kurmay Başkanlığı 

(ATASE, Deniz Müzesi Arşivi), Kültür Bakanlığı (Topkapı Sarayı Arşivi), Milli Savunma 
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Bakanlığı, TBMM, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılacaktır. 

Standart dosyalama ve haberleşme kodlarının belirlenerek tüm resmi yazışmalarda 

birliktelik sağlanması için Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, İdareyi Geliştirme Başkanlığı ve 

TSE ile işbirliği yapılacaktır. 

Elektronik ortamlarda oluşturulan ve oluşturulacak olan arşiv malzemelerinin 

standartlarının belirlenmesi ve Elektronik Belge Rehberi’nin hazırlanması için Devlet 

Arşivleri Genel Müdürlüğü, İdareyi Geliştirme Başkanlığı, üniversitelerin “Arşivcilik ve 

Kütüphanecilik” bölümleri, konu ile ilgili sivil toplum kuruluşları işbirliği yapacaktır. 

Kütüphane, dokümantasyon ve bilgi merkezlerinin bilgisayar sistemlerinin ve yazılımlarının 

geliştirilerek kütüphane koleksiyonlarına ait katalog bilgileri ile bazı özel koleksiyonların tam 

metin (full-text) olarak internet ortamında hizmete sunulmasının sağlanması 

gerekmektedir. Bu çalışmada yer alacak aktör kuruluşlar aşağıda yer almaktadır: 

1. YÖK Başkanlığı: Üniversite Kütüphaneleri 

2. Kültür Bakanlığı: Millî Kütüphane, Halk Kütüphaneleri, Yazma Eser 

Kütüphaneleri 

3. Millî Eğitim Bakanlığı: Okul Kütüphaneleri 

4. Diğer Kamu Kuruluşları: Kurum Kütüphaneleri 

 
e-Arşiv İle İlgili Öneriler: 
1. Kütüphaneler ve bilgi merkezlerindeki materyalin bibliyografik kayıtları ve içeriğinin 

elektronik ortama aktarılması,  

2. Kütüphane ve bilgi merkezleri veri tabanlarının ve yazma eserlerin internetten erişime 

açılması, 

3.Teknolojik  alt yapının (standartlara uygun) geliştirilmesi, 

4. Kütüphaneler ve bilgi merkezlerinde Bilgi-Belge Yönetimi eğitimi almış personelin 

istihdamı ve mevcut personelin hizmet içi eğitimden geçirilmesi,  

5. Bu alandaki ilgili mevzuatlarda düzenlemeye gidilmesi veya yeni mevzuat hazırlanması  

6. Halk Kütüphaneleri aracılığı ile ulusal seviyede halkın internet hizmetlerinden daha çok 

yararlanmasının sağlanması. 

 

4.3.e. Akıllı ulaşım sistemlerinin oluşturulması (ÇG:7) 
Akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin çeşitli sektörlerde farklı projeler yürütülmektedir.   

Bu projeler: 
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Karayollarında, elektronik ücret toplama sistemi kapsamında otomatik geçiş sistemi, hava 

durumu ön bilgilendirme sistemi, sürücü bilgilendirme sistemi, hareketli ağırlık ölçüm 

sistemi projeleridir. 

Kent içi ulaşım sistemlerinde ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir belediyeleri 

tarafından tek merkezden sinyalizasyon yönetimi, ana arterlerin kamera ile görsel kontrolü, 

ulaşım türleri arasında entegrasyonu sağlamaya yönelik ortak bilet sistemi gibi projeler 

yürütülmektedir. 

Denizyolu ulaşımında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ve her iki boğazın giriş ve 

çıkışlarında Trafik Ayrım Düzenleri içerisinde “Gemi Trafik Yönetim ve Bilgi Sistemi(VTIMS) 

tesis edilmektedir. Sistem, başta radar cihazları olmak üzere meteorolojik ve oşinografik 

algılayıcılar, uydu haberleşme sistemi (dCPS) gece ve gündüz 24 saat süre ile izleme 

yapabilen kameralar, haberleşme teçhizatları, kayıt ve denetim sistemleri ile birlikte 

hizmete alındığında Türk Boğazlarındaki her türlü gemi hareketi, İstanbul ve Çanakkale 

Boğazlarındaki Trafik Kontrol Merkezlerinden izlenecek, kontrol edilecek, gerektiğinde trafik 

yönlendirilecektir. Sistem her geminin hareketini bağımsız olarak izlediği gibi gemilerin 

birbirlerine göre hareketlerine de duyarlı olacaktır. Yakın geçiş, yakın takip, çarpışma, 

karaya oturma riski sistem tarafından algılanarak gerekli uyarı yapılabilecektir.  

Havayolu ulaşımında, SMART (Türkiye’deki Hava Trafik Yönetimi Kaynaklarının Sistematik 

Modernizasyonu) projesi çerçevesinde, ülkemiz hava sahasının uluslararası standartlara 

taşınması ve uçuş güvenliğini artıracak radar ve Hava Trafik Kontrol hizmetleri veren 

sistemlerin modernize edilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 

 

4.3.f.  e-Çevre : Çevrimiçi çevre (ÇG: 13) 
Ulusal Çevre Veritabanı Projesi 
"Ulusal Çevre Veritabanı Projesi" (UÇVT) Çevre bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu 

proje ile, Türkiye'de çevre ile ilgili üretilen/kullanılan verilerin standart bir formatta 

kamu/özel/üniversite/STK v.b. kurum ve kuruluşları arasında değişiminin ve paylaşımının 

hızlı olarak sağlandığı, uluslararası benzer sistemlerle uyumlu ve bağlantılı, yazılım ve 

donanımdan bağımsız olarak çalışabilecek bir sistemin internet üzerinden kullanılmak üzere 

hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. 

UÇVT Projesi sırasıyla; Atölye Çalışmaları, Eğitim, Prototip Veritabanı Geliştirme, Sistemin 

Geliştirilmesi, Kullanıcı Kılavuzlarının Geliştirilmesi ve Sistemin Yaygınlaştırılması olmak 

üzere altı adımdan oluşmaktadır. Projede şu ana kadar ilk iki adım tamamlanmıştır. Proje 
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kapsamında çevre konusunda sorumluluğu bulunan, çevre ile ilgili verileri üreten yada 

kullanan çevresel organizasyonların mevcut durumları ve ihtiyaçları belirlenmiştir. 

Projenin hedeflerinden biride; Avrupa Çevre Ajansına (EEA) uyumlu verilerin toplanmasını, 

izlenmesini, rapor edilmesini ve bu amaçla kurulan Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağının 

(EIONET)  geliştirilmesini sağlamaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Çevre 

Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” Meclis gündemindedir. Avrupa Çevre Ajansına 

Türkiye'nin katılımı gerçekleştirilerek Ajansın bünyesindeki Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına 

Ülkemizin dahil edilmesi, ulusal çevre veri tabanının oluşturulmasına proje ve finansman 

desteğinin sağlanması öngörülmektedir. 

Çevresel konulardaki veri-bilgi ihtiyaçları çözümüne ilişkin konular "e-çevre ve sağlık" 

çalışma grubu çerçevesinde de  değerlendirilmektedir. 
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5. e-Türkiye Ölçüm Kriterleri 
 

0.a.1 Sabit telefon hizmetine sahip hane yüzdesi : 
Sabit telefon yoğunluğu  (100 kişi başına düşen)13: %28.35  
Sabit telefona sahip hane yüzdesi : %75 
 
0.a.2 internet erişimi sağlayabilecek herhangi bir telekomünikasyon biçimine sahip hane 
yüzdesi: 
Bilgisayarı olan hane yüzdesi : %12.3 
 
0.a.3 Bağlantı ücretleri 
 
0.a.4 Numara taşınabilirliği, lisans anlaşması vb. gibi konuların listesi 
 

0.b.1 Kontrol listesi bilgi toplumu ile en çok ilgili olan müktesebat kanunlarını 

belirleyecek ve  liste halinde verecektir. 

1.a.1. Düzenli olarak internet kullananların nüfus içindeki yüzdesi :  
 
1.a.2. Evde internet erişimine sahip hane halkı yüzdesi : %7 (20.000 ve daha çok nüfusa 
sahip alanlarda, 2.000 hane taramasındaki sonuç) 
 
1.a.3. Internet erişim ücretleri:          Kategori    Dakikası (EURO)          

        En yüksek       0.0062 
        Alt (%30)                           0.0044 
        Alt (%40)                           0.0037 
        Ortalama       0.0054 
        ( 1 EURO=1.329.330 TL. Şubat 2002) 

 Fiyat tarifesi sabit değildir. 
 

1.b.1 Ulusal araştırma ve eğitim ağları (UAEA’lar) içinde ve arasında, AB ve dünyanın 

geri kalanı ile bağlantıların ve kullanılan hizmetlerin hızı :  

UlakNet omurga kapasitesi   : 34 Mbit/saniye 
Uçların omurgaya bağlantı kapasiteleri   : 128 Kbit/saniye-2 Mbit/saniye 
Diğer akademik ağlarla bağlantı kapasitesi : Yok 
Dünyanın geri kalanı ile bağlantı kapasitesi  : 64/16 Mbit/saniye) 
  
1.c.1. Bir milyon kişi başına düşen güvenli sunucu sayısı: 
 
1.c.2. Internet kullanan nüfus içinde güvenlik problemleri yaşamış olanların yüzdesi: 

   
2.a.1 İlk ve orta öğrenimde her 100 öğrenciye düşen bilgisayar sayısı: 

İlk  öğrenimde her 100 öğrenciye düşen bilgisayar sayısı    : 1.33 
Orta  öğrenimde her 100 öğrenciye düşen bilgisayar sayısı  : 2.20 
 

2.a.2 İlk ve orta öğrenimde her 100 öğrenciye düşen internete bağlı bilgisayar sayısı : 
0.16 

 
2.a.3 İlk ve orta öğrenimde her 100 öğrenciye düşen yüksek hızda internete bağlı 
bilgisayar sayısı 

 
2.a.4 Bilgisayar harici öğretimde düzenli olarak internet kullanan öğretmen yüzdesi    
2.b.1. İş gücünün (en azından) temel BT (Bilgi Teknolojisi) eğitimi görmüş  olanların 
yüzdesi 
2.b.2. BT ile ilgili üçüncü düzey eğitim kurumlarının ve mezunlarının sayısı 

                                                   
13 23.03.2002 tarihli veri, 68 milyon nüfus, 14.420.817 hane aboneliği, her hanede 4.2 insan sayısı göz önüne 
alınmıştır. 
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2.b.3. Uzaktan çalışan işgücü yüzdesi     
 2.c.1 Her 1000 kişi başına düşen kamu internet noktası sayısı 

2.c.2. WAI erişilebilirlik kılavuzlarına A seviyesinde uyan kamu web sayfası yüzdesi     
3.a.1 Internet üzerinden alım satım yapan şirketlerin yüzdesi 

 3.b.1  Çevrimiçi kullanılabilen temel kamu hizmetleri yüzdesi 
3.b.2 Bilgi / form doldurmak için devletin çevrimiçi hizmetlerinin kamuoyu tarafından 
kullanımı 
3.b.3 Çevrim içi gerçekleştirilebilen kamu alımlarının yüzdesi    

3.c.1. Internet erişimine sahip sağlık uzmanı yüzdesi 
3.c.2. Sağlık uzmanlarınca farklı kategorilerde web içeriği kullanımı 
3.c.1. Ulusal düzeyde en çok ziyaret edilen İlk 50 sitede AB web sayfalarının yüzdesi 
3.e.1 Trafik yoğunluğu bilgi ve idare sistemleriyle donatılmış (toplam ağ içindeki) otoyol 

ağı yüzdesi 

Bağlantı yolları ile birlikte 1845 km otoyol ağı bulunmaktadır. Otoyollarda trafik yoğunluğu bilgilerinin 

elektronik ve bilgi teknolojisi ile ölçüm ve yönetim sistemi bulunmamaktadır. Otoyollardaki trafik 

yoğunluğu gişe geçiş bilgilerinden derlenmektedir. 
 

3.f.1. Ülkede EEA çalışma programının gerçekleştirilme derecesi 
3.f.2. Ülke tarafından EEA’nın gereksinimlerine uygun olarak çevreyle ilgili toplanan 
verinin tamlık derecesi 
3.f.3. Ülkede EIONET’e bağlı kurum sayısı (Göstergeler 2001’de KYK’da tartışılacaktır.)     

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
*Herhangi veri bulunmayan ölçüm kriterleri için çalışmalar sürdürülmektedir.
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6. e-Türkiye Pilot İl Çalışmaları  
 
 
Pilot İl Yalova’da Yapılan Çalışmalar 

 
Başbakanlık Müsteşarlığı’nın  10/12/2001 tarih ve B.02.0.Müs.0.13.00.00/417 ve  

08/03/2002 tarih ve B.02.0.Müs.0.13.00.00/119 sayılı yazıları konusu, Yalova ilinde yapılan 

çalışmaların teknik bazda incelenmesi ve rapor haline getirilmesi için ABGS, MEB, DTM, 

Garanti Teknoloji, TBD ve TBV’den oluşan heyet tarafından, 12-14 Mart 2002 tarihlerinde 

Yalova’da inceleme yapılmıştır.  

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda hazırlanan öneriler, bilgi notu ile 

göstergelere ilişkin bilahare Valilikçe hazırlanması uygun görülen tablolar Başbakanlık 

Müsteşarlığına yazı ekinde sunulmuştur.  

Rapor Yalova Valiliği’ne Başbakanlık Müsteşarlığı’nca gereği için gönderilmiştir. 

 

  
DERLEYENLER 
 
Ahmet AYVALI 
M. Feridun KESKİNKILINÇ        
H. Turgay TURSUN 
M. Recep USALAN     
Akın EVREN     
Osman KARAKUŞ 
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e-Yalova Ara Raporu-1 (Mart 2002) 

 
Koordinatörlüğünü Türkiye Bilişim Derneğinin yaptığı Ulusal Bazda Takip, Koordinasyon ve 

İzleme Çalışma Grubu 20 Şubat 2002 tarihinde çalışma grupları koordinatörlerinin de 

katıldığı toplantıda ; Yalova ilinde yapılan çalışmaların teknik bazda incelenmesi ve rapor 

haline getirilmesi için ABGS, DPT, MEB, DTM, Garanti Teknoloji, TBD ve TBV’den oluşacak 

heyet tarafından, 12-14 Mart 2002 tarihlerinde Yalova’da inceleme yapılmasına karar 

verilmiştir. Çalışma Grubunun kararı bu çerçevede Başbakanlık Müsteşarlığına iletilerek 

görevlendirme istenmiştir. 

Oluşturulan heyet Yalova’da incelemede bulunmuştur. Sözkonusu incelemeye ilişkin rapor 

aşağıda sunulmaktadır.  

 
e-YALOVA PİLOT İL UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖNERİLER : 
 

1. Koordinasyonun Valilik tarafından sağlıklı olarak yürütülmesi amacıyla: 

a. Yalova’nın e-Devlet ve e-Türkiye girişimi kapsamında pilot il seçildiği 

hususunun Başbakanlık tarafından; ilgili tüm bakanlık ve kuruluşlara 

duyurulması, Kurum ve Kuruluşların ilgili birimlerinde Başbakanlık e-Türkiye Ofisi 

ile koordinasyonu sağlayacak e-Türkiye ofislerinin oluşturulması, 

b. Bu konuda Yalova Valiliğinin; Başbakanlık tarafından gönderilecek resmi yazı 

ile kamu, yerel ve özel sektör işbirliğini geliştirici ve yönlendirici görevini 

sağlamaya yönelik yetkilerle donatılması, 

c. Valilik merkezinde de e-Türkiye yerel ofisinin oluşturularak koordinasyon 

faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanmalı, ofiste yerel meclislerden, sivil toplum 

kuruluşlarından, kurum ve kuruluş il temsilcilerinden yeterli sayıda eleman 

görevlendirilmesinin yapılması, 

d. Pilot il çalışmalarına, Bütçe ve Bütçe dışı kaynaklardan finansman desteğinin 

sağlanması, yürütülecek çalışmaların ilgili yatırım ve faaliyet planlarına dahil 

edilmesi, 

e. Valilik e-Türkiye Ofisi tarafından bilgilendirme faaliyetlerinin kademeli biçimde 

yaygınlaştırılarak sürdürülmesi, Başbakanlık e-Türkiye Ofisi ile eşgüdümlü olarak 

Merkezden gerekli uzman, kılavuzluk ve destek hizmetlerinin sağlanması, 



  

  -97-

f. Rapor eki gösterge ve listelerin kamu kuruluşlarına ait olanların Valilik         

e-Türkiye Ofisi, özel sektöre ait olanların ise, YG-21 Genel Sekreterliği tarafından 

hazırlanarak Valilik e-Türkiye Ofisinde derlenmesi, 

g. Yerel Yönetim uygulamalarının Y@lova-Bilişim Kenti projesinin e-devlet  

uygulamalarına ve portalına eklenmesi, bunun için gerekli teknik desteğin 

sağlanması, 

h. Valiliğin aylık gelişmeleri raporlaması ve ilgili göstergeleri de içeren üçer aylık 

gelişim tablolarını Başbakanlığa göndermesi,  

2. e-Ticaretin geliştirilmesi için Yalova Sanayi ile Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar 

Odasının aktif hale geçirilmesi ve bu konuda merkezden gerekli desteğin sağlanması 

için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, 

E-Ticaret Genel Koordinatörlüğü, TOBB, TESK nezdinde girişimlerde bulunulması, 

3. Pilot il çalışmalarının belirli bir plan ve programla yürütülmesi amacıyla, Valilik 

tarafından bir Mastır Plan hazırlanması, bu çerçevede kısa (2002), orta ve uzun 

vadeli hedeflerin yer alacağı programların yapılması,  

Bu çerçevede ;  

 e-Türkiye ofislerinin kurulması,  

 eğitim ihtiyacı ve planlamasının yapılması, internet üzerinden eğitim 

desteği verilmesi, tüm okulların internete bağlanması, 

 kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem hizmetleriyle ilgili birimlere 

kavuşturulması veya mevcut birimlerden birisinin bu işlerle 

görevlendirilmesi, 

 kuruluşlardaki bilgisayarlaşma oranının yükseltilmesi, 

 internet bağlantısı olmayan birimlerin internete bağlanması, personele e-

posta adresi (pop3) verilerek e-posta kullanımın özendirilmesi, 

 yerel kuruluşlarının birbirleri ve Valilik  ile bağlantısı sağlanarak, il içi 

yazışmaların yapılacağı ve bilgi paylaşımının sağlanacağı bir intranetin 

kurulması, 

 web sayfalarının oluşturulması yoluyla, hizmetlerin internet üzerinden  

sağlanması amacıyla ağ kurulması çalışmasının tamamlanması,  
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 yerel kuruluşlardaki halkla ilişkiler birimlerinin yeniden yapılandırılarak 

bilgiye erişim ve hizmet birimlerine dönüştürülmesi, görevliler için hangi 

hizmetlerin nasıl verileceğini anlatan “hizmet kılavuzu” ile vatandaş için 

“hizmet rehberi”nin hazırlanması, 

 belirli merkezi yerlerde vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği erişim 

noktalarının (ATM benzeri kiosklar) kurulması, 

4. Teknoloji Üretim Merkezi ile Meslek Yüksek Okulu arasında bir protokol yapılarak 

entegre projelerin yürütülmesi, 

5. Valilik ve Belediye hizmetlerinden kısa zamanda elektronik ortama aktarılması 

mümkün olanlara öncelik verilmesi, Mastır Plan çerçevesinde bu hizmetlerin 

başlatılarak halka sunulması ve anlatılması, 

6. İl merkezinde yürütülen çalışmaların kademeli olarak ilçe, belde ve köylere doğru 

yaygınlaştırılması, 

uygun olacaktır.  Bilgi ve gereği takdirlerine arz olunur. 

e-YOLOVA İnceleme Heyeti Bilgi Notu 
 
Yalova’da yapılan incelemede; kamudan Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği, Yalova 

Belediyesi, Yalova Meslek Yüksek   Okulu, Bilişim Teknoloji Merkezi, Çıraklık Eğitim 

Merkezi, Türk Telekom İl Müdürlüğü, SSK Hastanesi Başhekimliği, Aksa Endüstri Meslek 

Lisesi, Belediye, ve özel sektörü temsilen Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ziyaret 

edilmiş, temas ve incelemelerde bulunulmuş ve gerekli bilgiler alınmıştır. 

 

Yalova Belediyesi : Yerel Gündem 21 (YG21) çalışmalarını yakından izleyen ve 

destekleyen belediye yönetimi e-Yalova Projesi çerçevesinde bir vizyon oluşturmuştur. Bu 

bağlamda bir web sitesi oluşturup, merkez muhtarlıklarında muhtar evleri oluşturup, 

belediye hizmetlerinin internet ortamından sunulması için çalışmalar yapılmıştır. Çevre ve 

emlak vergileri izleme, vatandaş dilek ve ihtiyaçları ile bilgilendirme hizmetleri İnternet 

üzerinden sağlanmaktadır.   

 

Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği : 1998 yılında Yalova Kongresi ve 2000 yılında 

Yalova Kent Meclisinin aldığı kararlar doğrultusunda kararlaştırılan Yalova’nın “dünya kenti” 

olması hedefi çerçevesinde 20 kasım 2001 tarihi itibariyle başlatılmıştır. Bu amaçla şehir 

merkezinde YG21 evi açılmış ve bir tüzük değişikliği ile 5 adet Meclis (Kadın, Gençlik, 



  

  -99-

Emekliler, Mahalle ve Çocuk) oluşturulmuştur. YG21 Genel Sekreterliği tarafından “en iyi 

uygulamalar projeleri” çerçevesinde Bilişim Şehri Yalov@ ve Yalova Sağlıklı Şehirler 

projeleri yürütülmektedir. “Bilişim Şehri Yalov@” projesi kapsamında Bilişim İhtisas 

Organize Sanayi Bölgesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulması hedeflenmektedir. 

(Bütçesi yaklaşık 160.000 $ olarak belirtildi.) 

 

SSK Hastanesi Başhekimliği: Yalova’da 17 bin SSK’lı bulunmaktadır. Hastanede aileleri 

ile beraber yaklaşık 50.000 kişiye hizmet verilmektedir. Telefon ile randevu sistemi 

uygulanmaktadır. Hastanede 25’i uzman olmak üzere 50 doktor, 100 hemşire ve hasta 

bakıcı, 150 diğer personel çalışmaktadır. Bilişim hizmetlerinden yoğun olarak 

faydalanılamamaktadır. Doktorlar içinde 1-2 kişinin basit düzeyde bilgisayar bilgisinin 

olduğu, deprem sırasında yapılan binada hizmet vermekte olduğu, yeni binaya Mayıs 

2002’de taşınılacağı, mevcut binanın Kadın Doğum Hastanesi olarak kalacağı ifade 

edilmektedir.  

 

Türk Telekom İl Müdürlüğü : İl müdürü ile görüşülmüştür. Yaklaşık 294 bin km. bakır, 

3.043 km. optik fiber kablolu alternatif yollardan oluşan iletişim altyapısı bulunduğundan 

iletişimde kesintisiz olarak sağlanmaktadır. 5 köy telefon santrali hariç bütün santrallerin 

sayısal olduğu, bu santraller arasında fiber optik bağlantı yapılmaktadır.Yalova´dan 

İstanbul´da her noktaya SS7 sinyalleme ile fiber gelinebilmektedir. Türkiye’de halen 4 il de 

bulunan ADLS ağının Mayıs 2002 de faaliyete geçmesi beklenmektedir. İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün toplam 85 okulundan 60 adetinde ADSL bağlantıları mayıs ayı içinde 

tamamlanacaktır. 

16 PRI portu kullanıma hazır olup, talep halinde şirketlere sunulabilecektir.  

Yalova’nın, Türk Telekom A.Ş telefon ve iletişim altyapısı toplanma merkezleri İstanbul ve 

Bursa üzerinden doğrudan bağlantısı bulunduğundan, kesintisiz erişim sağlanmaktadır. 

İldeki kablo TV abone sayısı 3.700’dir.  Yalova’da 100’e yakın internet kafe bulunmaktadır. 

Türk Telekom İl Müdürlüğünde kurum-vatandaş hizmetleri (TTNet ve telefon başvuruları) 

internet üzerinden verilmektedir. Yakın gelecekte, telefon tahsilatının İnternet ortamında 

kredi kartları ile yapılmasının düşünüldüğü, bunun için TT Yönetim Kurulundan yetki 

alındığı ifade edilmiştir.  

İletişim alt yapısı itibariyle Yalova’nın e-Türkiye ve e-Devlet projesinde “pilot il” 

seçilmesi isabetli görülmüştür.  
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Yalova Meslek Yüksek Okulu: Okul müdür yardımcısıyla görüşülmüştür. Uludağ 

Üniversitesine bağlı Yüksek Okulda 864 öğrenci bulunmaktadır. 

 

Bursa Uludağ Üniversitesi ile Mayıs’ta çevrimiçi (on-line) bağlantılarının yapılması 

beklenmektedir. Bilişim ile ilgili “Bilgisayar Programcılığı”, “Bilgisayar ile Vergi, Muhasebe 

Uygulamaları”, “Bilgisayar Enformasyon Sistemleri” bölümleri bulunmaktadır.  3 bilgisayar 

laboratuarında toplam 30 bilgisayar ile yetersiz bilgisayar donanımına sahiptir. İnternet 

erişimi bulunmamaktadır. Laboratuarlarda en az 50 bilgisayara daha ihtiyaç olduğu 

belirlenmiştir. Yüksek Okulda Cisco Networking  Academy faaliyetleri başlatılmıştır. Bu 

çerçevede, Yüksek Okul Cisco   ile birlikte Microsoft sertifikasyon programlarını açmıştır.  

 

Teknoloji  Üretim Merkezi : Okul sanayi işbirliğine önderlik etmek ve geliştirmek 

amacıyla oluşturulan 4 katlı binadaki fiziksel mekanın belediye desteğinde kurulduğu 

Yalova Meslek Yüksek Okulunun hemen karşısında olan bu binada yeterli faaliyet 

bulunmamaktadır. Sembolik bir kira karşılığı (10 Milyon TL) alınmasına karşın, firmaların 

ilgisinin yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır.   

 

Çıraklık Eğitim Merkezi : Bilgisayar teknisyeni yetiştirilmektedir. Toplama bilgisayar 

üretimi yapılan Merkezde yılda 8.000 bin adet PC üretildiği ifade edilmiştir.  Bir İngiliz 

firmasının hibe ettiği bilgisayarlar (150 adet) bütün köy okullarına 3’er adet dağıtılacak 

olup, bu okulların internet bağlantısı sağlanacaktır. Bu Merkezde 2001 yılında 3.000 

ilköğretim öğrencisine bilgisayar okur yazarlığı eğitiminin verilmiştir. 

 

Yalova Valiliği : Valinin e-Yalova’ya bir bütün olarak baktığı, Yalova Belediyesi ile birlikte 

15 yerel yönetimin bulunduğu, e-Yalova koordinasyonunun Valilikçe yapılması gerektiği, 

Başbakanlıktan Yalova’nın pilot il olarak seçildiğinin resmen bildirilmesi gerektiği, projenin 

finansmanı alanında kullanılacak bir fon oluşturulması, bilgisayar eğitimi için eğitimci 

kadroları tahsis edilmesi gerektiği vurgulandı. 44 köy muhtarlığına bilgisayar ve İnternet 

bağlantısı finansmanının İl Özel İdaresinden karşılanacağı ifade edilmiştir. Tüm kamu 

personelinin bilişim okur yazarlığı  eğitiminin Kamu Personelinden faydalanılarak 6 ay 

içerisinde 3 grup halinde yapılacağı belirtilmiştir.  

 

Aksa Anadolu Endüstri Meslek Lisesi ve Anadolu Teknik Lisesi : İki okul aynı 

binada öğrenim görmektedir. Anadolu Teknik Lisesinde 90, Anadolu Endüstri Meslek 
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Lisesinde 70 öğrenci öğrenim görmektedir. Bilgisayar öğretmeni 1 tane olup bu konuda 

ihtiyaç bulunmaktadır. Mezunların üniversite kazanma ve işletmelerde istihdam oranının 

düşüktür. 

 

Yalova Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanlığı : Odanın web sayfasının henüz  olmadığı, 

bu konuda bilgi ve girişimlerinin de olmadığı anlaşılmaktadır. 3000 üyeden 2000’inin aktif 

olduğu, çiçekçiliğin yaygın olduğu ve çiçek ihracatının yapılmaktadır. Eskiden canlı olan 

kaplıca turizminde geri kalındığı, son yıllarda yabancı turistlerinde artık gelmediği, otellerin 

boş kaldığı, Termal’de bulunan 30 otelin yatak kapasitesi ve hizmet kalitesinin yetersiz 

durumda olduğu belirtilmiştir. 

 

 

İLGİLİ GÖSTERGELER: Ek-2’de yer alan tabloların Valilik tarafından koordine edilerek 

doldurulması ve Başbakanlığa iletilmesi uygun görülmektedir. 

_._ 
 

Pilot İl : Yalova İlgili Göstergeler Tablosu    
 

SIRA 
NO 

MADDE 
NO AMAÇ İlgili Göstergeler CEVABI İLGİLİ 

KURUM 

1 0A 

Herkes için 
uygun fiyatlı 
İletişim 
hizmetlerinin 
sağlanması 

0.a.1 Sabit telefon hizmetine sahip hane 
yüzdesi                                                               
0.a.2 İnternet erişimi sağlayabilecek herhangi 
bir telekomünikasyon biçimine sahip hane 
yüzdesi (Telefon, uydu, kablo TV vb.)                                                                                                              
0.a.3 Telefon bağlantı ücretleri (TL/dakika)                                                                        

  

  

2 1A 
Daha ucuz ve 
daha hızlı 
internet erişimi 

1. Düzenli olarak internet kullananların nüfus 
içindeki yüzdesi           2. Evde internet 
erişimine sahip hane halkı yüzdesi                      
3. Internet erişim ücretleri (TL/dakika)   
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3 2A 

Avrupa 
gençliğinin 
sayısal çağa 
hazırlanması 

7. İlk ve orta öğrenimde her 100 öğrenciye 
düşen bilgisayar sayısı                                                                                                                                            
8. İlk ve orta öğrenimde her 100 öğrenciye 
düşen internete bağlı bilgisayar sayısı                                                                                                                                     
9. İlk ve orta öğrenimde her 100 öğrenciye 
düşen yüksek hızda internete bağlı bilgisayar 
sayısı                                                                 
10. Bilgisayar harici öğretimde düzenli olarak 
internet kullanan öğretmen yüzdesi           

  

4 2B 
Bilgi tabanlı 
ekonomide iş 
gücü 

11. İş gücünün (en azından) temel BT (Bilgi 
Teknolojisi-Bilgisayar okur yazarlığı) eğitimi 
görmüş olanların yüzdesi                                                                           
12-a. BT ile  ilgili Yüksek Öğretim 
kurumlarının ve mezunlarının toplam sayısı                                                           
12-b. BT ile ilgili özel eğitim kurumlarının ve 
sertifika alanların toplam sayısı                                                                                               

  

5 2C 

Bilgi tabanlı 
ekonomiye 
herkesin 
katılımı 

14. Her 1000 kişi başına düşen kamu 
internete erişim noktası   (internet kafe, 
kütüphane, okul vb.) sayısı                                                             

  

  

6 3A e-Ticaretin 
hızlandırılması 

16-a. Web sayfası bulunan şirketlerin yüzdesi                             
16-b. İnternet üzerinden alım satım yapan 
şirketlerin yüzdesi    

  

7 3B 

Elektronik 
devlet: Kamu 
hizmetlerine 
elektronik 
erişim 

17-a. Web sayfası bulunan kamu kuruluşları 
sayısı (Listesi)                 17-b. Web sayfası 
bulunmayan kamu kuruluşları sayısı (Listesi)                                                                  
17-c. İnternet üzerinden hizmet veren (işlem 
yapılabilen)      kamu kuruluşu sayısı (Listesi)                                                                     
17-d. Toplam banka şubesi sayısı (Listesi)            
17-e. Toplam ATM sayısı                                                                                                                                                            
19. Elektronik ortamda gerçekleştirilebilen 
kamu alımlarının yüzdesi (Listesi)                                 

  

8 3C Çevrimiçi sağlık 20. Internet erişimine sahip sağlık uzmanı 
yüzdesi                                                       

9 3E Akıllı ulaşım 
sistemleri 

23. Trafik ağ otomasyonu gerçekleştirilme 
yüzdesi (Listesi)     

          

NOT: Kuruluşlara ait Bilişim Profili Tablosu EK-3'te yer almaktadır.  

           

Bu tablo,  eAvrupa+ Eylem Planı örnek alınarak hazırlanmıştır.   
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Kurumsal Bilişim Profili (Kamu/Özel)    
 

KURULUŞ 
ADI (KAMU  

/ÖZEL) 

TEMSİLCİSİ 
(1) 

BİLGİSAYAR 
AĞI 

(LAN/WAN) 
(2) 

SUNUCU 
SAYISI 

(3) 

PC 
SAYISI 

(4) 

BT 
PERSONELİ 
SAYISI (5) 

KURUMSAL 
E-POSTA (6) 

TOPLAM 
PERSONEL 

İNTERNET 
(DIAL UP  
/KABLO 
VB.) (7) 

WEB 
SAYFASI 

(8) 

İNTERNETTEN 
VERİLEN 

HİZMETLER 
(9) 

                      

                      

                      

AÇIKLAMALAR (  )          

(1) Valilik E-Türkiye Ofisi ile temasa geçmek üzere görevlendirilen personelin sayısı belirtilecektir.    

     Sözkonusu personelin unvanı ve adı, soyadı, telefonu, faksı, e-posta bilgileri ayrıca bu tablonun altına tablo biçiminde ilave edilecektir.  

(2) Yoksa "X" ile, varsa LAN (Yerel) veya WAN (Geniş) alan olup olmadığı belirtilecektir.    

(3) Ağ hizmetleri sağlayan sunucu (server) sayısı       

(4) Varsa müstakil veya ağa bağlı kişisel bilgisayar (PC) sayısı      

(5) Bilgisayar kullanabilen ve/veya bilgi teknolojisi hizmetiyle görevlendirilen personelin sayısı    

(6) Kurum tarafından kendisine e-posta adresi sağlanan veya şahsi e-posta adresi bulunan ve kullanan personelin sayısı ayrıca belirtilecektir. 

(7) İnternet bağlantısı yoksa "X" ile, varsa bağlantı şekli belirtilecektir.      

(8) Yoksa "X" ile, varsa web adresi belirtilecektir.       

(9) İnternet aracılığıyla yapılan, vatandaşa sağlanan hizmetler (başvuru, bilgi sorgulama, fatura ödeme vb.)   

NOT-1: Bu tabloda istenilen bilgiler mevcut durumu yansıtacak olup, planlanan çalışmalar ayrı bir tablo ile şablona uygun olarak doldurulacaktır. 

NOT-2: Resmi ve özel sektör kuruluşları için ayrı profil tablosu hazırlanacaktır.     
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7. Türkiye’nin eAvrupa+’daki yeri 
 
 
 
 
 
 

eAvrupa+ 2003 Taslak İlerleme Raporu Özeti 
 

(Veriler 2001 yılına aittir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÇEVİRİ VE DERLEYEN 
 
 Hasan Turgay TURSUN 
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Telekomünikasyon Alanındaki Mevzuat Uyumu 
 

Telekomünikasyon Alanındaki Mevzuat Uyumu
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Katılım müzakerelerinde 19 numaralı bölümü oluşturan Telekomünikasyon alanındaki müzakereler, 
Romanya ve Türkiye dışındaki ülkeler için tamamlanmıştır. Bundan sonraki süreçte, elektronik iletişim 
alanında geçerli olacak olan yeni düzenleyici paketin uyumlaştırılması  ve uygulanması aşamasına 
geçilecektir.  
 
Türkiye’de, “Tarife Yönetmeliği” Ağustos 2001’de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 
yönetmeliğin amacı; telekomünikasyon alanında rekabetçi bir yapı oluşturulması, yatırım ve teknolojik 
gelişmenin teşvik edilmesi, telekomünikasyon hizmetlerinin tüm ülkeye yaygınlaştırılması ve tüketicilerin 
korunması için tarifelerin onay ve denetimi hususunda geçerli olacak usul ve esasları belirlemektir.  
 
 
e-Ticaret Alanındaki Mevzuat Uyumu 
 

e-Ticaret Alanındaki Mevzuat Uyumu
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Sabit Telefon Hizmetine Sahip Hanehalkı Yüzdesi  
 

Sabit Telefon Hizmetine Sahip Hanehalkı Yüzdesi

76

98

69

71

78

67

77

96

77

47

70

94

87

77

86

0 20 40 60 80 100 120

Bulgaristan

Güney Kıbrıs

Çek Cumhuriyeti

Estonya 

Macaristan

Letonya

Litfanya

Malta

Polonya

Romanya

Slovakya

Slovenya

Türkiye

Aday Ülkeler Ortalaması

AB Ortalaması

 
 
 
İnternete erişim konusunda en çok kullanılan yöntem sabit telefon bağlantısıdır. Bu anlamda Aday Ülkeler % 
77; Üye Ülkeler ise % 86’lık bir ortalama değerine sahiptir. Malta ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerde bu oranın 
yüksek olmasının sebepleri hem ülkelerdeki refah seviyesi hem de coğrafi olarak küçük ülkeler olmalarıdır. 
Telefon hatlarının analog sistem olması durumunda internete bağlanma konusunda önemli sorunlar 
yaşanmaktadır.  Yeterli bant genişliğinin sağlanamaması veya eski şebekelerin bant genişliği ile uyum 
sağlayamaması en önemli sorunlar arasındadır.  
 
Sabit telefon hizmetine sahip olmak ile, internete bağlanma arasında bir ilişki olmadığı, AB ile Aday Ülkeler 
arasında “internet bağlantısına sahip hane halkı yüzdesi” konusunda büyük bir fark olduğu aşağıdaki 
şekilden anlaşılmaktadır.  
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İnternet  Bağlantısı, Kullanımı ve Sabit Hat   
 
 

İnternet Bağlantısı, Kullanımı ve Sabit Hat
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İnternet Erişim Maliyeti – Euro ( Çevirmeli Hat) 
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İlköğrenimde 100 Kişiye Düşen Bilgisayar Sayısı 
 
 

100 Kişiye Düşen Bilgisayar Sayısı - İlkokul
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e-Yönetim 
 

e-Yönetim
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Türkiye’deki kamu kurumlarının tamamı, kamusal içerikli bilgileri web siteleri aracılığıyla yayımlamaktadır. 
Gizlilik arz etmeyen bilgilerin yayımlanması ve şeffaflığın sağlanması amacıyla gerekli uygulamalar 
başlatılmıştır.  
 
Türkiye’de bilgi toplumunun oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalar, Haziran 2001’de eAvrupa+’nın 
uygulanmaya başlanması ile yeni bir ivme kazanmıştır. Bu amaçla yürütülen çalışmalar kamu kurumları ve 
özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşları tarafından da desteklenmektedir. Bu amaçla başlatılan ve 
Başbakanlığın koordinasyonunda yürütülen  “e-Türkiye” çalışmalarında kamu kurumları, özel kurumlar, sivil 
toplum kuruluşları ve sosyal taraflar önemli bir rol oynamaktadır.  
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Aday Ülkelerde Sağlanan İlerlemeler – Türkiye 
 
 
Araştırma Ağları 
 
Ulusal Akademik ağın kapasitesi; 34Mbit’lik ana omurga ve 128Kbit – 2MBit  hızlarla bağlı 140 uçtur. Yurt 
dışı bağlantısı 64/16Mbit’dir. 
 
Eğitimde Bilgisayar Kullanımı 
 
Resmi ve özel 58,9 bin eğitim kurumunda 16,1 milyon öğrenci öğrenim görmekte, 578,8 bin öğretmen görev 
yapmaktadır. Halen 5.860 okulda MEB olanağı ile sağlanmış olan 124.967 adet bilgisayar, 6.034 İnternete 
bağlı bilgisayar, 6.412 bilgisayar laboratuarı  vardır. Öğretmenlerin %67’si bilgisayar okur-yazarıdır ve 
bilgisayar destekli eğitim konularında hizmet içi eğitimden geçirilmişlerdir. Türkiye’deki okulların %17’si 
bilgisayarlıdır. 
 
Bilgisayar Okuryazarlığının Geliştirilmesi 
 
MEB Özel Öğretim Kurumlarına bağlı Özel Bilgisayar kursu  sayısı toplam 727, genel kontenjan 38.883 
adettir. Bilgisayar Okur yazarlığı, Bilgisayar işletmenliği, Bilgisayar Yardımcı Programcılığı, Bilgisayar 
Programcılığı, Bilgisayar Analist Programcılığı, Bilgisayar Bakım Onarım Elemanı Yetiştirme konularını  kapsar. 
Bu kurslar hemen her ilde en az 1 adettir.  Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Halk Eğitim Merkezleri aracılığı 
ile son üç yılda açılan kurs ve katılımcı sayıları: kurs 18.456, toplam kursiyer sayısı 364.283 (170.338 bayan, 
193.925 bay) kişidir.  
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8. EKLER 
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(EK-1) Elektronik Veri, Elektronik Sözleşme Ve Elektronik İmza Kanunu Tasarısı 

Taslağı 

 
 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

 
Amaç  
Madde 1- Bu kanunun amacı elektronik  veri, elektronik sözleşme, elektronik imza, sertifika hizmet 

sağlayıcıları ve elektronik imza sertifikalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 – Bu kanun, geçerlilikleri bakımından şekil zorunluluğunun bulunmadığı sözleşmelere ve 

diğer hukuki işlemlere  uygulanır. 

Tanımlar 
Madde 3 - Bu kanunda yer alan; 

a) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, gönderilen, alınan veya saklanan 
bilgileri,  

b) Gönderen: Saklanmadan önce bir elektronik veriyi gönderen, üreten veya adına veri üretilen 
veya adına veri gönderilen kişiyi,  

c) Alıcı: Elektronik veriyi gönderenin elektronik verinin ulaşmasını amaçladığı kişiyi,  
d) Bilgi sistemi: Elektronik verinin üretilmesi, gönderilmesi, alınması, saklanması veya işlenmesi 

için kullanılan sistemi,  
e) Elektronik imza:  Bir elektronik veriye eklenen veya veri ile mantıksal bağlantısı bulunan ve  

imzalayanın kimliğini belirleme aracı olarak kullanılan  elektronik  veriyi,  
f) Gelişmiş elektronik imza:  Münhasıran imzalayana bağlı olan, imzalayanı belirlemeye imkan 

veren, sadece imzalayanın kontrolü altında bulundurabileceği araçlar kullanılarak üretilen ve elektronik 
verinin üzerindeki herhangi bir değişikliğin fark edilmesini mümkün kılan elektronik imzayı,  

g) Nitelikli elektronik imza: Oluşturulduğu  tarihte geçerli bir nitelikli sertifikaya dayanan ve 
güvenli imza aracı ile oluşturulmuş gelişmiş elektronik imzayı,  

h) İmza sahibi: Elektronik imzayı oluşturan veya adına elektronik imza oluşturulan ve bu imzayı 
kullanan gerçek kişiyi,  

i) İmza  verisi: Özel imzalama anahtarları veya şifreler gibi,  elektronik imza oluşturmak  için 
kullanılan kişiye özel ve tek  veriyi,  

j) İmza aracı: İmza verisini   oluşturmak için kullanılan  yazılım ve donanımı,  
k) Güvenli imza aracı: İmza  verisinin  sadece bir kez oluşturulmasını sağlayan, gizliliğini ve 

güvenliğini garanti altına alan, imzalanacak veriyi değiştirmeyen veya bu verinin imza işleminden önce  imza 
sahibine  sunulmasını önlemeyen imza aracını,  

l) İmza doğrulama verisi: Açık imzalama anahtarları veya şifreler gibi elektronik imzayı 
doğrulamak için kullanılan veriyi,  

m) İmza doğrulama aracı:  İmza doğrulama verisini uygulamak için oluşturulan yazılım ve  
donanımı,  

n) Teknik hizmet araçları: Elektronik imza hizmetlerinin sağlanması için kullanılan yazılım ve 
donanımı, 

o) Elektronik imza ürünleri: Elektronik imza hizmetlerinin  sağlanması veya elektronik imzaların 
oluşturulması yada doğrulanması amacıyla kullanılan yazılım ve donanımı veya bunlarla ilgili unsurları, 

p) Sertifika: İmza doğrulama verisini kişiye bağlayan ve o kişinin kimliğini teyit eden  elektronik 
onayı,  

r) Nitelikli sertifika: Bu kanunda belirtilen şartları karşılayan ve sertifika hizmet sağlayıcısı 
tarafından verilen sertifikayı,  

s) Elektronik belge: Bir sertifikaya dayanan elektronik imza ile imzalanmış elektronik veriyi, 
t) Sertifika hizmet sağlayıcısı: Sertifika veren ve elektronik imzalarla ilgili diğer  hizmetleri 

sağlayan özel hukuk tüzel kişisini veya kamu tüzel kişisini,  
u) İhtiyari Akreditasyon:  Kurum tarafından, sertifika hizmet sağlayıcılarının ulusal ve 

uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli 
aralıklarla denetlenmesini, 
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v) Nitelikli zaman damgası:  Sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından, belirli bir elektronik verinin 
üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı veya saklandığı zamanı göstermek  üzere verilen  belgeyi,  

y) Kurum : .......................Kurumunu,  
 
ifade eder.  

 
                                              

İKİNCİ KISIM 
Elektronik Veri ve Elektronik Sözleşme 

 
 

Elektronik veri ve imza şartı 
Madde 4 –  Kanunen  imza şartının arandığı durumlarda; imzalayan kişinin kimliğini  belirleyen  ve 

bu kişinin elektronik veriyi onayladığını gösteren güvenilir bir usul kullanıldıysa, bu şart elektronik imza ile de  
karşılanabilir.  

Elektronik veri ve belgenin aslı 
Madde 5 – Kanunen belgenin  aslının sunulması veya saklanması şartının arandığı durumlarda;  

bilginin düzenlendiği son hali ile bütünlüğünün korunmuş ve gerektiğinde ulaşılabilir olması halinde, bu şart 
elektronik veri ile de karşılanabilir. 

           Bilginin iletilmesi veya saklanması yada görüntülenmesi sırasında bu işlemler 
nedeniyle  oluşabilecek ve esasa etkili olmayan olağan değişiklikler dışında, bilgi tam ve 
değişmeden kalmışsa, bilgi bütünlüğünün korunmuş olduğu kabul edilir.    

Elektronik verinin saklanması 
Madde 6 - Kanunen bazı belgelerin, kayıtların veya bilgilerin saklanması gereken durumlarda;   

bilgiye sonradan kullanılmak üzere ulaşılabiliyorsa, bilgi bütünlüğü korunmuşsa,  gönderen ve alıcı ile 
elektronik verinin gönderildiği veya alındığı tarihin ve zamanın belirlenmesi mümkün ise, bu şart elektronik 
verinin saklanması yoluyla da karşılanabilir.  

Gönderenin tespiti 

Madde 7 – Elektronik veri, gönderenin kendisi veya adına hareket etmeye yetkili bir kişi yada 
gönderen  adına programlanan ve önceden tanımı yapılan bir bilgi sistemi tarafından gönderildiği takdirde 
gönderene  ait kabul edilir. 

Alıcı, elektronik verinin gönderene ait olup olmadığını belirlemek için daha önce gönderen ile 
üzerinde anlaştıkları  usulü elektronik veri üzerinde uyguladığında gönderenin kimliğini doğrulayan bir sonuç 
elde ettiği veya kendisine ulaşan elektronik veri üçüncü bir kişi tarafından  gönderene ait bir usul kullanılarak 
oluşturulduğu takdirde,  elektronik veriyi gönderene ait kabul edebilir. 

Alıcı, 1 inci ve 2 nci fıkrada belirtilen hallerde, kendisine ulaşan elektronik veriyi gönderenin 
göndermeyi amaçladığı veri olarak kabul etme ve buna göre davranma hakkına sahiptir. Ancak, alıcının 
gönderenden elektronik verinin kendisine ait olmadığına ilişkin bir uyarı aldığı ve bu uyarıya göre davranmak 
için yeterli zamana sahip olduğu hallerle, makul bir özen göstererek veya daha önce kararlaştırılmış bir usulü 
kullanarak elektronik verinin gönderene ait olmadığını yada gönderenin göndermeyi amaçladığı veri 
olmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde alıcı bu hakka sahip değildir.  

Alıcı, makul bir özen göstererek veya daha önce kararlaştırılmış bir usulü kullanarak bir elektronik 
verinin diğer bir elektronik verinin tekrarı olduğunu bildiği veya bilmesi gerektiği durumlar hariç, aldığı her 
elektronik veriyi ayrı bir elektronik veri olarak kabul etme ve buna göre davranma hakkına sahiptir. 

Elektronik verinin alındığının teyidi 
Madde 8 – Gönderen ile alıcı arasında elektronik verinin alındığının bildirilmesi belli bir şekle veya 

usule bağlanmamışsa;  herhangi bir iletişim şeklinin kullanılması veya alıcının elektronik verinin alındığını 
göstermeye yeterli herhangi bir davranışı, elektronik verinin alındığının teyidi için yeterlidir. 

Gönderen tarafından alındı teyidinin arandığı hallerde; alındı teyidi belirlenen süre içerisinde veya 
böyle bir süre yoksa makul bir süre içerisinde gönderene ulaşmadığı takdirde, gönderen alıcıya alındı 
teyidinin  kendisine ulaşmadığını belirten ve alındı teyidinin ulaşması için makul bir süre belirleyen bir 
bildirimde bulunabilir veya  elektronik veriyi  gönderilmemiş kabul edebilir. 

Gönderen tarafından alındı teyidinin aranmadığı hallerde; gönderen, alıcıya alındı teyidinin ulaşması 
için  makul bir süre belirleyen bir bildirimde bulunabilir veya  elektronik veriyi  gönderilmemiş kabul edebilir. 
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Elektronik verinin  alındığının  teyidi halinde,  elektronik verinin alıcı tarafından alınmış olduğu kabul 
edilir. Ancak bu teyit, alınan elektronik verinin gönderilen ile aynı olduğuna karine teşkil etmez. 

Elektronik verinin gönderilme ve alınma zamanı ve yeri 
Madde 9 – Elektronik veri, taraflarca aksi  kararlaştırılmadıkça, gönderen veya onun adına hareket 

eden kişinin kontrolü dışındaki bir bilgi sistemine girdiği zaman gönderilmiş sayılır. 

Alıcı elektronik veri almak amacıyla bir bilgi sistemi belirlemişse, elektronik veri belirlenmiş bilgi 
sistemine girdiği zaman alınmış sayılır. Belirlenmiş bilgi sistemine gönderilmeyen elektronik veri ise alıcının 
elektronik veriye ulaştığı zaman alınmış sayılır.  

Alıcı elektronik veri almak amacıyla bir bilgi sistemi belirlememişse, elektronik veri alıcının bilgi 
sistemine girdiği zaman alınmış sayılır. 

Bilgi sisteminin bulunduğu yerin elektronik verinin alındığı kabul edilen yerden farklı bir yer olması 
elektronik verinin alınma zamanını değiştirmez. 

Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, elektronik verinin gönderenin işyerinden gönderildiği ve 
alıcının işyerinde alındığı kabul edilir. Birden fazla işyeri olması durumunda; işyeri, ilgili ticari işlemle en yakın 
ilişkisi olan işyeri, böyle bir tespit yapılamadığı takdirde ise  işyeri merkezidir. Gönderen veya alıcının işyeri 
yoksa yerleşim yerleri esas alınır.  

Elektronik verinin hukuki niteliği 
Madde 10 –  Bilginin sadece elektronik veri şeklinde olması hukuki geçerlilik ve uygulanabilirliğine 

etki etmeyeceği gibi, delil olarak ileri sürülmesini de engellemez.  

Elektronik veride atıf yapılan ve hukuki sonuç doğurabilecek bir bilginin sadece elektronik veride yer 
almadığı gerekçesiyle geçersiz olduğu ileri sürülemez. 

Elektronik veri; üretilmesi, gönderilmesi, alınması  veya saklanması sırasında güvenilir bir bilgi sistemi 
kullanılmış ve bilgi bütünlüğü korunmuşsa  ve   gönderenin kimliği doğru şekilde tespit  edilebiliyorsa, delil 
olarak ileri sürülebilir.  

Elektronik sözleşme 
Madde 11  – Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, bir sözleşmede icap ve kabul elektronik veri 

yoluyla yapılabilir. Sözleşmenin  elektronik veri yoluyla kurulması hukuki geçerlilik  ve  uygulanabilirliğine etki 
etmez. 

Bu madde hükümleri; kira sözleşmeleri hariç olmak üzere, taşınmazlara ilişkin sözleşmeler, kanunen 
mahkemelerin, kamu mercilerinin veya kamu yetkisi kullanan kişilerin katılımını gerektiren sözleşmeler, 
kefalet ve teminat sözleşmeleri, aile veya miras hukukuna ilişkin sözleşmeler gibi yazılı veya resmi şekil 
zorunluluğunun bulunduğu sözleşmelere uygulanmaz.  

 
 
 

ÜÇÜNCÜ  KISIM 
Elektronik İmza 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Sertifika Hizmet Sağlayıcıları 
 
 Genel Şartlar 

  
Madde 12  – Özel hukuk tüzel kişileri ve kamu tüzel kişileri sertifika hizmet sağlayıcısı olarak 

faaliyette bulunabilirler. Yurt dışında kurulmuş bir sertifika hizmet sağlayıcısının Türkiye’de temsilcilik 
açmasına Kurum karar verir. 

Sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyete geçebilmeleri için aşağıda belirtilen hususların 
belgelendirilmesi gerekir; 
 

a) Sertifika hizmet sağlayıcısı  özel hukuk tüzel kişisi ise, kurucu ortakları ve tüzel kişiliği temsile 
yetkili yöneticilerinin, taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa uğramış olsalar bile ağır hapis veya altı aydan 
fazla hapis yahut basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan  kaçakçılık suçları, 
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi 
kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs yada iştirak veya bilişim alanındaki suçlardan dolayı hüküm 
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giymemiş bulunması, 
b) Gerekli güvenilirliği haiz ve bu alanda yeterli bilgi, tecrübe ve uzmanlığa sahip olması, 
c) Bu hizmeti yürütebilecek donanıma sahip olması, 
d) Güvenlik önlemlerinin yeterli ve uygulamaya konulmuş olması, 
e) Bu hizmet sebebiyle doğabilecek zararlar için kanunun 17nci maddesi gereğince yeterli karşılık 

bulundurması. 

Bu şartlarda meydana gelebilecek değişiklikler derhal Kuruma bildirilir. Yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) 
bendi  hükümleri sertifika hizmet sağlayıcılarının personeli hakkında da uygulanır. 

Sertifika hizmet sağlayıcıları  bu kanunda sayılan hizmetlerin bir kısmını yukarıda belirtilen şartları 
taşıyan özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu tüzel kişilerine yaptırabilir. Bu durumda doğacak sorumluluk 
sertifika hizmet sağlayıcısına aittir. 

 Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar  yönetmelikle düzenlenir.  

Nitelikli sertifika verebilme şartları 
Madde 13 –  Sertifika hizmet sağlayıcılarının nitelikli sertifika verebilmeleri için 12 nci maddede 

belirtilen şartlara ilave olarak aşağıda belirtilen şartları da yerine getirmeleri  gerekir; 

a) İmza doğrulama verisinin kimliği belirlenmiş nitelikli sertifika sahibine tahsis edildiğini teyit etmek 
ve bu veriye üçüncü kişilerin ulaşabilmesini temin edecek hızlı ve güvenli bir rehber hizmeti vermek ve iptal 
işlemlerinin güvenilir bir şekilde ve derhal yerine getirilmesini sağlamak, 

b) Sertifikanın verildiği veya iptal edildiği tarih ve zamanın kesin olarak belirlenebilmesini sağlamak, 
c) Nitelikli sertifika sahibinin kimliğini ve gerektiğinde özel niteliklerini güvenilir bir şekilde tespit 

etmek, 
d) Değişiklik yapılmasına karşı korunan güvenilir sistem ve ürünler kullanmak ve bu sistem ve 

ürünlerce desteklenen yöntemlerin teknik güvenliğini sağlamak, 
e) Sertifika sahtekarlığına karşı gerekli önlemleri almak ve imza  verisini oluştururken gizliliği 

sağlamak, 
f) Nitelikli sertifika ile ilgili bilgileri on yıl süre ile saklamak, 
g) Nitelikli sertifika verilmesine ilişkin sözleşme yapılmadan önce, sertifika kullanıcısını bu sertifikanın 

kullanımına ilişkin koşul ve sınırlamalar, akreditasyonunun olup olmadığı, şikayet usulleri ve uyuşmazlıkların 
çözümü konularında bilgilendirmek, bu sertifikaya dayanarak işlem yapacak üçüncü kişilere talepleri halinde 
bu bilgileri vermek, 

h) Nitelikli sertifikada bulunan bilgilerin sadece yetkili kişilerce değiştirilebilmesini ve  bilgilerin 
doğruluğunun  kontrol edilebilmesini sağlamak, 

i) Sertifika sahibine ait imza verisini saklamamak ve kopyalamamak.  

           Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Bilgi verme mükellefiyeti 
Madde 14 – Nitelikli sertifika veren  sertifika hizmet sağlayıcısı,  başvuru sahibini  nitelikli elektronik 

imzanın  güvenliğini artırmak için gerekli  önlemler  ve  imza verisinin  zaman içinde güvenlik değerinin 
azalmasını önlemek için sertifikanın yenilenmesinin gerekebileceği hususunda  bilgilendirir. 

Nitelikli sertifika veren sertifika hizmet sağlayıcısı, kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde,  
hukuki  işlemlerde nitelikli elektronik imzanın elle atılmış imza ile aynı etkiyi haiz olduğu hususunda başvuru 
sahibini yazılı olarak bilgilendirir. Bu belge   başvuru sahibi tarafından okunarak imza edilir.  

Belgelendirme 
Madde 15 - Sertifika hizmet sağlayıcısı, bu kanunda ve ilgili yönetmeliklerde yer alan güvenlik 

önlemlerini, nitelikli sertifikalarda bulunan bilgileri ve bunların doğruluğunu her zaman teyit edebilecek  
şekilde belgelendirmek zorundadır. Nitelikli sertifikaların verilmesi ve iptali dahil olmak üzere belgelendirme, 
bilgilerin  sonradan değiştirilmesini önleyecek şekilde ve gecikmeksizin yapılmalıdır.  

Sertifika hizmet sağlayıcısı, talebi halinde imza sahibinin  kendisiyle  ilgili bilgilere ve işlemlere 
ulaşmasını sağlar.  

Kişisel verilerin  korunması 
Madde 16 -  Nitelikli sertifika veren sertifika hizmet sağlayıcısı,  sertifika sahibine ilişkin  kişisel 

verileri sertifika sahibinin rızası dışında açıklamamakla ve bu kanunun amacı dışında kullanmamakla 
yükümlüdür.  

Sertifika sahibi hakkındaki veriler ancak kanunla belirtilen kişi ve kuruluşlara açıklanabilir. 



  

  -118-

Bu madde hükmü sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından verilen tüm elektronik imza sertifikalarına 
uygulanır. 

Karşılık bulundurma  yükümlülüğü 
Madde 17 - Nitelikli sertifika veren sertifika hizmet sağlayıcısı, bu hizmeti nedeniyle doğabilecek 

zararları karşılamak üzere yeterli karşılık bulundurmakla yükümlüdür. Yeterli karşılığın asgari tutarı, şekli ve 
muhafazası ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.  

Sorumluluk  
Madde 18 - Nitelikli sertifika veren  sertifika hizmet sağlayıcısı, sertifika sahibinin ve  iyi niyetli  

üçüncü kişilerin bu sertifikaya,  sertifikanın  içerdiği bilgilere ve nitelikli zaman damgasına güvenmelerinden 
doğan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak, nitelikli sertifika veren sertifika hizmet sağlayıcısı; 

a) Böyle bir zararın doğmaması için hal ve şartların gerektirdiği bütün dikkat ve özeni gösterdiğini 
veya, 

b) Bütün dikkat ve özeni göstermiş olsa bile  bu zararın doğmasına engel olamayacağını veya,  
c) Üçüncü kişinin sertifika, sertifikanın içerdiği bilgiler veya  nitelikli zaman damgasında bulunan 

bilgilerin doğru olmadığını bildiğini veya bilmesi gerektiğini, 

ispat ederse  sorumluluktan kurtulur. 
 İmza sahibinin imza verisini kaybetmesi veya çaldırması ve bu durumu derhal sertifika hizmet 
sağlayıcısına bildirmemesi veya imza verisini üçüncü kişilerle paylaşması durumunda sorumluluk imza 
sahibine aittir. 

Nitelikli sertifikada sertifikanın kapsamına veya kullanılabileceği  işlemlerin değerlerine ilişkin bir 
sınırlama varsa, belirlenen  sınırlamaların  aşılmasından doğan zararlardan sertifika hizmet sağlayıcısı sorumlu 
tutulamaz.  

Nitelikli sertifika veren sertifika hizmet sağlayıcısı, hizmetlerinin bir kısmını özel hukuk tüzel kişileri 
veya kamu tüzel kişilerine yaptırdığı takdirde, bu  işlemlerden doğan zararları da tazmin etmekle yükümlüdür.  

Kanunun 35 inci maddesinin (b) bendine göre ülke içinde kurulmuş ve akredite edilmiş  sertifika 
hizmet sağlayıcısı tarafından garanti edilmesi halinde bu sertifikadan dolayı oluşabilecek zararlardan garanti 
eden sertifika hizmet sağlayıcısı da sorumludur. 

Ücret 
Madde 19 - Sertifika hizmet sağlayıcılarının hizmetleri nedeniyle talep edebileceği ücretlerin alt 

ve üst sınırları her yıl Ocak ayında Kurumca belirlenir ve sertifika hizmet sağlayıcılarına bildirilir. 

             
                  

İKİNCİ BÖLÜM 
Nitelikli Sertifika ve  Nitelikli Zaman Damgası 

 
 

Nitelikli sertifika 
Madde 20 -  Nitelikli sertifikanın verilebilmesi için sertifika hizmet sağlayıcısı ile başvuru sahibi 

arasında yazılı bir sözleşme yapılması zorunludur. Sözleşme imzalanırken başvuru sahibinin şahsen hazır 
bulunması gerekir. 

Nitelikli sertifikalarda bulunması gereken unsurlar şunlardır: 

a) Sertifikanın nitelikli olarak verildiğine ilişkin ibare, 
b) Sertifika hizmet sağlayıcısının kimliği ve kurulduğu ülke, 
c) İmza sahibinin  adı ve soyadı, 
d) Sertifikanın veriliş amacına bağlı olarak gerektiğinde imzalayanın özel niteliği, 
e) İmza sahibinin kontrolü altındaki imza  verisinin  karşılığı olan imza doğrulama verisi, 
f) Sertifikanın geçerlik süresinin başlangıç ve bitiş tarihi ve zamanı, 
g) Sertifika kodu, 
h) Sertifika hizmet sağlayıcısının gelişmiş elektronik imzası. 

 
Sertifikaların kapsamına ve kullanılabileceği işlemlerin değerlerine ilişkin bir sınırlama olduğu 

takdirde, bu sınırlamalar sertifikada gösterilir. 
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Nitelikli sertifika temsil yetkisini veya mesleki veya diğer kişisel bilgileri içerebilir. Bu durumda temsil 
edilenin rızası veya yetkili mercilerin tasdiki aranır. Tasdiki gerekmeyen kişisel bilgilerin nitelikli sertifikada yer 
alması ilgili kişinin iznine bağlıdır. 

Nitelikli zaman damgası 
Madde 21 - Nitelikli  zaman  damgası, elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı 

veya saklandığı zamanı kesin olarak belirler. Nitelikli  zaman  damgası  veren sertifika hizmet sağlayıcıları 
güvenli imza, imza doğrulama ve teknik hizmet araçları ile ilgili hükümlere uymakla yükümlüdür.  

Nitelikli zaman damgasının verilmesine ve kullanılmasına  ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
düzenlenir.  

 
Nitelikli sertifikaların iptali 
Madde 22 - Nitelikli sertifika aşağıda belirtilen hallerde sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından  

gecikmeksizin iptal edilir; 

a) İmza sahibi yada temsilcisinin iptal talebinde bulunması, 
b) Sertifikada bulunan bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması, 
c) Sertifika hizmet sağlayıcısının faaliyetini sona erdirmesi ve bu faaliyetin başka bir sertifika hizmet 

sağlayıcısı tarafından sürdürülmemesi, 
d) Kurum tarafından iptal emri verilmesi. 

Nitelikli sertifikada bulunan temsil yetkisi veya mesleki veya diğer kişisel bilgiler sertifikada yer 
aldıktan sonra geçerliliğini kaybetmişse, nitelikli sertifikanın iptali  ilgili üçüncü kişi veya yetkili merciler 
tarafından istenebilir. Bu durumda da nitelikli sertifika gecikmeksizin iptal edilir. 

Nitelikli sertifikanın iptal edildiği tarih ve zaman sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından kesin olarak 
belirtilir. 

Nitelikli sertifikanın iptal edilmesi iptalden önceki işlemlerin hukuki geçerliliğini etkilemez. 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kurumun Görev ve Yetkileri 

 
 

Gözetim 
Madde 23 – Sertifika hizmet sağlayıcısı faaliyete başladığı tarihten itibaren Kurumun gözetimine  

tabidir. Kurum bu gözetimi doğrudan veya Test ve Onaylama Ofisleri aracılığı ile gerçekleştirir. 

Kurum, gözetim sonucuna göre sertifika hizmet sağlayıcılarının bu kanunda belirtilen yükümlülüklerini 
yerine getirmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri alır. 

Denetim   

Madde  24 –   Bu kanunun uygulanmasında Kurum re’sen veya kendisine intikal eden başvurular 
üzerine sertifika hizmet sağlayıcılarına ilişkin denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir.  

Bu kanunun kapsamına giren hususlarda Kurum tarafından görevlendirilen personele her türlü bilgi, 
belge ve elektronik verinin tam ve doğru olarak gösterilmesi ve verilmesi zorunludur. Sertifika hizmet 
sağlayıcıları ve personeli, Kurumun denetim elemanlarının mesai saatlerinde  
çalışma yerlerine girmesine izin vermek ve gerekli desteği sağlamakla yükümlüdür. Kurum denetim sonucuna 
göre sertifika hizmet sağlayıcısının faaliyetini  kısmen durdurabilir veya faaliyetinin sona erdirilmesine karar 
verebilir.  

Kurum; nitelikli sertifikalarda, nitelikli elektronik imzalarda veya nitelikli elektronik imza ile imzalanan 
verilerde sahtekarlık yapıldığını veya sahtekarlığa karşı yeterli derecede korunmadığını tespit ederse, nitelikli 
sertifikaların iptaline karar verir ve iptal emrini sertifika hizmet sağlayıcısına bildirir.  

Test ve Onaylama Ofisleri 

Madde 25  – Kurum, bu  kanun  hükümlerini yerine getirmek için  gerekli güvenilirliğe ve uzmanlığa 
sahip olduğunu belgeleyen tüzel kişilere  Test ve Onaylama Ofisi olarak çalışmak üzere yetki belgesi verir. 
Yetki belgesi belirli bir konuda veya sınırlı süre için verilebilir. 

Yetki belgesi alan Test ve Onaylama Ofisleri, sertifika hizmet sağlayıcılarının kullandıkları elektronik 
imza ürünlerini test edip onaylar. Kurum, görevlerini objektif kriterlere uygun olarak yerine getirmeyen, 
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gerekli dikkat ve özeni  göstermeyen Test ve Onaylama Ofisinin yetki belgesini geri alabilir. 

Yetki belgesi Kurum tarafından geri alınan veya faaliyetini sona erdiren Test ve Onaylama Ofisi test 
ve onaylama işlemlerine ilişkin tüm belgeleri Kuruma gecikmeksizin teslim eder.  

Test ve Onaylama Ofislerinin, test ve onaylama işlemleri için alacağı ücret Kurumca belirlenir. Alınan 
ücretin %5’i bu kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere Kuruma aktarılır. 

Test ve Onaylama Ofisleri, faaliyetleri süresince sertifika hizmet sağlayıcısı olarak çalışamazlar. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

 
Sertifika hizmet sağlayıcısının  faaliyetinin  kısmen durdurulması 
Madde 26 – Sertifika hizmet sağlayıcısının bu kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine 

getirmediğinin tespiti halinde, Kurum sertifika hizmet sağlayıcısının faaliyetini bir aya kadar kısmen 
durdurabilir. Faaliyetin kısmen durdurulması halinde, sertifika hizmet sağlayıcısı yeni sertifika veremez veya 
verilmiş olan sertifikaları yenileyemez. 

Sertifika hizmet sağlayıcısının faaliyetlerinin kısmen durdurulması sertifika hizmet sağlayıcısı 
tarafından verilen nitelikli sertifikaların geçerliliğini etkilemez.  

Faaliyetin durdurulmasını gerektiren nedenin ortadan kalktığının ispatı halinde faaliyetin durdurulması 
kararı kaldırılır.  

Sertifika hizmet sağlayıcısının faaliyetinin  sona ermesi 
Madde 27  - Sertifika hizmet sağlayıcısının faaliyeti kendi isteği ile veya Kurumca alınan karar 

üzerine sona erer. 

Kurum aşağıdaki hallerde sertifika hizmet sağlayıcısının faaliyetinin sona ermesine karar verir; 

 a) 12 nci maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu 
şartlardan herhangi birinin kaybedildiğinin tespiti, 

b) 26 ncı  maddeye göre faaliyetin durdurulmasını gerektiren nedenlerin Kurumca  
belirlenen süre içerisinde ortadan kalkmadığının tespiti, 
  c)Sertifika hizmet sağlayıcısının faaliyetinin bir yıl içinde iki kez durdurulması, 

d)Sertifika hizmet sağlayıcısı özel hukuk tüzel kişisi ise, kurucu ortakları veya tüzel  
kişiliği temsile yetkili yöneticilerinin veya en az üç çalışanının 39 uncu maddede sayılan fiillerden hüküm 
giymiş olması, 

e)Sertifika hizmet sağlayıcısının 16 ncı madde hükmüne aykırı hareket etmesi, 
f)Sertifika hizmet sağlayıcısı özel hukuk tüzel kişisi ise  tüzel kişiliğin sona ermesi, 
g)Sertifika hizmet sağlayıcısının bu kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinin 

anlaşılması. 

Sertifika hizmet  sağlayıcısı, faaliyetinin sona erdiği tarihte geçerli olan nitelikli sertifikaları başka bir 
sertifika hizmet sağlayıcısına gecikmeksizin devreder veya iptal eder. Faaliyetinin sona erdiğini ve nitelikli 
sertifikaların başka bir sertifika hizmet sağlayıcısına devredildiğini veya iptal edildiğini sertifika sahiplerine ve 
Kuruma derhal bildirir. Tüzel kişiliğin sona ermesi halinde, nitelikli sertifikalar Kurumca iptal edilir ve iptal 
kararı sertifika sahiplerine bildirilir. 

Sertifika hizmet sağlayıcısı, sertifikaları devralan sertifika hizmet sağlayıcısına sertifika ile ilgili 
belgeleri teslim eder. İptal edilen sertifikalara ait belgeler ise Kuruma teslim edilir. Belgelerin tesliminde 15 
inci madde  hükümlerine uyulur.  

Bilgilerin aleniyeti 
Madde 28 – Sertifika hizmet sağlayıcılarına ilişkin bilgiler alenidir. Kurum, sertifika hizmet 

sağlayıcısının faaliyete başlamasına, faaliyetinin durdurulmasına veya sona ermesine ve akreditasyon ile ilgili 
bilgilere üçüncü kişilerin ulaşmasını sağlamakla  görevlidir.  

 

                                             
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İhtiyari Akreditasyon 
 

Sertifika hizmet sağlayıcısının akredite edilmesi 
Madde 29 - Kurum, bu kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getiren ve elektronik imza 

ürünleri Test ve Onaylama Ofislerince test edilip onaylanan sertifika hizmet sağlayıcılarını başvuruları halinde 
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akredite eder. Güvenliği etkileyecek herhangi bir değişiklikten sonra ve  düzenli aralıklarla bu test ve 
onaylama işleminin  tekrarlanması  gereklidir.  

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile akreditasyon işlemleri için alınacak ücret 
yönetmelikle düzenlenir. 

Akredite edilen sertifika hizmet sağlayıcısının hak ve yükümlülükleri 
Madde 30 – Akredite edilen sertifika hizmet sağlayıcısına Kurum tarafından kalite işareti  ve 

akreditasyon belgesi verilir. Kalite işareti, akredite edilen sertifika hizmet sağlayıcısının verdiği nitelikli 
sertifikalara dayanan nitelikli elektronik  imzaların, teknik ve idari olarak kapsamlı bir şekilde test edilmiş  
güvenliğe sahip olduklarının  ispatıdır. Kalite işareti alan sertifika hizmet sağlayıcısı hukuki ve ticari 
işlemlerinde ispatlanmış bu güvenliği referans olarak kullanabilir. 

Akredite edilen sertifika hizmet sağlayıcısı aşağıda belirtilen şartlara uymakla yükümlüdür; 

a) Sertifika faaliyetlerinde sadece Test ve Onaylama Ofislerince test edilmiş ve onaylanmış elektronik 
imza ürünleri ve nitelikli elektronik imza kullanmak, 

b) Nitelikli sertifikaları sadece Test ve Onaylama Ofislerince test edilmiş ve onaylanmış güvenli imza  
aracına sahip olan kişilere  vermek, 

c) İmza sahibini, Test ve Onaylama Ofislerince test edilmiş ve onaylanmış imza doğrulama 
araçlarının kullanıldığı hususunda 14 üncü madde hükümlerine göre bilgilendirmek.  

Akreditasyonun geri alınması 
Madde 31 –  Sertifika hizmet sağlayıcısının; 

a) Akreditasyon için gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, 
b) Bu kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
c) Test ve Onaylama Ofislerince yapılan kontrollerde onay alamaması, 
d) Kurumca alınan tedbirlere uymaması, 
e) Faaliyetinin sona ermesi, 

hallerinde akreditasyon Kurum tarafından geri alınır, akreditasyon belgesi ve kalite işareti iptal edilir.  

             Akreditasyonun geri alınması halinde Kurum akreditasyon  belgesine ve kalite işaretine 
dayanan sertifikaları ve bunlara ilişkin belgeleri başka bir akredite sertifika hizmet sağlayıcısına devreder.  
Devredilemeyen sertifikalar iptal edilir ve bunlara ilişkin belgeler Kurumca devralınır.  Devir işlemlerinde 15  
inci madde hükümlerine uyulur. 

Akreditasyonun  geri alınması, sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından verilen nitelikli sertifikaların 
geçerliliğini etkilemez.  

 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Elektronik İmza Ürünleri 
 
 

Güvenli imza  araçları 
Madde 32 - Güvenli imza  araçlarının   aşağıda belirtilen şartları sağlaması gerekir; 

İmza  verisinin  sadece  bir kez  oluşturulmasını sağlamak ve  gizliliğini garanti altına almak, 

İmza  verisinin  üçüncü kişiler tarafından üretilmesini önlemek ve imzayı sahtekarlığa karşı korumak, 

İmza verisinin, üçüncü kişilerin kullanımını engellemek amacıyla  imza sahibi tarafından 
korunabilmesini sağlamak. 

        Güvenli imza araçları, imzalanacak  veriyi değiştirmemeli veya bu  verinin imza işleminden önce 
imza sahibine sunulmasını önlememelidir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 
İmza doğrulama araçları 
Madde 33  - İmza doğrulama araçlarının  aşağıda belirtilen şartları sağlaması gerekir;  

a) İmza doğrulama  verisini güvenilir şekilde doğrulamak, 
b) Elektronik imzanın tam ve güvenilir şekilde doğrulanmasını sağlamak, 
c) Elektronik imzayı doğrulayanın imzalı verilerin içeriğini de doğrulayabilmesini sağlamak, 
d) İmzanın doğrulanması sırasında sertifikayı ve geçerliliğini  güvenilir şekilde doğrulamak, 
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e) Doğrulama sonucunu  ve imzalayanın kimliğini  doğru  olarak göstermek, 
f) Güvenlikle ilgili tüm değişikliklerin fark edilebilmesini sağlamak.  

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 
Teknik hizmet araçları                      
Madde 34 - Teknik hizmet araçlarının aşağıda belirtilen şartları sağlaması gerekir; 

a) İmza verisinin  kopyalanmasını veya saklanmasını engellemek, 
b) Nitelikli sertifikaların izinsiz değiştirilmesini ve sertifika bilgilerinin yüklenmesini önlemek, 
c) Nitelikli zaman damgalarını sahtekarlığa ve tahrifata karşı korumak.  

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.                                                                                                                      

                                    
 

ALTINCI BÖLÜM 
Yabancı Sertifikalar ve Elektronik İmza Ürünleri 

 
 
 

Yabancı sertifikalar 
Madde 35 – Yabancı bir ülkede  kurulmuş  sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından  verilen nitelikli 

sertifikaların, ülke içinde kurulmuş  sertifika hizmet sağlayıcıları  tarafından verilen nitelikli  sertifikalara  
hukuken denk sayılması için  aşağıdaki şartlardan birinin sağlanması gerekir; 

a) Sertifika hizmet sağlayıcısının  bu kanunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi ve Kurum 
tarafından akredite edilmesi, 

b) Sertifika hizmet sağlayıcısının verdiği nitelikli sertifikanın ülke içinde kurulmuş ve akredite edilmiş  
sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından  garanti edilmesi, 

c) İkili veya çok taraflı  anlaşmalarla nitelikli sertifikanın veya sertifika hizmet sağlayıcısının tanınmış 
olması.  

Yabancı elektronik imza ürünleri 
Madde 36 - Yabancı elektronik imza ürünlerinin sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından  

kullanılabilmesi,  Test ve Onaylama Ofisleri tarafından  test edilip onaylanmasına bağlıdır. İkili veya çok taraflı 
anlaşma hükümleri saklıdır.   

 
  

YEDİNCİ BÖLÜM 
Elektronik İmzanın ve Elektronik Belgenin Hukuki Sonuçları 

 
 

Nitelikli elektronik imzanın hukuki sonuçları 

Madde  37 - Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı ve taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, 
nitelikli elektronik imza hukuki işlemlerde  elle atılmış imza ile aynı etkiyi haizdir.  

Diğer elektronik imzalar 

Madde  38 – Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı  takdirde,  bir elektronik imzanın sadece 
elektronik veri şeklinde  olması, nitelikli sertifikaya dayanmaması, akredite edilmiş  sertifika hizmet sağlayıcısı 
tarafından  verilmemiş olması  veya güvenli imza  aracı  ile oluşturulmamış olması, hukuki geçerlilik ve 
uygulanabilirliğine etki etmeyeceği gibi delil olarak ileri sürülmesini de engellemez. 
 

Elektronik belgenin hukuki niteliği 
 

Madde 39 – Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; 
 

a) Elektronik belge, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 292 nci maddesinin ikinci fıkrası 
kapsamında yazılı delil başlangıcı, 
 
 b) Nitelikli sertifikaya dayanan elektronik belge adi senet, 
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c)  Nitelikli sertifikaya dayanan ve nitelikli zaman damgası bulunan elektronik belge, tarihi açısından, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 299 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında  üçüncü kişileri de 
bağlayan adi senet, 
  

hükmündedir. 
 
 
 
 
 
 
 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Ceza  Hükümleri 

 
 

İdari para cezaları 
Madde 40 -  Bu kanunda  yer alan hükümlere aykırı hareket eden sertifika hizmet sağlayıcılarına, bu 

fiilleri başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bu madde  hükümlerine göre Kurum tarafından idari para cezası 
verilir.* 

Sertifika hizmet sağlayıcılarına; 

a) 20 nci maddenin (b), (d) ve  (g) bentlerinde belirtilen  unsurların nitelikli sertifikada 
bulunmaması halinde, eksik olan her unsur için bir milyar T.L, 

b) 20 nci maddenin (a), (c), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen unsurların nitelikli sertifikada 
bulunmaması halinde, eksik olan her unsur için beş milyar T.L., 

c) 13 üncü maddenin (g) bendi ile 14 üncü maddede belirtilen bilgi verme mükellefiyetine aykırı 
hareket edilmesi halinde, beş milyar T.L., 

d) 15 inci maddede düzenlenen belgelendirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, beş 
milyar T.L., 

e) Faaliyetin sona erdiği tarihte geçerli olan nitelikli sertifikaların başka bir sertifika hizmet 
sağlayıcısına devredilmemesi ve iptal edilmemesi halinde, on milyar T.L, 

f) Faaliyetin sona erdiğinin ve nitelikli sertifikaların devredildiğinin veya iptal edildiğinin Kuruma ve 
sertifika sahiplerine *gecikmeksizin bildirilmemesi halinde on milyar T.L., 

g) Kurumca alınan tedbirlere uyulmaması halinde on milyar T.L., 
h) 24 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde on 

milyar T.L., 
i) Bu kanunda belirtilen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde on milyar T.L., 
j)    Nitelikli sertifikalarda bulunması gereken unsurlardan bir veya birkaçının yanlış veya yanıltıcı 

olması halinde, yirmi milyar T.L., 
k)  12 nci maddede sayılan şartlardaki değişikliklerin Kuruma bildirilmemesi veya geç bildirilmesi 

halinde yirmi milyar T.L., 
l)  13 üncü maddenin (g) bendi hariç olmak üzere diğer bentlerinde belirtilen şartların yerine 

getirilmemesi halinde, her bir şart için yirmi milyar T.L., 
  m) Akredite edilen sertifika hizmet sağlayıcısının, 30 uncu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 
şartları yerine getirmemesi halinde, her bir şart için otuz milyar T.L., 
  n) Nitelikli zaman damgasının yanlış veya yanıltıcı olması halinde elli milyar T.L., 

o) Kuruma bildirmeksizin faaliyete geçilmesi veya faaliyetin kısmen durdurulması veya sona 
erdirilmesi kararına rağmen faaliyetin sürdürülmesi halinde, yüz milyar T.L 

p) 17 nci madde gereğince yeterli karşılık bulundurmaması halinde, yüz milyar T.L., 

r) 16 ncı maddede düzenlenen kişisel verilerin korunması ile ilgili yükümlülüklere aykırı  
hareket edilmesi halinde, yüz milyar T.L., 

idari para cezası verilir. 
 

Sertifika hizmet sağlayıcısının eylemi birden fazla  idari para cezasını gerektiriyorsa cezalardan ağır 
olanı uygulanır. İdari para cezası diğer idari tedbirlerin  uygulanmasını engellemez. 

Bu maddede belirtilen idari para cezaları fiilin bir yıl içinde tekerrürü halinde iki misli olarak uygulanır. 

Bu maddede belirtilen idari para cezaları her yılbaşında Türk Ceza Kanununun  Ek 2 nci madde 
hükümleri uyarınca artırılır. 
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Para cezalarına itiraz 
Madde 41 – İdari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Kuruma ödenir veya aynı 

süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. İtiraz Kurumca incelenerek on beş gün içinde 
karara bağlanır. Bu süre içinde bir karar verilmezse itiraz reddedilmiş sayılır. 

İtirazın  reddedilmesi veya  reddedilmiş sayılması halinde, tebliğ veya sürenin bitimi tarihinden 
itibaren on beş gün içinde yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Dava açılması cezanın takip ve tahsilini 
durdurmaz. 

Tahsil 
Madde 42 – Bu kanunda belirtilen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümleri gereğince vergi dairelerince tahsil edilir.  
Tahsil edilen para cezalarının % 30’u bu kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde 

kullanılmak üzere Kuruma aktarılır. 
 
Zamanaşımı 
Madde 43 – Bu kanunda düzenlenen idari para cezalarına ilişkin zamanaşımı süresi, fiillerin 

Kurumca tespit edildiği tarihten itibaren bir yıl, fiillerin işlendiği tarihten itibaren üç yıldır. Sertifika hizmet 
sağlayıcılarının faaliyetlerinin re’sen veya şikayet üzerine incelenmesi, kontrolü veya denetimi amaçlarıyla 
Kurumca herhangi bir işlem başlatılması halinde zamanaşımı süresi kesilir. 

Tekrarlanan fiillerde zamanaşımı süresi, fiilin en son tekrarlandığı tarihten itibaren başlar. 
 
                                

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

 
 

Teknik danışma komiteleri 
Madde 44 – Kurum bu kanunda belirtilen görevleri çerçevesinde ilmi veya teknik araştırmalar 

yaptırmak veya gerekli görülecek konularda özel uzmanlıklarından yararlanmak üzere geçici teknik danışma 
komiteleri teşkil edebilir. 

Teknik danışma komitelerinin teşkili, üyelerinin nitelikleri, çalışma usul ve esasları ile mali hususlar 
yönetmelikle düzenlenir. 

Uyuşmazlıkların çözümü 
Madde 45 – Sertifika hizmet sağlayıcıları arasında veya sertifika hizmet sağlayıcıları ile sertifika 

sahipleri arasında bu kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar Kurumca çözümlenir. 

Kurum re’sen veya başvuru üzerine olayı soruşturarak bir ay içinde uyuşmazlığı sonuçlandırır ve 
kararını ilgililere tebliğ eder. 

Kurum kararlarına itiraz 
Madde 46 – Kurum kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Kuruma itiraz 

edilebilir. İtiraz kararın uygulanmasını durdurur. İtiraz Kurumca incelenerek on beş gün içinde karara 
bağlanır. Bu süre içinde bir karar verilmezse itiraz reddedilmiş sayılır. 

İtirazın reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde tebliğ veya sürenin bitimi tarihinden itibaren 
on beş gün içinde yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Dava açılması kararın uygulanmasını 
durdurmaz. 

Yönetmelikler 
Madde 47 - Bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikler kanunun  yürürlüğe girdiği tarihten  itibaren 

altı ay içinde Kurumca hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. 

Geçici Madde 1 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunan sertifika hizmet 
sağlayıcıları,  kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde kanunda aranan  şartları yerine 
getirerek Kuruma müracaat ederler. Bu süre içinde başvurmayan veya kanunda aranan şartları yerine 
getirmeyen sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetine Kurumca son verilir. 

 

Yürürlük 
Madde 48 – Bu kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme  
Madde 49 – Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(EK-2)   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  (Taslak) 

 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  (TASARI TASLAĞI) 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1.— Bu Kanun, Kişisel verilerin iş1eme tâbi tutulmasında kişi1iğin, temel hak ve 

özgürlüklerin korunmasını ve Kişisel verileri iş1eme tâbi tutan kişi ve kurumların uyacakları esas ve usulleri 
düzenler. 

Kapsam 
MADDE 2.— Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri iş1eme tâbi tutulan kişi1er ile bu verileri işleme 

tâbi tutan kamu kurum veya kuru1uş1ari ile gerçek ve Özel hukuk tüzel kişi1er hakkında uygulanır. 

Bu Kanun hükümleri, gerçek kişilerce ticari, mesleki kazanç amacı olmaksızın başka1arina 
aktarmamak kaydıyla ve sadece kendileri tarafından kullanılmak üzere iş1enen Kişisel veriler hakkında 
uygulanmaz. 

Tanımlar 
MADDE 3.— Bu Kanunda gecen; 

a) Kişisel Veri: belirli veya kimliği belirlenebilir bir kişiye i1işkin bütün bilgileri, 

b) İlgili Kişi: Hakkında Kişisel veri iş1enen gerçek ve tüzel kişi1eri, 

c) Kişisel Verilerin İş1enmesi: Kişisel verilerin, kullanılan araç ve yöntemlere bakılmaksızın 
toplanması, elde edilmesi, kaydedilmesi, düzenlenmesi, depolanması, uyarlanması veya degiştiri1mesi, 
değerlendirilmesi, kullanılması, açıklanması, aktarılması veya elde edilebilir olması, ayrılması veya 
birleştirilmesi, doldurulması, silinmesi veya yok edilmesi gibi işlemlerden herhangi birini, 

d) Veri Kütüğü Sistemi: İşlevsel veya coğrafi esaslara göre merkezi veya yaygın olarak bir 
sistemde muhafaza edilen ve belirli yöntemlerle u1aşı1abı1en kişisel veri topluluğunu, 

e) Veri Kütüğü Sistemi Sahibi: Veri kütüğü sistemini o1uşturma, iş1etme, denetim hak ve 
yetkisine sahip olan kamu kurum veya kuru1uş1ari ile gerçek ve özel hukuk 

I) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, 

g) Başkanlık: Kişisel Verileri Koruma Başkanlığını 

h) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Başkanını, 

i) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Yüksek Kurulunu, 

j) Sicil: Kişisel Veri Kütüğü Sistemi Sicilini, 

k) İlgili Bakan: Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanını 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Kurallar 
MADDE 4.— Kişisel verilerin aşağıdaki nitelikleri taşıması; 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak elde edilmesi ve iş1eme tâbi tutulması, 
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b) Belirli, açık, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun amaçlar için kaydedilmesi, kullanılması ve bu 
amacın aşılmaması, 

c) Doğru ve güncel olması, gerektiğinde yenilenmesi veya silinmesi, 

d) Kişi1erin kimliklerini belirtecek bir biçim altında, ancak toplandıkları amaç için gerekli olan sure 
kadar muhafaza edilmesi, 

zorunludur. 

Özel Niteliği Olan Kişisel Veriler 
MADDE 5.— Kişilerin ırk, siyasi düşünce, din veya diğer inançları ile sağlık, gizli ve özellikle cinsel 

yaşam1arına i1işkin Kişisel veriler ve ceza mahkumiyetleri, ancak kişi için yeterli koruyucu güvenceler 
sağlayan özel kanuni düzenlemeler varsa 

MADDE 6.— Kişisel verilerin toplanması sırasında ilgili kişilere; 

a) Veri kütüğü sisteminin sahibi veya temsilcisinin kimliği, 

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleme tâbi tutulacağı, 

c) Kişisel verilerin kimlere aktarılacağı, 

d) Sorulan cevaplandırmanın zorunlu olup olmadığı, cevaptan kaçınma hâlinde bunun muhtemel 
sonuçları, 

e) İlgili kişi hakkındaki Kişisel verileri öğrenme ve gerekiyorsa bunları düzeltme hakkına sahip 
olduğu, 

hususlarında bilgi verilir. 

Kişisel verilerin doğrudan ilgili kişiden değil, başka bir veri kütüğü sisteminden ilk kez edinilmesi 
hâlinde ilgili kişiye gerekli bilgiler verilir. 

Kişisel verilerin tarihi, kültürel, bilimsel veya istatistik araştırma yapmak üzere işleme tâbi tutulması 
amacıyla aktarılmasında ilgili kişiye bilgi verilmesinin imkânsız olması veya büyük güçlükler yaratması hâlinde 
yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 

Başvuru Ve Bilgi Edinme Hakkı 
MADDE 7.— Herkes, makul aralıklarla, veri kütüğü sistemi sahibine başvurarak kendisiyle ilgili 

olarak kişisel veri kaydedilip kaydedilmediğini öğrenmek, kaydedilmişse bunları istemek hakkına sahiptir. 

Bu istem karşısında veri kütüğü sistemi sahibi, 

a) Veri kütüğü sistemindeki ilgili kişiye ait tüm bilgileri, 

b) İşleme tâbi tutulan tüm bilgi türlerini, işlemin hukuksal dayanağını ve amacını, 

c) Kişisel verileri işleme tâbi tutanları, 

d) Hangi tür kişisel işlemin üçüncü kişilere aktarılabileceğini ve bunların kimliklerini, 

bildirmek zorundadır. 

Veri kütüğü sistemi sahibi, bu bilgileri Kurumca belirlenen makul bir ücret karşılığında tam, doğru ve 
yazılı şekilde gecikmeksizin vermekle yükümlüdür. 

Hiç kimse, kendisiyle ilgili olarak veri kütüğü sisteminde bulunan bilgileri edinme hakkından önceden 
vazgeçemez. 

Bilgi Edinme Hakkının Kısıtlanması 
MADDE 8.— Veri kütüğü sistemi sahibi ilgili kişiye bilgi verilmesini; 

a) Özel kanunda açıkça öngörülmüş olması, 
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b) Üstün nitelikte bir kamu yararı, özellikle Devletin iç ve dış güvenliğinin korunması açısından gerekli 
olması, 

c) Bilgi verilmesinin idari veya cezai bir soruşturmanın amacının gerçekleşmesini güçleştirmesi, 

durumlarında sınırlayabilir, erteleyebilir veya reddedebilir, ayrıca bunların sebebini ilgili kişiye yazılı 
olanak bildirir. 

Düzeltme, Sildirme, Yok Etme Veya Durdurulmasını İsteme Hakkı 
MADDE 9.— İşleme tâbi tutulan kişisel verilerin niteliği itibariyle eksik olması veya gerçeğe uygun 

olmaması hâlinde, ilgili kişi, bunların düzeltilmesini, hukuka aykırı olması hâlinde silinmesini, yok edilmesini 
veya durdurulmasını isteme hakkına sahiptir. 

Yabancı Ülkelere Bilgi Aktarımı 
MADDE 10.— Yabancı ülkelere bilgi aktarımında bulunan veri kütüğü sistemi sahibi, kişi1ik 

haklarının korunması açısından kişisel verilerin istendiği yabancı ülkede kanuni bakımdan eşdeğer 
korunmanın bulunduğu hususunda Kurumun onayını almak zorundadır. Ancak hukuki bir yükümlülük 
bulunması veya ilgili kişinin rızası olması hallerinde bu onay aranmaz. 

İstisnalar 
MADDE 11.— Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel kurallara ancak aşağıdaki hâllerde kanunla 

istisnalar getirilebilir: 

a) Milli güvenliğin, 

b) Milli savunmanın 

c) Kamu düzeni ve güvenliğin, 

d) Suçun işlenmesinin veya devamının önlenmesi, suçların veya meslek ahlâk kurallarını ihlâl eden 
eylemlerin kovuşturulması veya soruşturulması, 

e) Devletin para, bütçe, vergi ve istihdam konuları gibi, önemli bir ekonomik veya mali menfaatinin 
gerektirmesi, 

1) Bizzat ilgilinin veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması. 

Sicil, Tarife Hazırlanması 
MADDE 12.— Kurum tarafından bir Kişisel Veri Kütüğü Sistemi Sicili tutulur. 

Kişisel verileri işleme tâbi tutan kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, 
Sicile kaydolmak zorundadır. 

Sicile tescil ile her yıl kayıt yenileme ücretleri ve 7 nci maddede öngörülen ücretler Kurum tarafından 
hazırlanıp ilgili Bakan tarafından onaylanan tarifede gösterilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kişisel Verilerin Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından İşlenmesi 
MADDE 13.— Kişisel verileri işleyenler, ilgili kişilerin kişilik haklarını hukuka aykırı olarak ihlâl 

edemez. 

Kişisel verileri işleyenler, haklı sebep olmaksızın, özellikle; 

a) Kişisel verileri bu Kanunun 4 ve 5 nci maddelerinde öngörülen ilkelere aykırı olarak işleyemez. 

b) Kişisel verileri ilgili kişinin açık itirazına rağmen işleyemez. 

c) Özel niteliği olan korunmaya değer kişisel verileri üçüncü kişilere aktaramaz. İlgili kişinin kişisel 
verileri, verilerin yararlanmasına açık tutması ve işlenmesine açıkça itiraz etmemesi hâlinde kişilik 
haklarının ihlâli söz konusu olmaz. 
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Haklı sebepler 
MADDE 14.— Kişilik hakkı ihlâl edilenin nizasına veya üstün nitelikte bir özel yarara veya kamu 

yararına yada kanunun verdiği bir yetkiye dayanmayan her ihlâl hukuka aykırı sayılır. 

Aşağıdaki hâllerde veri kütüğü sistemi sahibinin üstün nitelikte bir yanının bulunduğu kabul edilir: 

a) Kişilerin meslekleri ile ilgili kişisel verilerin radyo, televizyon ve basın gibi süreli yayın yapan kitle 
iletişim araçlarıyla yayınlanmak üzere işleme tâbi tutulması, 

b) Kişisel verilerin ilgili kişilerin tanınmasına yol açmamak kaydıyla araştırma, plânlama veya 
istatistik amaçlarıyla işleme tâbi tutulması, 

c) Kişisel verilerin, ilgili kişinin rızasını açıklayamayacak durumda olması hâlinde kendisinin veya 
başkasının hayat çıkarlarını korumak amacıyla iş1eme tâbi tutulması, 

d) Bir sözleşmenin taraflarıyla ilgili olanak bu sözleşmenin kurulmasında doğrudan doğruya etkisi 
olan kişisel verilerin iş1eme tâbi tutulması, 

e) İlgili kişiler tarafından açıklanmış olması sebebiyle herkesçe bilinen kişisel verilerin işleme tâbi 
tutulması. 

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişi1er Tarafından İşlenmesi 

MADDE 15.— Kişisel verilerin işlenmesi aşağıdaki koşullarda; 

a) Devreden kişi, verileri işleme tâbi tutacak kişinin onları işlemede aynen kendisi gibi özen 
göstereceği konusunda güvence almışsa, 

b) Bir kanun veya sözleşmeden doğan sır saklama yükümlülüğü nedeniyle üçüncü kişiye devir 
yasaklanmamışsa, 

üçüncü kişiye bırakılabilir. 

Üçüncü kişi de, haklı sebeplerden devreden gibi yararlanır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 Kişisel Verilerin Kamu Kurum veya Kuruluşları Tarafından İşlenmesi 
Hukuki dayanak 

MADDE 16.— Kamu kurum veya kuruluşları, kanunla öngörülen hâllerde özel niteliği olan kişisel 
veriler, ancak kanunda açık hüküm bulunan veya aşağıda belirtilen istisnai hâllerde işleme tâbi tutulabilir: 

a) İşletmenin kanunla açıkça verilen bir görevin yerine getirilmesi bakımından kaçınılmaz olması, 

b) İlgili kişilerin haklarını ihlâl etmemek kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmesi, 

c) İlgilinin belirli bir olaya ilişkin olmak üzere rıza göstermiş olması, 

d) Kişisel verinin ilgili kişi tarafından açıklanmış olması sebebiyle herkesçe bilinmesi. 

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması 
MADDE 17.— Kamu kurum veya kuruluşları, 16 ncı maddedeki hukuki dayanaklar veya aşağıdaki 

hâllerden biri mevcutsa kişisel verileri aktarabilir: 

a) Aktarmayı isteyen kişinin belirli bir olayda kanundan doğan bir görevini yerine getirmesi için bu 
bilgiye zorunlu olarak ihtiyaç duyması, 

b) İlgili kişinin belirli bir olayda izin vermiş olması veya hal ve koşu1lardan böyle bir iznin verilmiş 
olduğunun anlaşılabilir olması, 

c) Kişisel verilerin ilgili kişiler tarafından açıklanmış olması sebebiyle herkesçe bilinmesi. 
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Kamu kurum veya kuruluşları, her hâlde, istek üzerine kişilerin adı, soyadı, adresi ve doğum tarihini 
bildirebilirler. 

Kamu kurum veya kuruluşları, üstün nitelikte bir Özel yarar veya kamu yararının yada kanunlarda 
öngörülen sır saklama yükümlülüğü veya Özel veri koruma kurallarının varlığını ileri sürerek kişisel verilerin 
üçüncü kişilere aktarılmasını reddedebilir, sınırlandırabilir veya koşula bağlayabilirler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Verilerin Kişisel Olmaktan çıkarılması, Silinmesi, Yok edilmesi ve Bilimsel Araştırma, 
İstatistik ve Planlama Amacıyla Kullanılması 

Verilerin Kişisel Olmaktan Çıkarılması, Silinmesi, Yok Edilmesi 
MADDE 18.— İhtiyaç duyulmayan kişisel veriler ispat veya güvenlik amacına hizmet etmediği 

takdirde kişisel olmaktan çıkarılan, silinir veya yok edilir. 

Özel kanun hükümleri saklıdır. 

Verilerin kişisel olmaktan çıkarılması, silinmesi ve yok edilmesinin usul ve esasları Kurumca 
çıkartılacak yönetmelikte gösterilir. 

Verilerin Bilimsel Araştırma, İstatistik Ve Planlama Amacıyla Kullanılması 
MADDE 19.— Kişisel veriler, bilimsel araştırma, istatistik ve plânlama gibi kamuya yönelik amaçlarla 

işlenebilir. Ancak, işleme tâbi tutulan verileri ve elde edilen sonuçlar kişinin tanınmasına yol açmayacak 
şekilde üçüncü kişilere aktarılabilir veya yayımlanabilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Kurumun Kuruluş ve Görevleri 
Kurum 

MADDE 20.— Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere tüzel kişiliğe haiz, idarî ve mâli özerkliğe 
sahip Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulur. 

Kurum, yetkilerini kendi sorumluluğu altında organları eliyle bağımsız olarak kullanır. Kurumun 
merkezi Ankara’dadır, gerekli gördüğü yerlerde şube müdürlüğü şeklinde teşkilâtlanabilir. 

Kurum, görevleri ile ilgili konularda bakanlıklardan, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerden her 
türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bunlar söz konusu isteğe cevap vermek ve Kurumun görevlilerine gereken 
kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. 

Kurumun Teşkilâtı 
MADDE 21.— Kurum, Kişisel Verileri Koruma Yüksek Kurulu ile Kişisel Verileri Koruma Başkanlığı ve 

hizmet birimlerinden oluşur. 

Kurulun Oluşumu, Çalışma Esas Ve Usulleri 
MADDE 22.— Kurul, Kişisel Verileri Koruma Başkanı ve altı üyeden oluşur. Kişisel Verileri Koruma 

Başkanı aynı zamanda Kurulun başkanıdır. 

Kurul üyeliklerine seçilenlerin 35 yaşını bitirmiş, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları, kamu veya 
Özel sektörde Kurumun faaliyet alanı ile ilgili olarak en az on iki yıl çalışmış, yeterli bilgi ve deneyimleri 
edinmiş bulunması şarttır. 

Kurulun üç üyesi bakanlıkların gösterecekleri birer; bir üyesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince, bir 
üyesi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma kurumunca, bir üyesi Yüksek Öğretim kurumunca, bir üyesi de 
Adalet Bakanlığınca bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasından gösterilen 
üçer aday arasından Bakanlar Kurulunca seçilir ve atanırlar. Bakanlar Kurulu üyelerden birini Kişisel Verileri 
Koruma Başkanı, diğerini de ikinci başkan olarak görevlendirir. 
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Başkan ve Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Ancak, Kurulun üyelerinden üçü sınavla her iki 
yılda bir yenilenir. Görev süresi bitenler yeniden seçilebilir. 

Başkanlık veya üyelikler, görev süreleri dolmadan herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde, boşalan 
yerlere yukarıda belirtilen esaslar dahilinde iki ay içinde seçim ve atama yapılır. Bu şekilde atananlar, yerine 
atandıkları kişinin süresini tamamlar. Üyelerin hastalık, kaza ve sair nedenlerle geçici iş göremezliğe uğraması 
ise bu durumun Kurulun kararı almasını tehlikeye düşürmesi hâlinde, bunların yerine mesleki kıdemi en 
yüksek olandan başlamak üzere kıdem sırasına göre kurumu başkan yardımcılarını vekâlet eden. Geçici iş 
göremezlik hâlinin üç aydan fazla sürmesi hâlinde, bu durumda olan üyelerin üyelikleri düşer ve bunların 
yerlerine yedi gün içinde atama yapılır. 

Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak atanmaları için 
gerekli şartları kaybettikleri veya durumlarının 28 nci maddeye aykırı düştüğü tespit edilen, görevleri ile ilgili 
olanak işledikleri suçlardan dolayı haklarında verilen mahkumiyet kararı kesinleşen Kurul Başkan ve üyeleri 
süreleri dolmadan ilgili Bakanın onayı ile görevden alınır. Bu durumda en geç iki ay içinde üye ataması yapılır. 
Bu durumun Kurulun karar almasını tehlikeye düşürmesi hâlinde, bu süre içinde, bu üyelerin yerine mesleki 
kıdemi en yüksek olanından başlamak üzere kıdem sırasına göre Kurum başkan yardımcılarını üyelik görevini 
yürütür. 

Bu fıkra hükmüne istinaden Kurul üyelerine vekalet eden yada görev yapan başkan yardımcılarının 
mali ve özlük haklarında bir değişiklik olmaz. 

Kurul üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda, “üstlendiğim görevi Anayasa ve kanunlar 
gereğince tam bir dikkat, dürüstlük ve tarafsızlıkla yürüteceğime namusum ve şerefim üzerine and içerim.” 
şeklinde yemin ederler. Yemin için yapılan başvuru Yargıtay’ca acele işlerden sayılır. Kurul üyeleri, yemin 
etmedikçe göreve başlayamazlar. 

Kurul, Kişisel Verileri Koruma Başkanı veya bulunmadığı hallerde ikinci Başkanın Başkanlığında en az 
dört üyenin hazır bulunması ile toplanır. Kurul kararları salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın 
bulunduğu tarafa üstünlük verilir. Başkan ve üyeleri 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 
inci maddesinin (3) numaralı bendinde yazılı derecelerde akrabalığı bulunan kimselerle ilgili konulardaki 
müzakerelere iştirak edemez ve oylamaya katılmazlar. Kurumun gene! yönetim ve temsili ile Kurulca alınan 
kararların yürütülmesi Başkana aittir. Başkanın izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme, görevden 
alınma ve görevde bulunmadığı diğer hallerde İkinci Başkan Başkana vekâlet eder. 

 Başkan kurumdaki görevi süresince ücretsiz izinli sayılır ve kamu kurum, kuruluş ve kurullarındaki 
kadrosu ile ilişkisi kesilmez. İkinci Başkan ve Kurulun diğer üyeleri Kurumdaki görevlerini asil görevleri ile 
birlikte yürütürler. 

Kurulun Görev Ve Yetkileri 
MADDE 23.— Kurulun görev ve yetkileri şunlardır. 

a) Başkanın sunduğu önerileri karara bağlamak. 

b) Kişisel verilerin kamu kurum veya kuruluşlarınca veya gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri 
tarafından işlenmesi dolayısıyla kişilik hakları ihlali edilenlerin şikayetleri konusunda karar vermek, 

c) Kurumun yıllık çalışma raporu ve programını onaylamak, 

d) Kişi bakımından telâfisi güç veya imkânsız bir zararın doğması şartlarının gerçekleşmesi 
durumunda Başkanın Önerisi üzerine geçici önlemler almak, 

e) Kişisel verilerin işleme tâbi tutulmasına ilişkin konularda düzenleyici işlemler tesis etmek, 
tavsiyelerde bulunmak, yönetmelik çıkartmak, standartlarını belirlemek ve bunlara ilişkin tebliğler yayımlama, 

f) Sicile tescil ile kayıt yenileme ücretlerini ve 7 nci maddede öngörülen ücret tarife tasarılarını 
görüşüp karara bağlamak. 
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g) Yabancı ülkelere bilgi aktarımı konusunda yabancı ülkede kanuni bakımdan eşdeğer korunmanın 
bulunduğu hususunda onay vermek, 

h) Kurumun yıllık hesapları ile yıllık bütçe teklifini onaylamak 

i) Başkan yardımcılarının atanmasına ilişkin denileni karara bağlamak. 

Başkanlık 
MADDE 24.— Kişisel Verileri Koruma Başkanlığı, Başkan ile iki başkan yardımcısı, Genel Sekreter ve 

hizmet birimlerinden oluşur. 

Başkana yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı atanır. 

Başkan yardımcıları adayları, en az yüksek lisans düzeyinde eğitim görmüş, kişiliğiyle temayüz etmiş 
ve bu alandaki çalışmalarıyla tanınan kişiler arasından, kamu veya Özel sektörde toplam on iki yıllık yöneticilik 
deneyimi sahibi kimselere öncelik verilerek seçilir. 

Genel Sekreterin, dört yıllık yüksek öğrenim kurumu veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki 
yüksek Öğretim kurumundan mezun olması, Devlet memuriyetinde on iki yıllık mesleki tecrübeye ve Devlet 
memuru olmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde aranan şartlara sahip olması 
gerekir. 

Genel Sekreter, Kurumun sorumlu tahakkuk memurluğunu yapar; gerekli hesapların ve demirbaş 
kayıtlarının tutulmasını sağlar; Başkanın verdiği diğer görevleri yerine getirir. Genel Sekreter idari işlerin 
teşkilatlandırılmasından, kayıt ve dosyasının tutulmasından, idari personelin çalışmasından sorumludur. 

Genel Sekreterin görevleri ve çalışma usul ve esasları yönetmelikçe düzenlenir. 

Kurumun hizmet birimleri, kurum görev ve yetkilerinin gerektirmediği sayıda daire başkanlıkları 
şeklinde teşkilâtlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı biriminden oluşur. 

Başkanın görev ve yetkileri 
MADDE 25.— Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Kurumu ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek, 

b) Kişisel Verileri Koruma Yüksek Kurulunun bilindiği ilke, usul ve öncelikler doğrultusunda kurumu 
yönetmek ve ita amirliği yapmak. 

c) Genel sekreterin atanmasına ilişkin öneride bulunmak ve diğer Kurum personelini atamak, 

d) Kurula başkanlık etmek, kuruma sunulmak üzere Kurumun yıllık çalışma raporu ve programı ile 
bütçesini hazırlamak, 

e) Kurumun yıllık hesapları ile bütçe teklifini onaylamak, 

f) Sicilin tutulmasını sağlamak, 

g) Hükümet ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarını verilerin korunması konularında desteklemek ve 
işbirliği yapmak, 

h) Yurt içi ve yurt dışında verilerin korunması makamları ile işbirliği yapmak, toplantılar düzenlemek 
ve toplantılara katılmak, 

ı) Verilenin korunmasına ilişkin yabancı mevzuat ile Türk mevzuatının eşdeğerde olup olmadığı 
konusunda inceleme yapmak, 

i) Verilerin korunması açısından önem arz eden konularda görüş bildirmek 

j) Kurumun faaliyeti konusunda kamuoyunu aydınlatmak. 

Kamu Kurum Veya Kuruluşları İle İlişkiler 
MADDE 26.— Kurum, bu Kanun hükümlerinin veri kütüğü sistemi sahibi olan kamu kurum veya 
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Kuruluşlarınca uygulanmasını izler ve denetler. Bu çerçevede Başkanlık kendiliğinden veya başvuru üzerine 
herhangi bir konuyu inceleyerek açıklığa kavuşturur. 

Kamu kurum veya Kuruluşların Kurumun istemi üzerine, inceleme konusuyla ilgili bilgi ve belgeleri 
vermek ve gösteri yapmakla yükümlüdür. 

İnceleme sonucunda bu Kanun hükmünün ihlal edildiğinin anlaşılması hâlinde, Kurum sorumlu kamu 
kurum veya kuruluşundan kişisel verilerin işlenme tarzında değişiklik yapılması veya işletmeyi sona 
erdirmesini ister. Ayrıca ilgili kamu kurum veya kuruluşunun bağlı olduğu Bakanlık veya Başbakanlığa da bu 
konuda bilgi verilir. 

Kamu kurum veya kuruluşlarınca Kurumun bu isteğine uymaması veya reddedilesi hâlinde konu 
Kurulda görüşülerek gereği yapılmak üzere bakanlık veya Başbakanlığa intikal ettirilir ve sonucu ilgili kişilere 
bildirilir. 

Gerçek Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle İlişkiler 
MADDE 27.— Kurum kendiliğinden veya üçüncü kişilerin başvurusu üzerine; 

a) Kişilik haklarının ihlâline yol açan kişisel veri işleme yöntemlerinin kullanılıp kullanılmadığı, 

b) Sicile kaydedilmesi zorunlu veri kütüğü sisteminin bulunup bulunmadığı, 

c) Verinin yabancı ülkelere aktarılıp aktarılamayacağı, konularını açıklığa kavuşturmak için inceleme 
yapar. 

Veri kütüğü sistemi sahipleri, Başkanlığın istemi üzerine gerekli bilgi ve belgeleri vermek ve veri 
işleme sisteminin işleyişi konusunda gösteri yapmakla yükümlüdürler. 

 Kurum, inceleme sonucundan ilgililere veri iş!eme yöntemlerinin değiştirilmesi veya sona 
erdirilmesini tavsiye edebilir. 

Kurumun tavsiyesine uyulmaması veya reddedilmesi hâlinde, konu gereği yapılmak üzere Kurula; 
intikal ettirilir. İlgili kişilerin dava hakları saklıdır. 

Başkanın Görev Alma Yasağı, Başkan, İkinci Başkan Ve Üyelerin Malî Hakları Ve Sır Saklama 
MADDE 28.— Başkan, Özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, 

vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde 
bulunamaz. 

Başkanın aylık ücreti, en yüksek Devlet memurunun her türlü ödemeler dahil almakta olduğu 
miktardır. En yüksek Devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tâbi olmayanlar bu Kanuna göre de gelir 
vergisine tâbi tutulmaz. 

Başkan, İkinci Başkan ve üyelere ayda dörtten fazla olmamak üzere 5000 gösterge rakamının memur 
aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda toplantı başına huzur hakkı veya huzur 
ücreti ödenir. 

Bu madde hükümlerine göre ödenen huzur hakkı veya huzur ücreti, damga vergisi dışında herhangi 
bir vergiye tâbi değildir. 

Kurul üyeleri ile kurumun her türlü personeli, çalışmaları ve denetlemeleri sırasında ilgililere ve 
üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar 
ve kendi yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. 

Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter Ve Diğer Kurum Personelinin Atanması, Malî Hakları 
MADDE 29.— Başkan yardımcıları müşterek kararnameyi, Genel Sekreter ve daire başkanları 

Başkanın teklifi üzerine ilgili Bakan tarafından, diğer personel ise Başkan tarafından atanan aylık ek gösterge, 
zam ve tazminatlar ile statüleri bakımından başkan yardımcıları, bakanlık müsteşar yardımcılarını; Genel 
sekreter, daire başkanları, bakanlık genel müdür yardımcıları; kişisel verileri koruma uzmanı ve uzman 
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yardımcıları, hazine uzmanı ve uzman yardımcısı; hukuk müşaviri, bakanlık hukuk müşavirleri, diğer 
personeli, bakanlık eşdeğer unvan ve görevde bulunan personel hakkında uygulanan hükme tâbidir. 

Kurum, hizmetin gereği özel bilgi ve ihtisası gerektiren veya daimi kadro ile yapılamayan yada daimi 
kadro ile yapılması güçlük arz eden işler için sözleşme ile personel çalıştırabilir. Sözleşme ile çalıştıracakları 
unvan, adedi, nitelikleri, ücret ve diğer malî hakları ile çalıştırma usul ve esasları Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenir. Sözleşme ile çalıştırılacaklarca ödenecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurlarına Kanununun 4 üncü 
maddesinin (B) bendine göre ça1ıştırılan söz1eşme1i personele ödenen tavan ücretin üç katını geçemez. 

Kurumun personeline yapılacak her türlü ödemeler ile diğer harcamalar, her yıl ilgili Bakanlık 
bütçesinde açılacak özel bir bölüme Kurum için konulacak ödenekten karşılanır. 

Ve hizmetin gerektirmediği hallerde ilgili kuruluşların personeli kurumda görevlendirilebilir. 
Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığına Atanma 

MADDE 30.— Kişisel Veriler Koruma uzman yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununda sayılana ilave olarak aşağıdaki nitelikler aranır: 

a) Kişisel verileri koruma hizmetinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak, 

b) En az dört yılık yükseköğretim kurumundan veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumundan mezun olmak, 

c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak, 

d) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak, 

e) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde yapılacak yabancı dil sınavında başarılı 
olmak, 

f) Uzman yardımcılığı giriş sınavında iki kez başarılı olamayanlar bir daha sınava alınmazlar. 

Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı 
MADDE 31.— 30 uncu maddeye göre kişisel verileri koruma uzman yardımcılığına atananlar, en az 

üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak mesleki yetenek ve lisan sınavına girme hakkını 
kazanırlar. Mesleki yetenek ve lisan sınavında başarılı olanlar “Kişisel Verileri Koruma Uzmanı” unvanını alırlar. 

Kişisel verileri koruma uzmanlığı sınavında iki kez başarılı olamayanlar kişisel verileri Koruma uzman 
yardımcılığı unvanını kaybedenler ve durumlarına uygun başka bir kadroya atanırlar. 

Kişisel verileri koruma uzman yardımcılığı sınavı ile kişisel verileri koruma uzmanlığı sınavının şekil ve 
uygulama esaslarını yönetmelikle düzenlenir. 

Ceza Soruşturması Ve Kovuşturması 
MADDE 32.— 02.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun uyarınca görev sebebiyle işlenen suçlar dolayısıyla soruşturma izni yetkisi, Başkan ve başkan 
yardımcıları hakkında ilgili Bakan, kurumun diğer personeli hakkında Başkan, yokluklarında ise vekilleri 
tarafından kullanılır. 

Bu suçlar dolayısıyla 4483 sayılı Kanun uyarınca gerekli ön inceleme, Başkan, ve başkan yardımcıları 
hakkında Kişisel Verileri Koruma Yüksek Kurulu üyeleri arasından ilgili Bakan tarafından, diğer personel 
hakkında Başkan tarafından görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılır. 

Suçu incelemeyle görevlendirilen kişi veya kişiler, 4483 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen 
yetkileri kullanmak suretiyle bir rapor hazırlayarak birinci fıkrada belirtilen soruşturma iznini vermeye yetkili 
merciye sunarlar. Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izninin verilmesine veya verilmemesine karar 
verir. 

İzin verilmesine veya verilmemesine ilişkin karara karşı Başkan ve başkan yardımcıları için Danıştay 
İkinci Dairesine, diğer personel için Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir. 
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 Başkan ve başkan yardımcıları hakkındaki hazırlık soruşturması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya 
Başsavcı vekili; diğer personel hakkındaki hazırlık soruşturması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
yapılır. 

Başkan ve başkan yardımcıları hakkındaki dava, Yargıtayın ilgili ceza dairesinde; diğer personel 
hakkındaki dava, genel hükümlerine göre yetkili veya görevli mahkemede görülür. 

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4483 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Görevleri ile ilişkileri kesilmeyen İkinci Başkan ve üyeler ile 29 uncu maddenin son fıkrasına göre 
kurumda görevlendirilen ilgili kuruluş personelinin tâbi oldukları özel kanun hükümleri saklıdır. Bunların 
disiplin veya ceza soruşturmasını gerektiren fiilleri ilgili kurum, kuruluş veya Kurula bildirilir. 

Disiplin Soruşturması 
MADDE 33.— Kişisel Verileri Koruma kurumunda çalışanlardan 32 nci maddenin son fıkrasında 

belirtilenin dışında kalanlar hakkında genel hükümler uygulanır. 

Kurumun Gelirleri 
MADDE 34.— Kurumun gelirleri şunlardır. 

a) Her yıl ilgili Bakanlık bütçesine konulacak ödenek, 

b) Kuruma yapılacak her türlü yardım, bağış ve vasiyetler, 

c) Sicile tescil ve her yıl kayıt yenileme ücretleri, 

d) Veri kütüğü sistemi sahibi tarafindan7 nci maddede öngörülen ücretlerden elde edilen gelirlerin 
yarısı, 

e) Yayın gelirleri, 

f) Kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler, 

g) Yukarıda sayılan gelirlerin nemalandırılması suretiyle elde edilecek gelirler, 

h) Diğer gelirler, 

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun gelir gider fazlası Kurumun bir sonraki yıl bütçesine aktarılır. 

Kurum Giderleri Ve Malları 
MADDE 35.— Kurumun giderleri Kurul kararıyla yürürlüğe giren yıllık bütçeye göre yapılır. Kurumun 

bütçe yılı takvim yılıdır. 

İlgili Bakan, Kurumun yıllık hesapları ile harcamalarına ilişkin işlemlerini Sayıştay denetçisi, 
Başbakanlık müfettişi ve maliye müfettişinden oluşan bir komisyona denetletir; denetleme sonuçlarıyla ilgili 
gerekli tedbirleri alır. Denetim sonuçları ile bunlara ilişkin işlemleri ve alınan tedbirleri gösterir bir rapor, 
Kurumun yıllık çalışma raporu ile birlikte ilgili Bakan tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur. 

Kurumun para, evrak ve her çeşit malları Devlet malı hükmündedir. 

Muafiyet 
MADDE 36.— Kurum, 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 14/7/1965 

tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 
Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 21/2/1967 tarihli 
ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 
sayılı Harcırah Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine tâbi değildir. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Kanun Yolları, Hukuki Ve Cezai Sorumluluk 
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Görevli Mahkeme 
MADDE 37.— Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında idari para cezalarına ilişkin uyuşmazlıklar 

dışında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıklarda Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. 

Şikâyet Başvurusu 
MADDE 38.— Bu Kanunun uygulanmasından kaynaklanan şikâyetler bir dilekçeyle kurumca yapılır. 

Kurul şikayetleri incelemeye yetkilidir. 

İlgilinin Kanuni kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde ilgili mahkemeye başvurabilir. 

Hukuk Davası 
MADDE 39.— Kişilik haklarının korunmasına ilişkin olarak Türk Kanunu Medenisinin 24 ve 24a (Türk 

Medeni Kanunu Tasarısı 24 ve 25) maddeleri aynen uygulanır. Ayrıca davacı özellikle kişisel verilerin 
düzeltilmesi silinmesi veya yok edilmesi isteminde de bulunabilir. 

Ceza Davası 
MADDE 40.— Bu Kanunla konulan kişisel verileri, kendisine veya başkasına yarar sağlamak veya 

başkasına zarar vermek amacıyla hukuka aykırı olarak toplayan, elde eden, kaydeden, düzenleyen, 
depolayan, uyarlayan, değiştiren, değerlendiren, kullanan, açıklayan, aktaran, ayıran, birleştiren, donduran, 
silen veya yok edenler fiil başka bir suç oluştursa bile altı aydan bir yıla kadar hapis veya bir milyar liradan iki 
milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Kişilik hakları kapsamında yer alan değerlere ilişkin veriler ile Özel niteliği olan verileri, aynı maksatla, 
hukuka aykırı olarak işleyenlerin cezası üçte birden yarıya kadar arttırılır. 

Suçun kovuşturulması şikâyete bağlıdır. 

Bu Kanunun 28 nci maddesinin son fıkrasına aykırı hareket edenler beş yüz milyon liradan iki milyar 
liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

İdari Para Cezaları 
MADDE 41.— Bu Kanunun; 

a) 6, 7, 9 ve 13 üncü maddelerinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere beş yüz milyon 
lira, 

b) 10, 12 ve 18 nci maddelerinde Öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere bir milyar lira, 

c) 15 ve 17 nci maddelerinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere bir buçuk milyar lira, 

d) 5 ve 19 uncu maddelerinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere iki milyon lira, 

para cezası verilir. 

Bu maddede yazılı olan para cezaları Kurul tarafından verilir. Verilen para cezalarına dair kararlar 
ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren 
en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, Kurulca verilen cezanın yerine 
getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz duruşma yapılmasına gerek görülmeyen 
hallerde evrâk üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idari para 
cezaları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 
Yönetmelik 

MADDE 42.— a) 7 nci maddede öngörülen ücretlerin tahsili ve denetimi ile  Kuruma aktarımının 
esas ve usulleri, 

b) Yabancı ülkelere bilgi aktarımının esas ve usulleri, 
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c) Sicilin tutulmasına ilişkin esas ve usuller, 

d) Kurulun danışma esas ve usulleri, 

e) Harcama ve satın alma esas ve usulleri, 

f) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin sair hususlar, 

Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yılı içinde Bakanlar Kurulunca çıkartılacak yönetmelikte 
düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE 1.— Kişisel verileri işleme tâbi tutan kamu kurum veya Kuruluşlar ile gerçek ve 
özel hukuk tüzelkişileri, Kurumun ilan edecegi tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarını bu Kanun 
hükümlerine uygun hale getirerek Sicile kayıt yaptırmak zorundadırlar. 

GEÇİCİ MADDE 2.— Kurumun kuruluşu, personel giderleri, araç gereç her türlü sair ihtiyaçlarının 
karşılanması için Başbakanlık bütçesine yeterli ödenek aktarılır. 

GEÇICI MADDE 3.— Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve 
usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4.— Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde 22 nci maddede 
sayılan kurum, Kuruluş ve kurullar, Kurulun üye adaylarını kurum Başkanlığına bildirirler. Bu sürenin 
bitiminden itibaren iki ay içinde Bakanlar Kurulunca Kişisel Verileri Koruma Başkanı, İkinci Başkanı ve üyeleri 
seçilir. İki ay içinde Başkanın daveti üzerine Kurul ilk toplantısını yapar. 

Kurulun İkinci Başkan dahil üyelerinden ikinci yılın sonunda ad çekme yoluyla belirlenen üçünün, 
dördüncü yılın sonunda geri kalan üçünün görevi sona erer. Boşalan üyeliklere ayni usulle secim yapılır. 

Yürürlük 
MADDE 43.— Bu Kanunun Kuruluşa ilişkin Altıncı ve Sekizinci   Bölüm hükümleri yayımı tarihinde, 

diğer hükümleri yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 44.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(EK-3)  Ulusal Bilgi Güvenliği  Kanunu Tasarısı Taslağı   
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

 
 Amaç 
 
 Madde 1- Bu Kanun; ulusal güvenliği ilgilendiren, çok gizli, gizli, özel ve hizmete özel                  
gizlilik dereceli askeri, istihbari, dış ilişkiler, ekonomik, teknolojik, bilimsel, ticari ve diğer alanlardaki bilgilerin 
korunması, Devletin bilgi güvenliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, gerekli politikaların üretilmesi ve belirlenmesi, 
kısa ve uzun dönemli planların hazırlanması, kriter ve esasların saptanması, ihracat ve ithalat izinleri ile ilgili 
görüş ve sertifikaların verilmesi, uygulamanın takip ve denetimi, kamu kurum, kurul ve kuruluşları ile özel 
kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması için teşkilatın kurulması ve görevlerine ilişkin usul ve esasları 
düzenler. 
 
 Kapsam  
 
 Madde 2- Bu Kanun, ulusal güvenliği ilgilendiren ve gizlilik dereceli bilgiye işlem yapan kamu 
kurum, kurul ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve diğer gerçek ve tüzel kişileri kapsar. 
 
 Tanımlar 
 
 Madde 3- Bu Kanunda geçen; 
 

a) Ulusal bilgi : Bu kanun kapsamındaki, kamu kurum, kurul ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve diğer 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından üretilen ve kullanılan askeri, istihbari, dış ilişkiler, teknolojik, bilimsel, ticari 
ve diğer alanlarda çok gizli, gizli, özel ve hizmete özel gizlilik dereceli olarak tasnif edilen bilgiyi, 

 
b) Ulusal bilgi güvenliği : Ulusal güvenliği ilgilendiren, yetkisiz ellere geçtiği takdirde, Devlet, kamu 

kurum, kurul ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin faaliyet alanlarında 
güvenliklerini ve güvenilirliklerini tehlikeye sokabilecek, aleyhlerine kullanılabilecek, bunlar tarafından, çok 
gizli, gizli, özel ve hizmete özel gizlilik derecelerinde tasnif edilen, belirlenen ve işaretlenen bilginin; 
üretilmesi, kullanılması, işlenmesi, saklanması, nakledilmesi ve imhasında içeriğinin ve bütünlüğünün 
korunmasına, yetkisiz kişilerin erişimine ve olası her türlü fiziksel ve elektronik müdahaleye karşı 
korunmasına, bilgiye erişim ve kullanılmasına ait usullerin açık şekilde belirlenmesine ve bilginin istenilen yer 
ve zamanda hazır bulundurulmasına yönelik tedbirleri,  
 

c) Haberleşme güvenliği : Ulusal güvenliği ilgilendiren  ulusal bilginin, özellikle haberleşme kanallarından 
gönderilmesi sırasında yetkisiz kişiler tarafından elde edilmesine ve içeriğinin açığa çıkarılmasına ve diğer her 
türlü müdahaleye karşı alınan tüm tedbirleri, 
 

d) Fiziki güvenlik : Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilgiyi ihtiva eden ya da bu bilgiye işlem yapan 
cihaz, malzeme ve tesisi, yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak üzere alınan fiziksel tedbirleri, 
 

e) Personel güvenliği : Personelden kaynaklanan hataların ve personele sağlanan imkanların yanlış ve 
kötüye kullanılmasına imkan verecek risklerin azaltılması için alınan tüm tedbirleri,  
 

f) Teknik güvenlik : Yurtiçinde ve yurtdışında personel, araç, donanım ve binalarda dinleme ve 
gözetleme amacıyla yapılan teknik yerleşmelere karşı alınan tüm güvenlik tedbirlerini, 
 

g) TEMPEST : Tüm elektronik teçhizattan ve bunların kuruluşundan iletkenlik ve ışıma yoluyla istem dışı 
yayılan bilginin önlenmesine ilişkin alınan tedbirleri, 

 
h) Güvenlik ihlali : Ulusal bilgi güvenliğinin, yapılan herhangi bir işlem veya eylem nedeniyle tamamen 

yada kısmen ortadan kaldırılmasını, 
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ı) Kripto : Birbirleri ile haberleşen iki tarafın, haberleşmesi esnasında üçüncü tarafa bilgi sızdırmamak 
amacıyla ulusal bilginin gizlenmesini sağlayan sistemleri,  
 

i) Kriptoloji : Kriptografi ve kripto analiz konularıyla ilgilenen bilim dalını, 
 

j) Kripto sistemleri : Şifreleme ve şifre çözme etkinliklerinden birisini veya ikisini birden yerine 
getirmeye yarayan, bu sistemler kapsamında, veri iletişimi de dahil olmak üzere her türlü sistemi,  

k) Kriptografik algoritma : Bir bilginin gizlenmesi için yapılan matematiksel işlemi,    
l) Kriptolojik malzemeler : Haberleşme ve bilgi sistemlerinin, bilgiyi üretmesi, iletmesi, işlemesi ve 

depolaması esnasında gizliliğini, bütünlüğünü ve elde edilebilirliğini sağlamak üzere kullanılan yazılım ve 
donanım tipi tüm malzemeleri ve dokümantasyonu, 
 

m) Ulusal bilgi ağı : Kamu ve özel kuruluşlarda ulusal güvenliği ilgilendiren bilgiye işlem yapan mevcut 
cihaz, sistem ve terminalleri, bilgi alışverişi  maksadıyla birbirine bağlayan ağı, 
 

n) Kurul : Ulusal Bilgi Güvenliği Üst Kurulunu, 
 
o) Kurum : Ulusal Bilgi Güvenliği Kurumunu ,  
 
ö) Başkanlık : Ulusal Bilgi Güvenliği Kurumu Başkanlığını, 

 
ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kurul ile Kurumun Kuruluş ve Görevleri  

 
Kuruluş 

  
 Madde 4-  Ulusal bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla Ulusal Bilgi Güvenliği Üst Kurulu ile 
kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Ulusal Bilgi Güvenliği Kurumu kurulmuştur. 
 
 Kurumun ilişikli olduğu bakanlık, Başbakanlıktır. 
 
 Kurul 
 
 Madde 5-  Kurul; ulusal bilgi güvenliği alanında  en yetkili organdır. Kurulun Başkanı 
Başbakandır. Kurul; Başbakan, yokluğunda görevlendireceği devlet bakanının başkanlığında, Adalet, Milli 
Savunma, İçişleri, Dışişleri, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret Bakanları ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, 
Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı ile Kurum Başkanından oluşur. 
 
 Kurul Başkanının talebi üzerine, ihtiyaç duyulduğu hallerde diğer bakanlar ile kamu kurum, kurul ve 
kuruluşları ile özel kuruluş temsilcileri de Kurul toplantılarına çağrılabilir. 
 
 Kurul üye tam sayısının üçte ikisi ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. 
Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının oyu yönünde karar alınır. Toplantılara katılmaları uygun görülen 
diğer kişilerin oy hakkı yoktur.  
 
 Kurul, nisan ve ekim aylarında olmak üzere, yılda iki defa olağan olarak toplanır. Kurulun gündemi 
Başbakan tarafından belirlenir. Başbakan, gerek gördüğünde veya üyelerden birisinin talebi üzerine Kurulu 
olağanüstü toplantıya çağırabilir.  
 
 Kurulun sekreterya hizmetleri, Kurum tarafından yerine getirilir.  
 
 Kurul’un görevleri 
 
 Madde 6- Kurulun görevleri şunlardır: 
 

a) Ulusal bilgi güvenliğine yönelik tehdidi değerlendirmek, ulusal bilgi güvenliği siyasetinin tayini, tespiti 
ve uygulanmasıyla ilgili kararları almak ve Kuruma bu konuda direktif vermek, 
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b) Tespit edilen ulusal bilgi güvenliği siyasetine ilişkin kararlar doğrultusunda yapılan uygulamaları 
incelemek, değerlendirmek ve yönlendirmek, 

 
c) Ulusal bilgi güvenliğine ilişkin mevzuat değişikliği tekliflerini değerlendirmek. 

 
Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 
 

 Kurumun görevleri 
 
 Madde 7- Kurumun görevleri şunlardır:  
 
 a) Ulusal bilgi güvenliğine karşı yurt içi ve yurt dışı tehdidin tespit edilmesini sağlamak,        
gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak, 
 
 b) Ulusal bilgi güvenliği sistemini oluşturmak için politika, konsept, ilke, usul ve esasları  tespit 
etmek ve geliştirmek, 
 
 c) Ulusal bilgi güvenliğinin sağlanmasına esas olarak, ulusal bilginin gizlilik, bütünlük ve 
kullanıma hazır olmasını sağlayacak tedbirleri belirlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak ve kontrol 
etmek, 
 
 d) Ulusal bilgi güvenliği risk yönetimi ve değerlendirmesini yapmak ve yapılmasını sağlamak, 
 
 e) Ulusal bilgi güvenliği alt yapısını korumak amacıyla gerekli görülecek ulusal bilgi güvenliği 
sistemi esaslarını tespit etmek ve geliştirmek , 
 
 f) Ulusal bilgi güvenliği sisteminin oluşturulmasında caydırma, koruma, ikaz, tespit, onarım ve 
tedbir unsurlarını belirlemek, 
 
 g) Ulusal bilgi güvenliği ile ilgili uluslararası mevzuat ve teknolojideki gelişmeleri takip etmek, 
 
 h) Güvenlik hassasiyeti gösteren yazılım, donanım, kripto, iletişim ortamları ve iletişim ağlarının 
her türlü tehdit kaynağına karşı maliyet-etkin tedbirlerle koruma altına alınmasını sağlamak, bu tedbirleri 
uygulamak ve kontrol etmek, 
 
 ı) Ulusal bilgi güvenliğine ilişkin güvenlik kategorileri ile sistemin asgari güvenlik ihtiyaçlarını 
belirlemek, uygulanmasını sağlamak, 
 
 i) Gizlilik dereceli ulusal bilgiye işlem yapacak tüm birimler ve şebekeler için  onay vermek, 
 
 j) Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilgiye işlem yapacak donanım ve yazılım ihtiyaçlarına ait 
güvenlik değerlendirmesini  yapmak ve değerlendirilmiş ürün listelerini hazırlamak ve yayımlamak, 
 
 k) Haberleşme sistemlerinin güvenliğine yönelik tehdidin analizi ve hassasiyet 
değerlendirmelerini yapmak, 
 
 l) Gizlilik dereceli bilgiyi korumak üzere, anahtarlama materyali üretim esaslarını belirlemek, 
 

m) TEMPEST standartlarını uygulamak ve onay işlemlerini gerçekleştirmek, 
 
 n) Kripto sistemlerinde kullanılacak materyal ve anahtarları üretecek teçhizatı onaylamak, kripto 
anahtarlarının dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve denetlemek, 
 

o) Ulusal bilgi güvenliği gerekleri, ihtiyaçlar, ticaret ve gizlilik arasında uygun bir denge kurarak 
kriptolojik malzemelerin ihracat ve ithalatıyla  ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili diğer kamu kurum, kurul ve kuruluşlarının 
görüşleri alınarak gerekli lisansların verilmesine ilişkin düzenlemeleri yapmak üzere Dış Ticaret Müsteşarlığına 
teklifte bulunmak, 
 
 ö) Ulusal bilgi güvenliği ile ilgili mevzuat değişikliklerine ilişkin teklifleri Kurula sunmak, 
 



  

  -141-

 p) Bilgi çağının gerektirdiği çağdaş güvenlik tedbirlerini belirleyerek Kurula teklif etmek, 
 
 r) Kurulun almış olduğu karar ve direktifleri uygulamak, 
 
 s) Ulusal bilgi güvenliği amacıyla, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat 
Teşkilatı Müsteşarlığı ile koordineli olarak diğer ülkelerin ilgili  kurum ve  kuruluşları ile işbirliği yapmak, 
 
 ş) Ulusal bilgi güvenliğinin sağlanmasında kullanılacak sistemlerin nihai sistem güvenlik 
kriterlerini belirlemek ve onay işlemlerini yapmak, 
 
 t) Ulusal bilgi güvenliği konusunda eğitim esaslarını belirlemek, plan ve programları yapmak, 
 

u) Ulusal bilgi güvenliği konusunda teknoloji üretimi amacıyla araştırma, geliştirme, destekleme, 
yönlendirme ve eşgüdüm faaliyetlerini yürütmek, 
 
 ü) Kamu kurum, kurul ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda kripto hizmetlerinde çalışacak 
personel ve kripto mahallerine yetki belgesi  verilmesine ilişkin onay usul ve esaslarını belirlemek ve 
uygulanmasını sağlamak,   
 
 v) Ulusal bilgi güvenliği alanında üretim yapan kamu kurum, kurul ve kuruluşları ile özel 
kuruluşları bir program çerçevesinde denetlemek ve üretilen ürünlerin güvenlik seviyesini onaylamak, 
 

y) Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesinde, bilgi güvenliği açısından alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, 

 
z) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kurum Teşkilatı ve Başkanlık 
 

Kurum 
 

Madde 8-  Kurumun teşkilatı; 
 

a) Başkanlık, 
 

b) Ana hizmet birimleri, 
 

c) Danışma birimi, 
 

d) Yardımcı birimlerden, 
 

 oluşur. 
  
 Kurumun teşkilatı Ek’li cetvelde gösterilmiştir. 
 
 Başkanlık 
 
 Madde 9- Başkanlık, Başkan ile iki başkan yardımcısından oluşur. 
 
 Kurum Başkanı ve Başkan Yardımcıları Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından atanır ve 
görev süreleri 5 yıldır. Görev süreleri biten Başkan ve Başkan Yardımcıları yeniden atanabilir. Kurum Başkanı 
ve Başkan Yardımcıları görev süreleri bitmeden görevden alınamazlar. Ancak, atanmaları için gerekli şartları 
kaybettikleri tespit edilenler görev süreleri dolmadan  görevden alınırlar. Kurum Başkanının, görev süresi 
dolmadan herhangi bir sebeple görevden ayrılması durumunda iki ay içinde atama yapılır. Bu süre içinde 
mesleki kıdemi yüksek olan başkan yardımcısı Başkanlığa vekalet eder. 
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Kurum Başkanı ve başkan yardımcıları en az lisans düzeyinde eğitim görmüş, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48 inci maddesinde aranan şartları taşıyan ve bu alandaki çalışmaları ile tanınan, mesleki açıdan 
yeterli bilgi ve deneyimi bulunan,  kamuda en az 10 yıl çalışmış ve yöneticilik deneyimine sahip olanlar  
arasından  atanırlar. 
 
 Kurum Başkanı ve Başkan Yardımcılarının görev ve yetkileri 
 
 Madde 10-  Kurum Başkanı, Kurumun en üst amiri olup Kurumun genel yönetim ve temsilinden 
sorumludur. Bu sorumluluk, Kurumun çalışmalarının genel çerçevede düzenlenmesi, denetlenmesi, 
değerlendirilmesi görev ve yetkilerini de kapsar.  
 
 Başkan Yardımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri yapmak, talimatları yerine getirmek, teşkilat 
birimleri arasında uyum ve işbirliğini sağlamakla yükümlüdürler. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ana Hizmet Birimleri 

 
 Ana hizmet birimleri 

  
 Madde 11-  Ana hizmet birimleri şunlardır: 
  

a) Plan, Program ve Koordinasyon Daire Başkanlığı, 
 
 b) Bilgi Güvenliği Daire Başkanlığı, 
 
 c) Kriptoloji Daire Başkanlığı, 
 
 d) Bilgi Destek Daire Başkanlığı, 
 
 e) Denetleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı. 
  

Plan, Program ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 
 
 Madde 12- Plan, Program ve Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
  
 a) Haberleşme ve bilgi sistemleri ortamındaki değişimlere uyum sağlayacak ulusal bilgi 
güvenliği politikasının oluşturulması için gerekli verileri hazırlamak, prensipleri belirlemek, 
 

b) Ulusal bilgi güvenliği ile ilgili olarak görev alanına ilişkin planlama ve programlama faaliyetlerinde 
bulunmak, gerekli mevzuatı düzenlemek,  
 

c) Ulusal bilgi güvenliği altyapı esaslarını ortaya koymak, yapılmış olan risk analizleri neticelerine göre 
altyapıyı iyileştirici tedbirleri belirlemek, 
 
 d) Kurumun görev alanı itibariyle yaptığı uluslararası faaliyetlerde Dışişleri Bakanlığı ve ilgili 
kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, 
 
 e) Uluslararası bilgi güvenliği politikasının oluşturulmasında uluslararası ilişkileri ve gelişmeleri 
takip etmek, değerlendirmek, koordine etmek ve önerilerde bulunmak,  
 

f) Bilgi güvenliği için gerekli uyuşum usul ve esaslarını belirlemek, 
 
 g) Ulusal bilgi güvenliği konusunda bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini planlamak ve icra 
etmek, 
 

h) Ulusal bilgi güvenliğine ilişkin danışmanlık ve teknik yardım sağlamak, 
 

ı) Kurulun sekreteryasını yapmak, 
 

i) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmaktır. 
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 Bilgi Güvenliği Daire Başkanlığı 
 
 Madde 13 - Bilgi Güvenliği Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
 
 a) Ulusal bilgi güvenliği ihlallerine karşı alınacak tedbirleri belirlemek, ihlallere karşı gerekli 
tedbirleri almak ve ilgili  makamlarla koordineli olarak uygulanmasını sağlamak, 
 
 b) Ulusal bilgi güvenliği açısından personel güvenliğine, fiziki güvenliğe ve donanım ve yazılım 
güvenliğine ilişkin usul, kriter ve prensipleri belirleyerek dokümantasyonu hazırlamak, 
 
 c) Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesinde, bilgi güvenliği açısından alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, 
 
 d) Kurumun, ulusal bilgi ağı, TEMPEST, haberleşme güvenliği ve teknik güvenliğine ilişkin usul, 
kriter ve prensiplerini belirleyerek dokümantasyonu hazırlamak, 
 
 e) Elektronik kripto dışında ihtiyaç duyulacak kod ve parola sistemlerini belirlemek, geliştirmek 
ve üretmek, 
 

f) Yazılım güvenliğinin test edilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek 
 
 g) Ulusal ve uluslararası iletişim ağlarına ilişkin olarak ulusal bilgi güvenliği açısından güvenlik, 
usul, kriter ve prensipleri belirlemek, dokümantasyonu sağlamak, 
 

h) Güvenlik denetimlerine ilgi alanları itibariyle katılmak ve görev alanına ilişkin mevzuat önerilerinde 
bulunmak, 
 

ı) Ulusal bilgiye işlem yapacak tüm  sistemlerin bilgi güvenliğini onaylamak, 
 

i) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmaktır. 
 
 Kriptoloji Daire Başkanlığı 
 
 Madde 14-  Kriptoloji Daire Başkanlığının görevleri şunlardır : 
 
 a) Kriptografik algoritma ihtiyaçlarını belirlemek, üretiminin denetimini yapmak ve 
kütüphanesini oluşturmak, 
 
 b) Kripto cihaz ve kriptografik bilginin ihracat ve ithalatında uygulanacak usul ve esasları; 
Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve 
gerektiğinde ilgili diğer kamu kurum, kurul ve kuruluşları ile koordineli olarak belirlemek ve gerekli lisansların 
verilmesine ilişkin düzenlemeleri yapmak üzere Dış Ticaret Müsteşarlığına teklifte bulunmak , 
 
 c) Risk analizleri ve risk yönetim planları yapmak, kabul edilebilir riski tespit etmek, 
 
 d) Kripto merkezlerinin sağlaması gereken kriterleri ve denetleme usul ve esaslarını belirlemek, 
denetleme raporlarını değerlendirerek onay vermek, kripto anahtar üretimi ve dağıtımını yapmak, 
gerektiğinde kurum ve kuruluşlara kendi  kripto anahtar üretimi ve dağıtımı konusunda yetki vermek, 
 
 e) Gizlilik derecesiz uygulamalarda kripto kullanım esaslarını belirlemek, uygulamaları teşvik 
etmek ve denetlemek, 
 
 f) Kripto cihaz ve dokümantasyonu için, kripto saymanlık, işletme, bakım ve onarım usullerini 
belirlemek, 
 
 g) Kripto ihlallerine karşı alınacak tedbirleri belirlemek ve gerekli tedbirleri almak, 
 
 h) Her tür kriptografik yöntem ve teçhizata ilişkin sertifikasyon ve onay usullerini belirlemek,  
 

ı) Kripto hizmetlerinde çalıştırılacak personele kripto yetki belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları 
belirlemek, 
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i) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 
 Bilgi Destek Daire Başkanlığı 
 
 Madde 15 - Bilgi Destek Daire Başkanlığının görevleri şunlardır : 
 
 a) Ulusal bilgi güvenliği altyapısına karşı iç ve dış tehdidi teşhis etmek, tanımlamak, genel tehdit 
değerlendirmesi yapmak ve Kurula sunmak,  

 
b) Ulusal bilgi güvenliğine karşı tehdidin teknik özelliklerini ve muhtemel etkilerini belirlemek, karşı 

tedbirleri geliştirmek, 
 

 c) İstihbarat üreten kurum ve kuruluşlar ile bilgi güvenliğine ilişkin istihbarat bilgisi değişimi için 
protokoller yapmak, 
 

d) İletişim ortamları, donanım ve ağlar için tehdidi ve zafiyeti dikkate alarak risk analizleri yapmak ve 
risk yönetim usullerini belirlemek, risk analizleri sonucunda belirlenmiş koruyucu tedbirleri uygulamaya 
koymak, 

 
e) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 
 Denetleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı 
 
 Madde 16- Denetleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
 
 a) Ulusal bilgi güvenliği açısından kripto, bilgi güvenlik ve TEMPEST denetleme kriter ve 
usullerini belirlemek ve geliştirmek, 

 
 b) Kripto denetleme programlarını hazırlamak, kripto merkezlerinin kriterlere uygunluğunun 
denetlenmesini sağlamak, gerektiğinde denetlemek ve denetleme raporlarını değerlendirmek, 
 
 c) Ulusal bilgi güvenliği sistemlerine karşı yapılan saldırıları ve güvenlik ihlallerini 
değerlendirmek, 
 
 d) Eğitim, öğretim ve bilinçlendirme ihtiyaçlarını tespit etmek,  
  

e) Genel değerlendirme raporu hazırlayarak Kurula sunmak, 
 

f) İletişim ortamları, şebeke ve yazılımlara ait güvenlik sistemleri ile ilgili denetleme usul ve kriterlerini 
belirlemek, geliştirmek,  gerektiğinde denetlemek ve denetleme raporlarını değerlendirmek, 

 
g) TEMPEST emniyeti usul ve esaslarını belirlemek ve onay işlemlerini gerçekleştirmek, 

 
h) Ulusal bilgi güvenlik alt yapısına ait sistemlerin nihai sistem güvenlik kriterlerini belirlemek ve onay 

işlemlerini yapmak, 
 

ı) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmaktır. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Danışma Birimi ve Yardımcı Birimler 
 
 Danışma Birimi ve Yardımcı Birimler 
 

 Madde 17- Danışma birimi Hukuk Müşavirliğidir. Yardımcı birimler şunlardır: 
 

a) Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 
 

b) Ulusal Bilgisayar Güvenliği Merkezi Müdürlüğü, 
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c)  Savunma Sekreterliği, 

  
 Hukuk Müşavirliği 
 
 Madde 18- Hukuk müşavirliği Kurum Başkanına doğrudan bağlı olup görevleri şunlardır: 
 
 a) Kurumun görev alanına giren konularda, diğer birimlerin de görüşünü alarak mevzuata ilişkin 
taslakları hazırlamak, 
 
 b) Başbakanlık, bakanlıklar ve kuruluşlardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını 
hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek, 

 
 c)  Kurumun diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar 
doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,  
 

d) Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, 
anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara göre yapılmasına yardımcı olmak, 

 
 
e) Adli ve idari yargı mercilerinde Kurumu temsil etmek, 

 
f) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 
 Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
 
 Madde 19- Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
 
 a) Kurumun personel siyasetiyle ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle 
ilgili önerilerde bulunmak, 
 
 b) Kurum personelinin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri yapmak, 
 
 c) Personel kadrolarının ilgili birimlerin görüşünü aldıktan sonra dağıtım, tahsis ve tenkisini 
sağlamak, 
 
 d) Kurum bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

 
e) Kurum personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerini yürütmek,  

 
 f) Kurumun idari, bakım-onarım ve idame hizmetlerine ilişkin görevlerini yürütmek, 
 
 g) Kurumun maliye ve satın alma hizmetlerini sağlamak, 
 
 h) Kurumun güvenlikle ilgili hizmetlerini yürütmek, 

 
ı) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 
 Ulusal Bilgisayar Güvenliği Merkezi Müdürlüğü 
 
 Madde 20- Ulusal Bilgisayar Güvenliği Merkezi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
 
 a) Güvenli bilgi sistemlerinin geniş bir şekilde kullanımını teşvik etmek, 
 
 b) Endüstri ve kamu tarafından geliştirilmiş sistemlerin, teknik koruma yeteneklerini 
değerlendirmek, 

 
c) Bilgi güvenliği konusunda faaliyet gösteren, endüstri ve kamu gruplarına talep edildiğinde teknik 

desteği sağlamak, 
 

d) Bilgi sistemlerinin değerlendirilmesi için gerekli teknik kriterleri geliştirmek, 
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e) Güvenli bilgi sistemlerini geliştirme ve test etmede kullanmak için, gerekli modifikasyon ve analiz 

teçhizatını geliştirmek ve bilişim emniyetini sağlamak, 
 
f) Bilgi güvenliği sahasında eğitim vermek, 
 
g) Endüstri ve kamunun diğer bölümlerine, bilgi güvenlik bilgisini dağıtmak, 
 
h) Tehdidin türüne göre geliştirilen karşı tedbirleri gerektiğinde uygulamaya koymak, 

 
ı) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 
Savunma Sekreterliği  

 
Madde 21- Savunma Sekreterliği özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir. 

Savunma Sekreteri görevlerini yerine getirmesinde Kurum Başkanına karşı sorumludur.  
 

ALTINCI BÖLÜM 

Kurum Personeli 
Atama 

 
Madde 22- Kurum daire başkanları ve birinci hukuk müşaviri, Kurum Başkanının teklifi üzerine 

Başbakan tarafından, diğer personel ise Kurum başkanınca atanır.  
 
 Kurum, hizmetin gereği özel bilgi ve ihtisası gerektiren veya daimi kadro ile yapılamayan yada daimi 
kadro ile yapılması güçlük arz eden işler için sözleşme ile personel çalıştırabilir. Sözleşme ile çalıştırılacakların 
unvanı, adedi, nitelikleri, ücret ve mali hakları, çalıştırılma usul ve esasları Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.  
 

Ulusal Bilgi Güvenliği Uzman ve Uzman Yardımcıları  
 
 Madde 23- Kurumda Ulusal Bilgi Güvenliği Uzmanları çalıştırılır. 
 
 Ulusal Bilgi Güvenliği Uzmanlarının görevi, ulusal bilgiye olan tehdidin analizi ve tehdidi giderecek 
tedbirlerin gerçekleştirilmesi için gerekli uygulamaları yapmaktır.  
 
 En az lisans düzeyinde eğitim görmüş olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda 
Kuruma  uzman yardımcısı alınır. Bunların mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, çalışmaları ve yükselmelerine 
ilişkin usul ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

 
Kuruma  atanacak uzman yardımcılarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde 

sayılan şartlara ek olarak; bu maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen şartları haiz olmak ve yönetmeliklerde 
belirtilen yabancı dillerden en az birini iyi derecede bilmek, yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak, 
sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak şartları aranır. 
 

Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve her yıl olumlu sicil almak kaydıyla, açılacak 
Uzmanlık Yeterlik Sınavına girmek hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar “Ulusal Bilgi Güvenliği Uzmanı" 
unvanını alırlar. Uzmanlık Yeterlik Sınavında iki defa başarısız olanlar ile olumlu   sicil alamayanlar veya 
sınava girmeye hak kazandığı yılı izleyen iki yıl içinde geçerli mazereti olmaksızın iki sınav hakkını 
kullanmayanlar, Uzman Yardımcılığı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. 
Uzman ve Uzman    Yardımcılığı yeterlik ve yarışma sınavlarının yapılma esas ve usulleri ile diğer hususlar 
yönetmeliklerle düzenlenir. Bu Kanun    hükümlerine göre Ulusal Bilgi Güvenliği Uzmanı unvanını almaya hak 
kazananlar bu unvanı işgal ettikleri kadroya bağlı olmaksızın taşırlar.  
 

Yurt dışına  lisansüstü eğitim için personel gönderilmesinin usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 
 

Kadrolar ve personel 
 
 Madde 24 - Kadroların tespit, ihdas, kullanım ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar, 190 sayılı 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. 
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 Ekli listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvele “Ulusal Bilgi Güvenliği Kurumu Başkanlığı” bölümü olarak 
eklenmiştir. 
 
 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek’li (I) Sayılı Cetvelin “1- Genel İdare 
Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (f) bendine “Ulusal Bilgi Güvenliği Kurumu Başkanı” ibaresi, aynı Kanuna Ek’li 
(II) Sayılı Cetvelin “2- Yargı Kuruluşları, Bağlı ve ilgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında” bölümünde 
“Ulusal  Bilgi Güvenliği Kurumu Başkan yardımcısı” ibaresi eklenmiştir. 
 
 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” 
bölümünün A/11 bendine “Dış Ticaret Uzman Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ulusal Bilgi 
Güvenliği Uzman Yardımcısı” ibaresi ve “ Dış Ticaret Uzmanlığına” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ulusal 
Bilgi Güvenliği Uzmanlığına” ibaresi, “Özürlüler Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ Ulusal Bilgi 
Güvenliği Uzmanları” ibaresi ve aynı Kanuna Ek’li (I) Sayılı Cetvelin “1-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” 
bölümünün (h) sırasına “Patent Uzmanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ulusal Bilgi Güvenliği Uzmanı” 
ibaresi eklenmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Mali Hükümler 

 
 Kurum gelirleri 
 
 Madde 25 – Kurumun gelirleri şunlardır: 
 

a) Her yıl Başbakanlık bütçesine konulacak ödenek,  
 
b) Kuruma yapılacak her türlü yardım, bağış ve vasiyetler, 

 
c) Kurum tarafından yapılacak araştırma, danışma ve diğer hizmetlerden alınacak ücretler, 

 
d) Yayın gelirleri,  

 
e) Kuruma ait taşınır veya taşınmaz malların gelirleri, 

 
f) Yukarıda sayılan gelirlerin nemalandırılması suretiyle elde edilecek gelirler. 

 
Mali kolaylıklar 

 
Madde 26 – Kuruma yapılacak ayni, nakdi ve sair yardım, bağış ve vasiyetler her türlü vergi, resim ve 

harçtan muaftır. Yardım, bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında yardım, bağış ve vasiyeti yapanların ve 
Kurumca kabul edilen kayıt ve şartlara uyulur. Gelir veya kurumlar vergisine tabi mükellefler tarafından 
Kuruma makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum 
kazancından indirilir. 

 
Kurumun tesis, bina ve arazileri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.  
 
Kurum faaliyetlerinden elde edilecek kazançlar, kurumlar vergisine tabi değildir. 
 
Ücret ve diğer mali haklar 
 
Madde 27 – Kurumda Başkan, Başkan Yardımcısı , Daire Başkanı, Merkez Müdürü, , 1. Hukuk Müşaviri, 
Hukuk Müşaviri, Savunma Sekreteri, Şube Müdürü Ulusal Bilgi Güvenliği Uzmanı, Ulusal Bilgi Güvenliği 
Uzman Yardımcısı, Çözümleyici, Programcı, Veri hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Mühendis, Avukat ve 
Mütercim kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Kanunların 
sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Sözleşmeli 
olarak çalışan personele Başbakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı belirlenecek tutarda aylık ücret 
ödenir. Başbakanlık merkez teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret 
artışlarından Kurumda çalışan sözleşmeli personel de aynen yararlandırılır. Söz konusu personele, 
çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil) ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında 
birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda 
emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Kurum Başkanının teklifi ve Başbakanın 
onayı ile haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. 
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Kadro karşılığı sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine T.C.Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 
Kurumda çalışan personel Başbakanlığın yararlandığı fazla çalışma ücreti, tazminat ve benzeri tüm mali 
ve sosyal haklardan aynı usul ve esaslara göre yararlanır. 
 
Kurumda görevli diğer personele 5000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile 
çarpımı sonucunda bulunacak miktarı geçmemek üzere ve Kurum Başkanın teklifi ve Bakanlar Kurulunca 
belirlenecek oranlarda ek tazminat verilir. 
 
Bu madde hükümlerine göre ödenen ek tazminat, damga vergisi dışında herhangi bir vergiye tabi değildir. 
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

 
 Gizlilik dereceleri 

  
 Madde 28- Ulusal güvenliği ilgilendiren, ulusal bilgilerin işlenmesinde kullanılan evrak, mesaj ve 
dokümanlara içerdikleri bilginin güvenliğinin sağlanması maksadıyla, hazırlayan kişi veya  makam tarafından 
aşağıdaki gizlilik dereceleri verilir:  
 

a) Çok gizli : Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı 
takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğüne, iç ve dış menfaatlerine hayati bakımdan son 
derece büyük zararlar verecek, yabancı bir devlete faydalar sağlayacak ve güvenlik bakımından olağanüstü 
önemi haiz mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler,  

 
 b) Gizli : Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz 
açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğüne, iç ve dış menfaatlerine ciddi şekilde 
zarar verecek, yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, 
tesis ve yerler, 
 

c) Özel : İzinsiz açıklandığı takdirde, Devletin menfaat ve prestijini haleldar edecek veya yabancı bir 
devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler, 
 

d) Hizmete özel : Kapsadığı bilgi itibariyle çok gizli, gizli veya özel gizlilik dereceleri ile korunması 
gerekmeyen fakat bilmesi gerekenlerden başkası tarafından bilinmesi istenmeyen mesaj, rapor, doküman, 
araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır. 

 
 Bilgi güvenliğinin sağlanmasında kullanılacak gizlilik dereceleri ile hangi makam tarafından ne şekilde 
verilebileceği hususları, ulusal bilgiyi üreten kurum tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 
  
 Kamu kurum, kurul ve kuruluşları ile özel kuruluşların yükümlülüğü 
 
 Madde 29 - Kamu kurum, kurul ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal 
bilginin korunması için kendi idari yapıları içerisinde gereken organizasyonu kurmak veya değişiklikleri 
yapmak ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludurlar. 
 
 Ulusal bilgi güvenliği, bir bütün olarak değerlendirilir ve gerekli koordinasyon Kurum tarafından 
sağlanır. Bu amaca yönelik tüm kaynaklar yerinde, zamanında ve en etkin bir şekilde kullanılır. Kamu ve özel 
kurum ve kuruluşları, Kurum tarafından bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan esas ve 
usullere uymak zorundadır. 
 
 Kurum, ulusal bilgi güvenliğini sağlamaya ilişkin olarak gerekli gördüğü ulusal bilgileri, bu Kanun 
kapsamına girenlerden doğrudan istemeye yetkilidir. Bu konuda istenen gizlilik dereceli her türlü bilgi, 
makam onayı ile en kısa zamanda verilir. 
 
 Yürüttükleri hizmet, münhasıran ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilgiye işlem yapmayı gerektiren 
Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı hakkında bu Kanun 
hükümleri uygulanmaz. Ulusal Bilgi Güvenliği Kurumu tarafından belirlenecek usul, prensip ve politikalar 
doğrultusunda yukarıda belirtilen kurumlar, ulusal bilgi güvenliği ile ilgili kendi çalışmalarını düzenleyecekleri 
mevzuat ile müstakilen yürütmeye yetkilidir.  
 
 
 Kişi ve kurumların hizmetlerinden yararlanma 
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 Madde 30- Kurumda özel ihtisas gerektiren görevler için yeterli personel olmaması halinde genel ve 
katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde görevli ve söz 
konusu görev için gerekli niteliklere haiz personel 657 sayılı Devlet Memurları kanununu ek 8 nci maddesi ile 
(e) bendi hariç olmak üzere ek 9 ncu maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ve ilgili kurumların 
muvakafati ile geçici süreli olarak görevlendirilebilirler. 
 
 Sözleşme ile araştırma, etüt, proje ve program yaptırma 
 
 Madde 31- Kurumun hizmetlerine ilişkin araştırma, etüt, proje ve program işleri, üniversiteler ile 
gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile yaptırılabilir. 
 

Kurumun mal ve varlıkları 
 

Madde 32- Kurumun para, evrak ve her çeşit malları Devlet malı sayılır. 
  
 Ceza soruşturması ve kovuşturması 
 

Madde 33- 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanun uyarınca görev sebebiyle işlenen suçlar dolayısıyla soruşturma izin yetkisi Kurum Başkanı ve 
başkan yardımcıları hakkında Başbakan; Kurumun diğer personeli hakkında Kurum Başkanı, yokluğunda ise 
mesleki kıdemi yüksek olan başkan yardımcısı tarafından kullanılır. 
 
 Bu suçlar dolayısıyla 4483 sayılı Kanun uyarınca gerekli ön inceleme Kurum Başkanı ve başkan 
yardımcıları hakkında Başbakanlık Teftiş Kurulu’nca, diğer personel hakkında Kurum başkanı tarafından  
görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılır. 
 
 Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, 4483 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen 
yetkileri kullanmak suretiyle bir rapor hazırlayarak birinci fıkrada belirtilen soruşturma iznini vermeğe yetkili 
merciye sunarlar. Yetkili merci bu rapor üzerine iznin verilmesine veya verilmemesine karar verir.  
 
 İzin verilmesine veya verilmemesine ilişkin karara karşı Kurum Başkanı ve başkan yardımcıları için 
Danıştay İkinci Dairesi’ne, diğer personel için Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edilebilir.  
 
 Kurum Başkanı ve başkan yardımcıları hakkındaki hazırlık soruşturması, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı veya Başsavcı Vekili; diğer personel hakkındaki hazırlık soruşturması Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından yapılır. 
 
 Kurum Başkanı ve Başkan yardımcıları hakkındaki dava, Yargıtay ilgili ceza dairesinde, diğer personel 
hakkındaki dava, genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemede görülür.  
 
 Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 4483 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 
  
 Ceza hükmü 
 
 Madde 34- Bu Kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere, dört 
milyar Türk Lirası para cezası verilir.   
  
 Bu maddede yazılı olan para cezaları Kurul tarafından verilir. Verilen para cezalarına dair kararlar 
ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren 
en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, Kurulca verilen cezanın yerine 
getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, duruşma yapılmasına gerek görülmeyen 
hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırır. Bu Kanuna göre verilen idari para 
cezaları, 6183 sayılı Amme Alacaklılarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 
 
Yönetmelik 
 
 Madde 35- Bu Kanuna ilişkin yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl 
içinde Kurum tarafından hazırlanır ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.  
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 Geçici Madde 1- Bu kanunda belirtilen Kurum azami iki yıl içinde kurulur. Kurum kuruluncaya kadar 
Kurumun görevleri Genelkurmay Başkanlığınca yürütülür. 
 
 Yürürlük 
 
 Madde 36 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 
 Yürütme 
 
 Madde 37 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 

    



EK (1) SAYILI CETVEL 
 
 

ULUSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ KURUMU TEŞKİLATI 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAŞKANLIK 
 
Başkan ve 
Başkan 
Yardımcıları 

ANA HİZMET 
BİRİMLERİ 
 
1. Plan 
Program ve 
Koordinasyon Daire 
Başkanlığı 
 
2. Bilgi Güvenliği 
Daire Başkanlığı 
 
3. Kriptoloji 
Daire Başkanlığı 
 
4. Bilgi Destek 
Daire Başkanlığı 
 
5. Denetleme 
ve Değerlendirme 
Daire Başkanlığı 

DANIŞMA 
BİRİMİ 
 
Hukuk 
Müşavirliği 

YARDIMCI 
BİRİMLER 
 
1. Person
el, İdari ve Mali 
İşler Daire 
Başkanlığı 
 
2. Ulusal 
Bilgisayar 
Güvenliği 
Merkezi 
Müdürlüğü 
 
3. Savun
ma Sekreterliği 
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(EK-4) TCK Tasarısı Bilişim Suçları Maddeleri 

 
 
Kanuna aykırı kişisel veriler  
 Madde 195- 1. Kişilerin rızaları olmaksızın veya kanunların öngördüğü şekil ve 

usullere uyulmaksızın kişisel verileri bilişim sistemlerine yerleştiren veya işleyen kimseye altı aydan üç 
yıla kadar hapis cezası verilir.  

 Veriler, hileli veya kanun dışı yollarla elde edildiğinde verilecek ceza üçte biri oranında 
artırılır.  

 2. Kanuna uygun olarak bilişim sistemlerine yerleştirilmek veya işlenmekle beraber 
muhafazaları için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması nedeni ile kişisel verilerin başkasının eline 
geçmesine veya bozulmasına veya zarar görmesine neden olan kimse hakkında bir yıldan dört yıla 
kadar hapis cezası verilir.  

 Fiil, taksirle işlendiğinde yedi yüz elli milyon liradan üç milyar liraya kadar ağır para 
cezası verilir.  

 3. Kanunun öngördüğü hâller dışında, kişilerin ahlâkî niteliklerini, siyasal, felsefî veya 
dinsel görüşlerini veya ırkî kökenlerini veya sendikal bağlantılarını veya cinsel yaşamlarını veya sağlık 
durumlarını kişisel veri olarak sisteme yerleştiren veya işleyen kimseye bir yıldan iki yıla kadar hapis 
cezası verilir.  

 
 Verileri, yetkili olmayanlara verme, imha etmeme 
 Madde 196- 1. Kişisel verileri, yetkisiz kişilere veren, ifşa eden, çeşitli özel 

maksatlarla kullananlar ile ele geçirenlere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 
 2. Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok 

etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde altı aydan bir yıla kadar  hapis cezası 
verilir.  

  
 Fişlikler  
 Madde 197- 195 ve 196 ncı maddelerde yer alan fiiller, her türlü fişliklere 

yerleştirilmiş veriler hakkında işlendiğinde faillere aynı cezalar verilir.  
  
 Tüzel kişilerin sorumluluğu 
 Madde 198- 195 ilâ 197 nci maddelerde yer alan suçlardan dolayı tüzel kişiler de 

sorumludur. 
 
 
DOKUZUNCU BÖLÜM 
Bilişim Alanında Suçlar 
 
 
 Bilişim sistemine girme, verileri tahrip ve bozma 
 Madde 345- Bir bilişim sisteminin  bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak 

giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bir milyar liradan üç 
milyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

 Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok edilir veya değişirse faile iki yıldan dört 
yıla kadar hapis ve iki milyar liradan altı milyar liraya kadar ağır para cezası verilir.  

 Bu suçlara teşebbüs hâlinde faillere tamamlanmış suç cezası verilir.  
 
 Sistemi engelleme, bozma, haksız yarar sağlama 
 Madde 346- Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kimseye bir yıldan 

üç yıla kadar hapis ve bir milyar liradan beş milyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 
 Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak veriler sokan veya sistemin içerdiği verileri yok 

eden veya değiştiren kimseye üç yıldan altı yıla kadar hapis ve üç milyar liradan on milyar liraya kadar 
ağır para cezası verilir. 

 Yukarıdaki fıkralarda belirtilen eylemlerle fail, başkasının zararına ve kendisinin veya 
başkasının yararına haksız bir çıkar sağlarsa iki yıldan altı yıla kadar hapis ve iki milyar liradan on 
milyar liraya kadar ağır para cezasına hükmedilir. 
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 Bu suçlara teşebbüs hâlinde faillere tamamlanmış suç cezası verilir. 
 
 Sahtecilik 
 Madde 347- Hukuk alanında bir neticeye ulaşmak maksadıyla, sahte bir belgeyi 

oluşturmak için bilişim sistemine verileri yerleştiren veya var olan verileri tahrif eden kimseye bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezası verilir.  

 Birinci fıkrada belirtilen sahte belgeyi kullananlara da aynı ceza verilir. 
 
 Fer’î cezalar 
 Madde 348- 345 ve 346 ncı madde hükümlerini ihlâl eden kişiler hakkında yukarıdaki 

maddelerde yazılı cezalara ek olarak aşağıda belirtilen fer’î cezalara da hükmolunur: 
 1) Meslek icrası sırasında veya icrası dolayısıyla suçun işlendiği bir kamu hizmetinden 

veya meslek veya sanat veya ticaretten altı aydan üç yıla kadar yasaklanma ve ayrıca suçta kullanılan 
kurumların iki aydan bir yıla kadar kapatılması. 

 2) Fiillerin işlenmesinde kullanılan araçların veya suçtan meydana gelen şeylerin 
müsaderesi veya mülkiyetin Devlete geçirilmesi. 

 
 
 Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması 
 Madde 349 – Başkasına ait veya diğer bir kişiye verilmesi gereken bir banka veya 

kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya 
kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak 
kendisine veya başkasına haksız yarar sağlarsa üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve iki milyar 
liradan az olmamak üzere ağır para cezası verilir. 

 Aynı fiil bir banka veya kredi kartını tahrif ederek veya bunu sahtecilik suretiyle 
meydana getirerek işlendiğinde faile birinci fıkra gereğince verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. 

 
 Suç işlemek için örgütlenme 
 Madde 350- Yukarıdaki maddelerde öngörülen suçları işlemek için oluşturulmuş ve 

varlığı bir veya birden çok maddî nitelikte hazırlıklardan anlaşılan bir örgütü kuran veya buna katılan 
kimselere, işlemek istedikleri suçlardan en ağırının cezası verilir.   

 
 Tüzel kişilerin  sorumluluğu 
 Madde 351- 345, 346, 347, 349 ve 350 nci maddelerde gösterilen suçlardan dolayı 

tüzel kişiler de sorumludur. 
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(EK-5)  e-Türkiye Kamu Kurumları Durum Saptama Anketi 

 



  

 -
155
- 

 

e-TÜRKİYE 
KAMU KURUMLARI DURUM SAPTAMA ANKETİ 

 
 
KURUM ADI :  ..................................................................................................................................................... 
KURUM ADRESİ :  ..................................................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................................................... 
İLÇE : ................................................... POSTA KODU:  .................................... 

İL : ................................................... 

TELEFON NO : ................................................... FAX NO: ................................................... 

A. KURUM BİLGİLERİ 
A1. Merkez teşkilatındaki personel sayısını belirtiniz .............................. 
A2. Toplam taşra teşkilatı sayısı/personel sayısını belirtiniz ............../................ 
A3. Merkez teşkilatındaki bilgi işlem personelinin sayısını belirtiniz .............................. 
A4. Taşra teşkilatındaki bilgi işlem personelinin sayısını belirtiniz .............................. 
A5. İnternet kullanımı olan taşra teşkilatınızın sayısını belirtiniz .............................. 
A6. Kurumunuzun taşra teşkilatı ile geniş alan ağ (WAN) bağlantısı var mı? 

 Evet    Hayır   
A7. Bilgi işlem personelinin eğitim durumları ve dağılımlarını belirtiniz 

 1. Mezun Olduğu Okul Sayısı İstihdam Ettiği Kadrolar ve (sayısı) 

 2. İlkokul    ____ _______________________________________ 

 3. Ortaokul    ____ _______________________________________ 

 4. Lise    ____ _______________________________________ 

 5. Lisans    ____ _______________________________________ 

 6. Yükseklisans    ____
 _______________________________________ 

A8. Bilgi işlem personelinden konuyla ilgili özel sertifika sahibi olanların sayısını belirtiniz .............................. 

B. İNTERNET VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ KAKKINDA GENEL BİLGİLER 

B1. Kurumunuzda aşağıdaki bilgi teknolojilerinden hangileri kullanılıyor? 
               (*) A (1-50), B (51-100), C (101-250), D (251-500), E (501+) 
  
 Planlanıyor ise 
 Kaç yıldır  Kullanılması  zaman  
 Evet  kullanılıyor  Sayı  Hayır  planlanıyor  belirtiniz (Ay) 

1. Ana bilgisayar  ........................... ...........    ...................................... 
2. Sunucu/WS   ........................... ...........    ...................................... 
3. Yerel alan ağı (LAN)   ........................... ...........    ...................................... 

4. Kişisel bilgisayar (*)  ........................... ...........    ...................................... 
5. Yazıcı (*)  ........................... ...........    ...................................... 
6. Terminal  ........................... ...........    ...................................... 
7. Yedekleme/arşiv üniteleri  ........................... ...........    ...................................... 
8. Geniş alan ağı (WAN)   ........................... ...........    ...................................... 
9. İntranet   ........................... ...........    ...................................... 
10. İnternet   ........................... ...........    ...................................... 
11. e-posta   ........................... ...........    ...................................... 

12. En yüksek nitelikteki kişisel bilgisayar işlemcisi (Mhz): ........... Hafızası (MB) ........... belirtiniz 
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13. En yüksek nitelikteki sunucu kapasitesini belirtiniz. İşlemci sayısı: ........... İşlemci: ........... Mhz 

B2. Kurumunuz personelinden, işleri için bilgisayar ve İnternet kullananların yüzdesini belirtiniz. 

Kişisel bilgisayar kullananlar %....... 

İnternet kullananlar %....... 

B3. Kurumunuzda İnternetin kullanım amaçlarını belirtiniz. 
1. Araştırma   
2. İnternet Bankacılığı   
3. Gazete, Dergi vb. Erişim  
4. Veri almak/göndermek   
5. Diğer   (lütfen belirtiniz: .......................................................................................) 

C. İNTERNET VE BİLGİSAYAR SAHİPLİK VE KULLANIM DURUMU 
Kurumunuzun İnternet Bağlantısı Var İse; 

C1. İnternet bağlantınızın şekli nedir? 
1. Modem (analog)  
2. ISDN   
3. ADSL   
4. Kiralık Hat   
5. Kablolu   
6. Diğer   (lütfen belirtiniz: .......................................................................................) 

C2. İnternet bağlantınızın hızı nedir? 
1. -64 Kbps   
2. 128 Kbps   
3. 256 Kbps   
4. 512 Kbps   
5. 1024 Kbps   
6. 2 Mbps   
7. 2 Mbps+   

C3. Web sayfanız var mı? 
Evet  Web adresiniz ..............................................................  Hizmete Başlama Tarihi: ...................................... 
Hayır  Soru C9’a geçiniz 

C4. Web sayfanız hangi bilgileri kapsamaktadır? 
1. Basılmış dokümanları   
2. Kurum üst yönetiminin bilgi sunumları  
3. Kurum mevzuatı   
4. Yapılacak çalışmalar ve mevzuatlar   
5. Sorulara cevap verme   
6. Dilekçe verme   
7. Sorgulama   
8. Diğer   (lütfen belirtiniz: ............................................................................) 

C5. Web sayfanızın tasarımı kim tarafından yapılıyor? 
 Kendi personeli   Başka bir firma  

C6. Web sunucunuzda güvenlik yazılımı/donanımı (firewall) var mı? 
 Evet   Hayır  

C7. Web sunucu e-kimliği ya da SSL sertifikası var mı? 
 Evet              Hayır    
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C8. Web sayfanızın tasarımı hangi teknoloji ile gerçekleştirildi? 
1. JSP   
2. ASP   
3. PHP   
4. HTML  
5. Diğer   (lütfen belirtiniz: .......................................................................................) 

C9. Kurumunuzdaki kişisel bilgisayarlarda aşağıdaki işletim sistemlerinden hangisi kullanılıyor? 
1. Win 3x, 9x, ME, 2000  
2. Win XP     
3. DOS     
4. LINUX     
5. Diğer     (lütfen belirtiniz: .......................................................................................) 

C10. Kurumunuzdaki sunucularda hangi işletim sistemleri kullanılıyor? 
1. Windows  
2. UNIX   
3. LINUX   
4. AIX   
5. Diğer   (lütfen belirtiniz: .......................................................................................) 

C11. Kurumunuzda hangi uygulama yazılımları kullanılıyor? 
Uygulama Yazılımı Programlama Dili Kullanılıyorsa VTYS 
1. Personel    ...........................................  ................................................ 
2. Muhasebe    ...........................................  ................................................ 
3. Stok kontrol    ...........................................  ................................................ 
4. Faturalama    ...........................................  ................................................ 
5. Evrak takip    ........................................... ................................................ 
6. Üretim planlama   ...........................................  ................................................ 
7. Evrak yönetimi    ........................................... ................................................ 
8. Diğer (lütfen belirtiniz: ............................)  ........................................... ................................................ 

 (lütfen belirtiniz: ............................)  ........................................... ................................................ 

 (lütfen belirtiniz: ............................)  ........................................... ................................................ 

 
C12. Kurumunuzda aşağıdaki yardımcı yazılımların kullanım durumlarını ve sıklıklarını lütfen belirtiniz. 

 Az Kullanılıyor Sık Kullanılıyor  Kullanılmıyor 

1. Star Ofis       
2. MS Word       
3. MS Excel       
4. MS Powerpoint       
5. MS Project       
6. Diğer     (lütfen belirtiniz: ......................................................................) 
7. Diğer     (lütfen belirtiniz: ......................................................................) 
8. Diğer     (lütfen belirtiniz: ......................................................................) 
 

C13. Kurumunuzun bilgi sistemlerine yaptığı toplam yatırım ne kadardır? (M: milyar TL) (*) 

*A (80M-100M), B (101M-250M), C (251M-500M), D (501M-1000M), E (1001+M) 

 Toplam Yatırım  
 2001  2002 
1. Donanım  ..................................... ..................................... 
2. Yazılım  .....................................   ..................................... 
3. Bakım  .....................................   ..................................... 
4. İnternet Bağlantısı  .....................................   ..................................... 
5. Diğer...................................   .....................................  .....................................  

 
C14. Web sayfanızdan kurumunuzun asli işine yönelik kamu hizmeti sunuluyor mu? 

Evet    ise lütfen belirtiniz 
 1. Statik bilgilendirme yapılıyor   
 2. Dinamik bilgilendirme yapılıyor (periyodik olarak güncelleniyor)  
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3. Dinamik bilgi sağlanıyor ve sorgulama yapılıyor   
 4. Veri toplama yapılıyor   
 5. Elektronik iş takibi yapılıyor   
 6. Elektronik hizmet (belge kabulu, dilekçe vb)   
 7. Diğer (lütfen tanımlayınız) ............................................................................  
  ............................................................................  
  ............................................................................  
  ............................................................................  
Hayır   

 
C15. e-Devlet kapsamında gerçekleştirilebilecek hizmetlerinizi belirtiniz. (Kurumun asli görevine göre 

sıralanacaktır.) 
 
 Elektronik Elektronik Ortamda Hizmet 
 Ortamda Sunulmuyor ise Kime 
Hizmet Adı Sunuluyor mu? Ne zaman sağlanacak Sunuluyor (*) 
 Evet Hayır  A B C D 
1. ...............................................................................   ...........................................................     

2. ...............................................................................   ...........................................................     

3. ...............................................................................   ...........................................................     

4. ...............................................................................   ...........................................................     

5. ...............................................................................   ...........................................................     

6. ...............................................................................   ...........................................................     

7. ...............................................................................   ...........................................................     

8. ...............................................................................   ...........................................................     

9. ...............................................................................   ...........................................................     

10. ............................................................................   ...........................................................     
(*) A: Vatandaş, B: Diğer Kurumlar, C: Kurum Personeli, D: Özel Sektör

C16. e-Devlet kapsamında gerçekleştirilmiş olan projeleriniz varsa bu projelerden elde edilen faydalar nelerdir? 
1. Hizmet kalitesinde artış  
2. Hizmet hızında artış  
3. Hizmet verilen kitlede artış  
4. Maliyetlerde düşüş  
5. Karar almada kolaylık  
6. Diğer  (lütfen belirtiniz: .......................................................................................) 
7. Analiz yapılmamaktadır  

C17. Kurumunuzda intranet (varsa) personelinizin yapabildiği işlemleri belirtiniz 
.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 
D. İNTERNET VE BİLGİSAYAR KULLANIMINDA ENGELLER, SORUNLAR 

D1. Elektronik hizmet vermede karşılaştığınız engeller nelerdir? 
1. Güvenlik  
2. Bağlantı hızının düşük olması  
3. Personelin teknoloji kullanım eğitiminin olmaması  
4. Donanım/yazılım maliyetinin yüksek olması  
5. Satınalma sürecinin uzun ve zor olması  
6. Üst yönetim tarafından desteklenmemektedir  
7. Diğer           (lütfen belirtiniz: ......................................................................................................................................) 
8. Diğer           (lütfen belirtiniz: ......................................................................................................................................) 
9. Diğer           (lütfen belirtiniz: ......................................................................................................................................) 
10. Diğer         (lütfen belirtiniz: ......................................................................................................................................) 
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D2. Kurumunuzda İnternet kullanımının önündeki engeller nelerdir? 
1. Güvenlik  
2. Bağlantı hızının düşük olması  
3. Personelin teknoloi kullanım eğitiminin olmaması  
4. Donanım maliyetinin yüksek olması  
5. Satınalma sürecinin uzun ve zor olması  
6. Diğer           (lütfen belirtiniz: ......................................................................................................................................) 
7. Diğer           (lütfen belirtiniz: ......................................................................................................................................) 
8. Diğer           (lütfen belirtiniz: ......................................................................................................................................) 
9. Diğer           (lütfen belirtiniz: ......................................................................................................................................) 

 
D3. Aşağıdaki hizmetlerden hangileri için kamu kurumlarına hizmet veren bir birimin olmasını tercih edersiniz? 

(Öncelikli üç tercihinizi belirtiniz) 
  1. Ağ kurma  
  2. Ağ işletme  
  3. Projelendirme destekleri  
  4. Finansman  
  5. Eşgüdüm  
  6. Veri akış standartları  
  7. Veri formatları  
  8. Olabilirlik çalışmaları  
  9. Pilot uygulamalar  
10. Güvenlik  
11. Kamu satın alma  
12. Yeni teknolojiler  
13. Diğer            (lütfen belirtiniz: .....................................................................................................) 
 

E. E-KURUM ÇALIŞMALARI 

E1. Kurumda e-kurum projesinden sorumlu birim veya kişiler var mı? 
 Evet   Hayır   

E2. E-Kurum Projesi stratejisi ve hedefleri oluşturuldu mu? 
 Evet   Hayır   

E3. Strateji ve hedefler üst yönetim tarafından onaylandı mı? 
 Evet   Hayır   

C14. Kurumunuzun asli görevi çerçevesinde iş süreçlerini belirtiniz 
Asli Görev İş Süreci 

1. ............................................................................................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................................................................................................... 

3................................................................................................................................................................................................................ 

4. ............................................................................................................................................................................................................... 

5. ............................................................................................................................................................................................................... 

6. ............................................................................................................................................................................................................... 

7. ............................................................................................................................................................................................................... 

8. ............................................................................................................................................................................................................... 

9. ............................................................................................................................................................................................................... 

10. ............................................................................................................................................................................................................ 

11. ............................................................................................................................................................................................................ 

12. ............................................................................................................................................................................................................ 

13. ............................................................................................................................................................................................................ 

E17. e-Kuruma geçiş sürecinde düşünülen finansman nedir (milyar TL)?  

1. Donanım alımı .................................................... TL Çalışma yapılmadı   Tahmin: .......................... 
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E-Kurum Projeleri 
 PROJE-

1 
PROJE-
2 

PROJE-
3 

PROJE-4 PROJE-
5 

PROJE-
6 

ADI  
 
 

     

DPT Yatırım 
Programındaki proje 
numarası (Varsa) 

      

Başlama Yılı  
 

     

Bitiş Yılı  
 

     

Tamamlanma Yüzdesi  
 

     

Projenin hizmet verdiği 
hedef kitle 

      

Vatandaş       
Kamu kurumları       

Özel şirket       
Kamu e-ticaret       

Kendi kurumum       
Diğer       

Kullanılan Yazılım 
Mimarisi 

      

Client/server       
Web       

Ana sistem       
Diğer       

Projenin Donanım 
Maliyeti (Milyar TL) 

      

- 100.000       
100.000-500.000       

500.000+       
Projenin Yazılım Maliyeti 
(Milyar TL) 

      

- 50.000       
50.000-250.000       

250.000-500.000       
500.000+       

2. Yazılım alımı .................................................... TL Çalışma yapılmadı   Tahmin: .......................... 
3. Eğitim .................................................... TL Çalışma yapılmadı   Tahmin: .......................... 
4. Altyapı .................................................... TL Çalışma yapılmadı   Tahmin: .......................... 
5. Eleman .................................................... TL Çalışma yapılmadı   Tahmin: .......................... 
6. Danışmanlık .................................................... TL Çalışma yapılmadı   Tahmin: .......................... 
7. Diğer .................................................... TL Belirtiniz ........................................................................... 
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Projenin Diğer Giderleri 
(Milyar TL) 

      

- 50.000       
50.000-250.000       

250.000-500.000       
500.000+       

Projenin Finansman 
Şekli *  

      

Projede çalışan personel 
sayısı 

      

Projede İnternet 
kullanılıyor mu?  

      

Hayır       
Modem       

Kiralık Hat       
Kablolu       

Diğer (lütfen belirtiniz)       
İnterneti Kullanım Amacı 
 

      

Diğer 
kurum/kuruluşlardan 
bilgi alınması gerekiyor 
mu? 

      

Kurum/kuruluş isimleri  
 
 

     

Verinin tanımı  
 

     

Sistemin veri güvenliği 
nasıl sağlanacak? 

      

SSL       
VPN       

Firewall       
Diğer (lütfen belirtiniz)       

Hiçbiri       
Sistemde akıllı kart 
kullanımı düşünülüyor 
mu? 

      

Projelerin diğer 
kurum/kuruluş 
projeleriyle veri 
alışverişi yapmasına 
ihtiyaç duyuluyor mu? 

      

MERNİS       
VEDOP       
TAKBİS       

Diğerleri (lütfen belirtiniz)       
Cevap “Evet” ise erişim 
nasıl sağlandı? 

      

Cevap “Hayır” ise 
problem nedir? 

 
 
 

     

Sistemi kullanacak olan 
uç sayısı nedir? 

      

1       
2-10       
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11-50       
51-100       

>100       
(* B:Bütçe, D:Dış Kredi, K:Kurum, H:Hibe,D:Diğer) 
 
ANKETİ DOLDURAN YETKİLİNİN 

Adı Soyadı : ............................................................................................. 

Görevi : ............................................................................................. 

Telefon No : ............................................................... 

e-posta Adresi : ............................................................................................... 
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(EK-6) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Web Sitelerinin Alan Adları  

 
 
Aşağıda yer alan alan adları (domain) TR-NET’ten alınmıştır. Kurumlara bağlı tüm kuruluşlar yer 
almayabilir yada eksik olabilir. İlgili kurum ana sitesine bağlanarak diğer kurumlara da 
ulaşılabilmektedir. Eksik olan kurumlar www.KamuNet.gov.tr ile iletişim kurmaları gerekmektedir. 
 
 

1 BASBAKANLIK'A BAGLI KURUMLAR VE ALAN ADLARI basbakanlik.gov.tr 

2 Ankara Nükleer Araştırma Merkezi anaem.gov.tr 

3 Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü arsaofisi.gov.tr 

4 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği abgs.gov.tr 

5 Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Bşk. aile.gov.tr 

6 Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İsletmesi Müdürlüğü bbasimevi.gov.tr 

7 Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İsletmesi Müdürlüğü resmigazete.gov.tr 

8 Başbakanlık Basın Yayın Ve Enformasyon Gen. Müd. byegm.gov.tr 

9 Başbakanlık Devlet Arşivleri Gn.Md. devletarsivleri.gov.tr 

10 Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı bybs.gov.tr 

11 Başbakanlık Koy Hizmetleri Müdürlüğü ccdturkiye.gov.tr 

12 Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ozida.gov.tr 

13 Başbakanlık Proje Uygulama Grubu pub.gov.tr 

14 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu spk.gov.tr 

15 Başbakanlık Sosyal Hizm. Ve Çocuk Esirgeme Kurumu cocukesirgeme.gov.tr 

16 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı toki.gov.tr 

17 Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı  tika.gov.tr 

18 Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü vgm.gov.tr 

19 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ydk.gov.tr 

20 Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi nukleer.gov.tr 

21 Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi nuclear.gov.tr 

22 Devlet İstatistik Enstitüsü die.gov.tr 

23 Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü meteor.gov.tr 

24 Devlet Planlama Teşkilatı dpt.gov.tr 

25 GAP  gap.gov.tr 
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26 Kadının Statüsü Ve Sorunları Genel Müdürlüğü kssgm.gov.tr 

27 Maden Tetkik Ve Arama Gen. Müd. mta.gov.tr 

28 Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı mit.gov.tr 

29 T.C. BASBAKANLIK bbsb.gov.tr 

30 T.C. BASBAKANLIK devlet.gov.tr 

31 T.C. BASBAKANLIK e-devlet.gov.tr 

32 T.C. BASBAKANLIK e-hukumet.gov.tr 

33 T.C. BASBAKANLIK e-turkiye.gov.tr 

34 T.C. BASBAKANLIK kamu.gov.tr 

35 T.C. BASBAKANLIK turkcumhuriyetleri.gov.tr 

36 T.C. BASBAKANLIK turkey.gov.tr 

37 T.C. BASBAKANLIK turkiye.gov.tr 

38 T.C. BASBAKANLIK vatandas.gov.tr 

39 T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı basbakanlik-dpb.gov.tr 

40 Turkiye Atom Enerjisi Kurumu taek.gov.tr 

41 Turkiye Atom Enerjisi Kurumu atom.gov.tr 

42 Turkiye Bilimler Akademisi tuba.gov.tr 

43 Turkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü todaie.gov.tr 

44 Yüksek  Secim Kurulu ysk.gov.tr 

      

  BASBAKANLIK'A BAGLI OZEL KURULUSLAR VE ALAN 
ADLARI   

      

45 Cay İsletmeleri Genel Müdürlüğü caykur.gov.tr 

46 Eti Holding A.S. etiholding.gov.tr 

47 Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.S. etipazar.gov.tr 

48 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası imkb.gov.tr 

49 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ise.gov.tr 

50 Türk Eximbank Turkiye İhracat Kredi Bankası A.S. eximbank.gov.tr 

51 Turkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Genel Müdürlüğü tdci.gov.tr 

      



  

 -
165
- 

  BASBAKANLIK'A BAGLI MUSTESARLIKLAR   

      

52 Denizcilik Müsteşarlığı denizcilik.gov.tr 

53 Dış Ticaret Müsteşarlığı dtm.gov.tr 

54 Dış Ticaret Müsteşarlığı etkk.gov.tr 

55 Dış Ticaret Müsteşarlığı foreigntrade.gov.tr 

56 Dış Ticaret Müsteşarlığı e-ticaret.gov.tr 

57 Dış Ticaret Müsteşarlığı oaib.gov.tr 

58 Gümrük Müşavirliği gumruk.gov.tr 

59 Gümrük Müşavirliği customs-edi.gov.tr 

60 Hazine Müsteşarlığı darphane.gov.tr 

61 Hazine Müsteşarlığı mint.gov.tr 

62 Hazine Müsteşarlığı ekonomi.gov.tr 

63 Hazine Müsteşarlığı economy.gov.tr 

64 Hazine Müsteşarlığı hazine.gov.tr 

65 Hazine Müsteşarlığı iab.gov.tr 

66 Hazine Müsteşarlığı treasury.gov.tr 

67 Hazine Müsteşarlığı dask.gov.tr 

      

  BASBAKANLIK'A BAGLI DIGER KURUMLAR   

      

68 Atatürk Kült. Ve Tar. Kurumu tdk.gov.tr 

69 Atatürk Kult. Ve Tar. Kurumu ttk.gov.tr 

70 Atatürk Kült. Ve Tar. Kurumu akdtyk.gov.tr 

71 Atatürk Kült. Ve Tar. Kurumu akmb.gov.tr 

72 Çocuk Esirgeme Kurumu sheck.gov.tr 

73 Çocuk Esirgeme Kurumu bursasosyalhizmetler.gov.tr 

74 Diyanet İşleri Bşk. seyitgazimuftulugu.gov.tr 

75 Diyanet İşleri Bşk. diyanet.gov.tr 

76 Milli Piyango İdaresi millipiyango.gov.tr 
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77 Milli Piyango İdaresi milli-piyango.gov.tr 

78 Milli Piyango İdaresi sportoto.gov.tr 

79 Özelleştirme İdaresi divhan.gov.tr 

80 Özelleştirme İdaresi ebk.gov.tr 

81 Özelleştirme İdaresi etikrom.gov.tr 

82 Özelleştirme İdaresi etimet.gov.tr 

83 Özelleştirme İdaresi kbi.gov.tr 

84 Özelleştirme İdaresi oib.gov.tr 

85 Tapu ve Kadastro tapu.gov.tr 

86 Tapu ve Kadastro avcilartapu.gov.tr 

87 Tapu ve Kadastro istanbultapubolge.gov.tr 

88 Tekel tekel.gov.tr 

89 Tekel yapraktutun.gov.tr 

      

  BAKANLIKLAR   

      

90 ADALET BAKANLIGI adalet.gov.tr 

      

91 Adalet Bakanlığı   

92 Adalet Bakanlığı Adli Sicil Ve İstatistik Gn. Müd. adlisicil.gov.tr 

93 Adalet Bakanlığı Adli Sicil Ve İstatistik Gn. Mud adli-sicil.gov.tr 

94 Adli Tip Kurumu Başkanlığı atk.gov.tr 

      

95 BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIGI bayindir.gov.tr 

      

96 Afet İsleri Genel Müd..Deprem Arst. Dai. Bşk. deprem.gov.tr 

97 İller Bankası ilbank.gov.tr 

98 TCK Ankara Genel Müdürlüğü kgm.gov.tr 

99 Yapı isleri genel Müdürlüğü yigm.gov.tr 
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100 CALISMA VE SOSYAL GUVENLIK BAKANLIGI calisma.gov.tr 

      

101 Bağ-Kur Genel Müdürlüğü bagkur.gov.tr 

102 Botaş Baku Tiflis Ceyhan HPBH Proje Direktörlüğü btc.gov.tr 

103 Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.S. botasistanbul.gov.tr 

104 Çalışma Gen.Mud.Çalışan Çocuklar Bolumu calisancocuklar.gov.tr 

105 Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi cnaem.gov.tr 

106 devlet su isleri genel müdürlüğü dsi.gov.tr 

107 Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 20. Bölge Müdürlüğü dsi20.gov.tr 

108 DSI III. Bölge Müdürlüğü dsi3b.gov.tr 

109 Elektrik İsleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü eie.gov.tr 

110 Enerji  Bakanlığı enerji.gov.tr 

111 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı menr.gov.tr 

112 Garp Linyitleri İsletmesi garplinyitleri.gov.tr 

113 SSK Akhisar hastanesi sskakhisar.gov.tr 

114 SSK Ankara Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi ssk-ankcocuk.gov.tr 

115 SSK Ankara Eğitim Hastanesi ssk-ank.gov.tr 

116 SSK Antakya (HATAY) Hastanesi sskantakyahast.gov.tr 

117 SSK Balıkesir Hastanesi ssk-balikesir.gov.tr 

118 SSK Başkanlığı Sağlık İsleri Genel Müdürlüğü Kastamonu 
Hastanesi  kastamonussk.gov.tr 

119 SSK Edirne Bölge Hastanesi sskedirne.gov.tr 

120 SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi ssk-egedogumevi.gov.tr 

121 SSK Erenköy ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi sskerenkoyruh.gov.tr 

122 SSK Eskişehir Bölge Hastanesini Koruma ve Hizmetlerini 
Geliştirme Derneği sskeskisehir.gov.tr 

123 SSK İzmir Aliağa Hastanesi sskaliaga.gov.tr 

124 SSK Kdz. Ereğli Hastanesi  ssk-eregli.gov.tr 

125 SSK Okmeydanı Eğitim Hastahanesi sskokmeydani.gov.tr 

126 SSK Samatya İstanbul Eğitim Hastahanesi ssk-samatya.gov.tr 

127 SSK Sivas Bölge Hastanesi ssk-sivas.gov.tr 

128 SSK Soma Hastanesi ssksomahastanesi.gov.tr 
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129 ssk sureyyapasa göğüs hastalıkları ve kalp-damar cerrahisi 
eğitim hastanesi sureyyapasa.gov.tr 

130 SSK Tepecik Eğitim Hastanesi ssktepecik.gov.tr 

131 SSK Tokat Hastanesi ssk-tokat.gov.tr 

132 SSK. Nazilli Hast nazillissk.gov.tr 

133 T.C. Petrol İsleri Genel Müdürlüğü pigm.gov.tr 

134 Tedaş tedas.gov.tr 

135 TEMSAN -Turkiye Elektromekanik Sanayii A.S temsan.gov.tr 

136 Tki Genel Müdürlüğü tki.gov.tr 

137 tokat ssk hastanesi tokatsskhastanesi.gov.tr 

138 Turkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.S.Genel Müdürlüğü tetas.gov.tr 

139 Turkiye Elektrik Üretim İletim A.S. Gen. Mud. teas.gov.tr 

140 Turkiye Is Kurumu Genel Müdürlüğü iskur.gov.tr 

141 Turkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tpao.gov.tr 

142 Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Başkanlığı yodcem.gov.tr 

      

143 DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI mfa.gov.tr 

      

144 IC ISLERI BAKANLIGI içişleri.gov.tr 

      

145 Adıyaman Emn. Mud. adyemniyet.gov.tr 

146 Ankara Emniyet Mud ankarapolis.gov.tr 

147 Ankara Emniyet Mud. ankaraemniyet.gov.tr 

148 Antalya Emniyet Müdürlüğü antalyaemniyet.gov.tr 

149 Aydın Emniyet Müdürlüğü aydinpolis.gov.tr 

150 Bartın İl Emniyet Müdürü bartinemniyet.gov.tr 

151 Bursa Emniyet Müdürlüğü bursapolis.gov.tr 

152 Diyarbakır valiliği emniyet müdürlüğü diyarbakiremniyet.gov.tr 

153 Elazığ Emniyet Müdürlüğü elazigemniyet.gov.tr 

154 Emniyet Genel Mud. İkmal Bakim Daire Bşk. egm.gov.tr 

155 Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı egmidb.gov.tr 
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156 Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Lab Şube 
Müdürlüğü kpl.gov.tr 

157 Erzurum Emniyet Müdürlüğü erzurumemniyet.gov.tr 

158 Gaziantep Emn. Mud. gaziantepemniyet.gov.tr 

159 Giresun Valiliği Emniyet Müdürlüğü giresunemniyet.gov.tr 

160 İçel polis emniyet müdürlüğü icelpolis.gov.tr 

161 İstanbul Emniyet Müdürlüğü iem.gov.tr 

162 İstanbul Polis Hastanesi Başhekimliği istanbulpolishastanesi.gov.tr 

163 İzmir Emniyet Müdürlüğü izmirpolis.gov.tr 

164 İzmir emniyet müdürlüğü  izmiremniyet.gov.tr 

165 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı kom.gov.tr 

166 Kars Emniyet Müdürlüğü karsemniyet.gov.tr 

167 Kayseri Emniyet Müdürlüğü kayseriemniyet.gov.tr 

168 Kocaeli Emniyet Müdürlüğü kocaeliemniyet.gov.tr 

169 Kuşadası Kaymakamlığı İlce Emniyet Müdürlüğü kusadasipolis.gov.tr 

170 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü mahalli-idareler.gov.tr 

171 Malatya Emniyet Müdürlüğü malatyaemniyet.gov.tr 

172 Manisa Emniyet Müdürlüğü manisapolis.gov.tr 

173 Mardin Emniyet Müdürlüğü mardinpolis.gov.tr 

174 Nüfus ve Vatandaşlık İsleri Genel Müdürlüğü nvi.gov.tr 

175 Osmaniye Emniyet Mud. osmaniyeemniyet.gov.tr 

176 Sakarya Emniyet Müdürlüğü sakaryaemniyet.gov.tr 

177 Sakarya Emniyet Müdürlüğü sakaryapolis.gov.tr 

178 Samsun Emniyet Müdürlüğü samsunpolis.gov.tr 

179 Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ssgm.gov.tr 

180 Tarsus Emniyet Müdürlüğü tarsusemniyet.gov.tr 

181 Turkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla 
Mücadele Akademisi tadoc.gov.tr 

      

182 KULTUR BAKANLIGI kultur.gov.tr 

      

183 Anadolu Ajansı Gen. Mud. anadoluajansi.gov.tr 
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184 Anıtkabir anitkabir.gov.tr 

185 Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu abt.gov.tr 

186 Antalya Dev. Tiy. Mud. antalyadt.gov.tr 

187 Atatürk Araşt. Mer. Bşk. atam.gov.tr 

188 Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü bayeng.gov.tr 

189 Devlet Tiy. Genel Mud. dtgm.gov.tr 

190 Devlet Tiy. Genel Mud. devtiyatro.gov.tr 

191 IBB Başkanlığı Kültürel ve Sosyal isler Daire Bşk  Kütüphane 
ve Müzelere Mdl. ibb-kutuphane.gov.tr 

192 İstanbul Devlet Tiyatrosu istdt.gov.tr 

193 İstanbul Devlet Tiyatrosu istdevlettiyatrosu.gov.tr 

194 İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü izdob.gov.tr 

195 İzmir Devlet Senfoni Orkestrası izdso.gov.tr 

196 Kültür Bakanlığı cultura.gov.tr 

197 Kültür Bakanlığı culture.gov.tr 

198 Kütüphaneler genel Müdürlüğü kutuphanelergm.gov.tr 

199 Milli Kütüphane Bşk. mkutup.gov.tr 

200 Polatlı ilce Halk Kütüphanesi polatli-hk.gov.tr 

      

201 MALIYE BAKANLIGI maliye.gov.tr 

      

202 Antalya Defterdarlığı antalyadefterdarligi.gov.tr 

203 Devlet Malzeme Ofisi dmo.gov.tr 

204 Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü emekli.gov.tr 

205 Erzurum Gelirler Bölge Müdürlüğü  egbm.gov.tr 

206 Gelirler Genel Müdürlüğü Bım Daire Başkanlığı mb-ggm.gov.tr 

207 hesap uzmanları kurulu huk.gov.tr 

208 İstanbul Defterdarlığı ist-def.gov.tr 

209 Kütahya Defterdarlığı kutahyadefterdarligi.gov.tr 

210 Maliye Bakanlığı Bas hukuk Müşavirliği bahum.gov.tr 

211 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü gdr.gov.tr 
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212 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü gelirler.gov.tr 

213 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler 
Kontrolörleri Başkanlığı gelkont.gov.tr 

214 Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı mtk.gov.tr 

215 Muğla Defterdarlığı mugla-def.gov.tr 

216 T.C. Maliye Bak.Mali Suc.Aras.Kur.Bask. masak.gov.tr 

217 T.C. Maliye Bakanlığı Adana Defterdarlığı adanadefterdarligi.gov.tr 

218 T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü bumko.gov.tr 

219 T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü milliemlak.gov.tr 

220 TC Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü muhasebat.gov.tr 

      

221 MILLI EGİTİM BAKANLIGI meb.gov.tr 

      

222 Adalar  ilce Milli Eğitim Müdürlüğü adalar-meb.gov.tr 

223 Avcılar  ilce Milli Eğitim Müdürlüğü avcilar-meb.gov.tr 

224 Bağcılar  ilce Milli Eğitim Müdürlüğü bagcilar-meb.gov.tr 

225 Bahçelievler  ilce Milli Eğitim Müdürlüğü bahcelievler-meb.gov.tr 

226 Bakırköy  ilce Milli Eğitim Müdürlüğü bakirkoy-meb.gov.tr 

227 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi brsh.gov.tr 

228 Bayburt Valiliği Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü bayburtbilsam-meb.gov.tr 

229 Bayrampaşa  ilce Milli Eğitim Müdürlüğü bayrampasa-meç.gov.tr 

230 Beşiktaş  ilce Milli Eğitim Müdürlüğü besiktas-meb.gov.tr 

231 Beykoz  ilce Milli Eğitim Müdürlüğü beykoz-meb.gov.tr 

232 Beyoğlu  ilce Milli Eğitim Müdürlüğü beyoglu-meb.gov.tr 

233 Buca İlce Milli Egt. Mud. buca-meb.gov.tr 

234 Bursa Bol. Hifzissihha Ens. bursahifzissihha.gov.tr 

235 Bursa Çıraklık Eğitimi Merkezi bursacem.gov.tr 

236 Bursa Devlet Hastanesi Baştabipliği bursadevlethastanesi.gov.tr 

237 Bursa Diş Hastanesi bursadishas.gov.tr 

238 Bursa Mesleki Egt. Merk bursamem.gov.tr 

239 Buyukcekmece ilce Milli Eğitim Müdürlüğü buyukcekmece-meb.gov.tr 
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240 Çatalca ilce Milli Eğitim Müdürlüğü catalca-meb.gov.tr 

241 corlu ilce milli egitim müdürlüğü corlu-meb.gov.tr 

242 Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuk Hast. Ve Rehabilitasyon 
Mer. bursaspastik.gov.tr 

243 Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi such.gov.tr 

244 Edirne Göğüs Hastalıkları Hastanesi eghh.gov.tr 

245 Eminönü  ilce Milli Eğitim Müdürlüğü eminonu-meb.gov.tr 

246 Esenler  ilce Milli Eğitim Müdürlüğü esenler-meb.gov.tr 

247 Eyüp  ilce Milli Eğitim Müdürlüğü eyup-meb.gov.tr 

248 Fatih  ilce Milli Eğitim Müdürlüğü fatih-meb.gov.tr 

249 Gaziemir İlce Milli Eğitim Müdürlüğü gaziemir-meb.gov.tr 

250 Gaziosmanpasa  ilce Milli Eğitim Müdürlüğü gaziosmanpasa-meb.gov.tr 

251 Güngören  ilce Milli Eğitim Müdürlüğü gungoren-meb.gov.tr 

252 haseki eğitim ve araştırma  hastanesi hasekihastanesi.gov.tr 

253 hiç bilgi yok health.gov.tr 

254 Ilkokul Ogretmenleri Sag. ve Sosyal Yardim Sandığı Gen. 
Mud. ilksan.gov.tr 

255 İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü istanbul-meb.gov.tr 

256 izmir Bölge Hifsisihha Enstitusu izhen.gov.tr 

257 Kadikoy  ilce Milli Eğitim Müdürlüğü kadikoy-meb.gov.tr 

258 Kagithane  ilce Milli Eğitim Müdürlüğü kagithane-meb.gov.tr 

259 Kartal  ilce Milli Eğitim Müdürlüğü kartal-meb.gov.tr 

260 Kayseri Dogum ve Çocuk Bakimevi  kayseridogum.gov.tr 

261 Kosuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi kosuyolu.gov.tr 

262 Kredi ve Yurtlar Kurumu kyk.gov.tr 

263 Kucukcekmece  ilce Milli Eğitim Müdürlüğü kucukcekmece-meb.gov.tr 

264 M.E.B Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü egitek.gov.tr 

265 Maltepe  ilce Milli Eğitim Müdürlüğü maltepe-meb.gov.tr 

266 MEB-Ders Aletleri Yapim Merkezi mebdonersermaye.gov.tr 

267 Milli Egitim Bakanligi meb.gov.tr 

268 MİLLİ Egitim Dairesi Baskanligi Yayimlar Dairesi Baskanligi meb-yayimlar.gov.tr 
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269 OSYM Baskanligi osym.gov.tr 

270 Pendik  ilce Milli Egitim Mudurlugu pendik-meb.gov.tr 

      

271 MILLI SAVUNMA BAKANLIGI msb.gov.tr 

      

272 Can Ciraklik Egitim Merkezi Mudurlugu canciraklik.gov.tr 

273 Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu Genel Mudurlugu mkek.gov.tr 

      

274 ORMAN BAKANLIGI orman.gov.tr 

      

275 Agaclandirma ve Erozyon Kontrolu Genel Mudurlugu agm.gov.tr 

276 Ataturk Orman Ciftligi Mudurligu aoc.gov.tr 

277 Ataturk Orman Ciftligi Mudurligu ankarazoo.gov.tr 

278 Kavak ve Hizli Gelisen Orman Agaclari Arastirma Ensti. Ens. kavak.gov.tr 

279 Mersin Orman Bolge Md.lugu mersinobm.gov.tr 

280 Muradiye Orman Fidanlik Mudurlugu muradiyefidanlik.gov.tr 

281 Orman Agaclari ve Tohumları Islah Arastirma Mudurlugu ortohum.gov.tr 

282 orman bakanligi milli parklar genel mudurlugu milliparklar.gov.tr 

283 orman genel mudurlugu  ogm.gov.tr 

284 T.C. Orman Bakanligi Ege Bolge Mudurlugu egeorman.gov.tr 

      

285 SANAYI VE TICARET BAKANLIGI sanayi.gov.tr 

      

286 Ankara Ticaret Borsası atb.gov.tr 

287 Antakya Ticaret Borsası Genel Sekreteri antakyatb.gov.tr 

288 Konya ikinci Organize San. Bölge Müdürlüğü konya-orgmd.gov.tr 

289 Konya Ikinci Organize Sanayi Bolge Mudurlugu kosb.gov.tr 

290 Kosgeb kosgeb.gov.tr 

291 Kosgeb - denizli kucuk isletmeleri gelistirme merkez 
mudurlugu kosgeb-denizli.gov.tr 

292 Kosgeb Adana Danismanlik ve Kalite Gelistirme Merkezi kosgeb-adana.gov.tr 
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293 Kosgeb Girisimciligi Gelistirme Enstitusu kosgeb-girisimcilik.gov.tr 

294 Kosgeb Istanbul (IMES) kosgebimes.gov.tr 

295 Kosgeb Samsun Kucuk Isletmeleri samsunkosgeb.gov.tr 

296 Kosgeb-Adgim Dokumhane Gelistirme Ihtisas Merkezi adgim.gov.tr 

297 Kosgeb-BKE bke.gov.tr 

298 Mersin Ticaret Borsasi mersinticaretborsasi.gov.tr 

299 Rekabet Kurumu Baskanligi rekabet.gov.tr 

300 Savunma Sanayii Mustesarligi ssm.gov.tr 

301 Sincan Kucuk Isletmeler Gelistirme Merkez Mudurlugu sincankugem.gov.tr 

302 Sumer Halicilik ve El Sanatlari Sanayi ve Ticaret A.S (Sumer 
Hali) sumerhali.gov.tr 

303 T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanligi stb.gov.tr 

304 Turk Patent Enstitusu turkpatent.gov.tr 

305 Turkiye Sanayi Sevk ve Idare Ens. tusside.gov.tr 

306 Turkiye Seker Fabrikalari Genel Mudurlugu A.S. turkseker.gov.tr 

307 Turkiye Seluloz ve Kagit Fabrikalari A. S. ( Seka ) seka.gov.tr 

      

308 SAGLIK BAKANLIGI saglik.gov.tr 

      

309 Ankara Il Saglik Mudurlugu ankasm.gov.tr 

310 Ankara Numune Hastanesi anh.gov.tr 

311 Aydin Devlet Hastanesi adh.gov.tr 

312 Bakirkoy Devlet Hastanesi bdh.gov.tr 

313 Bakirkoy Devlet Hastanesi  Kanser teshis tarama ve 
mamografi merkezi bdh-kansermerkezi.gov.tr 

314 Balikesir Dev. Hast. balikesirdevhast.gov.tr 

315 Beysehir Devlet Hastanesi beysehirdevlethastanesi.gov.tr 

316 Bursa Saglik Mudurlugu ( Saglik ve Sosyal Yardim Vakfi 
Bursa Subesi) bsm.gov.tr 

317 Corlu Devlet Hastanesi corludevlethastanesi.gov.tr 

318 Denizli Devlet Hastanesi denizlidh.gov.tr 

319 Eskisehir Saglik Mudurlugu essaglik.gov.tr 



  

 -
175
- 

320 gaziantep av. cengiz gokcek devlet hastanesi gaziantepdh.gov.tr 

321 Gaziosmanpasa Saglik Grup Bsk. gopsaglik.gov.tr 

322 Giresun Devlet Hastanesi giresun-dev-hast.gov.tr 

323 Haydarpasa Numune Egitim ve Arastirma Hast haydarpasanumune.gov.tr 

324 Icel Il Saglik Mudurlugu icelsm.gov.tr 

325 Izmir Nevvar Salih Isgoren Alsancak Devlet Hastanesi alsancakdevlethastanesi.gov.tr 

326 Kayseri Devlet Hastanesi kdh.gov.tr 

327 Kayseri Ili Saglik Mudurlugu ksm.gov.tr 

328 Kocaeli Saglik Mudurlugu kocaeli-saglik.gov.tr 

329 Saglik Bakanligi Hudut Ve Sahiller Saglik Genel Mudurlugu hudutsahiller-saglik.gov.tr 

330 Saglik Bakanligi sisli Etfal Egitim ve Arastirma Hastanesi 
Bastabibligi sislietfal.gov.tr 

331 Sariyer  ilce Milli Egitim Mudurlugu sariyer-meb.gov.tr 

332 Sile ilce Milli Egitim Mudurlugu sile-meb.gov.tr 

333 Silivri ilce Milli Egitim Mudurlugu silivri-meb.gov.tr 

334 Sincan Nafiz Korez Devlet Hastanesi sincandh.gov.tr 

335 Sisli  ilce Milli Egitim Mudurlugu sisli-meb.gov.tr 

336 Sultanbeyli ilce Milli Egitim Mudurlugu sultanbeyli-meb.gov.tr 

337 T.C Saglik Bakanligi Baltalimani Kemik Hastaliklari Hastanesi baltalimanikemikhastanesi.gov.tr 

338 T.C Saglik Bakanligi Egitim Dis Hastanesi izmirdis.gov.tr 

339 Tuzla  ilce Milli Egitim Mudurlugu tuzla-meb.gov.tr 

340 Umraniye  ilce Milli Egitim Mudurlugu umraniye-meb.gov.tr 

341 Unye Devlet Hastanesi unyedevlethastanesi.gov.tr 

342 Uskudar ilce Milli Egitim Mudurlugu uskudar-meb.gov.tr 

343 Yildirim Ilce Milli Egitim Mudurlugu yildirim-meb.gov.tr 

344 Yuksek Ihtisas Hastanesi tyih.gov.tr 

345 Zekai Tahir Burak Kadin Sagligi Egitim ve Arastirma 
Hastanesi Bashekimligi ztb.gov.tr 

346 Zeytinburnu ilce Milli Egitim Mudurlugu zeytinburnu-meb.gov.tr 

      

347 TARIM BAKANLIGI tarim.gov.tr 
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348 Adana Tarim il mudurlugu adana-tarimmd.gov.tr 

349 Ankara Tarim Il Mudurlugu ankara-tarim.gov.tr 

350 Ataturk Bahce Kult. Merk. Arast. Ens. Yalova arastirma-yalova.gov.tr 

351 Beydere Ziraat Mes. Lis.Tohum Sertifikasyon Test Mud. beydereziraat.gov.tr 

352 Ege Tarimsal Arastirma Enstitusu Mudurlugu aari.gov.tr 

353 Izmir Tarim Il Mudurlugu izmir-tarim.gov.tr 

354 Izmir Tarim ve Koyisleri Bakanligi Zirai Karantina Mudurlugu izka.gov.tr 

355 Kastamonu El Sanatlari Arastirma Enstitusu  kastamonuelsanatlari.gov.tr 

356 kirikkale tarim il mudurlugu kirikkaletarim.gov.tr 

357 Konya Veteriner Kontrol ve Ars. Ens. Mudurlugu konya-veteriner.gov.tr 

358 Koy Hizmetleri Genel Mudurlugu khgm.gov.tr 

359 Malatya Tarim IL Mudurlugu malatyatarim.gov.tr 

360 Mugla Tarim il Mudurlugu mugla-tarim.gov.tr 

361 Narenciye ve Seracilik Arastirma Enstitusu narser.gov.tr 

362 Pendik Veteriner Kontrol Arastirma Enstitusu penvet.gov.tr 

363 Rize Valiligi Tarim Il Mud. rizetarim.gov.tr 

364 Samsun Veteriner Kont. Ve Aras. Ens. Mud. samvetar.gov.tr 

365 T.C. Tarim ve Koy Isleri Bakanligi izmir il Kontrol 
Laboratuvarlari Mudurlugu izmir-kontrollab.gov.tr 

366 Tarim Bakanligi Koruma Kontrol Genel Mud. food.gov.tr 

367 Tarim Bakanligi Koruma ve Kontrol Genel Mudurlugu kkgm.gov.tr 

368 Tarim Isletmeleri Genel Mudurlugu tigem.gov.tr 

369 Tarim Kredi Kooperatifleri Birligi tarimkredi.gov.tr 

370 Tarim ve Koy Isleri Bak. Etlik Veteriner Merkez Kont. ve 
Aras. Enst. Mud etlikvet.gov.tr 

371 Tarim ve Koy Isleri Bakanligi Arastirma Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Baskanli tarimmasterplan.gov.tr 

372 Tarim ve Koyisleri Bak. Adana Zirai Urt. Islt ve Per. Egt. 
Merk Mud. adanapem.gov.tr 

373 Tarim Ve Koyisleri Bak. Koruma ve Kontrol Genel Mud. ahis.gov.tr 

374 Tarim ve Koyisleri Bak. Yayin Dairesi Bsk. tb-yayin.gov.tr 

375 Tarim ve Koyisleri Bakanligi  Yuksek Komiserler Kurulu 
Baskanligi ykk.gov.tr 

376 Tarim ve Koyisleri Bakanligi Koruma ve Kontrol Genel Mud. vet.gov.tr 
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377 Tarimsal Arastirmalar Genel Mudurlugu tagem.gov.tr 

378 Toprak Mahsulleri Ofisi tmo.gov.tr 

379 Turkiye Gubre Sanayii AS tugsas.gov.tr 

380 Usak Tarim Il Mudurlugu usak-tarim.gov.tr 

381 Veteriner Kontrol ve Arastirma Enstitusu Mudurlugu  borvetar.gov.tr 

      

382 TURIZM BAKANLIGI turizm.gov.tr 

      

383 Adana Turizm Il Mud. adanaturizm.gov.tr 

384 Bolu Il Turizm Mudurlugu bolu-tourism.gov.tr 

385 Corum Valiligi Turizm Mud. corumturizm.gov.tr 

386 denizli valiligi il turizm mudurlugu pamukkale.gov.tr 

387 Izmir Tur. Il Mud. izmirturizm.gov.tr 

388 Trabzon Turizm Il Md. trbturmd.gov.tr 

389 Trabzon Turizm Il Mudurlugu trabzonturizm.gov.tr 

390 Turban Tourism Inc. turban.gov.tr 

391 Turizm Bakanligi travelturkey.gov.tr 

392 Turizm Bakanligi goturkey.gov.tr 

393 Turizm Bakanligi holidayturkey.gov.tr 

394 Turizm Bakanligi cometurkey.gov.tr 

395 Turizm Bakanligi tourism.gov.tr 

396 Turizm Bakanligi visitturkey.gov.tr 

      

397 ULASTIRMA BAKANLIGI ubak.gov.tr 

      

398 Devlet Hava Meydanlari Isletmesi dhmiata.gov.tr 

399 Devlet Hava Meydanlari Isletmesi Genel Mudurlugu dhmi.gov.tr 

400 Kiyi Emniyeti ve Gemi Kurtarma Isletmeleri Genel 
Mudurlugu salvage.gov.tr 

401 Kiyi Emniyeti ve Gemi Kurtarma Isletmeleri Genel 
Mudurlugu coastalsafety.gov.tr 

402 ptt biriktirme ve yardim sandigi genel mudurlugu ptt-bys.gov.tr 
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403 PTT Genel Mudurlugu Teknik Isler ve Otomasyon Dairesi 
Baskanligi ptt.gov.tr 

404 TCDD 2. Bolge Mud. tcdd2bolge.gov.tr 

405 TCDD 3.Bolge Mud. tcdd3bolge.gov.tr 

406 Telekomunikasyon Kurumu telecommunicationsauthority.gov.tr 

407 Telekomunikasyon Kurumu telekomkurumu.gov.tr 

408 Telekomunikasyon Kurumu telekomunikasyonkurumu.gov.tr 

409 Telekomunikasyon Kurumu tk.gov.tr 

410 Telsiz Genel Mudurlugu tgm.gov.tr 

411 Tudemsas Genel Mudurlugu APK Daire Baskanligi tudemsas.gov.tr 

412 Turk Telekom telekom.gov.tr 

413 Turk Telekom ttnet.gov.tr 

414 turk telekom a.s. tt.gov.tr 

415 turk telekom a.s. ttas.gov.tr 

416 Turk Telekom A.S. Ar-Ge Mudurlugu ttarge.gov.tr 

417 Turk Telekom Ankara turktelekom.gov.tr 

418 Turk Telekom Gen. Mud. Bilisim Aglari. Dairesi. ttistanbul.gov.tr 

419 Turk Telekom Gen. Mud. Bilisim Aglari. Dairesi. ttrehber.gov.tr 

420 Turk Telekom Satellite Communications Center satcom.gov.tr 

421 Turk Telekomunikasyon A.S. tt-market.gov.tr 

422 Turkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollari tcdd.gov.tr 

423 Turkiye Radyo TV Kurumu trt.gov.tr 

424 Turkiye'nin Sesi Radyosu tsr.gov.tr 

425 Ulastirma Bak. Demiryollari Lim. Ve Hava Meyd. Ins. DLH 4. 
Bl. Mud. dlh-4bolge.gov.tr 

426 Ulusal Akademik Ag Ve Bilgi Merkezi ulakbim.gov.tr 

      

427 GENCLIK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ sporum.gov.tr 

      

428  Trabzon Genclik ve Spor il mudurlugu trabzon-gsim.gov.tr 

429 Adiyaman Il Baskanligi adiyaman-gsim.gov.tr 

430 Afyon Il Baskanligi afyon-gsim.gov.tr 
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431 Agri Genc. Spor Il Mud. agri-gsim.gov.tr 

432 Aksaray Genclik ve Spor Il Mud. aksaray-gsim.gov.tr 

433 Amasya Genclik Spor Il Mud. amasya-gsim.gov.tr 

434 Ankara Genclik ve Spor Il Mud. ankara-gsim.gov.tr 

435 Antalya Genclik ve Spor  Il  Mudurlugu antalya-gsim.gov.tr 

436 Artvin Genclik Spor Il Mud. artvin-gsim.gov.tr 

437 Balikesir Genc. Spor Il Mud. balikesir-gsim.gov.tr 

438 Basbakanlik Genclik ve Spor Genel Mudurlugu  gsgm.gov.tr 

439 Batman Genclik ce Spor ıl Mud. batman-gsim.gov.tr 

440 Batyburt Genclik ve Spor Il Mud. bayburt-gsim.gov.tr 

441 Bilecik Genc. Spor Il Mud. bilecik-gsim.gov.tr 

442 Bingol Genc. Spor Il Mud. bingol-gsim.gov.tr 

443 Bitlis Genc. Spor Il Mud. bitlis-gsim.gov.tr 

444 Bolu Genclik ve Spor Il Mudurlugu bolu-gsim.gov.tr 

445 Cankiri Il  Baskanligi cankiri-gsim.gov.tr 

446 Corum Genc. Spor Il Mud. corum-gsim.gov.tr 

447 Diyarbakir Genc. Spor Il Mud. diyarbakir-gsim.gov.tr 

448 Edirne Genclik ve Spor Il Baskanligi edirne-gsim.gov.tr 

449 Elazig Genclik ve Spor Il Mudurlugu elazig-gsim.gov.tr 

450 Erzurum Genclik ve Spor Mudurlugu erzurum-gsim.gov.tr 

451 Eskisehir Genclik ve Spor Mudurlugu eskisehir-gsim.gov.tr 

452 Gaziantep Genclik ve Spor Il Mudurlugu gaziantep-gsim.gov.tr 

453 Genclik ve Spor Genel Mudurlugu Cimnastik Federasyonu 
Baskanligi cimnastik.gov.tr 

454 Genclik ve Spor Genel Mudurlugu Konya  konya-gsim.gov.tr 

455 Genclik ve Spor Genel Mudurlugu Sivas Il Mud. sivas-gsim.gov.tr 

456 Genclik ve Spor Genel Mudurlugu Spor Egitim Daire 
Baskanligi gsgmsporegitim.gov.tr 

457 Genclik ve Spor Gn.Md. Idari ve Mali Isler Dairesi Baskanligi gsgmidari.gov.tr 

458 Genclik ve Spor Il Mud. Basin Ve Halkla Iliskiler Mud. gsgmbasin.gov.tr 

459 Genclik ve spor il Mudurlugu KOCAELI kocaeligsim.gov.tr 

460 Giresun Genclik ve Spor il Mudurlugu giresun-gsim.gov.tr 
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461 GSGM Saglik Daire Bsk. gsgmsaglik.gov.tr 

462 Hakkari Genclik ve Spor Il Mudurlugu hakkari-gsim.gov.tr 

463 Hatay Genclik ve Spor Il Mudurlugu  hatay-gsim.gov.tr 

464 Igdir Genclik ve Spor Il Mudurlugu igdir-gsim.gov.tr 

465 Istanbul Il Mud. istanbul-gsim.gov.tr 

466 Izmir Genclik ve Spor il Mudurlugu izmir-gsim.gov.tr 

467 kahramanmaras genclik spor il mudurlugu kahramanmaras-gsim.gov.tr 

468 Kars Genclik ve Spor Il Mudurlugu karsgsim.gov.tr 

469 kayseri Genc. Spor Il Mud. kayseri-gsim.gov.tr 

470 Kilis Genclik ve Spor Il Mudurlugu kilis-gsim.gov.tr 

471 Kirklareli Genclik ve Spor Il Mudurlugu kirklareli-gsim.gov.tr 

472 Kirsehir Genclik ve Spor Il Mudurlugu kirsehir-gsim.gov.tr 

473 Malatya Genclik Spor il Mudurlugu malatya-gsim.gov.tr 

474 Manisa Genclik ve Spor il Mudurlugu manisa-gsim.gov.tr 

475 Mardin Genclik ve Spor Il Mudurlugu mardin-gsim.gov.tr 

476 Mersin Genclik Spor Il Mudurlugu mersin-gsim.gov.tr 

477 Mugla Genclik ve Spor Il Mudurlugu mugla-gsim.gov.tr 

478 Nevsehir Genc. Spor Il Mud. nevsehir-gsim.gov.tr 

479 Nigde Genclik Spor Il Mud. nigde-gsim.gov.tr 

480 Ordu Genclik Spor Il Mud. ordu-gsim.gov.tr 

481 Osmaniye Genc. Spor Il Mud. osmaniye-gsim.gov.tr 

482 Rize Genclik Spor Il Mud. rizegsim.gov.tr 

483 Sakarya Genc. Spor Il Mud. sakarya-gsim.gov.tr 

484 Samsun Genclik ve Spor Il Mudurlugu   samsun-gsim.gov.tr 

485 Sanliurfa Genc. Spor Il Mud. sanliurfa-gsim.gov.tr 

486 Siirt Genc. Spor Il Mud. siirt-gsim.gov.tr 

487 Sirnak Genclik Spor Il Mudurlugu sirnak-gsim.gov.tr 

488 Tekirdag Il Baskanligi tekirdag-gsim.gov.tr 

489 Tokat Il Baskanligi tokat-gsib.gov.tr 

490 Turkiye Halter Federasyonu halterfed.gov.tr 
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491 Turkiye Sualtisporlari Cankurtarma  Sukayagi ve Paletli 
Yuzme Federasyonu scspf.gov.tr 

492 Usak Genclik ve Spor Il Mudurlugu usak-gsim.gov.tr 

493 Van Genclik Spor il Mudurlugu van-gsim.gov.tr 
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(EK-7) Belediyeler ve Belediyelere Bağlı Kurumların web Sitelerinin Alan 

Adları  
 

Belediyelere Bağlı Kurumlar 
 
 

1 ankara-bel-
kultur.gov.tr Ankara Buyuksehir Belediyesi Egt. ve Kult. Dair. Bsk. 

2 asat.gov.tr Antalya Buyuksehir Belediyesi ASAT Genel Mudurlugu 

3 aski.gov.tr Ankara Su Kanalizasyon Idaresi Genel Mudurlugu 

4 buski.gov.tr Bursa Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Mudurlugu Bilgi Islem Daire 
Baskanligi 

5 diski.gov.tr Diyarbakir Buyuksehir Belediyesi Diski Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel 
Mudurlug 

6 ego.gov.tr Ankara Buyuksehir B.B. EGO Genel Mudurlugu 

7 gaski.gov.tr Gaski Genel Mudurlugu 

8 ibb-mesken.gov.tr istanbul Belediyesi Mesken ve Gecekondu Mudurlugu 

9 ibitem.gov.tr Istanbul Buyuksehir Beldiye Itfaiye Daire Bask.Merkez Itfaiye Mudurlugu 

10 ibst.gov.tr Istanbul Buyuksehir Belediyesi Sehir Tiyatrolari Mudurlugu 

11 iett.gov.tr IETT Genel Mudurlugu 

12 iski.gov.tr Istanbul su ve kanalizasyon idaresi Genel Mudurlugu 

13 istanbulbulteni.gov.tr istanbul kultur ve sanat urunleri a.s. 

14 izsu.gov.tr Izmir Buyuksehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Mudurlugu 

15 kaski.gov.tr Kayseri Su Kanalizasyon Idaresi genel mudurlugu 

16 konak.gov.tr Konak Beledıyesı Harıta Müdürlügü 

17 koski.gov.tr Konya Su ve Kanalizasyon Idaresi 

18 saski.gov.tr Saski Samsun Su ve Kan. Idaresi Genel Mud. 

 
Belediyeler 

 

1 adana-bld.gov.tr Adana Büyükşehir Belediyesi 

2 adapazari-bld.gov.tr Adapazarı Belediye Başkanlığı 

3 adiyaman-bld.gov.tr Adıyaman Belediyesi 

4 afyon-bld.gov.tr Afyon Belediyesi 

5 aglasun-bld.gov.tr Aglasun Belediyesi 

6 akcaabat-bld.gov.tr Akcaabat Belediyesi 

7 akdeniz-bld.gov.tr Akdeniz Belediyesi 

8 akhisar-bld.gov.tr Akhisar Belediyesi 

9 aksaray-bld.gov.tr Aksaray Belediyesi 

10 aksehir-bld.gov.tr Aksehir Belediyesi 
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11 alanya-bld.gov.tr Alanya Belediyesi 

12 alasehir-bld.gov.tr Alaşehir Belediye Başkanlığı 

13 aliaga-bld.gov.tr Aliağa Belediyesi 

14 altindag-bld.gov.tr Altındağ Belediyesi 

15 altinoluk-bld.gov.tr Altınoluk Belediyesi 

16 amasya-bld.gov.tr Amasya Belediye Başkanlığı 

17 ankara-bel.gov.tr Ankara Büyükşehir Belediyesi 

18 ankara-bld.gov.tr Ankara Büyükşehir Belediyesi 

19 antakya-bld.gov.tr Antakya belediyesi 

20 antalya-bld.gov.tr Antalya Büyükşehir Belediyesi 

21 arhavi-bld.gov.tr Belediye Başkanlığı 

22 armutalan-bld.gov.tr Armutalan Kasabası Belediye Başkanlığı 

23 avcilar-bld.gov.tr Avcılar Belediye Başkanlığı 

24 avsa-bld.gov.tr Avsa Turkeli  Belediye Başkanlığı 

25 aydin-bld.gov.tr Aydın Belediyesi 

26 aydogan-bld.gov.tr Ordu-Gulkoy-Aydogan Beldiyesi 

27 bagcilar-bld.gov.tr Bağcılar Belediye Başkanlığı 

28 bahcelievler-bld.gov.tr Bahcelievler Belediye Başkanlığı 

29 bahcesehir-bld.gov.tr Bahçeşehir Belediyesi 

30 bahsili-bld.gov.tr Bahsili Belediye Başkanlığı 

31 bakirkoy-bld.gov.tr Bakırköy Belediyesi 

32 balikesir-bld.gov.tr Balıkesir Belediyesi 

33 bandirma-bld.gov.tr Bandırma Belediye Başkanlığı 

34 barakfaki-bld.gov.tr Barakfaki Belediyesi 

35 batman-bld.gov.tr Batman Belediyesi Başkanlığı 

36 bayrampasa-bld.gov.tr Bayrampaşa Belediyesi 

37 bcekmece-bld.gov.tr Büyükcekmece Belediyesi 

38 bekirpasa-bld.gov.tr Bekirpasa Belediyesi 

39 beldibi-bld.gov.tr Beldibi Belediyesi 

40 beykonak-bld.gov.tr Beykonak Belediye Başkanlığı 

41 beykoz-bld.gov.tr Beykoz Belediyesi 

42 beyoglu-bld.gov.tr Beyoğlu Belediyesi 



  

 -
184
- 

43 beypazari-bld.gov.tr Beypazarı Belediyesi 

44 beysehir-bld.gov.tr Beyşehir Belediyesi Başkanlığı 

45 bodrum-bld.gov.tr Bodrum Belediyesi 

46 bolu-bld.gov.tr Bolu Belediyesi 

47 bozat-bld.gov.tr Giresun ili Piraziz ilcesi Bozat Belediye Başkanlığı 

48 bozuyuk-bld.gov.tr Bozüyük Belediyesi 

49 burdur-bld.gov.tr Burdur Belediye Başkanlığı 

50 burhaniye-bld.gov.tr Burhaniye Belediyesi 

51 bursabb-bld.gov.tr Bursa Büyükşehir Belediyesi 

52 bursa-bld.gov.tr Bursa Büyükşehir Belediyesi 

53 camlihemsin-bld.gov.tr Camlihemsin Belediyesi 

54 canakkale-bld.gov.tr Çanakkale Belediyesi 

55 cankaya-bld.gov.tr Ankara Çankaya Belediyesi 

56 canta-bld.gov.tr Canta Belediyesi 

57 cavusbasi-bld.gov.tr Çavusbaşı Belediyesi 

58 cayirova-bld.gov.tr Cayirova Belediyesi 

59 cekmekoy-bld.gov.tr İstanbul İli Cekmekoy Belediye Başkanlığı 

60 cesme-bld.gov.tr Çeşme belediye Başkanlığı 

61 ciftlik.gov.tr Çiftlik Belediyesi 

62 cigli-bld.gov.tr Çiğli Belediyesi 

63 corlu-bld.gov.tr Çorlu Belediye Başkanlığı 

64 corum-bld.gov.tr Çorum Belediyesi 

65 cubuk-bld.gov.tr Çubuk Belediyesi 

66 cumra-bld.gov.tr Cumra Belediyesi 

67 dalyan-bld.gov.tr Muğla-Ortaca-Dalyan Belediyesi 

68 darica-bld.gov.tr Darıca Belediyesi 

69 degirmendere-bld.gov.tr Değirmendere belediyesi 

70 demirci-bld.gov.tr Demirci Belediye Başkanlığı 

71 denizciler-bld.gov.tr Denizciler Belediyesi 

72 denizli-bld.gov.tr Denizli Belediyesi 

73 derince-bld.gov.tr Derince Belediyesi 

74 dernekpazari-bld.gov.tr Dernekpazarı Belediye Başkanlığı 
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75 didim-bld.gov.tr Didim Belediyesi 

76 dilovasi-bld.gov.tr Kocaeli ili Gebze İlçesi Dilovasi Belediye Başkanlığı 

77 diyarbakir-bld.gov.tr Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

78 duzce-bld.gov.tr Düzce ilçesi belediye Başkanlığı 

79 duzici-bld.gov.tr Düzici Belediyesi 

80 edirne-bld.gov.tr Edirne Belediyesi 

81 egirdir-bld.gov.tr Eğirdir Belediyesi 

82 elazig-bld.gov.tr Elazığ Belediyesi 

83 elbistan-bld.gov.tr Elbistan Belediyesi 

84 ellek-bld.gov.tr Ellek Belediye Başkanlığı 

85 eminonu-bld.gov.tr Eminönü Belediyesi 

86 erbaa-bld.gov.tr Erbaa Belediyesi 

87 erdek-bld.gov.tr Erdek Belediye Başkanlığı 

88 erdemli-bld.gov.tr Erdemli Belediyesi 

89 ermenek-bld.gov.tr Ermenek Belediyesi 

90 erzin-bld.gov.tr Erzin Belediyesi 

91 erzurum-bld.gov.tr Erzurum Büyükşehir Belediyesi 

92 erzurumyenisehir-bld.gov.tr Yenişehir Belediye Başkanlığı 

93 esenboga-bld.gov.tr Esenboğa Belediye Başkanlığı 

94 esenler-bld.gov.tr Esenler Belediyesi 

95 esenyurt-bld.gov.tr Esenyurt Belediyesi 

96 eskisehir-bld.gov.tr Eskişehir Büyükşehir Belediyesi   

97 eyup-bld.gov.tr Eyüp Belediye Başkanlığı 

98 fatih-bld.gov.tr Fatih Belediye Başkanlığı 

99 foca-bld.gov.tr Foça Belediyesi 

100 garipkoy-bld.gov.tr Garipköy Kasabası Belediyesi  

101 gaziantep-bld.gov.tr Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 

102 gazi-bld.gov.tr gazi belediye Başkanlığı 

103 gaziemir-bld.gov.tr İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı 

104 gebze-bld.gov.tr Gebze Belediyesi 

105 gerede-bld.gov.tr Gerede belediyesi 

106 golbasi-bld.gov.tr Golbasi Belediyesi 
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107 golcuk-bld.gov.tr Gölcük Belediyesi 

108 golturkbuku-bld.gov.tr Göltürkbükü Belediyesi 

109 guluc-bld.gov.tr Gülüç Belediye Başkanlığı 

110 gulyali-bld.gov.tr Gülyalı Belediyesi -Ordu 

111 gumusluk-bld.gov.tr Gümüşlük Belediyesi 

112 gungoren-bld.gov.tr Güngören Belediyesi 

113 guzelyali-bld.gov.tr Güzelyalı Belediye Başkanlığı 

114 havran-bld.gov.tr Havran Beldiyesi 

115 hayrat-bld.gov.tr Hayrat Belediyesi 

116 ibb.gov.tr Büyükşehir Belediyesi 

117 incesu-bld.gov.tr İncesu Belediyesi İncesu / Kayseri 

118 inonu-bld.gov.tr İnönü Belediye Başkanlığı 

119 iskenderun-bld.gov.tr Iskenderun Belediyesi 

120 isparta-bld.gov.tr Isparta Belediye Başkanlığı 

121 istanbul-bld.gov.tr İstanbul Büyükşehir belediyesi 

122 istanbulgop-bld.gov.tr İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı 

123 izmir-bld.gov.tr İzmir  Büyükşehir Belediyesi 

124 izmit-bld.gov.tr İzmit Büyük Şehir Belediyesi 

125 iznik-bld.gov.tr Iznik Belediyesi 

126 Kadıköy-bld.gov.tr Kadıköy Belediye Başkanlığı 

127 kadriye-bld.gov.tr Kadriye Belediyesi 

128 kagithane-bld.gov.tr Kagisane Belediyesi 

129 kalkan.gov.tr Kalkan Belediyesi 

130 kalkan-bld.gov.tr Kalkan Belediyesi 

131 kaman-bld.gov.tr Kaman Belediyesi 

132 kandira-bld.gov.tr Kandıra Belediye Başkanlığı 

133 karabuk-bld.gov.tr Karabük Belediye Başkanlığı 

134 karapinar-bld.gov.tr Karapınar Belediye Başkanlığı 

135 karasu-bld.gov.tr Karasu Belediyesi 

136 karatay-bld.gov.tr Karatay Belediye Başkanlığı 

137 karayilan-bld.gov.tr Karayılan Belediyesi 

138 karsiyaka-bld.gov.tr İzmirl Karsiyaka Belediye Başkanlığı 



  

 -
187
- 

139 kartal-bld.gov.tr Kartal Belediyesi 

140 kayhan-bld.gov.tr Kayhan belediye Başkanlığı 

141 kayseri-bld.gov.tr Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

142 kazan-bld.gov.tr Kazan Belediyesi 

143 kcekmece-bld.gov.tr Küçükçekmece Belediyesi 

144 kdzeregli-bld.gov.tr KDZ Ereğli Belediye Başkanlığı 

145 keciborlu-bld.gov.tr Keçiborlu Belediyesi 

146 kecioren-bld.gov.tr Keçiören  Belediye Başkanlığı 

147 kemer-bld.gov.tr Kemer Belediyesi 

148 kestel-bld.gov.tr Kestel Belediyesi 

149 kinik-bld.gov.tr Kınık beldesi belediye Başkanlığı 

150 kinikli-bld.gov.tr Kinikli Belediye Başkanlığı 

151 kirikkale-bld.gov.tr Kırıkkale Belediyesi 

152 kizkalesi-bld.gov.tr Kızkalesi Belediyesi Başkanlığı 

153 kocasinan-bld.gov.tr Kocasinan Belediyesi 

154 konacik-bld.gov.tr Konacık Belediyesi 

155 konak-bel.gov.tr Konak Belediyesi 

156 konyaalti-bld.gov.tr Konyaaltı Belediye Başkanlığı 

157 konya-bld.gov.tr Konya Büyükşehir Belediyesi 

158 korfez-bld.gov.tr Körfez Belediyesi 

159 kosekoy-bld.gov.tr Kosekoy Belediyesi 

160 kula-bld.gov.tr Kula Belediyesi 

161 kumburgaz-bld.gov.tr Kumburgaz Belediyesi 

162 kumkuyu-bld.gov.tr Kumkuyu Belediyesi 

163 kure-bld.gov.tr Kastamonu ili Kure ilcesi Belediye Başkanlığı 

164 kusadasi-bld.gov.tr Kuşadası Belediyesi 

165 kutahya-bld.gov.tr Kütahya Belediye Başkanı 

166 malatya-bel.gov.tr Malatya Belediyesi 

167 maltepe-bld.gov.tr Maltepe belediye Başkanlığı 

168 mamak-bld.gov.tr Mamak Belediyesi 

169 manavgat-bld.gov.tr Manavgat Belediyesi 

170 manisa-bld.gov.tr Manisa Belediye Başkanlığı 
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171 mardin-bld.gov.tr Mardin Belediyesi 

172 marmaris-bld.gov.tr Marmaris Belediyesi 

173 melikgazi-bld.gov.tr Melikgazi Belediyesi 

174 meram-bld.gov.tr Meram Belediye Başkanlığı 

175 mersin-bld.gov.tr Mersin Büyükşehir Belediyesi 

176 mugla-bld.gov.tr Muğla Belediyesi 

177 muratpasa-bld.gov.tr Antalya Muratpasa Belediyesi 

178 mustafakemalpasa-bld.gov.tr Mustafa Kemal Paşa belediyesi 

179 nallihan-bld.gov.tr Nallihan Belediyesi 

180 narlidere-bld.gov.tr Narlıdere Belediyesi 

181 nigde-bld.gov.tr Nigde Belediyesi Merkez 

182 nilufer-bld.gov.tr Nilüfer Belediyesi   

183 odemis-bld.gov.tr Odemis Belediyesi 

184 odunpazari-bld.gov.tr Eskişehir Odunpazari Belediyesi 

185 oguzeli-bld.gov.tr Oğuzeli Belediyesi 

186 ordu-bld.gov.tr Ordu Belediyesi 

187 orhangazi-bld.gov.tr Orhangazi Belediyesi 

188 osmancik-bld.gov.tr Osmancık Belediyesi Ankara 

189 osmangazi-bld.gov.tr Bursa Osmangazi Belediyesi 

190 pendik-bld.gov.tr Pendik Belediyesi 

191 pinarbasi-bld.gov.tr Pınarbaşı Belediye Başkanlığı 

192 polatli-bld.gov.tr Polatli Belediye Başkanlığı 

193 rize-bld.gov.tr Rize Belediye Başkanlığı 

194 safranbolu-bld.gov.tr Safranbolu Belediyesi 

195 salihli-bld.gov.tr Salihli Belediyesi 

196 samandira-bld.gov.tr Samandıra Belediyesi 

197 samsun-bld.gov.tr Samsun Büyükşehir Belediyesi Halkla iliskiler 

198 sanliurfa-bld.gov.tr Şanlıurfa Belediyesi 

199 saraybahce-bld.gov.tr Saraybahce Belediyesi 

200 sarigazi-bld.gov.tr Sarıgazi Belediyesi 

201 sehitkamil-bld.gov.tr gaziantep sehitkamil belediyesi belediye baskani 

202 selcuklu-bld.gov.tr Selçuklu Belediyesi Başkanlığı 
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203 serinhisar-bld.gov.tr Serinhisar Belediye Bask. 

204 siirt-bld.gov.tr Siirt Belediyesi 

205 sile-bld.gov.tr Şile Belediyesi 

206 silifke-bld.gov.tr Silifke Belediyesi 

207 silivri-bld.gov.tr Silivri Belediyesi 

208 sincan-bld.gov.tr Sincan Belediye Başkanlığı 

209 sisli-bld.gov.tr Şisli Belediye Başkanlığı 

210 sogut-bld.gov.tr Sogut Belediye Başkanlığı 

211 sultanbeyli-bld.gov.tr Sultanbeyli Belediyesi 

212 suluova-bld.gov.tr Suluova belediyesi 

213 sungurlu-bld.gov.tr Sungurlu Belediyesi 

214 talas-bld.gov.tr Talas Belediyesi 

215 tarakli-bld.gov.tr Tarakli Belediye Başkanlığı 

216 tasucu-bld.gov.tr Taşucu belediyesi  

217 tavsancil-bld.gov.tr Tavşancıl Belediyesi 

218 tekirdag-bld.gov.tr Tekirdağ Belediyesi Başkanlığı 

219 tekirova-bld.gov.tr Tekirova Belediyesi 

220 tepebasi-bld.gov.tr Tepebaşı Belediyesi 

221 tepecik-bld.gov.tr Tepecik Belediyesi 

222 tire-bld.gov.tr Tire Belediyesi 

223 tokat-bld.gov.tr Tokat Belediyesi 

224 toroslar-bld.gov.tr Toroslar Belediyesi - MERSIN 

225 tosya-bld.gov.tr Tosya Belediyesi 

226 trabzon-bld.gov.tr Trabzon Belediyesi 

227 turgutlu-bld.gov.tr Turgutlu Belediyesi 

228 turgutreis-bld.gov.tr Turgutreis Belediyesi 

229 turhal-bld.gov.tr Turhal Belediye Başkanlığı 

230 tuzla-bld.gov.tr Tuzla Belediyesi 

231 ulas-bld.gov.tr Ulaş Belediye Başkanlığı 

232 ulasli-bld.gov.tr Kocaeli-Golcuk Ulasli Belediye Başkanlığı 

233 umraniye-bld.gov.tr Ümraniye Belediyesi 

234 unye-bld.gov.tr Ünye Belediyesi 
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235 urgup-bld.gov.tr Ürgüp Belediyesi 

236 urla-bld.gov.tr Urla Belediyesi 

237 usak-bld.gov.tr Uşak Belediyesi 

238 uskudar-bld.gov.tr Üsküdar İlçesi Belediye Başkanlığı 

239 uzumlu-bld.gov.tr Üzümlü Belediye Başkanlığı 

240 van-bld.gov.tr Van Belediyesi Başkanlığı 

241 yakuplu-bld.gov.tr Yakuplu belediyesi 

242 yalova-bld.gov.tr Yalova Belediyesi 

243 yalvac-bld.gov.tr Yalvaç Belediyesi 

244 yatagan-bld.gov.tr Yatağan Belediyesi 

245 yaylabasi-bld.gov.tr Yaylabasi Belediyesi 

246 yenidogan-bld.gov.tr Yenidogan belediyesi 

247 yenimahalle-bld.gov.tr Yenimahalle Belediye Başkanlığı 

248 yenisehir-bld.gov.tr Mersin Yenisehir belediyesi  

249 yesilyuva-bld.gov.tr Yeşilyuva Belediye Başkanlığı 

250 yildirim-bld.gov.tr Yıldırım Belediyesi 

251 yuregir-bld.gov.tr Yüregir Belediyesi 

252 zeytinburnu-bld.gov.tr Zetinburnu Belediyesi 
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(EK-8) e-Türkiye Çalışma Grupları Listesi 
  ** Listedeki isimler Başbakanlık Bilgisayarında oluşturulan e-posta listesinden alınmıştır. Yazılı listede 
bulunmayan ve açık kimliği tespit edilemeyen e-posta adreslerine isim ve kurum yazılamamıştır.  
 
 

Adı Soyadı e-Posta Adresi Temsil Ettiği Kurum 
A. Tülay   atulay@ucvt.gov.tr          Çevre Bakanlığı 

A.Cemal Saydam   saydam@tubitak.gov.tr          TÜBİTAK  

Abdullah BİLGİN   abilgin@ykb.com    YKB 

Abdullah KÖRNES   akornes@eximbank.gov.tr          TBD 

Adem Onan   ademonar@basbakanlik-dpb.gov.tr DPB 

Adil Erdoğan   adil.erdogan@hazine.gov.tr          Hazine Müsteşarlığı 

Adnan  YILMAZ   ayilmaz@basbakanlik.gov.tr          Başbakanlık 

Adnan KÖSE   akose@basbakanlik.gov.tr          Başbakanlık 

Adnan METE   adnan@basbakanlik.gov.tr    Başbakanlık 

Adnan Şensoy   adnan@bumko.gov.tr          Maliye Bakanlığı 

Agah Turan   aturan@dpt.gov.tr          DPT 

Ahmet AYVALI   aayvali@tbd.org.tr    TBD 

Ahmet Emin Aslan   ahmetemin@hazine.gov.tr          Hazine Müsteşarlığı 

Ahmet GÜNER   ahmet.guner@nvi.gov.tr           Nüfüs ve Vatandaşlık Gn. Md. 

Ahmet GÜVENER   aguvener@tbv.org.tr        TBV 

Ahmet Halim Över   aover@basbakanlik.gov.tr          Başbakanlık 

Ahmet KARABACAK   bircan@ubak.gov.tr       Ulaştırma Bakanlığı 

Ahmet ONGÜN   ahmet@gantek.com          Gantek 

Ahmet Parla   parla@byegm.gov.tr          
Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü 

Ahmet VURANDEMİR   ekdemirbas@tr.net          Afet İşleri Genel Müdürlüğü 

Akif ESENDEMİR 
  akif@astroa.physics.metu.edu.tr   
      ODTÜ 

Akın Evren   akine@tbv.org.tr          TBV 

Ali Arifoğlu   sasbil@isnet.net.tr          Sas Bilişim Lmt. 

Ali BAYCAN   ali.baycan@hazine.gov.tr          Hazine Müsteşarlığı 

Ali GÜRER   ali.gurer@sbs.com.tr          SBS 

Ali İrfan Sakallıoğlu   sakallioglua@dtm.gov.tr          DTM 

Ali KAYA   akaya@adalet.gov.tr    Adalet Bakanlığı 

Ali Nurzet Toker   ant@bahum.gov.tr          Maliye Bakanlığı 

Ali Yiğit   afetundp@tr.net          Afet İşleri Genel Müdürlüğü 

Alp SARPAY   asarpay@ptt.gov.tr          PTT 

Alpaslan Özlü   aozlu@ykb.com          YKB 

Alptekin AVCIOĞLU   alptekin@tobb.org.tr          TOBB 

Altan KÜÇÜKÇINAR 
  altan.kucukcinar@bilten.metu.edu.tr   
   TÜBİTAK-BİLTEN 
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Arzu TRAŞLIOĞLU   aarzutr@sanayi.gov.tr Sanayi Bakanlığı 

Arzu Özbay   aozbay@dpt.gov.tr          DPT 

Arzu Traşlıoğlu   arzutr@sanayi.gov.tr          Sanayi Bakanlığı 

Arzu TRAŞLIOĞLU   arzutr@sanayi.gov.tr          Sanayi Bakanlığı 

Arzu Yücesan   Arzuy@bilginc.com          Bilginç Bilgisayar 

Atilla Elçi   atilla.elci@it-t.com.tr          TBD 

Atilla Kiprit   atilak@bayindirlik.gov.tr          Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

Atilla Özgit   ozgit@metu.edu.tr          ODTÜ 

Ayca Karakayalı   karakayalia@dtm.gov.tr          DTM 

Aydın ATALAY   aatalay@ptt.gov.tr    PTT 

Aydın KOÇER   akocer@ptt.gov.tr          PTT 

Aydın KOLAT   aydin.kolat@tbd.org.tr          TBD 

Ayhan DEDE   adede@bbsb.gov.tr          MİT 

Ayhan DEMİRÖZ   ayhandemiroz@hotmail.com            

Aykut GÖKER   agoker@ttgv.org.tr          TTGV 

Ayşe İNALÖZ   ainaloz@tk.gov.tr          Telekomünikasyon Kurumu 

Ayşe ŞANLI   sanli@tapu.gov.tr          Tapu ve kadasro Genel Müd. 

B. Başoğlu   bbasoglu@teas.gov.tr          TEAŞ 

B. Tokgöz   btokgoz@cc.tpao.gov.tr          TPAO 

Bahri Kesici   bkesici@tse.org.tr          TSE 

Barış Yaslan   byaslan@dpt.gov.tr          DPT 

Belde ŞENEL   mehmetpa@sanayi.gov.tr          Sanayi Bakanlığı 

Belma ÖRS   uls@rtuk.org.tr          RTÜK 

Binbaşar KARADENİZ   basarka@sanayi.gov.tr          Sanayi Bakanlığı 

Birol Özcan   birolo@bayindirlik.gov.tr          Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

Bülent Akçamete   bulent.akcamete@tbd.org.tr          TBD 

Bülent Gönç   bulentg@kocsistem.com.tr          Koç Sistem 

Bülent TOKGÖZ   btokgoz@petrol.tpao.gov.tr TPAO 

Bülent Yalazı   bulenty@bayindirlik.gov.tr          Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

Cahit Sabır   cahit.sabir@tbb.org.tr    Türkiye Bankalar Birliği 

Canan Tanrıverdi   canan@ttnet.net.tr          Türk Telekom 

Canan Tanrıverdi   canan.tanriverdi@telekom.gov.tr    Türk Telekom 

Cem Yıldızer   cemyildizer@yahoo.com      

Cemil Arıkan   cemil@sabanciuniv.edu YÖK 

Cemil Islıkcı   cislikci@bimtes.com.tr          TÜBİSAD 

Cengiz Ultav   cengiz.ultav@vestel.com.tr   Vestel 

Cevdet Aykanat   aykanat@cs.bilkent.edu.tr          Bilkent Üniversitesi 

Cihan Kızıltan   ckiziltan@tsk.mil.tr          TSK 

Cihangir Gülegen   cihangir@saglik.gov.tr          Sağlık Bakanlığı 

Cumali Yüksek   cyuksek@ucvt.gov.tr          Çevre Bakanlığı 

Cüneyt Aksoy   cuneyt@bumko.gov.tr          Maliye Bakanlığı 
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Çağatay Özdoğru   cozdogru@sa.com.tr      

Çağlayan ARKAN   caglayan.arkan@sbs.com.tr          SBS 

Çetin Çelik   cetin.celik@kultur.gov.tr    Kültür Bakanlığı 

Çiğdem Çamurdan   cigdemc@gumruk.gov.tr    Gümrük Müsteşarlığı 

Çoşkun Ural   cural@itd.com.tr   TBV 

Demet ÖZTÜRK   demet@gumruk.gov.tr          Gümrük Müsteşarlığı 

Demir Bilek   demirbilek@turk.net          Türk Net 

Derya Demir   ddemir@isbak.com.tr     İsbak 

Derya Demirel   ddemirel@mfa.gov.tr    Dış İşleri Bakanlığı 

Derya Demirel   deryademirel@hotmail.com     Dış İşleri Baknalığı 

Dilek ÖZER   dilekko@sanayi.gov.tr          Sanayi Bakanlığı 

Doç.Dr. Aydan Erkmen   aerkmen@tubitak.gov.tr          TÜBİTAK 
Dursun 
COŞKUNÇELEBİ   dursunca@sanayi.gov.tr     Sanayi Bakanlığı 

Ebru Ölmez   ebruo@bayindirlik.gov.tr   Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

Ekrem Uzunoğlu   euzunoglu@oib.gov.tr          Özelleşme İdaresi Başknalığı 

Ekrem Yener   ekremy@microsoft.com          TBD 

Emine Çetin   ecetin@botas.gov.tr    BOTAŞ 

Emre Harmancı   harmanci@itu.edu.tr          YÖK 

Ender Kefoğlu   ender.kefoglu@tbd.org.tr          TBD 

Engin Çoruh   engin@deprem.gov.tr          Afet İşleri Genel Müdürlüğü 

Enis YORULMAZ eyorulmaz@hotmail.com Simens San. Tic. A.Ş 

Erdal Özçelik   eozcelik@egm.gov.tr          Emniyet Genel Müd. 

Erdal Özçelik   erdal.ozcelik@tbd.org.tr          TBD 

Erdinç TEKBAŞ   etekbas@tk.gov.tr          Telekomünikasyon Kurumu 

Ergün EGE   erguneg@sanayi.gov.tr          Sanayi Bakanlığı 

Ergün Özkalaycı   ergun@halici.com.tr          Halıcı Yazılım 

Erkin GÜNER   erkin@ubak.gov.tr          Ulaştırma Bakanlığı 

Erol ÇELİK   erol_c@hotmail.com          Devlet Arşivleri 

Erol ÇELİK   erolc@hotmail.com          Devlet Arşivleri 

Ertan BARUT   ertanbarut@globalnettr.com TBD 

Ertuğrul ERDEN   eerden@bbsb.gov.tr          MİT 

Ertuğrul Geçgil   egecgil@meb.gov.tr          MEB 

Ethem Derman   ethem@tr.ibm.com          Ankara Üniversitesi 

Ethem Derman   ethem.derman@ankara.edu.tr          Ankara Üniversitesi 

Evrim Beşe   evrim.bese@tcmb.gov.tr          TCMB 

Eyüp İlyasoğlu   eyupi@logo.com.tr          Logo 

Faruk Eczacıbaşı   faruk@eczacibasi.com.tr          TBV 

Faruk Yalçınduran   seed@ixir.com          SEED Ltd. 

Fatih Çakmaklı   fatih.cakmakci@hazine.gov.tr          Hazine Müsteşarlığı 

Fatih Dilek   fdilek@egm.gov.tr          Emniyet Genel Müd. 
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Fatih Türkmen   fturkmen@dpt.gov.tr          DPT 

Fatoş T.Yarman Vural    vural@ceng.metu.edu.tr          ODTÜ 

Ferhat Kaptan   makam@bagkur.gov.tr          Bağkur 

Ferruh Gün   fgun@adalet.gov.tr          Adalet Bakanlığı 

Fikret İkiz   ikiz@staff.ege.edu.tr          YÖK 

Filiz Yılmaz   tcddapk@superonline.com      
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 

Fuat İnce   fince@isikun.edu.tr          YÖK 

Füsun Koroğlu   fusun@basbakanlik.gov.tr          Başbakanlık 

Gamze Köse Kahya   gkosekahya@maliye.gov.tr          Maliye Bakanlığı 

Gazi Bilgin   bilging@dtm.gov.tr          DTM 

Gökçen ÇAAPKINCI   gokcenca@sanayi.gov.tr          Sanayi Bakanlığı 

Gökhan Erzurumluoğlu 
  gokhan_erzurumluoglu@hp.com   
       TBD 

Gülen Evren   gulen@basbakanlik.gov.tr          Başbakanlık 

Gülşah Yalçınkaya   gulsah@bybs.gov.tr          Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı 

H. Turgay Tursun   httursun@abgs.gov.tr       ABGS 

Hakan ÖZFİDAN   hakan@basbakanlik.gov.tr          Başbakanlık 

Hakkı Bilgen   hakki.bilgen@die.gov.tr          DİE 

Hakkı Özdemir   hozdemir@ykb.com      YKB 

Haluk Eryüksel   eryuksel@tsk.mil.tr          TSK 

Haluk Geray 
  haluk.geray@bilten.metu.edu.tr   
       TÜBİTAK-BİLTEN 

Haluk Güveri   h.guneri@vgm.gov.tr          Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Haluk İnanıcı   halukinanici@superonline.com            

Haluk Tanrıverdi 
  haluk.tanriverdi@telekom.gov.tr   
       Türk Telekom 

Haluk Zontul 
  haluk.zontul@bilten.metu.edu.tr   
       TÜBİTAK-BİLTEN 

Hamide Karahan Turan   hkarahan@dpt.gov.tr    DPT 

Handan GÜÇLÜOĞLU   handan@arge.msb.mil.tr          MSB 

Hande Keser   hande.keser@die.gov.tr           DİE 

Hasan Astopal   hasan.astopal@die.gov.tr          DİE 

Hasan H. Can   hhcan@mahalli-idareler.gov.tr    Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

Hasan Özer   hasanozer@yahoo.com            

Hasan Sakallı   hasan.sakalli@nvi.gov.tr           Nüfüs ve Vatandaşlık Gn. Md. 

Hasan Tekeli   tekeli@ubak.gov.tr          Ulaştırma Bakanlığı 

Hatice Özkök   hozkok@bbsb.gov.tr          MİT 

Hayel Dedeoğlu   hdedeoglu@mfa.gov.tr          Dış İşleri Bakanlığı 

Hilmi Bengi   bengi@anadoluajansi.com.tr          Anadolu Ajansı 

Hilmi Gür   hgur@dpt.gov.tr          DPT 

Hülya APAK   hapak@tapu.gov.tr          Tapu ve kadasro Genel Müd. 

Hülya Pekşirin   peksirin@bmklawoffice.com     TBD 
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Hülya Pekşirin   hulyapeksirin@veezy.com          TBD 

Hüseyin Çoşkun   hcoskun@dpt.gov.tr          DPT 

Hüseyin KIZILTAY   huseyink@tr.ibm.com        

İ.Hakkı Yazıcı   i.yazici@muhasebat.gov.tr   Muhasebat Genel Müd. 

İlgi Karapınar   ilgi.karapinar@hazine.gov.tr          Hazine Müsteşarlığı 

İlhan Özkan   iozkan@kosgeb.gov.tr          KOSGEB 

İlker Tabak   ilker@bilisim-ltd.com.tr          TBD 

İlknur   ilknur@ulakbim.gov.tr          Ulaştırma Bakanlığı 

İnci Demirel   demireli@dtm.gov.tr          DTM 

İsa Şenoğlu   isesenoglu@ucvt.gov.tr          Çevre Bakanlığı 

İsmail Aydogan   ismail@icisleri.gov.tr          İçişleri Bakanlığı 

İsmail Bilir   ismail.bilir@die.gov.tr          DİE 

İzlem KÜLLÜK   izlemku@sanayi.gov.tr          Sanayi Bakanlığı 

İzzet Bakırcı   bakirci@dtm.gov.tr          DTM 

Jale Özer   jale.ozel@tcmb.gov.tr          TCMB 

Kadir Akın Gözel 
  kagozel@mahalli-idareler.gov.tr   
       Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

Kadir CEYLAN   kceylan@tapu.gov.tr          Tapu ve kadasro Genel Müd. 

Kamuran Yücel   kamuran@bybs.gov.tr          Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı 

Kayhan Baysal   kayhan@bybs.gov.tr          Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı 

Kemal Demir   kemaldemir@saglik.gov.tr          Sağlık Bakanlığı 

Kemal UĞUR   kugur@ubak.gov.tr          Ulaştırma Bakanlığı 

Kemalettin Özsoy   kemalo@bayindirlik.gov.tr     Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

Kenan Ecevit   kecevit@dpt.gov.tr          DPT 

Koray Hanbaba   korayh@bayindirlik.gov.tr          Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

Latif Gül   algul@dpt.gov.tr          DPT 

Levent Berkman   levent.berkman@isbank.com.tr          TBD 

M. Boydak   mboydak@sekerbank.com.tr          Şekerbank 

M. Durgut   mdurgut@metu.edu.tr          ODTÜ 

M. Feridun Keskinkılınç   feridun@meb.gov.tr          MEB 

M. Fuat Gök   mfgok@ucvt.gov.tr          Çevre Bakanlığı 

Mahir Ülgü   mahir@saglik.gov.tr          Sağlık Bakanlığı 

Mahmut Gençağa    mgencaga@maliye.gov.tr      Maliye Bakanlığı 

Mehmet Ali Erdem   erdema@dtm.gov.tr          DTM 

Mehmet CAMALAN   mcamalan@makim.com.tr          TSE 

Mehmet Ceyhan   mehmet.ceyhan@taek.gov.tr          TAEK 

Mehmet Gençay   mehmet.gencay@tcmb.gov.tr          TCMB 

Mehmet MADENCAN   mehmetma@sanayi.gov.tr          Sanayi Bakanlığı 

Mehmet Şahin   msahin@bybs.gov.tr          Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı 

Mehmet Tülelioğlu   mehmet@saglik.gov.tr          Sağlık Bakanlığı 

Melek Yücel   melekyucel@metu.edu.tr          ODTÜ 
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Melik  Özsöz   melik@basbakanlik.gov.tr          Başbakanlık 

Melik Özsöz   melik@bybs.gov.tr          Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı 

Melik Tosun   meliktosun@superonline.com            

Meltem BAĞDATLI   mbagdatli@tusiad.org          TÜSİAD 

Meral Arı   merala@meb.gov.tr          MEB 

Meral DURGUT   meral@sanayi.gov.tr          Sanayi Bakanlığı 

Meral Sayın   msayin@kosgeb.gov.tr          KOSGEB 

Mesut Orta   morta@adalet.gov.tr          Adalet Bakanlığı 

Mevlüt Kuş   mevlutk@devletarsivleri.gov.tr     Devlet Arşivleri 

Mine Aslan   maslan@meb.gov.tr          MEB 

Muharrem Çanpolat   115230@egm.gov.tr Emniyet Genel Müd. 

Muhittin Kirici   mkirici@adalet.gov.tr          Adalet Bakanlığı 

Murat Altınsoy   altinsoy@dpt.gov.tr          DPT 

Murat Andacı   muratandac@yahoo.com            

Murat Aşkar 
  murat.askar@bilten.metu.edu.tr   
       TÜBİTAK-BİLTEN 

Murat Baykal   murat.baykal@tcmb.gov.tr          TCMB 

Murat İnce   mince@dpt.gov.tr          DPT 

Musa Okur   musa@bybs.gov.tr      Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı 

Mustafa AKGÜL   akgul@bilkent.edu.tr    Bilkent Üniversitesi 

Mustafa Fazlıoğlu 
  mustafa.fazlioglu@deltur.cec.eu.int   
     

Mustafa GÜNGÖR   mgungor@bbsb.gov.tr          MİT 

Mustafa KASAL   mustafa@sanayi.gov.tr          Sanayi Bakanlığı 

Mustafa Okay   mustafa.okay@tcmb.gov.tr     TCMB 

Mustafa Pusat   mpusat@icisleri.gov.tr     İçişleri Bakanlığı 

Mustafa Serin   mserin@hotmail.com          Devlet Arşivleri 

Muzaffer      muzaffer@unimedya.net.tr            

Muzaffer YILDIRIM   muzyil@uekae.tubitak.gov.tr          TÜBİTAK-UEKAE 

Müjgan Şan   msan@dpt.gov.tr          DPT 

Naci Koru   nkoru@mfa.gov.tr          Dış İşleri Bakanlığı 

Naci Köse   nkose@petrol.tpao.gov.tr      TPAO 

Naci Köse   nacikose@cc.tpao.gov.tr          TPAO 

Nazan Teksoy   nazan.teksoy@die.gov.tr          DİE 

Necmi Özdemir   nozdemir@tsk.mil.tr          TSK 

Nejdet KARAKELLE   nejdet@basbakanlik.gov.tr          Başbakanlık 

Nevfel Şahin   nevfelsahin@dyp.org.tr            

Nevin VAHAPOĞLU   nevinva@sanayi.gov.tr          Sanayi Bakanlığı 

Nezih Kuleyin   nezih@semor.com.tr          Semor 

Nihat Erşen   nersen@mfa.gov.tr          Dış İşleri Bakanlığı 

Nihat Yurt   nihat@saglik.gov.tr     Sağlık Bakanlığı 

Nilüfer Erkul   nilufer.erkul@botas.gov.tr    BOTAŞ 
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Nizamettin OĞUZ   noguz@basbakanlik.gov.tr   Başbakanlık 

Nuket Sümer   nukhet.sumer@oracle.com          Oracle 

Nurcan Özyazıcı   nurcan@gumruk.gov.tr          Gümrük Müsteşarlığı 

Nüzhet Dalfes   dalfes@itu.edu.tr          YÖK 

O. Kalem    okalem@gyte.edu.tr            

O.Mithat Çelikbaş   tcddbid@tr.net          
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 

Oğuz Karadaniz   okaradeniz@ssk.gov.tr          SSK 

Okan Ceylan   okan@saglik.gov.tr          Sağlık Bakanlığı 

Orhan Akkaya   oakkaya@nvi.gov.tr           Nüfüs ve Vatandaşlık Gn. Md. 

Orhan Altunel   altunel@saglik.gov.tr          Sağlık Bakanlığı 

Osman DEMİRKAYA   osman@sanayi.gov.tr          Sanayi Bakanlığı 

Osman Güneri   osman.gunver@tcmb.gov.tr          TCMB 

Osman Karakuş   osmankar@garanti.com.tr     Garanti Teknoloji 

Osman Olcay Güneği   ogunegi@dpt.gov.tr          DPT 

Osman Sarı   osman.sari@sbs.com.tr          SBS 

Ömer Arıkan   oarikan@icisleri.gov.tr          İçişleri Bakanlığı 

Ömer Kara   okara@ykb.com          YKB 

Ömer Öztürk   omer.ozturk@tcmb.gov.tr      TCMB 

Ömer SARITAŞ   omersa@sanayi.gov.tr          Sanayi Bakanlığı 

Önder CANPOLAT   onderca@sanayi.gov.tr          Sanayi Bakanlığı 

Önder Özdemir   oozdemir@tepeteknoloji.com.tr          TBD 

Özgey O.   ozgeyo@sanayi.gov.tr          Sanayi Bakanlığı 

Özlem Yiğitbaşıoğlu   ozlem@saglik.gov.tr          Sağlık Bakanlığı 

Pelin Bozoğlu   pelinbozoglu@yahoo.com            

Pelin Deniz Eren   pderen@dpt.gov.tr          DPT 

Rahmi Aktepe   rahmi@ada.net.tr    TBD 

Raif Çalır   raic@tedas.gov.tr          TEDAŞ 

Ramazan Ercan   ramzan.ercan@tbd.org.tr          TBD 
Ramazan 
MURATOĞLU   muratoglu@bbsb.gov.tr          MİT 

Rana Erler   ranae@teas.gov.tr          TEAŞ 

Rasim Yılmaz   ryilmaz@tse.org.tr    TSE 

Recep Çakal   rcakal@dpt.gov.tr          DPT 

Recep Öztop   roztop@mfa.gov.tr          Dış İşleri Bakanlığı 

Recep Usalan   usalanr@dtm.gov.tr          DTM 

Rukiye Özcivelek   rukiye.ozcivelek@bilten.metu.edu.tr   TÜBİTAK-BİLTEN 

Ruşen Yaykın   ruseny@interpro.com.tr    İnterpro 

Saadet İnci   incis@dtm.gov.tr          DTM 

Sabri MUMCU   smumcu@ykb.com          YKB 

Sadi Bayram   s.bayram@vgm.gov.tr          Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Salih Caner   scaner@mfa.gov.tr          Dış İşleri Bakanlığı 
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Salih Güreş   sgures@tepeteknoloji.com.tr    TBV 

Savaş Özdemir   savas.ozdemir@trt.net.tr          TRT 

Savaş Sakar   savass@garanti.com.tr          Garanti Bankası 

Selamoğlu   selamoglu@ixir.com          Selamoğlu Nakliyat 

Selçuk Kavasoğlu   selcuk@dpt.gov.tr          DPT 

Selehattin Kuru   kuru@isikun.edu.tr          YÖK 

Selim Kaya   selim.kaya@die.gov.tr          DİE 

Selim Sarper   selim.sarper@eddtr.com            

Semih Işıksal   semih.isiksal@die.gov.tr          DİE 

Semih Öz   soz@gelirler.gov.tr          Gelirler Genel Müd. 

Semra ÖZDEMİR   semraoz@sanayi.gov.tr          Sanayi Bakanlığı 

Serdar Abraz 
  serdar.abraz@boyner-holding.com.tr   
  TBV 

Serhakan PİYADE   spiyade@ptt.gov.tr          PTT 

Serhat Kaytanlı   serhat.kaytanli@tcmb.gov.tr          TCMB 

Sevinç Atalay   satabay@abgs.gov.tr    ABGS 

Seyit Altunay   seyita@bayindirlik.gov.tr     Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

Sıddık Kaya   siddikka@sanayi.gov.tr          Sanayi Bakanlığı 

Sinan Amiklioğlu   sinan.amiklioglu@telekom.gov.tr    Türk Telekom 

Sinan Birengel   sinan@basbakanlik-dpb.gov.tr          DPB 

Sinan Eviren   sinan.eviren@die.gov.tr          DİE 

Sinan Kaan Yerli 
  sinan@astroa.physics.metu.edu.tr   
       ODTÜ 

Songül Doğan   songul@saglik.gov.tr          Sağlık Bakanlığı 

Suat  Baysan   sbaysan@cisco.com          CİSCO 

Suat Küçük   suat.kucuk@nvi.gov.tr           Nüfüs ve Vatandaşlık Gn. Md. 

Şaban Eren   eren@staff.ege.edu.tr          YÖK 

Şafak Alpay   safaka@interprobis.com.tr          İnterpro 

Şahin Çelik   sahin.celik@die.gov.tr          DİE 

Şakir Arıkan   sakir.arikan@botas.gov.tr          BOTAŞ 

Şakire Kural   sakire.kural@hazine.gov.tr          Hazine Müsteşarlığı 

Şenay Özyılmaz 
  senay.ozyilmaz@telekom.gov.tr   
       Türk Telekom 

Şevki Çekiç   scekic@meb.gov.tr          MEB 

Talat Bayraktar   talat@bybs.gov.tr          Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı 

Tamer Özalp   tamero@bayindirlik.gov.tr          Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

Tannur Yetimoğlu   tannur.yetimoglu@tcmb.gov.tr          TCMB 

Tarık Mete Çanga   mcanga@dpt.gov.tr          DPT 

Tayfun Enünlü   tenunlu@tepeteknoloji.com.tr    TBV 

Tayfun Yahşi   tayfun@byegm.gov.tr          
Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü 

Tck   info@kgm.gov.tr          Karayolları Genel Müdürlüğü 
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Tijen Mergen   tijen.mergen@bilkom.com.tr          Bilkom 

Tolga   tolga@neuron.ato.org.tr            

Tolga Turgay   tolga.turgay@pleksus.com.tr          Pleksus 

Tolga Turgay   tolga@pleksus.net.tr          Pleksus 

Tolga Tüfekçi 
  tolga.tufekci@bilten.metu.edu.tr   
       TÜBİTAK-BİLTEN 

Tuğrul Tekbulut   tugrult@logo.com.tr          Logo 

Tunay İnce   tince@abgs.gov.tr          ABGS 

Tuncer Susam   tsusam@meb.gov.tr     MEB 

Tuncer Üney   tuncer@tbv.org.tr          TBV 

Tunga GÖKHUN   tgokhun@tse.org.tr          TSE 

Turgay Çakımcı   turgay.cakimci@trt.net.tr          TRT 

Turhan Tunalı   tunali@ube.ege.edu.tr          YÖK 

Tülay Ercan   tulay@gumruk.gov.tr          Gümrük Müsteşarlığı 

Tülay Urgancı   urgancit@dtm.gov.tr          DTM 

Tülin ŞENCAN   tsencan@bbsb.gov.tr          MİT 

Türk Belediyeleri Birliği   info@turkbelediyeleri.com          Türk Belediyeleri Birliği 

Ufuk Çağlayan   caglayan@boun.edu.tr          TBD 

Uğur Güdükbay   gudukbay@cs.bilkent.edu.tr          Bilkent Üniversitesi 

Uğur Güven   guvenu@dtm.gov.tr          DTM 

Ü.Gülsüm Kendir   gulsum@sanayi.gov.tr          Sanayi Bakanlığı 

Ümit Atalay   uatalay@innova.com.tr     TBD 

Ümit Bayram Kutlu ukutlu@tarim.gov.tr Tarım Bakanlığı 

Ünal Yarımağan   unal@hacettepe.edu.tr          Hacettepe Üniversitesi 
Varol 
KÖMÜRCÜOĞLU   varolkoglu@bbsb.gov.tr          MİT 

Vedat TUNCA    vtunca@tapu.gov.tr          Tapu ve kadasro Genel Müd. 

Veli Aslankılınçer   veli@basbakanlik.gov.tr          Başbakanlık 

Vural Yılmaz   vyilmaz@compucom.com.tr          Compucom 

Yahya KARSLIGİL   yahya@cc.yildiz.edu.tr          YÖK 

Yakup Yıldırım   yakupy@devletarsivleri.gov.tr          Devlet Arşivleri 

Yaver Sever yaversever@yahoo.com Enerji ve Tabii kay. Bak. Maden İş. Gn. 

Yelda Karaagalan   yelda.karaagalar@botas.gov.tr          BOTAŞ 

Yılmaz Akıcı   yilmaz.akici@die.gov.tr          DİE 

Yılmaz Atasoy   yatasoy@nvi.gov.tr           Nüfüs ve Vatandaşlık Gn. Md. 

Yılmaz Çalış   yilmaz.calis@sbs.com.tr      SBS 

Yonca PARTAL   ypartal@bbsb.gov.tr          MİT 

Yurdacan Usta   yurdacanu@bayindirlik.gov.tr          Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

Yusuf Sarınay   ysarinay@basbakanlik.gov.tr    Başbakanlık 

Yusuf Sarınay   ysarinay@devletarsivleri.gov.tr    Devlet Arşivleri 

Zafer Kurdakul   zaferk@interpro.com.tr          İnterpro 

Zafer Vergili   zafer@basbakanlik.gov.tr          Başbakanlık 
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Zerrin Esensoy   zerrin.esensoy@yok.gov.tr          YÖK 

Zeynep Polat   polat_zeynep@mb-ggm.gov.tr            

Zeynep Sulukoğlu   zeynep.sulukoglu@trt.net.tr          TRT 
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(EK-9)  Bilişim Teknolojisi Standartları 

 
 

Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Hazırlanan Enformasyon Teknolojisi Standardları 
 
 
Doküman No:  Tarih                                          Başlık     
TS EN 753-2 04.04.2001 Kimlik Kart Sistemleri- Sektörler Arası İnce Esnek 

Kartlar- Bölüm 2: Manyetik Kayıt Tekniği  
TS 773 06.12.1983 Bilgisayar Delgi Kartları  
TS EN 796 14.04.1998 Bar Kodlama-Sembol Tanımlayıcılar 
TS EN 798 23.03.1999 Barkodlama-Semboloji Kuralları-Kodabar 
TS 946 31.03.1971 Bilgi Verici Etiketleme  
TS ISO 1004 13.04.1999 Bilgi İşlem-Manyetik Mürekkep Karakter Algılaması-

Baskı Özellikleri 
TS ISO 1073-1 13.04.1999 Optik-Algılamaya Ait Alfanümerik Karakter Kümeleri-

Bölüm 1:OCR-A Karakter Kümesi-Basılı Görüntünün 
Şekilleri ve Boyutları  

TS ISO 1073-2 12.04.1999 Optik Algılamaya Ait Alfanümerik Karakter Kümeleri- 
Bölüm 2: OCR-B Karakter Kümesi- Basılı Görüntünün 
Şekilleri ve Boyutları 

TS 1163 12.04.1972 Yazı Makinası Şeridi 
TS ENV 1257-3 13.04.1998 Kimlik Tanıtım Kart Sistemleri-Sektörlerarası 

Ortamda Kullanılan Personel Kimlik Tanıtım 
Numarasına Ait Kurallar-Bölüm 3: Personel tanıtım 
Numarasının Doğrulaması 

TS ENV 1284 18.03.1998 Kimlik Kart Sistemleri-Bütünleşik Devreli Kartların 
Kilitlenmesi ve Açılmasına Ait Geçiş Kuralları 

TS EN 1332-2 22.03.1999 Kimlik Kart Sistemleri-İnsan-Makina Ara Yüzü-Bölüm 
2:ID-1 Kartları İçin Dokunma-Algılamalı Tanıtıcının 
Boyutları ve Konumu 

TS 1425 18.04.1973 Yazı Makinelerinde Baskı ve İşlem Tuşlarının 
Düzenlenmesi Kuralları 

TS ENV 1614 08.04.1999 Sağlık İnformatikleri-Klinik Laboratuar Bilimlerinde 
Özelliklerin Kodlanması, Sınıflandırılması ve 
Terminolojik Yapı  

TS ENV 1855 30.03.1998 Kimlik Tanıtım Kart Sistemleri-Sektörler arası 
Tümleşik (Entegre) Devreli Kart Sistemleri-Kimlik 
Tanıtım Kartlarına Ait Tolerans Aralıkları 

TS ISO 2033 30.03.1998 Bilgi İşlem-Makine Tarafından Okunabilir 
Karakterlerin Kodlanması (MICR ve OCR)  

TS 2117 04.04.1991 Alfanümerik Türk Klavyelerin Temel Düzeni-İki Elle 
Kullanılan  

TS 2118 05.11.1975 Yazı Makinelerindeki İşlem Tuşları  
TS 2213 28.01.1976 Elektrikli Büro Makinelerinin Emniyet Kuralları 
TS ISO 2375 15.04.1998 Bilgi İşleme-Karakter Oluşturma Sıralamalarının 

Tescili  
TS ISO/IEC 2382-1 02.04.1998 Bilgi Teknolojisi-Sözlük-Bölüm 1:Temel Terimler 
TS ISO/IEC 2382-20 02.04.1998 Bilgi Teknolojisi-Sözlük-Bölüm 20:Sistem Geliştirme 
TS ISO/IEC 2382-24 21.11.2000 Bilgi Teknolojisi- Terimler- Bölüm 24: Bilgisayarlı 

İmalat 
TS 2727 03.04.1985 Bilgisayar ve Veri İletişiminde Kullanılan 8-İkil ve 7-

İkil Uzunluğunda Kodlanmış Karakter Kümesi 
TS 2728 28.04.1977 Bilgi İşlem-Mıknatıslı 9 İzli 12,7 mm'lik Şerit Üzerinde 

7-Bit Kodlanmış Karakter Kümesi ve 7-Bit ve 8-Bit 
Uzatımının Gerçekleştirilmesi 
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TS 2729 28.04.1977 Bilgi İşlem-Mıknatıslı Şeritlerde Yer Alan Belirteçler 

ve Bilgi Alış Verişinde Kullanılan Kütük Yapısı 
TS 2730 28.04.1977 Bilgi İşlem - Akış Çizgesi Sembolleri  
TS 2731 28.04.1977 Bilgi İşlem-Bilgi Alışverişinde Kullanılan 32 Satır/mm 

Sıklığında Kaydedilmiş 9 İzli 12,7 mm Eninde 
Mıknatıslı Şeritler-Kayıt Kuralları  

TS 2732 28.04.1977 Bilgi İşlem-7-Bit Kodlanmış Karakter Kümesi ile 
Kullanılan Kod Uzatma Yöntemleri 

TS ISO 2784 14.04.1999 Bilgi İşlemde Kullanılan Sürekli Formlar- Boyutlar ve 
Delik Kenar Şeritleri  

TS 3032 09.03.1978 Bilgi İşlem-Akış Çizgesi (Şeması) Sembollerinin 
Kullanım Kuralları  

TS 3345 12.04.1979 Bilgi İşlem- Bilgi İşlem Aygıtlarında Kullanılan 
Mıknatıslı Şeritlerin Sarıldığı 76 mm Merkez Boşluklu 
Makaralar - Boyut ve Toleranslar  

TS 3346 12.04.1979 Bilgi İşlem-Bilgi İşlem Aygıtlarında Kullanılan 
Kaydedilmemiş Mıknatıslı Şeritler-Genel Boyutlar  

TS 3347 12.04.1979 Bilgi İşlem-Bilgi İşlem Aygıtlarında Kullanılan 
Mıknatıslı Şeritler-Fiziksel Özellikler ve Deney 
Yöntemleri 

TS ISO 3535 14.04.1999 Form Tasarım Kâğıdı ve Düzenleme Çizelgesi 
TS 4307 21.09.1984 Bilgi İşlem Terimleri-Verilerin Hazırlanması ve 

İşlenmesi  
TS 4435 19.03.1985 Bilgi İşlem Terimleri- Aritmetik ve Lojik İşlemler  
TS 4440 19.03.1985 Bilgi İşlem Terimleri- Verinin Gösterilişi 
TS 4441 19.03.1985 Bilgi İşlem Terimleri- Donanım Teknolojisi 
TS 4452 03.04.1985 Bilgi İşlem Terimleri-İşletme Teknikleri ve İmkanları 
TS 4503 11.04.1985 Bilgi İşlem Terimleri- Güvenilirlik, Bakım ve Elde 

Edilebilirlik  
TS 4828 25.04.1986 Bilgi İşlem Terimleri- Veri Ortamı, Bilgi Saklama, İlgili 

Donanım 
TS 4829 25.04.1986 Bilgi İşlem Terimleri- Analog Hesaplama  
TS 4830 25.04.1986 Bilgi İşlem Terimleri- Dijital Bilgisayar Programlama 
TS 4831 08.04.1986 Bilgi İşlem Terimleri- Bilgi Değerlendirme Teorisi  
TS ISO/IEC 4873 15.04.1998 Bilgi İşleme-Karakter Oluşturma Sıralamalarının 

Tescili  
TS 5189 20.04.1987 Bilgi İşlem Terimleri - Verilerin Düzenlenmesi  
TS ISO 5457 02.04.1997 Teknik Resimler-Boyutlar ve Çizim Kağıtlarının 

Düzenlenmesi  
TS 5881-1 ISO 8859-1 13.04.1998 Bilgi İşlem 8 Bit Tek Bayt Kodlu Grafik Karakterler 

Kümesi-Bölüm 1  
TS ISO 6093 16.12.1997 Bilgi İşlem-Bilgi Değişimi İçin Sayısal Değerlerin 

Karakter Dizileri ile Gösterimi 
TS 7246 EN ISO IEC 7810 28.03.2000 Kimlik Kartları- Fiziksel Özellikler 
TS EN ISO/IEC 7812-1 14.04.1999 Kimlik Kartları- Düzenleyicilerinin Tanıtımı Bölüm 1: 

Numaralandırma Sistemi 
TS 9079 EN 29241-3 15.04.1997 Büro Ortamında Kullanılacak Görsel Görüntü 

Terminallerine (VDT) Ait Ergonomik Özellikler-Bölüm 
3: Görsel Görüntü Özellikleri 

TS 9081 04.02.1991 Bilgisayar Görüntü Ekranları- Görüntülenmesi 
Zorunlu Karakter Kümesi  

TS ISO/IEC 9126 02.04.1998 Bilgi Teknolojisi-Yazılım Ürün Değerlendirmesi-Kalite 
Özellikleri ve Kullanım  
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TS ISO 9127 01.04.1998 Bilgi İşleme Sistemleri-Tüketici yazılım Paketlerine 

Ait Kapak Bilgisi ve Kullanıcı Dokümantasyonu 
TS EN ISO 9241-1 03.03.1999 Görsel Görüntü Terminalleri (VDT) İle Büro 

Çalışmalarına Ait Ergonomik Özellikler Bölüm 1:Genel 
Giriş  

TS EN ISO 9241-10 21.11.2000 Görsel Görüntü Terminalleri (VDT) ile Büro 
Çalışmaları İçin Ergonomik Kurallar- Bölüm 
10:Diyalog Prensipleri  

TS ISO/IEC TR 9294 16.12.1997 Bilgi Teknolojisi-Yazılım Dökümantasyonu Yönetimi 
İçin Kılavuz 

TS ISO 9362 22.12.1998 Bankacılık-Bankacılık Telekomünikasyon Mesajları-
Banka Tanım Kodları  

TS ISO/IEC 9797 14.04.1998 Bilgi Teknolojisi-Güvenlik Teknikleri-Bir Blok 
Şifreleme Algoritması Kullanan Bir Şifre Kontrol 
Fonksiyonu İle Veri Bütünlüğünü Sağlama Düzeneği  

TS ISO 9807 29.02.2000 Bireysel Bankacılık ve İlgili Finansal Hizmetler- Mesaj 
Doğrulama Kuralları  

TS 9887 25.02.1992 Bilgisayar - Türkçe Kodlar İçin Yazı Biçimleri (Font) - 
Özellikler  

TS ISO 10043 07.04.1999 Bankacılık ve İlgili Finansal Hizmetler-Bilgi Değişimi-
Tahsil Emri Formu 

TS 10146 EN 1556 22.03.1999 Barkodlama- Terminoloji  
TS 10147 14.04.1992 Barkod (Çubuk Kodlama) Sembolleri -EAN-13 ve 

EAN-8-Genel Kurallar 
TS 10148 14.04.1992 Barkod (Çubuk Kodlama) Sembolleri-EAN-13'de İki 

ve Beş Dijitli Ek Sembol - Genel Kurallar 
TS 10149 14.04.1992 Barkod (Çubuk Kodlama) Sembolleri- EAN-13 ve 

EAN-8- Basım Kuralları 
TS 10150 14.04.1992 Barkod (Çubuk Kodlama) Sembolleri - EAN-13 ve 

EAN-8 Yerleştirme Kuralları  
TS 10151 14.04.1992 Barkod (Çubuk Kodlama) Sembolleri - ITF-14 - Genel 

Kurallar  
TS 10152 14.04.1992 Barkod (Çubuk Kodlama) Sembolleri-ITF-14-Basım 

Kuralları 
TS 10153 14.04.1992 Barkod (Çubuk Kodlama) Sembolleri- ITF-14-

Yerleştirme Kuralları 
TS 10265 22.04.1992 Büro Makinaları ve Bilgi İşlem Teçhizatı - Satır 

Aralıkları ve Karakter Aralıkları 
TS 10266 22.04.1992 Kimlik Kartları - Mali İşlem Kartları- Birinci Manyetik 

Kanal Veri Biçimi  
TS 10267 EN ISO/IEC 7811-1 11.04.2001 Kimlik Kartları- Kayıt Tekniği- Bölüm 1:Kabartma  
TS 10268 EN ISO/IEC 7811-2 23.01.2001 Kimlik Kartları- Kayıt Teknikleri-Bölüm 2:Manyetik 

Şerit 
TS 10269 EN ISO/IEC 7811-3 11.04.2001 Kimlik Kartları- Kayıt Teknikği- Bölüm 3: Kabartılmış 

Karakterlerin ID- 1 Kartlarındaki Yeri  
TS 10270 EN ISO/IEC 7811-4 11.04.2001 Kimlik Kartları- Kayıt Tekniği- Bölüm 4: Salt Okunur 

Manyetik İzlerin Yeri- İz-1 ve İz 2 
TS 10271 EN ISO/IEC 7811-5 11.04.2001 Kimlik Kartları- Kayıt Tekniği- Bölüm 5: Yazmalı 

Manyetik İzlerin Yeri- İz 3 
TS 10469 17.11.1992 Bilgisayar- Elektrikli Daktilo 

Klavyelerinin Temel Düzeni  
TS ISO/TR 10623 10.02.1999 Teknik Mamul Dökümantasyonu-Bilgisayar Destekli 

Tasarım ve Teknik Çizim Kuralları-Terimler  
TS ISO/IEC 10731 07.04.1999 Bilgi Teknolojisi-Açık Sistemler Ara Bağlantısı-Temel 

Başvuru Modeli-OSI Hizmet Tarifleri Üzerine Usuller  
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TS ISO/IEC 11179-3 17.02.1999 Bilgi Teknolojisi Veri Elemanlarının Özellikleri ve 

Standardizasyonu- Bölüm 3:Veri Elemanlarının 
Temel Nitelikleri  

TS ISO/IEC 11179-4 17.02.1999 Bilgi Teknolojisi Veri Elemanlarının Özellikleri ve 
Standardizasyonu Bölüm 4: Veri Tanımlarının 
Formülasyonuna Ait Kurallar ve Kılavuzlar  

TS 11399 28.04.1994 Teknik Resim-Boyutlandırma-Makina ile 
Programlama İçin Ölçülendirme 

TS ISO/IEC 12119 11.03.1997 Bilgi Teknolojisi-Yazılım Paketleri-Kalite Özellikleri ve 
Denenmesi 

TS 12498         24.04.2000              Yetkili Servisler- Bilgisayar ve/veya Çevre Birimleri                                            
İçin- Kurallar  
TS ENV 12661 05.04.2001 Coğrafi Bilgi Sistemleri- Referanslama- Coğrafi 

Belirleyiciler  
TS EN 27816-1 03.03.1999 Kimlik Kartları-Kontaklı Entegre (Tümleşik) Devre 

Kartları Bölüm 1: Fiziksel Karakteristikler 
TS EN 27816-2 03.03.1999 Kimlik Kartları-Kontaklı Entegre (Tümleşik) Devre 

Kartları Bölüm 2: Kontakların Boyutları ve Yerleşimi 
TS EN 27816-3 12.04.1999 Kimlik Kartları- Kontaklı Entegre (Tümleşik) 

Devre(ler) Kartları Bölüm3: Elektronik Sinyaller ve 
İletişim Protokolleri 

TS EN 28601 20.04.1998 Veri Elemanları ve Değişim Formatları-Bilgi değişimi-
Tarihlerin ve zamanları Gösterimi 

TS EN 28631 09.04.1999 Bilgi Teknolojisi;Program Yapıları ve Bunların 
Sunuluşlarına Ait Usuller 

TS EN 29171-1 17.03.1999 Bilgi Teknolojisi- Bilgi Değişimi İçin Bir Kez Kayıt 
Yapılabilen 130 mm'lik Optik Disk Kartuşu-Bölüm 1: 
Kayıt Yapılmamış Optik Disk Kartuşu  

TS EN 29241-2 03.03.1999 Görsel Görüntü Terminalleri (VDT) İle Büro 
Çalışmalarına Ait Ergonomic Özellikler Bölüm 2: 
Görev Özellikleri Hakkında Kılavuz 

TS EN 29660 14.04.1997 Bilgi İşlem-Bilgi Değişimi İçin CD-ROM'IN Kayıt 
Ortamı ve Kütük Yapısı  

TS EN 50116 14.04.1998 Bilgi Teknolojisi Teçhizatı-Üretimde Rutin Elektriksel 
Güvenlik Deneyi  

TS IEC/TR 60933-2 24.10.2000 Ses Görüntü ve Sesli Görüntü Sistemleri- Ara 
Bağlantılar ve Uyumlandırma Değerleri- Bölüm 2: 
Görüntü Sistemleri İçin 21: Uçlu Bağlayıcı- Uygulama 
No: 2 
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Akıllı Kartlar İle İlgili Avrupa Standardları 
 

Doküman No:  Tarih                                          Başlık     
 
CWA 13987-1 2000-10-00 Smart Card Systems - Interoperable Citizen Services; User  
  Related Information (based on DISTINCT) - Part 1: Definition of  
  User Related Information 
CWA 13987-2 2000-10-00 Smart Card Systems - Interoperable Citizen Services; User Related 

Information (based on DISTINCT) - Part 2: Implementation 
Guidelines 

CWA 13987-3 2000-10-00 Smart Card Systems - Interoperable Citizen Services; User  
  Related Information (based on DISTINCT) - Part 3: Guidelines  
  to Creating,  Operating and Maintaining an Interoperable  
  Network 

 
 

Engelliler İle İlgili Avrupa Standardları 
 

 
Doküman No: Tarih                                        Başlık 

 

ETR 345 1997-01-00 Human Factors (HF) - Characteristics of  telephone keypads and 
keyboards - Requirements  of elderly and  disables people 

EN 12182 1999-09-00 Technical ais for disabled persons – General requirements and test 
methods 

EN ISO 9999 1998-04-00  Technical aids for disabled persons -  Classification (ISO  
  9999:1998)  
 
 
 
Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO) ile Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun (IEC) Ortak 

Teknik Komitesinin Alt Komiteleri ve Konu Başlıkları 
 
JTC 1 / SC 2  Coded character sets  
JTC 1 / SC 6  Telecommunications and information exchange between systems  
JTC 1 / SC 7  Software engineering  
JTC 1 / SC 11  Flexible magnetic media for digital data interchange  
JTC 1 / SC 17  Identification cards and related devices  
JTC 1 / SC 22  Programming languages, their environments and system software interfaces  
JTC 1 / SC 23  Optical disk cartridges for information interchange  
JTC 1 / SC 24  Computer graphics and image processing  
JTC 1 / SC 25  Interconnection of information technology equipment  
JTC 1 / SC 27  IT Security techniques  
JTC 1 / SC 28  Office equipment  
JTC 1 / SC 29  Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information  
JTC 1 / SC 31  Automatic identification and data capture techniques  
JTC 1 / SC 32  Data management and interchange  
JTC 1 / SC 34  Document description and processing languages  
JTC 1 / SC 35  User interfaces  
JTC 1 / SC 36  Learning technology  
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Kimlik Kartları İle İlgili Avrupa Standardları 
 
Doküman No: Tarih                                   Başlık 
EN 726-1 1994-12-00 Identification card systems - Telecommunications integrated 

circuit(s) cards and terminals - Part 1: Systems overview 
EN 726-2 1995-11-00 Identification card systems - Telecommunications integrated 

circuit(s) cards and terminals - Part 2: Security framework 
EN 726-3 1994-12-00 Identification card systems - Telecommunications integrated 

circuit(s) cards and terminals - Part 3: Application independent 
card requirements 

EN 726-4 1994-12-00 Identification card systems - Telecommunications integrated 
circuit(s) cards and terminals - Part 4: Application independent 
card related terminal requirements 

EN 726-5 1999-01-00 Identification card systems - Telecommunications integrated 
circuit(s) cards and terminals - Part 5: Payment methods 

EN 726-6 1995-11-00 Identification card systems - Telecommunications integrated 
circuit(s) cards and terminals - Part 6: Telecommunication features 

EN 726-7 1999-01-00 Identification card systems - Telecommunications integrated 
circuit(s) cards and terminals - Part 7: Security module 

EN 753-1 1997-06-00 Identification card systems - Intersector thin flexible cards - Part 1: 
General technical specifications 

EN 753-2 1997-06-00 Identification card systems - Intersector thin flexible cards - Part 2: 
Magnetic recording technique 

EN 753-3 1999-07-00 Identification card systems - Intersector thin flexible cards - Part 3: 
Test methods 

EN 1038 1995-11-00 Identification card systems - Telecommunication applications - 
Integrated circuit(s) card payphone 

prEN 1105 1995-10-00 Identification card systems - General concepts applying to systems 
using IC cards in inter-sector environments - Rules for inter-
application consistency 

prEN 1105-1 1994-01-00 "Identification cards; terminology applying to systems using 
integrated circuit(s) card in intersector environment; part 1: 
registration procedures" 

ENV 1257-1 1994-12-00 Identification card systems - Rules for personal identification 
number handling in intersector environments - Part 1: PIN 
presentation 

ENV 1257-2 1997-09-00 Identification card systems - Rules for Personal Identification 
Number handling in intersector environments - Part 2: PIN 
protection 

ENV 1257-3 1997-05-00 Identification card systems - Rules for Personal Identification 
Number handling in intersector environments - Part 3: PIN 
verification 

ENV 1284 1996-06-00 Identification card systems - Intersector rules for locking and 
unlocking of integrated circuit(s) cards 

ENV 1292 1995-04-00 Identification card systems - Integrated circuit(s) cards and 
interface devices - Additional test methods 

EN 1332-1 1999-06-00 Identification card systems - Man-machine interface - Part 1: 
Design principles for the user interface 

EN 1332-2 1998-05-00 Identification card systems - Man-machine interface - Part 2: 
Dimensions and location of a tactile identifier for ID-1 cards 

EN 1332-3 1999-06-00 Identification card systems - Man-machine interface - Part 3: Key 
pads 

EN 1332-4 1999-07-00 Identification card systems - Man-machine interface - Part 4: 
Coding of user requirements for people with special needs 

prEN 1332-5 1995-05-00 Identification card systems - Man-machine interface - Part 5: Key 
pads 

EN 1362 1997-01-00 Identification card systems - Device interface characteristics - 
Classes of device interfaces 



  

 -
207
- 

Doküman No: Tarih                                Başlık 
 
ENV 1375-1 1994-11-00 Identification card systems - Intersector integrated circuit(s) card 

additional formats - Part 1: ID-000 card size and physical 
characteristics 

prENV 1375-2 1997-11-00 Identification card systems - Intersector integrated circuit(s) card 
additional formats - Part 2: ID-00 card size and physical 
characteristics 

EN 1387 1996-08-00 Machine readable cards - Health care applications - Cards: General 
characteristics 

ENV 1545-1 1998-05-00 Identification card systems - Surface transport applications - Part 
1: General data elements 

ENV 1545-2 1998-05-00 Identification card systems - Surface transport applications - Part 
2: Transport payment related data elements 

EN 1546-1 1999-08-00 Identification card systems - Inter-sector electronic purse - Part 1: 
Definitions, concepts and structures 

EN 1546-2 1999-07-00 Identification card systems - Inter-sector electronic purse - Part 2: 
Security architecture 

EN 1546-3 1999-07-00 Identification card systems - Inter-sector electronic purse - Part 3: 
Data elements and interchanges 

EN 1546-4 1999-08-00 Identification card systems - Inter-sector electronic purse - Part 4: 
Data objects 

ENV 1855 1996-03-00 Identification card systems - Intersector integrated circuit(s) card 
systems - Tolerance ranges for IC cards 

ENV 12018 1997-10-00 Identification, administrative, and common clinical data structure 
for intermittently connected devices used in healthcare (including 
machine readable cards) 

prEN 13343-1 1998-08-00 Identification card systems - Telecommunications IC cards and 
terminals - Test methods and conformance testing for EN 726-3 - 
Part 1: Implementation Conformance Statement (ICS) proforma 
specification 

prEN 13343-2 1998-08-00 Identification card systems - Telecommunications IC cards and 
terminals - Test methods and conformance testing for EN 726-3 - 
Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS & TP) 

prEN 13343-3 1998-08-00 Identification card systems - Telecommunications IC cards and 
terminals - Test methods and conformance testing for EN 726-3 - 
Part 3: Abstract Test Suite (ATS) and Implementation eXtra 
Information for testing (IXIT) proforma specification 

prEN 13344-1 1998-08-00 Identification card systems - Telecommunications IC cards and 
terminals - Test methods and conformance testing for EN 726-4 - 
Part 1: Implementation Conformance Statement (ICS) proforma 
specification 

prEN 13344-2 1998-08-00 Identification card systems - Telecommunications IC cards and 
terminals - Test methods and conformance testing for EN 726-4 - 
Part 2: Test Suite Structure (TSS) and Test Purposes (TP) 

prEN 13344-3 1998-08-00 Identification card systems - Telecommunications IC cards and 
terminals - Test methods and conformance testing for EN 726-4 - 
Part 3: Abstract Test Suite (ATS) and Implementation eXtra 
Information for Testing (IXIT) proforma specification 

prEN 13345-1 1998-08-00 Identification card systems - Telecommunications IC cards and 
terminals - Test methods and conformance testing for EN 726-7 - 
Part 1: Implementation Conformance Statement (ICS) proforma 
specification 

prEN 13345-2 1998-08-00 Identification card systems - Telecommunications IC cards and 
terminals - Test methods and conformance testing for EN 726-7 - 
Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS & TP) 
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prEN 13345-3 1998-08-00 Identification card systems - Telecommunications IC cards and 

terminals - Test methods and conformance testing for EN 726-7 - 
Part 3: Abstract Test Suite (ATS) and Implementation eXtra 
Information for testing (IXIT) proforma specification 

ENV 13729 2000-07-00 Health informatics - Secure user identification - Strong 
authentication using microprocessor cards 

ENV 14062-1 2001-06-00 "Identification card systems - Surface transport applications; 
Electronic fee collection - Part 1: Physical characteristics, electronic 
signals and transmission protocols" 

ENV 14062-2 2001-06-00 "Identification card systems - Surface transport applications; 
Electronic fee collection - Part 2: Message requirements" 

prEN ISO/IEC 7501-2 1996-04-00 Identification cards - Machine readable travel documents - Part 2: 
Machine readable visa (ISO/IEC 7501-2:1995) 

EN ISO/IEC 7810 1996-07-00 Identification cards - Physical characteristics (ISO/IEC 7810:1995) 
EN ISO/IEC 7811-1 1996-07-00 Identification cards - Recording technique - Part 1: Embossing 

(ISO/IEC 7811-1:1995) 
EN ISO/IEC 7811-2 1996-07-00 Identification cards - Recording technique - Part 2: Magnetic stripe 

(ISO/IEC 7811-2:1995) 
prEN ISO/IEC 7811-2 2001-05-00 "Identification cards - Recording technique - Part 2: Magnetic 

stripe; Low coercivity (ISO/IEC 7811-2:2001)" 
EN ISO/IEC 7811-3 1996-07-00 Identification cards - Recording technique - Part 3: Location of 

embossed characters on ID-1 cards (ISO/IEC 7811-3:1995) 
EN ISO/IEC 7811-4 1996-07-00 Identification cards - Recording technique - Part 4: Location of 

read-only magnetic tracks - Tracks 1 and 2 (ISO/IEC 7811-4:1995) 
EN ISO/IEC 7811-5 1996-07-00 Identification cards - Recording technique - Part 5: Location of 

read-write magnetic track - Tracks 3 (ISO/IEC 7811-5:1995) 
prEN ISO/IEC 7811-6 2001-05-00 "Identification cards - Recording technique - Part 6: Magnetic 

stripe; High coercivity (ISO/IEC 7811-6:2001)" 
EN ISO/IEC 7812-1 1995-02-00 Identification cards - Identification of issuers - Part 1: Numbering 

system (ISO/IEC 7812-1-1993) 
prEN ISO/IEC 7812-1 2000-12-00 Identification cards - Identification of issuers - Part 1: Numbering 

system (ISO/IEC 7812-1:2000) 
EN ISO/IEC 7812-2 1995-02-00 Identification cards - Identification of issuers - Part 2: Application 

and registration procedures (ISO/IEC 7812-2:1993) 
prEN ISO/IEC 7812-2 2000-12-00 Identification cards - Identification of issuers - Part 2: Application 

and registration procedures (ISO/IEC 7812-2:2000) 
prEN ISO/IEC 10536-2 1996-01-00 Identification cards - Contactless integrated circuit(s) cards - Part 

2: Dimensions and location of coupling areas (ISO/IEC 10536-
2:1995) 

 
 
 
 


