2013/101 (Y)
BTYK’nın 25. Toplantısı
Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi‘nin İzlenmesi [2013/101]
KARAR
BTYK’nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün
Yetenekli Bireyler Stratejisi‘nin koordinasyonunun Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı tarafından sağlanmasına, eylem ve stratejiler bazındaki gelişmelerin Yüksek Kurul’un
toplantılarına raporlanmasına karar verilmiştir.
SORUMLU KURULUŞLAR


Milli Eğitim Bakanlığı



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

İLGİLİ KURULUŞLAR


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı



Kalkınma Bakanlığı



TÜBİTAK



YÖK



Üniversiteler

GEREKÇE
BTYK’nın 19. toplantısında alınan 2009/102 no.lu karar gereği ülkemizde üstün yetenekli bireylerin
eğitimini iyileştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda ‘’Üstün Yetenekli Bireyler Strateji
ve Uygulama Planı 2009-2013’’ hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır.
“Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı 2013-2017” hazırlıkları 2012 yılında
tamamlanmış olup, uygulama ve gelişmelerin izlenmesi ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşılması
bakımından önem arz etmektedir.
İLGİLİ DİĞER KARARLAR


2009/102 Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı 2009-2013

2013/102 (Y)
BTYK’nın 25. Toplantısı
e-Devlet Organizasyonu Yönetim Modeli Çalışmalarının Yapılması [2013/102]
KARAR
e-Devlet çalışmalarının yürütülmesi ve koordinasyonuna yönelik ekteki organizasyon modelinin
geliştirilerek Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 26. Toplantısına sunulmasına karar verilmiştir.
SORUMLU KURULUŞLAR


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

İLGİLİ KURULUŞLAR


Başbakanlık



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı



Kalkınma Bakanlığı



TÜBİTAK



TÜRKSAT

GEREKÇE
1

2

3

e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kurumsal Yapılanması hakkında, 2003/12 , 2003/48 ve 2007/7 sayılı
Başbakanlık Genelgeleri ile e-Devlete ilişkin konular dahil ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm sürecine
ilişkin önemli adımlar atılmıştır.
Sürecin bugün geldiği aşamada, Ulusal Bilgi Toplumu Stratejileri doğrultusunda e-Devlet ile ilgili
eylemlerin hedeflenen sürelerde hayata geçirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlayabilecek kamunun
katılım ve sahiplenmesini de temin edecek üst seviye bir yapıya ihtiyaç olduğu görülmektedir.
Ayrıca, bakanlıkları ilgilendiren e-Dönüşüm projelerinde önemli ilerlemeler kaydedilmiş olmakla beraber,
projelerin hedefine ulaşması, idari gereksinimlerin karşılanması ve üst düzey sahiplenme olması için her
kurumda bu konuda üst düzey bir temsilcinin bulunması gerekmektedir.
Bunun yanında e-Devlet hizmetlerinde veri paylaşımı, entegrasyon vb. konularında kurumlar arası işbirliği
sağlamak üzere, kurumların temsilcilerinden oluşan, kurumlardaki paralel çalışmayı temin edecek bir
yapıya gerek duyulmaktadır.
Bakanlıkların e-Devlet projelerindeki üst düzey danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak, kurumlar üstü ortak
altyapı ve projelerde e-Devlet Koordinasyon Kuruluna teknoloji danışmanlığı sağlamak üzere teknik
danışmanlık biriminin oluşturulmasına ve konuyla ilgili yetkin ve tecrübe sahibi kamu kaynaklı kurum ve
kuruluşlardan destek alınmasına da ihtiyaç vardır.
Bu kapsamda e-Devlet yönetim modelinin hayata geçirilmesi için çalışma yapılması önem arz etmektedir.

1

2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile müsteşar yardımcıları ve Sivil Toplum Kuruluşları başkanlarından oluşan Danışma
Kurulu oluşturulmuş ve Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi görevlendirilmiştir.
2
3

2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu kurulmuştur.

2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Dönüşüm Liderleri Kurulu, e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulu oluşturulmuş ve eDönüşüm Türkiye İcra Kurulu genişletilmiştir.

2013/102 (Y)
BTYK’nın 25. Toplantısı
EK

Şekil. e-Devlet Organizasyonu Modeli (Örnek)

2013/103 (Y)
BTYK’nın 25. Toplantısı
e-Devlet Uygulamaları Hizmet
Oluşturulması [2013/103]

Alımları

için

Firma

Belgelendirme

Sistemi

KARAR
a. e-Devlet ihalelerine kabul edilecek firmalara yönelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından belgelendirme sistemi oluşturulmasına,
b. e-Devlet uygulamaları kapsamındaki hizmet alımlarının firma belgelendirme sistemi
doğrultusunda yapılabilmesi için -mevzuat değişikliğine ihtiyaç olması halinde- önerilerin
hazırlanmasına ve BTYK’nın 26. toplantısına sunulmasına karar verilmiştir.
SORUMLU KURULUŞLAR
a. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
b. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İLGİLİ KURULUŞLAR
a. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu,
TSE, TÜRKAK
b. Kamu İhale Kurumu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TSE, TÜBİTAK
GEREKÇE
Büyük yatırımlar içeren e-Devlet projelerinin başarıyla tamamlanabilmesi, iyi bir modellemenin yanı
sıra, proje yüklenicisinin yükümlülüklerini yerine getirmede yeterli kapasiteye sahip olmasını
gerektirmektedir.
Özellikle yazılım firmalarında yazılım geliştirme süreçlerindeki yetkinlik ve kalite standartları e-Devlet
uygulamasının sürdürülebilirliği için hayati önem arz etmektedir.
Projelere kabul edilecek özel sektör kuruluşlarının tercih edilmesinde bazı durumlarda yetkinlik kadar
güvenlik kriterleri de önem kazanmaktadır.
Bu amaçla firmalar için oluşturulacak belgelendirme sistemi ile e-Devlet projelerinde ihtiyaç duyulan
donanım, yazılım ve hizmet temini süreçlerinde kalite artışı sağlanacaktır.

2013/104 (Y)
BTYK’nın 25. Toplantısı
Ulusal Veri Merkezi Çalışmalarının Yapılması [2013/104]
KARAR
Kamu kurumlarının veri merkezlerinin birleştirilmesine yönelik hukuki, teknik ve idari yapılanma
modelinin oluşturulmasına ve Türkiye Kamu Entegre Veri Merkezi’nin kurulması çalışmalarının
yapılmasına karar verilmiştir.
SORUMLU KURULUŞLAR


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

İLGİLİ KURULUŞLAR


Başbakanlık



Kalkınma Bakanlığı



TÜBİTAK



TÜRKSAT

GEREKÇE
Ülkemizde kurumlar e-Devlet hizmetlerini verebilmek için kendi altyapılarını geliştirmektedir.
Dünyadaki örnekler incelendiğinde veri merkezlerinin birleştirilmesine dair eğilim gözlemlenmektedir.
Güney Kore’nin 48 merkezi kamu idaresinin bilgi sistemleri 2 ayrı şehre konumlandırılacak şekilde tek
bir veri merkezinde birleştirilmiştir. Bu sayede yedeklilik, felaket kurtarma merkezi, siber güvenlik, iş
sürekliliği, kamu bulutu, etkin işletme maliyeti, kurumlar arası veri paylaşımı gibi hususların tamamına
çözüm sağlanmıştır.
ABD, bulut bilişim ve ortak veri merkezi yaklaşımlarıyla 2015 yılına kadar 800’den fazla veri merkezini
1
kapatmayı planlamaktadır . Bu kapsamda 2015 yılı sonunda 3 Milyar ABD Doları tasarruf edilmesi
öngörülmektedir.
İdari ihtiyaçlar, tasarruf imkânı ve siber güvenlik gereksinimleri doğrultusunda, halen her kurumda
müstakil olarak işletilmekte olan veri merkezlerinin tek bir çatı altında birleştirilerek Türkiye Kamu
Entegre Veri Merkezi’nin kurulması önem arz etmektedir.

1

ABD Bütçe ve Yönetim Ofisi, Mükerrer Veri Merkezlerinin Kapatılması,
http://www.whitehouse.gov/blog/2011/07/20/shutting-down-duplicative-data-centers, Erişim: 10.2012

2013/105 (Y)
BTYK’nın 25. Toplantısı
Kurumların İhtiyaç Duyduğu Paket Program Çözümlerinin Toplu Alım Yöntemi ile
Tedarik Edilmesi [2013/105]
KARAR
Kamu kurumlarının ihtiyaç duydukları paket program çözümlerine ilişkin envanterin oluşturulmasına,
toplu satın alma yapılabilmesi için teknik, hukuki, idari ve uygulama modelinin geliştirilmesine ve
BTYK’nın 26. toplantısına sunulmasına karar verilmiştir.
SORUMLU KURULUŞLAR


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

İLGİLİ KURULUŞLAR


Devlet Malzeme Ofisi



Maliye Bakanlığı



Kamu İhale Kurumu



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı



Kalkınma Bakanlığı



TÜBİTAK



TÜRKSAT

GEREKÇE
Ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının teknolojik altyapılarını kurmuş oldukları ve birçok yazılımı
yaygın bir şekilde kullandıkları görülmektedir.
Tercih edilen yazılımlara bakıldığında ise her kurumda benzer özellikte birçok yazılımın kullanıldığı
dikkat çekmektedir. Özellikle kamu kurumlarında, paket programlar (örneğin; ofis, veri tabanı ve
1
transfer yazılımları) ile ortak sistemler (örneğin; Elektronik Belge Yönetimi Sistemi, Hizmet İçi Eğitim
Sistemi, Demirbaş Yönetim Sistemi, yerel yönetimler için Coğrafi Bilgi Sistemleri) mükerrer yatırıma
en çok ortam oluşturan yazılım çözümleri olarak öne çıkmaktadır. Bunların tedariki her kurum
tarafından ayrı ayrı yapıldığında (toplu olarak satın almamaktan kaynaklı) maliyetler artmaktadır.
Kurumların yazılım çözümlerine ilişkin ihtiyaçlarını ortaya koyan envanterin oluşturulması ve toplu
alım modelinin geliştirilmesi ile mükerrer yatırımların engellenebileceği, ayrıca paket programların
daha düşük maliyetle alınabileceği değerlendirilmektedir.

1

E-posta ve santral yazılımları.

2013/106 (Y)
BTYK’nın 25. Toplantısı
Sağlık Alanının Öncelikli Alan Olması [2013/106]
KARAR
Sağlık alanının, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 kapsamında ivme kazanmamız
gereken alanlardan biri olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
SORUMLU KURULUŞLAR


Sağlık Bakanlığı



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İLGİLİ KURULUŞLAR


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı



TÜBİTAK



Ekonomi Bakanlığı



Kalkınma Bakanlığı



YÖK



Üniversiteler



Özel Sektör

GEREKÇE
Sağlık alanı, dünyada en çok Ar-Ge yapılan sektörlerden biridir. Sağlık alanında ABD’de 57 Milyar
Dolar, AB’de 31 Milyar Dolar, Japonya’da ise 18 Milyar Dolar Ar-Ge harcaması yapılmaktadır.
Ülkemizde, sağlık sektörü Ar-Ge harcamasının sektörel dağılımı incelendiğinde yüksek öğretim
tarafından sağlık bilimleri alanında yapılan Ar-Ge harcaması 1,7 Milyar TL iken özel sektör Ar-Ge
harcaması 197 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Sağlık alanında kendi Ar-Ge’mizle geliştirilen ürün sayısı son derece sınırlıdır. Bununla birlikte
ülkemizde ilaç sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça
1
düşüktür . 2011 yılı itibarıyla ilaç sektöründe 5 Milyar TL ithalat ve 595 Milyon TL ihracat yapılmakta
ve yaklaşık 4,5 Milyar TL dış ticaret açığı bulunmaktadır. Tıbbi cihazlar sektöründe de 1,7 Milyar TL
ithalat ve 187 Milyon TL ihracat yapılmakta ve 1,5 Milyar TL’den fazla dış ticaret açığı bulunmaktadır.
Özetle, ülkemizde sağlık alanındaki Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerine ivme kazandırılması ve
ekosistemin güçlendirilmesi gerekmekte; kendi ilaçlarını, molekülünü ve tıbbi cihazlarını üreten bir
ülke olabilmemiz için öncelikli alanlar listesine eklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

1

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), 2012

