
Bilgi Toplumu Stratejisi  Bilgi Toplumu Stratejisi  
Hazırlama SüreciHazırlama Süreci

Recep ÇAKAL
DPT – Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

15 Eylül 200515 Eylül 2005



22

Özet GelişmelerÖzet Gelişmeler

-  Başlangıç noktası:Başlangıç noktası: Acil Eylem Planı;  Acil Eylem Planı; 
    KYR-22: e-Dönüşüm Türkiye ProjesiKYR-22: e-Dönüşüm Türkiye Projesi
- - Çıkış noktası:Çıkış noktası: Türkiye’nin bilgi toplumuna  Türkiye’nin bilgi toplumuna 
dönüşümü için bir ulusal stratejinin dönüşümü için bir ulusal stratejinin 
gerekliliği ve 2003/12 sayılı Genelgegerekliliği ve 2003/12 sayılı Genelge
- - Hazırlık:Hazırlık: 2003-2004 KDEP 1 no’lu eylem 2003-2004 KDEP 1 no’lu eylem
- - Faaliyet:Faaliyet: İhale süreci, ihale ve çalışmaların  İhale süreci, ihale ve çalışmaların 
başlaması başlaması 
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Bilgi Toplumu Politikası (I)Bilgi Toplumu Politikası (I)

e-DTr İcra Kurulu’nun, 10 Haziran 2004 tarihinde 
yapılan 6. toplantısında alınan  4 no’lu Kararı ile 
“Bilgi Toplumuna Dönüşüm Politikası” 
benimsenmiştir. 

Belgede Türkiye’nin bilgi toplumuna 
dönüşümdeki vizyonu şu şekilde belirlenmiştir; 
“Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline 
gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak 
kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle 
daha fazla değer üreten, küresel rekabete başarılı 
ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak.”
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TEMEL AMAÇLAR:TEMEL AMAÇLAR:
-  Ekonomik gelişme ve rekabetçiliğin artırılması-  Ekonomik gelişme ve rekabetçiliğin artırılması
-  Yaşam kalitesinin yükseltilmesi-  Yaşam kalitesinin yükseltilmesi
-  İstihdamın artırılması-  İstihdamın artırılması
-  Rekabetçi bilgi ve iletişim piyasasının oluşumu-  Rekabetçi bilgi ve iletişim piyasasının oluşumu
-  Şefaf ve etkin kamu yönetimi, iyileştirilmiş hizmet sunumu-  Şefaf ve etkin kamu yönetimi, iyileştirilmiş hizmet sunumu
-  Bölgesel gelişmenin sağlanması-  Bölgesel gelişmenin sağlanması
-  AB’ye uyum-  AB’ye uyum

TEMEL POLİTİKA ALANLARI: TEMEL POLİTİKA ALANLARI: 
-  İş ortamı ve girişimcilik-  İş ortamı ve girişimcilik
-  Bilgi ve İletişim Teknolojileri-  Bilgi ve İletişim Teknolojileri
-  Sosyal Dönüşüm-  Sosyal Dönüşüm
- Etkin Kamu Yönetimi Etkin Kamu Yönetimi 
- Ar-Ge, yenilikçilik ve sanayi politikaları    Ar-Ge, yenilikçilik ve sanayi politikaları    
        (TÜBİTAK çalışması; Stratejiye entegre edilecek)(TÜBİTAK çalışması; Stratejiye entegre edilecek)

Bilgi Toplumu Politikası (II)Bilgi Toplumu Politikası (II)

Aynı zamanda, Aynı zamanda, 
Strateji Strateji 

Çalışmasının da Çalışmasının da 
ana başlıklarıana başlıkları



55

İhale Süreciİhale Süreci

 Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisine Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisine esas teşkil edecekesas teşkil edecek çalışmanın  çalışmanın 
yapılması için ihale açılmasına karar verildi.yapılması için ihale açılmasına karar verildi.

 Teknik ve İdari Şartnameler ile sözleşme taslağı hazırlandı.Teknik ve İdari Şartnameler ile sözleşme taslağı hazırlandı.
 1 Ekim 2004 tarihinde ihale edildi (KİK 21/e maddesi hükümlerine 1 Ekim 2004 tarihinde ihale edildi (KİK 21/e maddesi hükümlerine 

göre).göre).
 3 frma yeterlik başvurusunda bulundu. En az 3’ü yeterli 3 frma yeterlik başvurusunda bulundu. En az 3’ü yeterli 

bulunmayınca 11 Ekim’de ihale iptal edildi.  bulunmayınca 11 Ekim’de ihale iptal edildi.  
 İkinci ihale (KİK 21/b maddesine göre) düzenlendi.             İkinci ihale (KİK 21/b maddesine göre) düzenlendi.             
 19 Kasım 2005 tarihinde 20 yerli ve yabancı frma davet edildi.19 Kasım 2005 tarihinde 20 yerli ve yabancı frma davet edildi.
 22 Aralık 2005 tarihinde istekli 4 frmanın yeterlik başvuruları 22 Aralık 2005 tarihinde istekli 4 frmanın yeterlik başvuruları 

alındı.alındı.
 Nihai teklifer 16 Mart 2005 tarihinde alınarak değerlendirildi.Nihai teklifer 16 Mart 2005 tarihinde alınarak değerlendirildi.
 İhaleyi kazanan Peppers&Rogers Firması ile 16 Mayıs 2005 İhaleyi kazanan Peppers&Rogers Firması ile 16 Mayıs 2005 

tarihinde sözleşme imzalandı ve aynı gün ilan edildi.tarihinde sözleşme imzalandı ve aynı gün ilan edildi.
 6 ay sürecek çalışmalar 25 Mayıs 2005’te resmen başladı.6 ay sürecek çalışmalar 25 Mayıs 2005’te resmen başladı.
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Başlıca GelişmelerBaşlıca Gelişmeler
1) İş Programı hazırlandı.1) İş Programı hazırlandı.

2)2) Mevcut Durum Tespiti için Veri Toplama aşamasında; Mevcut Durum Tespiti için Veri Toplama aşamasında;

- İlgili paydaşlar belirlendi (toplam 249 kurum/kuruluş).- İlgili paydaşlar belirlendi (toplam 249 kurum/kuruluş).

- Kamu kurumlarına anket hazırlandı (59 soru). 185 kurum ve - Kamu kurumlarına anket hazırlandı (59 soru). 185 kurum ve 
kuruluşa anket gönderildi, 109 cevap alındı (% 59 geri dönüş).kuruluşa anket gönderildi, 109 cevap alındı (% 59 geri dönüş).
-  Kişi ve kuruluşlarla görüşmeler ve 16 fokus grup toplantısı yapıldı.Kişi ve kuruluşlarla görüşmeler ve 16 fokus grup toplantısı yapıldı.

            132 görüşme: 132 görüşme: - 63 kamu (+33 DPT)                                           - 63 kamu (+33 DPT)                                           
- 16 özel sektör- 16 özel sektör
- 14 STK- 14 STK
- 6 üniversite (akademisyen)- 6 üniversite (akademisyen)

3) 3) Mevcut Durum Raporu tamamlanma aşamasına geldi.Mevcut Durum Raporu tamamlanma aşamasına geldi.  

4) Her başlık için GZTF Analizi yapıldı.4) Her başlık için GZTF Analizi yapıldı.

5) İlerleme Raporları hazırlandı (3 ilerleme raporu, aylık).5) İlerleme Raporları hazırlandı (3 ilerleme raporu, aylık).

6) Proje Yönlendirme Komitesi toplantıları yapıldı (5 kez)6) Proje Yönlendirme Komitesi toplantıları yapıldı (5 kez)
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Projenin İdari YapısıProjenin İdari Yapısı
- Proje Grubu: Her bir çalışma alanında DPT - Proje Grubu: Her bir çalışma alanında DPT 
bünyesinde proje koordinatörleri (teknik çalışmalar ve bünyesinde proje koordinatörleri (teknik çalışmalar ve 
yönlendirmeler için)yönlendirmeler için)
-  Proje Yönlendirme Komitesi: DPT Müsteşarı Proje Yönlendirme Komitesi: DPT Müsteşarı 
başkanlığında 5 kişilik bir komite (proje kapsamında başkanlığında 5 kişilik bir komite (proje kapsamında 
üst düzeyde izleme ve yönlendirme)üst düzeyde izleme ve yönlendirme)
-  İzleme Komitesi (kamu kurum ve kuruluşları, STK, İzleme Komitesi (kamu kurum ve kuruluşları, STK, 
üniversiteden 13 temsilci) üniversiteden 13 temsilci) 
-  Ayrıca, nihai stratejinin hazırlık sürecinde görüş Ayrıca, nihai stratejinin hazırlık sürecinde görüş 
alışverişi için atölye çalışmalarına ilgili her kesimden alışverişi için atölye çalışmalarına ilgili her kesimden 
katılımlar olacaktır.katılımlar olacaktır.
-  e-Dönüşüm İcra Kurulu (Bilgi Toplumu Politikası e-Dönüşüm İcra Kurulu (Bilgi Toplumu Politikası 
kapsamında üst düzeyde izleme ve yönlendirme, nihai kapsamında üst düzeyde izleme ve yönlendirme, nihai 
stratejinin onayı)stratejinin onayı)
-Yüksek Planlama KuruluYüksek Planlama Kurulu
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Çalışmalarda Gelinen Nokta Çalışmalarda Gelinen Nokta 
(Eylül 2005 itibariyle)(Eylül 2005 itibariyle)

İş Bitiş 
Tarihi:

25.11.2005



Teşekkür Ederiz…Teşekkür Ederiz…
Recep ÇAKAL

DPT – Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

15 Eylül 200515 Eylül 2005


