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Yönetici Özeti 

Bu raporda, e-Devlet alanında dünyada ve Türkiye’deki mevcut durum ve yakın 

gelecekteki olası gelişmeler göz önüne alınarak, 2019-2023 yılları arasında uygulanacak 11. 

Kalkınma Planı’na katkıda bulunmak hedeflenmiştir.  

Raporun belli başlı bulguları şunlardır: Dünyada e-Devlet alanındaki en temel yönelim; 

e-Devlet uygulamalarını kamu yönetimi sistemlerinin vatandaş-odaklılık, şeffaflık, 

katılımcılık ve hesap verebilirlik gibi özelliklerini geliştirerek kamu kurum ve kuruluşları ile 

vatandaşlar, iş dünyası, STK’lar ve uluslararası kuruluşlar gibi çeşitli kamu politikası aktörleri 

arasındaki etkileşiminin miktarını ve kalitesini en üst düzeye çıkarmanın bir aracı olarak 

kullanmaktır. Türkiye’de de e-Devlet hizmet sunumunda önemli mesafeler alınmıştır. e-

Devlet sistemini verili (default) kamu sektörü faaliyet biçimi haline getirme vizyonu ile hem 

e-Devlet ekosisteminin işleyişinde, hem de e-Devlet uygulamalarında vatandaş-odaklılık, 

şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik alanlarındaki ve yeni teknoloji ve iş yapma 

biçimlerinin mevcut duruma eklemlenmesi yönündeki faaliyetler dünyadaki yönelimlere 

uygun şekilde devam etmektedir. 

Bu bağlamda, Türkiye’de e-Devlet alanındaki temel sorun alanlarının; (i) tüm e-Devlet 

ekosisteminin sevk, idare ve eşgüdümünü yapabilecek bir örgütlenme modelinin eksikliği, (ii) 

mevzuat alanında eksiklikler bulunması, (iii) kamu sektörü bilişim personeli sistemi sorunları 

ile (iv) telekomünikasyon altyapısı, birlikte çalışabilirlik, ortak standartlar, veri ve belge 

paylaşımı ve e-Katılımcılık gibi alanlarda yaşanan sıkıntılar, sorunlar ve sınırlılıklar olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Bu sorunların çözümüne yönelik olarak ise; (i) e-Devlet ekosisteminin örgütlenme 

modelinin 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş de göz önüne alınarak 

yeniden kurgulanması, (ii) dağınık mevzuatı bir araya getiren, sistematize eden ve geliştiren 

bir “e-Devlet Temel Kanunu” çıkartılması, (iii) kamu sektörü bilişim personeli sisteminin 

yeniden ele alınıp düzenlenmesi, (iv) e-Devlet hizmet sunumunda farklı finansman 

modellerinin değerlendirilmesi, (v) 2019-2023 yıllarını kapsayacak yeni bir e-Devlet Strateji 

ve Eylem Planı’nın hazırlanması, (vi) e-Devlet faaliyet ve projelerinin sistematik ve periyodik 

ölçme-değerlendirmelerinin yapılarak bu değerlendirmelerin kamuoyu ile paylaşılması, (vii) 

kamu yönetimi sisteminde katılım, denetim, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırıcı pilot 

uygulamaların yapılması, (viii) yeni teknoloji ve iş yapma biçimlerinin denenerek Türkiye’nin 



x 

e-Devlet sistemine eklemlenmesi, (ix) açık veri ve açık devlet çalışmalarının 

yaygınlaştırılması, (x) kamu kurumları ve sundukları hizmetlerin dijital olgunlukları hakkında 

yürütülen ölçümleme ve rehberlik çalışmalarının genişletilerek devam ettirilmesi, (xi) e-

Devlet sistemlerinin afet ve acil durum yönetimi sistemleri ile daha fazla bütünleştirilmesi, 

(xii) 2016-2019 Ulusal e-Devlet Strateji ve Eylem Planı’nda yer alan “e-Devlet Araştırmaları 

Programı’nın Oluşturulması ve Desteklenmesi” eyleminin hayata geçirilmesi için gerekli 

adımların atılması,  (xiii) dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerin artırılması ve (xiv) e-

Devlet projelerinin ürünleş(tiril)me ve ihraç potansiyelinin belirlenerek kullanılması gibi 

alanlarda çeşitli ve detaylı öneriler sunulmuştur. 

Türkiye’de e-Devlet alanındaki temel sorun alanlarının nitelik ve niceliklerini daha iyi 

anlayıp çözüme yönelik kamu politikaları oluşturabilmek için ise şu gibi alanlarda 

araştırmalar yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir: e-Devlet faaliyetlerinin 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumu nasıl sağlanabilir? Sayısal bölünme sorunu 

nasıl daha iyi anlaşılabilir ve azaltılabilir? Yerli yazılım ve donanım kullanımının fizibilite 

etüdü nasıl yapılabilir? Bazı kamu sektörü bilişim ihalelerindeki KİK muafiyetinin yapılan 

projelerin kalitesine ve sektördeki rekabete etkisi nasıl ölçülebilir? Yeni teknoloji ve iş yapma 

biçimleri Türkiye şartlarında pilot projelerle denenerek ve ülke şartlarına uyarlanarak 

Türkiye’nin e-Devlet sistemine nasıl eklemlenebilir? e-Devlet Kapısı nasıl daha da 

geliştirilebilir? e-Devlet uygulamaları yoluyla kamu yönetimi sisteminde katılım, denetim, 

şeffaflık ve hesap verebilirlik nasıl daha da artırılabilir? Kurum içi e-Dönüşüm yönetişimi 

daha etkin hâle nasıl getirilebilir? e-Devlet projelerinin ürünleş(tiril)me ve ihraç potansiyeli ne 

şekilde belirlenip kullanılabilir? 
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1. GİRİŞ

Bu raporun amacı, hazırlıkları süren ve 2019-2023 yılları arasında uygulanacak olan 11. 

Kalkınma Planı’na temel oluşturacak şekilde, dünyada ve Türkiye’de e-Devlet çalışmalarına 

ilişkin mevcut durumu ortaya koyarak, uluslararası yönelimleri, fırsatları, güçlü yönleri ve 

odaklanılması gereken alanları tespit ve analiz ederek, yeni plan dönemi için bir yandan 

somut ve ayakları yere basan, diğer yandan da ilham verici ve vizyoner öneriler ortaya 

koymaktır.  

Bu çalışmada kullanılan veriler, e-Devlet konusuyla ilgili alan yazınının taranması 

yoluyla ve e-Devlet konusunda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren uzmanların katılımıyla 

gerçekleştirilen toplantılar neticesinde toplanmıştır. Alan yazını taramasında gerek akademik 

araştırmalar, gerekse uygulamalı alan yazınını oluşturan uluslararası kurum ve kuruluşların 

hazırladığı raporlar gibi bazı belgeler incelenerek özetlenmiştir.  

Bu çerçevede, raporda ilk olarak mevcut durumu belirlemek amacıyla dünyada ve 

Türkiye’de kamu hizmetlerinde e-Devlet uygulamalarının gelişimi, ortaya konulan hedefler, 

konu ile ilgili mevzuat ve istatistikler ile uluslararası karşılaştırmalar özetle ele alınmıştır. 

Daha sonra Türkiye’de mevcut durumun değerlendirmesi sonucunda çıkarılan dersler ve 

yapılması önerilen faaliyetler analiz edilmiştir. Rapor, temalara göre sınıflandırılmış bir 

değerlendirme ve öneriler bölümüyle sona ermektedir.  

Kalkınma Bakanlığı’nın e-Devlet konusunda faaliyet gösteren uzmanları bir araya 

getirdiği toplantılar, bu alanda uzmanlık ve deneyim sahibi olan çeşitli kamu kurum ve 

kuruluşları (Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, çeşitli bakanlıklar…), bilişim alanında faaliyet 

gösteren TÜRKSAT gibi özel statülü şirketler ve diğer şirketler ile sivil toplum kuruluşlarının 

temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla oluşturulan 13 kişilik bir grup2 iki 

kez (21 Aralık 2017 ve 4 Ocak 2018 tarihlerinde) toplanarak e-Devlet ile ilgili çeşitli konular 

hakkında “serbest kürsü” veya “beyin fırtınası” şeklinde tarif edilebilecek bir sözlü görüş 

alışverişinde bulunmuşlardır. Bu süreç, bir veri toplama şekli olarak "odak grup" çalışması 

şeklinde adlandırılabilir. 

Toplantılarda ifade edilen sözlü görüşlere ilaveten, Kalkınma Bakanlığı tarafından 

kurulan bir e-posta listesi vasıtasıyla grup üyelerinin uzmanlık alanlarıyla ilgili hazırlayıp 

2 Söz konusu kişilerin listesi “Rapora Katkıda Bulunanlar” başlığı altında raporda sunulmuştur. 
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rapora eklenmesi amacıyla diğer grup üyeleriyle paylaştığı “bilgi notları” da rapora kaynak 

oluşturmuştur. Çalışma kapsamında ayrıca 26 Ocak 2018 tarihinde, e-Devlet konusuyla ilgili 

olarak TÜBİTAK-BİLGEM'de gerçekleştirilen çalışmaların Kalkınma Bakanlığı temsilcileri 

ve raportör ile paylaşıldığı bir bilgilendirme toplantısı da düzenlenmiştir. Son olarak, raporun 

yazım sürecinde gerek duyulan bazı bilgi ve belgeler raportör tarafından katılımcılardan 

alınarak raporun son haline eklenmiştir. Bu yollarla toplanan veriler, hazırlanacak kalkınma 

planına temel teşkil edecek şekilde ve içerikte aşağıda raporlanmıştır.  
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ 

2.1. Dünyada Mevcut Durum 

Bu bölümde e-Devlet konusunda başta üyesi olmayı amaçladığımız Avrupa Birliği 

olmak üzere bazı uluslararası kuruluşlar ile ulus-devletlerdeki e-Devlet politika belgeleri ve 

uygulama planları incelenmiştir. 

2.1.1. Birleşmiş Milletler 

Birleşmiş Milletler (BM), üye devletlerdeki kamu yönetimi sistemlerinin 

modernleştirilmesinin araçlarından önemli bir tanesi olarak gördüğü e-Devlet faaliyetlerini, 

2000’li yılların başından beri bir dizi rapor hazırlayarak takip etmektedir. BM bu amaçla, ilk 

olarak 2001 yılında hazırlanan ve e-Devlet konusundaki küresel görünümü inceleyen raporu 

takiben, önce her yıl (2003, 2004, 2005), daha sonra da iki yılda bir (2008, 2010, 2012, 2014 

ve 2016) olmak üzere 193 üye devlette uyguladığı BM e-Devlet Anketi ile dünyadaki hemen 

bütün ülkelerin e-Devlet performansını ve eksikliklerini karşılaştırmalı olarak ölçmektedir. Bu 

raporlardan elde edilen bilgiler, BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (UNDESA) ve BM 

Kamu Yönetimi ve Kalkınma Yönetimi Bölümü (DPADM) tarafından interaktif e-Devlet 

bilgileri veri tabanında (UNeGovKB) erişime açılmıştır.  

Bu raporlarda Türkiye ile ilgili bulgular, raporumuzun “Uluslararası Karşılaştırmalar” 

bölümünde (Bölüm 2.3) ayrıntılı olarak sunulmuştur. Burada ise BM e-Devlet Anketi 

çalışmasından hareketle BM’nin e-Devlet olgusuna bakışı konusu işlenecektir.  

BM, e-Devlet anketleri ile 193 üye devlette bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu 

sektörü reformu amacıyla kullanımının ve potansiyelinin sistematik bir değerlendirmesini 

amaçlarken; bu süreçte temel vurguyu verimlilik, etkinlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu 

hizmetlerine erişim ve vatandaş katılımı konularına yapmaktadır. Bu nedenle anketlerde 

telekomünikasyon altyapısı gibi teknik konuların yanı sıra insan kaynakları, çevrimiçi 

hizmetler ve e-Katılım gibi alanlar ölçülerek indekslenmektedir. Bunların yanı sıra raporlarda 

e-Devlet uygulamaları yoluyla sürdürülebilir gelişmenin desteklenmesi teması da sıklıkla 

vurgulanmaktadır; hatta bu tema 2016 yılı raporunun alt başlığı yapılarak önemi daha da fazla 

vurgulanmıştır. 

En son yayımlanan 2016 e-Devlet Anketi raporunda, e-Devlet olgusunun dünya çapında 

gelişiminde aldığı yöne dair şu bulgular paylaşılmıştır: Tek bir platform/kapı üzerinden kamu 
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hizmetlerini sunma imkânı sağlayan ülkelerin sayısında keskin bir artış vardır. 2003 yılında 

45 olan ulusal portal sayısı 2016 yılında 90’a çıkmıştır. Hesap verebilirlik ve şeffaflık 

taleplerinin artması ile birlikte daha fazla ülke, kamu verisinin açık veri olarak kullanımını 

mümkün kılmaktadır. Sosyal medya erişiminin artması sayesinde, birçok devlet katılımcı 

karar alma mekanizmaları kurmaya veya mevcut mekanizmaların nitelik ve niceliğini 

artırmaya çalışmaktadır. Genişbant erişiminin yaygınlaşması, küresel ölçekte erişim ve 

faydalanma farklılıklarına rağmen, kamu sektörü hizmetlerine mobil platformlar ve araçlar 

yoluyla erişimi artırmıştır. Birçok ülkede internete evrensel erişimin sağlanması için çaba sarf 

edilmektedir (BM e-Devlet Araştırması, 2016: 1-6).  

2.1.2. Avrupa Birliği 

Avrupa Birliği düzeyinde e-Devlet çalışmaları ağırlıklı olarak e-Avrupa 2002, 

ülkemizin de katılım sağladığı eAvrupa+, e-Avrupa 2005 ve Avrupa için Sayısal Gündem 

içerisinde yer almıştır.  

Bu konuyla ilgili olarak en son yayımlanan 2016-2020 Avrupa Birliği e-Devlet Eylem 

Planı, devletin sayısal dönüşümünün hızlandırılmasına yönelik tedbirler, kamu yönetiminin 

modernizasyonu, sınırlar ötesi kamu hizmetlerinin sunumu ve yeni hizmetlerin tasarlanması 

ve sunumunda kapsayıcılık olmak üzere 3 temel alana indirgenmiştir (European Union, 

2016). 

Yine bu bağlamda, 6 Ekim 2017 tarihinde Estonya Devlet Başkanlığı riyasetinde 

gerçekleştirilen AB Bakanlar Konferansı’nda AB üye ülkeleri ve EFTA (Avrupa Serbest 

Ticaret Birliği, European Free Trade Association) ülkeleri tarafından imzalanan, uzun adı “e-

Devlet Hakkında Bakanlar Deklarasyonu” (Ministerial Declaration on eGovernment), kısa 

adı ise “Talinn Deklarasyonu” olan bir bildiri yayımlanmıştır. Deklarasyonda özetle: 

 Avrupa Birliği’nin ciddi toplumsal, çevresel, ekonomik ve politik sorunlarla karşı 

karşıya olduğu, 

 Sayısal ilerlemelerin toplumları, ekonomileri ve kamu yönetimlerinin rolünü 

temelden dönüştürdüğü, vatandaşların ve iş dünyasının beklentileri doğrultusunda etkinlik 

ve verimlilik gibi sorunların yönetimi ve çözümünün AB’nin sorumluğunda bulunduğu, 

 Sayısal gelişmeler çerçevesinde OECD, Birleşmiş Milletler ve G20 düzeylerinde 

küreselleşme ve sayısal dönüşümün mevcut kamu politikalarının iyileştirilmesi konusunda 

önemli fırsatlar sunmakta olduğu, 
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 e-Devlet alanındaki gelişmelerin ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi ve 

değinilen sorunların giderilmesinde merkezi bir rol oynadığı, 

 Sayısal dönüşümün şeffaflığı artırarak hükümetlere duyulan güveni artırabileceği, 

 Verinin güvenli ve serbest dolaşımı, Tek Pazar’ın sürdürülebilirliği için 

maliyetlerin azaltılması ve erişim engellerinin kaldırılması yönünde özellikle Avrupa’da 

e-Devlet uygulamalarının veri ekonomisi (data economy) ve sayısal tek pazar (Digital 

Single Market) için sayısal yenilikçilik konusunda katalizör rolü oynayabileceği, 

 Avrupa e-Devlet Eylem Planı’nın (2016-2020), bu dönüşüm sürecinde önemli bir 

adım olduğu, ancak sayısal yaygınlaşmanın bütün kamu politikası alanlarını kapsayacak 

şekilde genişlemesinin sağlanması ve vatandaş ile iş dünyasını merkeze alacak şekilde 

kullanıcı-odaklı bir yapılanma oluşturulması yönünde hâlâ yapılması gereken çalışmaların 

olduğu, 

 2020 sonrası için daha ileri sayısal gelişim ve ortak eylemler için koşulların 

oluştuğu, 

 Kamu yönetiminde sayısal dönüşümün daha da yaygınlaştırılması için bölgesel, 

ulusal ve yerel düzeyde ortak çaba gösterilmesi gerektiği hususları dile getirilmiştir.  

Deklarasyonda ana politika alanları; 

1. Hizmetin varsayılan halinin sayısal olması, kapsayıcılık ve erişilebilirlik (Digital-by-

default, inclusiveness and accessibility), 

2. Tek sefer bilgi verilmesi/başvuru (Once only principle) ve 

3. Güvenilirlik ve Güvenlik (Trustworthiness and Security) olarak belirlenmiştir.  

Avrupa Birliği’nin e-Devlet konusuna yaklaşımını ortaya çıkaran diğer bir önemli 

çalışma ise Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı, 2017 e-Devlet Kıyaslama (eGovernment 

Benchmark 2017) raporudur (European Commission, 2017). Rapor, alt başlığında da 

vurgulanarak gösterildiği gibi, e-Devlet hizmetlerinin vatandaş-odaklı tasarımı ve sunumunun 

önemine dikkat çekmektedir.  

e-Kimlik ve e-Doküman yaygınlığı gibi temel teknik ön şartların/yetkinliklerin (key 

enablers) önemini özellikle belirten raporda, e-Devlet hizmetlerinin kullanılabilirliğinin, 

mobil platformlar yardımıyla sunumunun, şeffaflığın ve sınır aşan hizmet3 kullanımının 

                                                           
3 Örneğin, e-Devlet hizmetlerinin bu hizmetleri sunan ülkelerin vatandaşları ve şirketleri kadar diğer ülke vatandaşları ve 

şirketleri tarafından da kullanılabilmesi hususu, raporda bu bağlamda değerlendirilmiştir (European Commission, 2017: 12). 
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artırılması hususlarına da vurgu yapılmaktadır. Ayrıca, e-Devlet hizmetlerini kamu kurumu-

odaklı değil kişi-odaklı veya hizmet alan kurum-odaklı sunmanın ve bu hizmetleri kişinin 

yaşam döngüsündeki doğum, eğitim görme, evlenme, iş bulma, şirket kurma ve ölüm gibi 

temel yaşamsal olaylara4 veya hizmet alan kurumun içinden geçtiği safhalara uyumlu şekilde 

tasarlamanın ve uygulamanın önem ve faydaları anlatılmaktadır.  

Belgede verilen iyi uygulama örnekleri arasında dikkat çeken bazıları ise şunlardır: 

Romanya’da bir grup öğrenci, kurdukları bir çevrimiçi veri işleme sistemi yoluyla yerel 

yönetim bütçelerini denetlemeye başlamışlardır. Litvanya’da ülkenin en büyük sosyal medya 

platformuna devletin sağladığı e-Kimlik ile girebilmek mümkün hâle gelmiştir. Finlandiya, 

blokzincir teknolojisinden faydalanarak mültecileri kayıt altına almakta ve onlara ön-ödemeli 

alışveriş kartları dağıtmaktadır. İtalya’da 2015; Hollanda’da ise 2017 yılından beri kamu 

kurumları yaptıkları harcamaların belgelenmesinde sadece elektronik fatura kabul 

etmektedirler (European Commission, 2017: 49, 53, 57, 73, 75) . 

Raporda, 28 AB ülkesinin ve Türkiye gibi aday ülkelerin (AB 28+) genel e-Devlet notu, 

mobil hizmet sunumu ve dijital hizmetlerin yabancı ülke vatandaşlarınca da kullanılabilir 

olması gibi açılardan karşılaştırıldığı tablolarda Türkiye’nin yerinin genelde AB 28+ 

ortalamalarına yakın olduğu görülmektedir. Ayrıca, raporda verilen 77 adet iyi uygulama 

örneğinin 18 tanesinin Türkiye’deki projeler olması da önemli bir noktadır. Türkiye’den 

verilen bu örnekler arasında; bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemi, e-Okul, üniversiteye e-

Kayıt, e-Nabız ve e-Yazışma gibi projeler yer almaktadır.  

2.1.3. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 

OECD düzeyinde çeşitli platformlarda e-Devlet olgusu geçtiğimiz on yıl boyunca 

incelenmiş ve çeşitli raporlar üretilmiştir. OECD’nin e-Devlet konusuna bakışında sadece 

bilgi ve hizmet sunumunu aşan ve teknoloji kullanımı yoluyla birçok alandaki/sektördeki 

kamu politikalarının tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesinde etkinlik, katılım, denetim, 

şeffaflık ve hesap verebilirlik artışını hedefleyen bir bakış açısı benimsediği söylenebilir.  

Bu bağlamda, OECD’nin kullandığı e-Devlet tanımı “Dijital devlet, hükümetlerin iyi 

idare ilkelerini benimsemeleri ve politika hedeflerine ulaşmaları için bilgi ve iletişim 

teknolojilerini (BİT) en iyi nasıl kullanabileceklerini araştırmaktadır.” şeklindedir (OECD, 

                                                           
4 AB e-Devlet endeksi yaşamsal olaylar başlığına ‘family life” (aile hayatı) süreçlerini/hizmetlerini de dâhil etmiştir. 
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2018). Dolayısıyla OECD e-Devlet daha doğrusu dijital devlet kavramını5, açık devlet verisi 

kullanımı yoluyla kamu hizmetlerinin sunumunda yenilikçiliğin teşviki (OECD, 2018b), açık 

veri kullanımı yardımıyla yolsuzlukla mücadele (OECD, 2018c) ve sosyal medya 

platformlarının e-Devlet hizmet sunum kanallarıyla bütünleştirilmesiyle hizmet kalitesinin ve 

paydaş katılımın artırılması (Mickoleit, 2014) örneklerindeki gibi hizmet etkinliğinin 

ötesinde,  devletlerin yaşanan güven, bütçe ve performans açıklarına çözüm aradığı bir kamu 

politikaları perspektifinden değerlendirmektedir. 

e-Devlet alanıyla ilgili olarak, 21-22 Eylül 2017 tarihlerinde Lizbon’da OECD 

bünyesinde “e-Liderler 2017” toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı notunda;  

Nesnelerin interneti, blokzincir, yapay zekâ ve makine öğrenme algoritmaları gibi 

teknolojilerin giderek artan rolünün karar vericileri bir dönüm noktasına getirmekte olduğu;  

 Günümüzde, hükümetlerin sayısal dönüşümün fırsatlarını yakalamak için çevik (agile) 

ve kendini güncelleyebilir olması gerektiği,  

 Hükümetlerin, genellikle yavaş işleyen, sıklıkla yetersiz ve yüksek oranda 

doğrulanamayan bilgi barındıran hiyerarşik kamu yapılarının sayısal dönüşümü için, mevcut 

alternatifler arasından en hızlı ve uygun çözümü seçme gereksinimleri olduğu ifade edilmiştir.  

Bu bağlamada e-Liderler toplantısının ana tartışma konuları; 

 Dikey üretimden sistem düşüncesine geçiş yaklaşımları, 

 Kullanıcı-odaklılıktan kullanıcı-güdümlü kamu yönetimine geçiş, 

 21. Yüzyıl vatandaş hizmetleri için sayısal yetenekler, 

 Sayısal dönüşüm için altyapı olarak bilgi ve 

 Uluslararası işbirliği olarak belirlenmiştir. 

2.1.4. Bazı Başarılı Ülke Örnekleri 

2.1.4.1. Birleşik Krallık6  

Birleşik Krallık, Birleşmiş Milletler’in e-Devlet Araştırması’nın ölçtüğü e-Devlet 

Gelişmişlik Endeksi’ne göre, 2016 yılında lider ülke olmuştur. Ülke e-Katılımcılık konusunda 

                                                           
5 OECD, e-devlet kavramını devletlerin BİT ve özellikle İnternet kullanımı yoluyla idareyi geliştirmeleri olarak tanımlarken, 

dijital devlet kavramını ise devletlerin modernleşme stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak ve yönetişim sürecinin diğer 

paydaşlarıyla beraber çalışarak dijital teknolojileri kamu değeri yaratmak için kullanmaları olarak açıklamıştır (Ubaldi, 

2017). 
6 Birleşik Krallık (United Kingdom), İngiltere, İskoçya ve Galler’den oluşmakta ve tüm adayı kapsamaktadır. Bu üç ülkeye 

Kuzey İrlanda da katıldığında ise adlandırma “Büyük Britanya” (Great Britain) olarak değişmektedir. 
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da 2016 yılında dünya birincisidir. Hizmet verdiği nüfus ve yüzölçümü olarak Türkiye’ye 

benzerlik göstermesi nedeniyle bu çalışmada Birleşik Krallık örneğine de yer verilmiştir. 

Birleşik Krallık’ın e-Devlet alanındaki liderliği nispeten yenidir. Daha önce yayımlanan 

Birleşmiş Milletler Kıyaslama raporlarında e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’nde Güney Kore 

(2010, 2012 ve 2014), İsveç (2008) ve ABD (2003, 2004 ve 2005) lider konumda yer 

almaktaydı. 

Bu ülkenin e-Devlet ile ilgili yaptığı çalışmalar incelendiğinde ortaya çıkan manzara 

şudur: 2016 yılında yayımlanan Kamu Reformu Stratejisi’nde “Sayısal Devlet Dönüşümü” üç 

temel eksenden birisi olarak yer almıştır. Stratejide, sunulan hizmetlerin toplumun tüm 

kesimlerini kapsaması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Birleşik Krallık’taki nüfusun %77’si 

sayısal hizmetleri kullanma yeteneğine sahipken, 12,6 milyon kişi ise bu yeteneklerden 

yoksundur. En az çevrimiçi hizmet kullanan kesim, kamu hizmetlerinin de en sık 

kullanıcılarıdır. 2040 yılı itibarıyla Birleşik Krallık nüfusunun dörtte biri 65 yaş ve üzeri 

olacaktır. Yetişkin nüfusun önemli bir oranı destek almadan sayısal hizmetleri 

kullanamayacaktır. 

Kamu Reformu Stratejisi’nin 2020 yılını hedef alan beş temel amacı bulunmaktadır: 

1. Dünya klasmanında sayısal hizmet vermeyi sürdürmek ve devlet işleyişini ön büro 

hizmetlerinden mutfak hizmetlerine (back office) modern ve etkili bir biçimde dönüştürmek, 

2. Vatandaşlar ve liderler arasında doğru yetenek ve kültürü geliştirmek, hizmetleri 

bütünleşik, öğrenme ve çevre-odaklı bir şekilde arz etmek üzere kamu politikaları oluşturmak 

ve vatandaşlara sonuç-odaklı hizmet sunmak, 

3. Kamu çalışanları için; kaynak, yönetişim, çalışma ortamında BİT kullanımı, vaka 

örnekleri, insan kaynakları süreçleri ve kamu sektöründeki temel teknolojileri içerecek şekilde 

daha iyi çalışma ortamı araçları ve sayısal araçlar geliştirmek, 

4. Sadece şeffaflık için değil, devlet ve özel sektördeki dönüşümü sağlamak için de 

verinin daha iyi kullanılmasını sağlamak, 

5. Açık standartlar, paylaşımlı örüntüler de dâhil olmak üzere sayısal dönüşümü 

hızlandırmak için kullanışlı paylaşım platformları ve yeniden kullanılabilir iş yeteneklerini 

oluşturmak, işletmek ve bunların sürekliliğini sağlamak. 

Stratejide sıralanan beş temel amaç içerisinde doğru insan gücü yetenek ve kültürünün 

geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar ise şu şekilde açıklanmaktadır: 
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 Devlet yönetiminde sayısal yeteneklerin yerleştirilmesi, 

 Sayısal uzmanların devlet işleyişini iyi anlamaları, 

 Kamu hizmeti sunan profesyonellerin sayısal dünyayı anlaması, 

 Liderlerin proje ve program yönetimine dair yeteneklerinin çevik olacak şekilde 

güçlendirilmesi, 

 Politika geliştirmek ve beraberinde hizmet sunumunun hızlı ve sürekli bir şekilde 

sağlanması için çevik yaklaşımları kullanan daha iyi yolların geliştirilmesi.  

2020 yılının ötesinde sayısal dönüşüm için devletin daha esnek ve etkin hizmet 

verebilmesi adına gelecekte devlet yapısının işleyişi ile ilgili aşağıdaki hususlara dikkat 

çekilmiş ve şu soruların yanıtlarının önem arz ettiği vurgulanmıştır: 

 Gelecekte devlet yapıları nasıl bir değişim ihtiyacı içinde olacak? 

 Kamu politikaları nasıl geliştirilecek? (Örneğin; önce prototip geliştirme, sonra kanıta-

dayalı alınacak geri bildirim ve sonuçlar neticesince süreklilik arz eden bir yöntem mi 

uygulanacak?) 

 Vizyonu gerçekleştirmek için gerekecek diğer değişiklikler nelerdir? 

Birleşik Krallık’ın uyguladığı e-Devlet projeleri incelendiğinde en dikkat çeken 

örneklerden biri, “legislation.gov.uk” adresinde hizmet veren ve mevzuat belgelerine erişim 

sağlayan7 açık standartlar çerçevesinde tasarlanmış bir portaldır. Birleşik Krallık’ta ayrıca, 

vatandaşların dilekçelerini elektronik ortamda yazmalarını, imzalamalarını ve takip etmelerini 

sağlayan bir çevrimiçi dilekçe sistemi kullanıma sunulmuştur (BM e-Devlet Araştırması, 

2016: 26). 

Birleşik Krallık’ın e-Devlet alanındaki katılımcılık stratejisi, bilgi açıklığını ve şeffaflığı 

en üst düzeye çıkarmaya odaklanmıştır. Bu bağlamda, hükümet tarafından yasalaşması 

önerilen tüm belgeler “Gov.uk” adresinde yayımlanmaktadır. Bu kapsamda neredeyse üç bin 

politika belgesi halkın katılımıyla görüşülmüş veya hem maddi hem de teknik tartışma için 

istişareye açılmıştır (BM e-Devlet Araştırması, 2016: 57, 68). 

Ülkede e-Devlet faaliyetlerinin yönetiminde, sisteme yeni dâhil olan Bilişim Tepe 

Yöneticileri (CIO) Konseyi ile Başbakanlık e-Devlet Birimi ve Hükümet Ticaret Ofisi’nden 

                                                           
7 Türkiye'de “kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan belgelerden, belgelerde 

bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde yer alan unsurların mevzuat dayanaklarıyla birlikte tespit edilerek elektronik 

ortamda tanımlandığı”,  benzer bir sistem olan KAYSİS için bakınız: https://www.kaysis.gov.tr/Dbys/ 
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oluşan bir örgütsel yapı kurulmuştur. Bu yapı, çevrimiçi kamu hizmet sunumunu daha 

vatandaş-odaklı, erişilebilir ve etkin hale getirmek üzere tasarlanmıştır. Ana amaç, e-Devlet 

hizmetlerinin sunumunda Bütünsel Devlet (Whole of Government) yaklaşımına geçerek; 

parçaları daha da bütünleşmiş; tüm grupları kapsayıcı/içerici ve güvenli hizmet sunumu 

sağlamaktır (BM e-Devlet Araştırması, 2016: 82). 

2.1.4.2. Amerika Birleşik Devletleri 

Amerika Birleşik Devletleri 2009 yılında siber uzayı, kara, deniz, hava ve uzaya ek 

olarak beşinci nüfuz alanı olarak ilan etmiş; e-Devlete ve dijital altyapısına yapılan yatırımları 

ise stratejik bir ulusal varlık olarak tanımlamıştır (BM e-Devlet Araştırması, 2016: 114). 

İlk merkezî e-Devlet kapılarından birini kurma gibi birçok e-Devlet konulu gelişmede 

dünyada lider konumdaki ülkelerden biri olan ABD, BM e-Devlet Araştırması’nda ölçülen e-

Devlet Gelişmişlik Endeksi’ne göre, 2016 yılında on ikinci sırada kalmış olsa da, 2005 yılında 

birinci, 2010 yılında ikinci sırayı alarak 2016 yılı hariç hep ilk 10 devlet arasındaki yerini 

korumuştur. ABD’nin 2016 yılında e-Katılımcılık alanındaki dünyadaki sırası da on 

ikinciliktir. Bu bölümde ABD hükümetinin bulut veri, açık devlet ve kitle kaynak kullanımı 

gibi yeni teknoloji ve fikirleri e-Devlet projelerinde kullanma örnekleri sunulacaktır. 

ABD son yıllarda açık yönetim (open government) alanında yaptığı çalışmalarla da 

dikkat çekmektedir: Açık Devlet İnisiyatifi'nin bir parçası olan Barack Obama yönetimi, Eylül 

2009'da Beyaz Saray tarafından ilan edilen Amerikan Yenilikçilik Stratejisi doğrultusunda 

kamu hizmeti sunumunda yenilikçiliği artırmak için paydaşlarla yeni işbirliği biçimleri 

çağrısında bulunmuştur. Bu çağrı çerçevesinde kitle kaynak kullanım (crowdsourcing) gibi 

yenilikçi kamu hizmet sunumu biçimleri denemeleri gerçekleştirilmektedir. 

Dikkat çekici bir kitle kaynak kullanım örneği olan “challenge8.gov” uygulamasında9, 

ABD hükümeti bünyesindeki kamu kurum ve kuruluşları çözemedikleri her tür sorunun 

tanımını, tüm İnternet kullanıcılarına bir meydan okuma olarak “challenge.gov” web sitesinde 

yayımlar. Her sorunun çözülmesi için ayrı bir ödül ve son başvuru tarihi ilan edilir. Bu web 

sitesini takip eden tüm dünyadan yetenekli insanlar bu problemlere çözümler önerirler. 

Sorununu ilan eden kurumlar sadece belli ölçütleri karşılayan ve meydan okumayı kazanan 

olarak seçilen çözümler için ödeme yaparlar. 

                                                           
8 Challenge kelimesi İngilizce dilinde “meydan okuma” anlamına gelmektedir. 
9 Bakınız: https://www.challenge.gov/list/ 
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Bu yolla federal hükümet web sitesinin faaliyete geçtiği 2010'dan bu yana ilan ettiği 

sorunların çözümü için 250 milyon dolardan fazla ödül koymuştur. Meydan okumalara 

250.000'den fazla sorun çözücü katılmış; web sitesini Dünyanın dört bir yanından gelen 5 

milyondan fazla kişi ziyaret etmiştir. Başarıyla 740'dan fazla sorun çözülmüştür. İlk dört yıllık 

uygulaması sonrasında challenge.gov, Harvard Üniversitesi’nin verdiği, 2014 yılı Amerikan 

Hükümeti Yenilikçilik Ödülü’nü 600'den fazla aday arasından seçilerek kazanmıştır. 

ABD hükümeti bir yandan dünyadaki tüm insanların yaratıcılığından ve sorun çözme 

kabiliyetinden challenge.gov gibi sistemlerle yararlanmaya çalışırken, bir yandan da kamu 

kurum ve kuruluşlarının performans ölçümlerini de teknoloji yardımıyla kamuoyu ile 

paylaşmaya başlamıştır. Bu amaçla, 2010 yılında Hükümet Performansı ve Sonuçları 

Yasası’nın (Government Performance and Results Act, GPRA) gerektirdiği çevrimiçi bir 

merkezi performans raporlama portalı olarak kurulan “performance.gov”10, başta kamuoyu, 

kurumlar, parlamento ve medyanın, kamu kurum ve kuruluşlarının performans değerlerini ve 

bu değerlerde zaman içinde oluşan değişimi izleyebilmesini sağlamaktadır. Bu şekilde bir 

izleme ve teşhirin kamu sektöründe israfı önleyeceği ve performansı artıracağı 

düşünülmüştür. 

ABD’de dikkat çeken bir başka uygulama da, birden fazla kamu kurumundan veri 

toplamak ve paylaşmak için kullanılan web tabanlı bir araç olan MAX Federal 

Topluluğu’dur11. ABD İdare ve Bütçe Dairesi (Office of Management and Budget) tarafından 

işletilen bu web sitesi, e-posta, ek ve ağ dosya paylaşımı gibi standart çalışma yöntemlerinden 

çok daha iyi olan, çalışma gruplarını ve ofis, ajans ve hükümet sınırları içindeki bilgi 

paylaşımını destekleyen işbirliği ve bilgi paylaşımı için kolaylaştırıcı özelliklere sahiptir. 

Kamu bulutu üzerinden veri paylaşımının ve bu paylaşımın sonucunda mümkün hale gelen 

büyük veri analitiği uygulamalarının aslında kamu politikalarının entegrasyonunun da temeli 

olduğu kabul edilerek bu uygulamaya geçilmiştir (BM e-Devlet Araştırması, 2016: 15-16).  

2.1.4.3. Estonya 

Estonya, 1,3 milyon nüfusa sahip küçük bir Avrupa ülkesi olmasına rağmen gelişmiş 

ülkelerin örnek aldığı bir e-Devlet altyapısına ve performansına sahiptir ve BM e-Devlet 

Araştırması’nda 2005 yılından beri sürekli en iyi 20 ülke arasında yer almaktadır. 2016 

                                                           
10 Bakınız: https://www.performance.gov/about/About%20P.gov.html 
11 Bakınız: https://max.gov/maxportal/home.action 
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sıralamasında ise dünyada on üçüncü, Avrupa’da ise Almanya, Avusturya ve İspanya gibi 

ülkeleri geride bırakarak yedinci sırada yer almıştır. 

Bu başarıda, ülkenin ölçek açısından küçüklük avantajı, yenilikçilik kültürünün teşvik 

edilmesine verilen önem, Avrupa Birliği’ne girmeden önceki dönemde, Sosyalist sistemden 

ayrıldığında geçmişten devralınan ciddi bir bilişim altyapısı (legacy systems) bulunmaması ve 

ülkedeki yerel bilişim uzmanı ve tedarikçilerinin sayısı ve kalitesinin yüksekliği gibi birçok 

faktörün etkili olduğu iddia edilmektedir12.  

Estonya’nın önemli bir uygulaması da kamu politikalarının tasarlanması, uygulanması 

ve değerlendirilmesi süreçlerinde başta vatandaşlar olmak üzere çeşitli paydaşların 

katılımcılığını sağlamak için kurulan “Osale.ee” portalıdır13. Portal, politika önerilerini 

toplayan başka bir web tabanlı bilgi sistemine bağlıdır. Elde edilen girdiler hem kurumlar 

arası koordinasyon ve hem de sürecin ilerleyen aşamalarında hükümete sunum için 

kullanılmaktadır. Bu sistemle herkes çevrimiçi halk istişarelerine katılabilir ve sisteme 

gönderilen politika taslaklarının kamu politikası gelişim sürecindeki (taslak, kurum 

görüşleri, yasalaşma aşamaları vb.) ilerlemesini izleyebilir (BM e-Devlet Araştırması, 2016: 

57-58). 

Estonya’nın en başarılı olduğu konulardan biri de, e-Devlet ve veri yönetiminde 

“sadece bir kez” ilkesinin (once only principle) uygulanmasına özel olarak önem vermesidir. 

Bu ilke gereğince, devletin aynı bilgiyi vatandaşlardan (veya diğer hizmet alan aktörlerden) 

iki kez talep etmesine izin verilmemektedir. Estonya’ya bu ilkeyi istisnasız bir biçimde 

uygulayabilmek şansını, tüm e-Devlet uygulamalarını birbirine bağlayan adem-i merkezî bir 

veri alışverişi platformuna sahip olmaları vermiştir (BM e-Devlet Araştırması, 2016: 115). 

2.1.4.4. Güney Kore 

Güney Kore (Kore Cumhuriyeti), BM e-Devlet Araştırması’nda ölçülen e-Devlet 

Gelişmişlik Endeksi’ne göre, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında dünyada hep birinci sırada yer 

almışsa da, 2016 yılında üçüncü sıraya gerilemiştir. Benzer bir şekilde, e-Katılım konusunda 

da 2010, 2012 ve 2014 yıllarındaki dünya birinciliğini kaybederek 2016 yılında dördüncü 

                                                           
12 Bakınız, Kalvet, T. (2012). Innovation: a factor explaining e-government success in Estonia. Electronic Government, an 

International Journal, 9(2), 142-157. 
13 Bakınız: https://www.osale.ee/ 



13 
 

sıraya gerilemiştir. Bu gerilemelere rağmen, G. Kore’de e-Devlet alanında birçok örnek 

uygulama gerçekleştirilmektedir.  

Bu yenilikçi uygulamalara önemli bir örnek olarak, insan-odaklı hizmet üretiminin bir 

örneği olarak G. Kore’de “Devlet 3.0” inisiyatifi yürürlüğe konulmuştur. Bu hareketi ile G. 

Kore’de devlet, e-Devlet uygulamalarına devlet-odaklı bir yaklaşımdan, daha insan-odaklı bir 

yaklaşıma geçiş yaparak bir paradigma değişimi amaçlamaktadır. 

Kamu sektöründe açıklık, paylaşım, iletişim ve işbirliği ilkelerini öne çıkaran bu 

inisiyatif ile kamu kurumlarının verilerini birbirleriyle etkin bir şekilde paylaşması ve 

kurumlar arasındaki tüm engellerin kaldırılması amaçlanmaktadır. Nihai amaç, her bireye 

özgü insan-odaklı hizmetler sunmaktır. Farklı kamu kurumları arasındaki engelleri kaldırmak 

amacıyla, kurumun alacağı bütçe payı belirlenirken o kurumun diğer kurumlar ile ne kadar 

işbirliği yaptığı bir ölçüt olarak kullanılmaktadır (BM e-Devlet Araştırması, 2016: 9, 84). 

Güney Kore’de dikkat çeken bir başka uygulama da Ulusal Afet Yönetim Bilgi 

Sistemi’dir. Bir afetin her aşaması hakkında kapsamlı ve zamanında veri sunan bilgi sistemi 

yönetim usulleri (önleme, hazırlık, müdahale ve kurtarma) yardımıyla yeni sistem öncesi 35 

dakika olan afet bilgisinin tüm kamu kurumlarına ve yerel yönetimleri iletilme süresi yeni 

sistemde sadece 1 dakikaya indirilmiştir. Verilerini ülke çapına yayılmış toplam 3.800 adet 

kameradan toplayan bu sistem, afet ile ilgili bilgileri SMS mesajları ile de sisteme dâhil 

edebilecek şekilde tasarlanmıştır (BM e-Devlet Araştırması, 2016: 35). 

Güney Kore, kamu sektöründe bulut teknolojisi konusunda da önde gelen ülkelerden 

biridir. Ülkede 2016 yılında yapılan bir planla, 2017 yılında, e-Devlet hizmetlerinin yüzde 

60'ından daha fazlasının (750'den fazla e-devlet hizmetinin) buluta aktarılması öngörülmüştür 

(BM e-Devlet Araştırması, 2016: 110). 

2.1.4.5. Japonya 

Özellikle otomotiv, mobil teknolojiler ve robot tasarımı alanlarında dünyanın önde 

gelen ülkelerinden biri olan Japonya, BM e-Devlet Araştırması’nda ölçülen e-Devlet 

Gelişmişlik Endeksi sonuçlarına göre, e-Devlet alanında başarılı ülkeler arasındadır. 

Japonya’nın e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’nde sırası 2012 yılında 18 iken, bu sıra 2014 

yılında 6’ya ve nihayet son ölçüm yılı olan 2016 yılında 11’e çıkmıştır. Ülke, e-katılım 

alanında ise 2016’da dünya ikincisi olmuştur.  
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Japonya’nın e-Devlet alanındaki bu başarısında etkili olan öğelerden biri, e-Devletin 

örgütsel/yönetişim yapısında gerçekleştirdiği değişikliklerdir. Dünya çapında yükselen bir 

yönelim (trend) olan Kamu Sektörü Tepe Bilişim Yöneticisi (CIO) kullanan ülkeler arasına 

2012 yılında Japonya da katılmıştır. Böylece 2016 yılında dünyadaki CIO ofislerinin sayısı 

111’e yükselmiştir (BM e-Devlet Araştırması, 2016: 19). 

Güney Kore’ye benzer şekilde Japonya da afet ve acil durumlarda teknoloji kullanımına 

üst düzey önem ve öncelik vermektedir. Ülkede mevcut hava koşullarını tanımlayan ve 

muhtemel hava değişikliklerini tahmin ederek bu bilgileri gerçek zamanlı olarak kamuoyu ile 

paylaşan “Şimdigörü” (Nowcasting) yaklaşımı benimsenmiştir. Japonya bu sistemi, deprem 

ve tsunami gibi olaylarda sismik dalga bilgilerini ve tahmini deprem şiddetlerini paylaşmak 

amacıyla kurdukları deprem bilgi sisteminde kullanmaktadır (BM e-Devlet Araştırması, 2016: 

35). 

2.2. Türkiye’de Mevcut Durum 

2.2.1. Politika / Siyasa 

2.2.1.1. Plan, Program ve Stratejiler 

Türkiye’de e-Devlet uygulamalarına yönelik çalışmalar, tarihçe sırasıyla; Türkiye 

Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı (TUENA-1999), KamuNET (1998-2002), e-Türkiye 

Girişimi (2001), e-Dönüşüm Türkiye Projesi (2002) ve Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem 

Planı (2006-2010) çerçevesinde yürütülmüştür.  

İçinde bulunduğumuz dönemde uygulama çalışmaları devam eden ve e-Devlet konusu 

ile doğrudan ilgili stratejiler ise Kalkınma Bakanlığı’nın hazırladığı ve Türkiye'de ulusal 

kalkınma hedefleri ile uyumlu bilgi toplumu politikasını ele aldığı 2015-2018 Bilgi Toplumu 

Stratejisi ve Eylem Planı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) 

uhdesinde hazırlatılan ve yürütülen 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’dır. 

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın izleme ve değerlendirmesi için 

Strateji ve Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (SEPSİS) kullanılmaktadır 

(TÜBİTAK, 2017: 5; UDHB, 2016: 161). Ne var ki, Türkiye’de e-Devlet politikalarının 

etkinliğini ölçmeye yönelik sürekli ve sistematik bir denetim kurgusu mevcut değildir 

(TÜBİTAK, 2017: 46-47). 
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e-Devlet konusu ile doğrudan ilgili olan ve bu alanın sınırlarını çizen, yukarıda ayrıntılı 

olarak anlatılan Bilgi Toplumu ve e-Devlet strateji ve eylem planlarına ek olarak, e-Devlet 

politikalarının arka planını düzenleyen diğer bazı strateji planları da mevcuttur. Aşağıda bir 

listesi sunulan bu stratejilerde de e-Devlet ile ilgili hedef, proje ve eylemlere yer verilmiştir 

(TÜBİTAK, 2017: 1): 

 Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı 

 Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023 

 2014-2023 Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi 

 2014-2023 Kritik Altyapıların Korunması Yol Haritası Belgesi 

 Türkiye Afet Müdahale Planı 

 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı 

 2017-2019 Türkiye Yazılım Stratejisi ve Eylem Planı 

2.2.1.2. Onuncu Kalkınma Planı Döneminin Değerlendirilmesi14 

Bu bölümde Onuncu Kalkınma Planı döneminde “kamu hizmetlerinde e-devlet 

uygulamaları” başlıklı politika alanındaki (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013: 55) gelişmeler 

değerlendirilmektedir.  

Onuncu Kalkınma Planı’nın 402 numaralı ve “e-Devlet çalışmaları etkin kamu yönetimi 

bakış açısıyla yürütülecek, kurumlar üstü ve kurumlar arası düzeyde güçlü bir yönetim ve 

koordinasyon yapısına kavuşturulacaktır.” içerikli hedefi konusunda, bu yapının kurulmasına 

yönelik somut bir adım yoktur. Diğer bir deyişle, “Türkiye’de e-devletin yönetimine ilişkin 

organizasyonun etkinleştirilmesi hususunda ise bir ilerleme kaydedilememiştir.” (T.C. 

Kalkınma Bakanlığı, 2018b: 151). Bununla beraber, bu hedefe yönelik olarak Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından bir yasa tasarısı taslağı hazırlanarak söz 

konusu tasarıda e-Devlet çalışmalarının eşgüdümüne yönelik bir kurul oluşturulmasına ilişkin 

adımlar atılacağı anlaşılmaktadır. 

Plan’daki 403 numaralı ve “e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi 

sistemleri tamamlanacaktır. Ortak altyapıların kurulmasına ve ortak standartların 

belirlenmesine devam edilecek; mahalli idareler de dâhil olmak üzere, kamuda ortak 

uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Bu kapsamda MERSİS, TAKBİS, Mekânsal Adres Kayıt 

                                                           
14 Bu bölüm Kalkınma Bakanlığı’nın katkıları ile hazırlanmıştır. 
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Sistemi (MAKS), EKAP, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı ve Bilgi Sistemleri 

Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi projelerinin tamamlanmasına öncelik verilecektir. 

Kurumsal e-devlet projeleri, oluşturulacak ortak eylem planları çerçevesinde sürdürülecektir.” 

içerikli politika hedefine ilişkin olarak ise önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Üst politika 

belgeleri olan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2025-2018) ve e-Devlet Stratejisi ve 

Eylem Planı (2016-2019) çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda e-Devlet Kapısı 

kullanıcı sayısı ve sunulan hizmetlerin nicelik ve niteliğinde önemli oranda artış sağlanmıştır. 

Bu artışın rakamsal detayları bu raporun ilgili kısımlarında sunulmuştur. Birçok alanda 

gerçekleştirilen uygulama projelerine ek olarak Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ve 

T.C. Kimlik Kartı projelerinin pilot uygulamaları tamamlanarak yaygınlaştırma çalışmalarına 

başlanmıştır. Bununla beraber, Türkiye için ulusal coğrafi bilgi sistemi altlığı oluşturulması 

ihtiyacı devam etmektedir. (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018b: 152).  

Plan döneminde Onuncu Kalkınma Planı’nın 404 numaralı ve “e-Devlet uygulama ve 

hizmetlerinin geliştirilmesine ve e-Devlet Kapısına taşınmasına devam edilecektir. Yeni 

kimlik kartının tüm vatandaşlara dağıtımı tamamlanacak ve e-devlet hizmetlerinde yaygın 

kullanımı sağlanacaktır. Kamu kurumları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda 

yapılmasına imkân tanıyan e-Yazışma Projesi yaygınlaştırılacaktır.” içerikli politikaya ilişkin 

olarak, her üç alt politika alanında da (e-Devlet Kapısından hizmet sunan kurum ve sunulan 

hizmet sayı ve kalitesi, yeni kimlik kartı ile e-Yazışma uygulamasının kullanımının 

yaygınlaştırılması) ayrıntıları bu raporun çeşitli bölümlerinde sunulan başarılı faaliyetler 

gerçekleştirilmiştir. 

Başarılı bir e-Devlet sisteminin temeli olan birlikte çalışabilirlik (interoperability) 

konusunda Başbakanlık genelgeleri yayımlanmasına ve Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu 

Dairesi tarafından yıllık rehberler hazırlanmasına rağmen kamu kurumları arasında elektronik 

belge değişimi ancak yakın tarihte hız kazanmıştır15. Bu bağlamda, Onuncu Kalkınma 

Planının 405 numaralı ve “Kamu kurumlarına ait bilgi sistemlerinin birlikte işlerliği 

sağlanacaktır.” içerikli politikasına ilişkin olarak ise öncelikle kamu kurumlarının bilgi 

sistemlerinin birlikte işlerliğine yönelik bütüncül bir mevzuat çalışmasının olmadığını not 

etmek gerekmektedir.  

                                                           
15 Başbakanlık'ın 2017 yılında kamu kurumlarına telkiniyle birlikte kamu kurumları arasındaki yazışmaların ve dolayısıyla 

belge değişimi büyük çoğunluğu kayıtlı elektronik posta (KEP) üzerinden yapılmaktadır. 
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Bu konuda Kalkınma Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiş olan e-Yazışma Projesi’nin 

geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, bu konuda gerek Bilgi 

Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (“e-Sağlık Kayıtlarının Entegrasyonunun Sağlanması” -45 

numaralı eylem- ve “e-Sağlık Standardizasyonu ve Akreditasyonunun Gerçekleştirilmesi” -46 

numaralı eylem-), gerekse e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın E3.2.4 numaralı eylemi 

(mevcut bilişim sistemlerinin sektör bazında entegrasyonu, e-Devlet hizmetlerinin prensip 

olarak e-Devlet Kapısı üzerinden sunulması, merkezi kimlik doğrulama sisteminin 

yaygınlaştırılması) çerçevesinde yapılması öngörülen çalışmalara devam edilmektedir. 

Plan’ın 406 numaralı ve “e-Devlet hizmet sunumunda kullanıcı talep ve ihtiyaçlarının 

belirlenmesi ve karşılanmasında mobil uygulamalara ve e-katılıma önem verilecektir.” içerikli 

politikası ile ilgili olarak mobil uygulamaları ve e-katılımı önceleyen odaklı ve bütüncül bir 

program ya da proje hayata geçirilmemiştir. 

Plan’ın 407 numaralı ve “Kamu kurumlarının e-Devlet projesi hazırlama ve yönetme 

kapasiteleri geliştirilecek, bilgi işlem birimlerindeki insan kaynağı güçlendirilecektir.” içerikli 

politikasına ilişkin bir değerlendirme yapıldığında ise, kamu sektörü bilgi işlem birimlerinin 

başta insan kaynakları olmak üzere kurumsal kapasitelerinin yetersizliğinden kaynaklanan 

sorunlarının devam ettiği görülmektedir. Bu bağlamda Devlet Personel Başkanlığı tarafından 

kamu sektöründe bilgi teknolojilerinin kullanıldığı hizmet birimlerinde görevli personelin 

istihdamını tüm yönleriyle ele alan bir çalışma başlatılmış olup, bu çalışma ile ilgili ayrıntılı 

bilgiler bu raporun ilgili kısımlarında sunulmuştur. 

Onuncu Kalkınma Planının 408 numaralı ve “Büyük ölçekli e-Devlet projeleri yürüten 

kurumlar başta olmak üzere kamu kuruluşlarında, kurumsal stratejik planlarla uyumlu bilgi 

teknolojisi stratejisi hazırlanması yaklaşımı benimsenecektir.” içerikli politikası ile ilgili 

belirgin bir ilerleme kaydedilmemiştir. Bununla birlikte, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem 

Planının 60 numaralı eylemi de olan bu konu ile ilgili olarak eylem sorumlusu Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde ilgili kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir 

çalışma grubu kurulduğu ve bu konuda çalışmalara başladığı not edilmelidir. 

Plan’ın 409 numaralı ve “Kamu kurumlarının BİT alımlarında etkinliği artırmak üzere 

ilgili ihale mevzuatı gözden geçirilecektir.” içerikli politikası konusunda biri olumlu biri 

olumsuz olmak üzere iki ayrı değerlendirme yapılabilir. İlk olarak, Kamu İhale Kurumu 

tarafından 2010 yılından beri uygulanan Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), 
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rekabeti artırıp sözleşme bedellerini düşürerek tasarruf sağlamıştır. İkinci olarak, kamu 

kurumlarının TÜRKSAT, TÜBİTAK ve üniversitelere tanınan KİK muafiyetlerden dolayı 

ihalesiz iş yapma pratiği nedeniyle, kurumsal ihtiyaçların tanımlanmasında ve proje 

yönetiminde etkinliğin azalmasına sebep olabilmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018b: 

152). Bu muafiyetleri kullanmak kamu kurumları için hız kazandırıcı olabilirken, bazı özel 

sektör ve STK temsilcileri bu tür muafiyetlerin rekabete zarar verdiğinden yakınmaktadırlar. 

Plan’daki 410 numaralı ve “Katma değerli yeni hizmetlerin üretimi amacıyla ticari 

değeri olan veriler başta olmak üzere kamu sektörü bilgisinin paylaşımı ve yeniden kullanımı 

sağlanacaktır.” içerikli politika hususunda sınırlı düzeyde bir ilerleme sağlanabilmiştir. Konu, 

2006 yılından bu yana gündemde ve eylem planlarında yer almasına rağmen, kamu sektörü 

verisinin paylaşıldığı bir platform henüz hayata geçirilememiştir. Hâlihazırda Başbakanlık 

tarafından bu konuda yapılan çalışmanın 2018 yılında sonlandırılması ve belli sayıda 

kurumun verisinin bir portal üzerinden paylaşılması amacıyla faaliyetler sürmektedir. 

Plan’ın 411 numaralı ve “Kamu hizmetlerinin sunumunda bilgi güvenliği ve kişisel 

bilgilerin korunmasına ilişkin hukuki, idari ve teknik düzenlemeler gerçekleştirilecektir.” 

içerikli politikası ile ilgili olarak, plan döneminde birçok gelişme kaydedilmiştir. İlk olarak, 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yasalaşmış ve bu kanuna dayanılarak bir dizi 

ikincil mevzuat16 kabul edilmiştir. İkinci olarak, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun yasalaşmış ve bu kanuna dayanılarak bir dizi ikincil 

düzenleme17 yapılmıştır. Üçüncü olarak, 2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanun ile 5809 sayılı 

Elektronik Haberleşme Kanunu’na ilave edilen Ek Madde 1 ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu’na siber güvenlik ile ilgili yeni görevler verilmiş ve bir Siber Güvenlik Kurulu 

düzenlenmiştir. Dördüncü olarak, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda bir siber 

güvenlik kanununun çıkarılması (No 37) ve bir siber suçla mücadele stratejisi ve eylem 

planının oluşturulması (No 39) eylemlerine yer verilmiştir.  

Bu bağlamda plan döneminde Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planları (2013-

2014), (2015-2016), (2016-2019) kabul edilerek uygulamaya geçirilmiştir. Yine bu çerçevede 

hazırlanan bir Siber Suçlarla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı İçişleri Bakanlığı 

sorumluluğunda Başbakanlığa sunulmuş olup mevzuatla desteklenmesi beklenmektedir. 

                                                           
16 Söz konusu ikincil mevzuat, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında 

Yönetmelik, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin 

İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’tir. 
17 Bu yasa doğrudan e-Devlet alanıyla ilgili olmadığından söz konusu ikincil mevzuata burada yer verilmemiştir. 
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Beşinci olarak, TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı 

işbirliği ile Türkiye’de siber güvenlik ekosisteminin oluşturulmasına yönelik çalıştay ve 

benzeri çeşitli faaliyetler yürütülmüştür. Yine bu bağlamda TÜBİTAK SGE tarafından bir 

eğitim portalı ve bu portalde kullanılmak üzere bir güvenlik altyapı simülasyonu oluşturulmuş 

olup eğitim içeriklerinin zenginleştirmesi devam etmektedir. 

Plan’da yer alan 412 numaralı ve “Açık kaynak kodlu yazılımlar, büyük veri, bulut 

bilişim, yeşil bilişim, mobil platform, nesnelerin interneti gibi ürün, hizmet ve yönelimler 

değerlendirilerek kamu için uygun olabilecek çözümler hayata geçirilecektir.” içerikli politika 

amacı, hem Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nın “Kamuda Açık Kaynak Kodlu 

Yazılım (AKKY) Kullanımının Desteklenmesi”, hem de e-Devlet Stratejisi ve Eylem 

Planı’nın “Öncelikli Bilişim Sistemleri için AKKY Kullanımının Yaygınlaştırılması” eylemi 

ile üst düzey politika belgelerinde yerini almıştır. Bu konuda farklı kamu kurum ve 

kuruluşlarının tekil çabaları olmakla beraber politikanın sistematik ve yaygın bir biçimde 

gerçekleştirilebilmesi için somut bir adım atılmamıştır. Örneğin, merkezi yönetim için 

uygulama, platform ve altyapı bileşenlerini içeren bir kamu bulutu mevcut değildir 

(TÜBİTAK; 2017: 19). Yine bu bağlamda bulut bilişim projelerinde tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarının uyması gereken usul, esas ve standartların belirlenmesi ve kamu bulut bilişim 

altyapısının oluşturulması gerekmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018b: 152). Ayrıca, 

Türkiye için ulusal coğrafi bilgi sistemi altlığı oluşturulması ihtiyacı da devam etmektedir. 

Yine bu çerçevede, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda 64 numaralı “Kamu 

Bulut Bilişim Altyapısı Oluşturulması” eylemine yer verilmiş, bu doğrultuda hazırlanan 

Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda 2.1.1 numaralı “Kamu Entegre Veri 

Merkezlerinin Kurulması ve Uygulamaya Alınması” eylemine yer verilmiştir. Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından söz konusu eyleme ilişkin fizibilite çalışmaları 

sürdürülmektedir. Blokzincir (Blockchain) teknolojisine ilişkin olarak da TÜBİTAK-

BİLGEM bünyesinde bir araştırma birimi oluşturulmuştur. 

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nın “Kamuda Büyük Veri Pilot Uygulaması 

Gerçekleştirilmesi” eyleminde (No 49), eylemden sorumlu kurum olan SGK’da toplanmış 

büyük miktardaki yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler üzerinde çeşitli analizler 

yapılarak verimliliğin artırılması, kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi ve hizmet kalitesinin 

yükseltilmesi için büyük veri konusunda çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. 
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Yapılandırılmış veriler üzerinde kayıp kaçak analizleri veri madenciliği yöntemleri ile 

gerçekleştirilmiş, büyük veri ile ilgili çalışmalara başlanmış ancak büyük veri alanında 

yetişmiş insan kaynağı kısıtından dolayı eylem beklenen seviyeye ulaşamamıştır. 

Ayrıca, TÜBİTAK tarafından büyük veri alanında Bulut Bilişim ve Büyük Veri 

Araştırma Laboratuvarı (B3 Lab) Ar-Ge Projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında; bulut 

bilişim ve büyük veri alanında ileri düzeyde araştırmalar yapılması, bu alanda çalışan ve 

çalışacak olan kişi, kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık verilmesi ve bu alanda ihtiyaç 

duyulan ürünlerin yerli kaynaklarla geliştirilmesine öncülük edilmesi hedeflenmektedir.  

Proje kapsamında bulut tabanlı depolama yazılımı altyapısı ve ilgili bileşenler 

geliştirilmekte olup, bu alandaki açık kaynak kodlu ürünlerin kamuda yaygınlaştırılmasına 

yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, farklı kurum ve belediyeler ile büyük veri alanında 

işbirlikleri gerçekleştirilmekte, eğitimler verilmektedir.   

Onuncu Kalkınma Planı’nda yer alan politikaların yukarıda aktarılan 

değerlendirmesinden sonra plan döneminde karşılaşılan sorunlardan da söz etmek 

gerekmektedir. Bu bağlamda ilk olarak, e-Devlet projelerinin tasarlanması ve yürütülmesinde 

kurumların örgütsel yapısındaki ve yönetimindeki eksikliklerin yanı sıra, bilgi işlem 

birimlerinin başta insan kaynakları olmak üzere kurumsal kapasitelerinin yetersizliğinden 

kaynaklanan sorunlar devam etmektedir. Bu konu bu raporun ilgili bölümünde ayrıntılı olarak 

ele alınmıştır.  

Tablo 1: e-Devlet Alanındaki Gelişmeler ve Hedefler  

Kategori 2006 2012 2013 
2018 

Hedefi 
Gerçekleşen (Yıl) 

e-Devlet Hizmetlerini Kullanan 

Bireyler (1) 
26,7 (2) 45,1  48,0  65,0  59 (15 Mart 2018) 

e-Devlet Hizmetlerini Kullanan 

Girişimler (3) 
66,2  81,5 (4)  85,0  90,0  91,3 (2017) 

e-Devlet Hizmetlerinden 

Memnuniyet Oranı (5) 
95,06 (6)  94,4  97,5  98,0  93,9 (2016) 

e-Devlet Kapısı Kayıtlı Kullanıcı 

Sayısı (Milyon Kişi) (7)  
0,01  13,8  15,0  30,0  36,5 (15 Mart 2018) 

e-Devlet Kapısından Sunulan Hizmet 

Sayısı (7) 
22 (8)  547  700  3.000  3.038 (15 Mart 2018) 

Kaynak: Onuncu Kalkınma Planı, s. 54. 

(1) 16-74 yaş aralığında bulunan internet kullanıcıları içinde e-devlet hizmetlerinden yararlananların oranıdır. 

(2) 2007 yılı verisidir. 

(3) 10 ve daha fazla çalışanı bulunan tüm girişimler içinde e-devlet hizmeti kullanan girişimlerin oranıdır. 
(4) 2011 yılı verisidir. 

(5) Çok memnun, memnun ve orta düzeyde memnun olanların toplam e-devlet hizmetleri kullanıcı sayısına oranıdır. 

(6) 2009 yılı verisidir. 

(7) e-Devlet Kapısı 2008 yılında kullanıma girdiği için bu rakamlar 2008 yılına aittir.  

(8) Aralık 2008 verisidir. 
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Yukarıda Tablo 1’de Onuncu Kalkınma Planı’nda yer alan “e-Devlet Alanında 

Gelişmeler ve Hedefler” verilmiştir. Bu raporun ilgili bölümlerinde Tablo 1’de konulan 

sayısal hedeflere ulaşılma dereceleri ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. 

2.2.1.3. Usul, Esas ve İlkeler  

Türkiye’deki mevcut ve muhtemel e-Devlet proje ve faaliyetlerine temel teşkil edecek 

ve onları yönlendirecek başlıca usul, esas ve ilkeler, 2016 tarihli ve 29820 sayılı “e-Devlet 

Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” metninin “e-

Devlet hizmeti” kavramını tanımlayan 4-c Maddesinde şu şekilde sayılmıştır: 

 Hizmet süreçlerinin vatandaş odaklı olarak yeniden yapılandırılması, 

 Kurumlar arası (İleriki aşamalarda muhtemelen kamu sektörü ile diğer yönetişim 

aktörleri/paydaşlar arasındaki) veri paylaşımını artırıcı, 

  Hizmet sunumunda daha hızlı, güvenli, etkili, verimli olma (e-Devletin idari 

faydaları), 

 Hizmet sunumunda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırma (e-Devletin 

siyasi/demokratik faydaları), 

 Kamu hizmetleri elektronik ortama aktarılırken temel hak ve özgürlüklere riayet 

edilmesi ve 

 Kamu hizmetleri elektronik ortama aktarılırken mahremiyetin gözetilmesi. 

Bu amaç, ilke ve esaslara ek olarak, daha ayrıntılı ve uygulama-odaklı usul, esas ve 

ilkeler, yine aynı yönetmeliğin 5. Maddesinde, e-Devlet projelerinin hayata geçirilmesinde ve 

e-Devlet hizmetlerinin sunumuna ilişkin faaliyetlerdeki hizmet sunum ilkeleri olarak şu 

şekilde belirlenmiştir: 

a) Kullanıcı odaklı ve erişilebilir olması, 

b) Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, 

c) Siber güvenliğin sağlanması, 

ç) Kesintisiz ve kaliteli hizmet sağlanması, 

d) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, 

e) e-Devlet altyapısının oluşturulması, kurumlar arası bilgi paylaşımının ve birlikte 

çalışabilirliğin sağlanması amacıyla Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberine riayet 

edilmesi, 

f) Kişisel verilerin korunması ve mahremiyet prensibinin de dikkate alınarak, temel hak 

ve özgürlüklere riayet edilmesi, 
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g) Bilişim sistemlerinin güvenliğine yönelik ulusal ve uluslararası standartlara 

uyulması, 

ğ) Elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarının paylaşımına açık olan verilerin 

ayrıca kişilerden talep edilmemesi, yalnızca sunulan hizmetin gerektirdiği verilerin 

istenmesi, 

h) Kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olarak, mobil cihazlar da dâhil olmak üzere güncel 

teknolojinin gerektirdiği mümkün olan bütün elektronik erişim ortamlarından hizmet 

sunulabilmesinin sağlanması, 

ı) Kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulan ve işlenen elektronik ortamdaki verilerin, 

kaynakların verimliliğinin sağlanması ve mükerrerliğin önlenmesi ilkeleri çerçevesinde 

katma değerli hizmetler yaratmak üzere mer’i mevzuattan kaynaklanan istisnalar saklı 

kalmak kaydıyla paylaşılması, 

i) Gereksinimlerin karşılanmasında yerli ürün ve hizmet kullanımının teşvik edilmesi, 

j) Açık standarda dayalı ürün/hizmetlerin tercih edilmesi, mükerrer ve birbiriyle örtüşen 

yatırımlardan kaçınılması, 

k) Proje ve uygulamalarda, herhangi bir teknoloji tercihini öne çıkartmayan ve 

teknolojik bağımlılık yaratmayan çözümlerin benimsenmesi, 

l) Ödeme gerektiren hizmetlere ilişkin tahsilatların elektronik ortamdan alınabilmesi. 

2.2.2. Mevzuat (Anayasa, Kanunlar ve İkincil Düzenlemeler) 

e-Devlet konusunu yönetsel örgütlenme, mali konular, personel yönetimi vb. 

boyutlarıyla ele alan bir temel e-Devlet kanunu yoktur. Bu konu ile ilgili yasal düzenlemeler 

farklı yasa ve yönetmeliklerde dağınık bir şekilde bulunmaktadır. Aşağıda bu alandaki mevcut 

mevzuat, Anayasa maddesi, yasalar ve yasa maddeleri ve yönetmelik gibi ikincil mevzuat 

şeklinde, özet olarak sunulmuştur. Bu özet hazırlanırken normlar hiyerarşisi her zaman 

gözetilmeksizin, önce e-Devlet konusu ile doğrudan ilgili mevzuat ile geçmişteki ve mevcut 

yasa taslakları incelenmiş; sonra da konuyla dolaylı olarak ilgili mevzuat okuyucuya 

sunulmuştur. 

1982 Anayasası’nda e-Devlet ile doğrudan ilgili bir madde yoktur. Bununla birlikte, 

özel hayatın ve kişisel bilgilerin gizliliğinin vatandaşların e-Devlet hizmetlerini kullanıp 

kullanmama kararını verirken önemli bir değişken olmasından hareketle aşağıda bu konuyla 

ilgili bir madde incelenmiştir. 

1982 Anayasası’nda 20. Madde özel hayatın gizliliğini düzenlemektedir. Anayasa’da 

2010 yılında yapılan son değişiklik ile söz konusu maddenin başlığı, “Özel Hayatın Gizliliği 

ve Korunması” şeklini almıştır. Maddenin metnine ise şu eklemeler yapılmıştır:  
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(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/2 md.) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını 

isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında 

bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve 

amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, 

ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin 

korunmasına ilişkin esas ve usûller kanunla düzenlenir.  

Bu düzenleme ile e-Devlet uygulamalarında hassas bir konu olan kişisel verilerin 

mahremiyetinin korunması anayasal güvence altına alınmıştır. 

e-Devlet konusu ile doğrudan ilgili mevzuat ise şu şekilde sıralanabilir: 

Geçmişte e-Devlet konusuyla ilgili bir temel kanun çıkartmak amacıyla bazı çalışmalar 

yapılmıştır. Örneğin, 2009 yılı Aralık ayında "e-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı 

Taslağı" başlığı altında bir metin Başbakanlık tarafından kamuoyu ve kamu kurum ve 

kuruluşları ile paylaşılmış ama bu metnin TBMM'de tartışılıp yasalaşma imkânı olmamıştır. 

Türkiye’de bir bilgi toplumu ajansı da kurulmasını öngören bu taslakta kanunun amacı şu 

şekilde ifade edilmiştir: 

Bu Kanunun amacı e-devlet hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları 

belirlemek, e-devlet ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini planlamak, koordine etmek ve bu 

kanunda verilen görevleri yapmak üzere oluşturulan Kurullar ile kurulan Bilgi Toplumu 

Ajansının teşkilat yapısı, görev ve yetkilerini düzenlemektir. 

Günümüzde ise e-Devlet konusu ile ilgili mevzuat alanında ise en önemli örnek, 2011 

tarihli 655 sayılı KHK’dır (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname). Bu KHK ile “e-Devlet hizmetlerinin 

kapsamı ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hizmetlere ilişkin eylem 

planları yapmak, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek, gerekli düzenlemeleri 

yapmak ve bu kapsamda ilgili faaliyetleri koordine etmek (Madde 2-f)” görevi bu bakanlığa 

(UDHB) verilmiştir.  

Yukarıda anılan 2011 tarihli 655 sayılı KHK’ya dayanılarak Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede 3 Eylül 2016 tarihinde yayımlanarak 

yürürlüğe giren 29820 Sayılı “e-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik” ile “bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde, e-Devlet 

hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hizmetlere 

ilişkin eylem planları yapmak, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütme” (Madde 1) 

görevi, merkezi idare ve yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde (Madde 2), Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na (UDHB) verilmiştir.  
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Yönetmelikte e-Devlet hizmeti, e-Devlet Kapısı gibi temel kavramlar tanımlanmış 

(Madde 4); hizmet sunum ilkeleri açıklanmış (Madde 5) ve e-Devlet konulu faaliyetlerde 

başta UDHB olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile e-Devlet Kapısı işletmecisinin 

görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır (Madde 6-8). Yönetmelikte ayrıca başta “izleme ve 

raporlama faaliyetleri” olmak üzere “e-Devlet Hizmetlerinin İzleme ve Değerlendirilmesi” 

süreç ve aktörleri de ayrıntılı olarak tarif edilmiştir. 

Bu alandaki bir diğer önemli ikincil mevzuat ise 31 Temmuz 2009 ve 27305 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara 

İlişkin Yönetmelik”tir.  Bu yönetmelik ile kamu hizmetlerinin sunumuna ilişkin olarak bu 

hizmetlerin etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu 

yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir 

şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esaslar 

düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 4. maddesi ile esas olarak idarelerin basılı ortamdaki bilgi ve 

belgelerin elektronik ortama taşınması ve veri tabanlarının diğer idarelerle paylaşılması, 

sunulan kamu hizmetlerine yönelik başvuruların elektronik ortamda da yapılmasına, sürecin 

başvuru sahibince izlenebilmesine ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine 

yönelik tedbirlerin alınması ve bu hizmetlerin e-Devlet Kapısına eklenmesinin sağlanmasına 

ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Yine aynı yönetmeliğin 8. Maddesinin c bendi ile zorunlu 

olmadıkça, işlemin tekemmülü aşamasına kadar belge talep edilmemesi hususu hüküm altına 

alınmıştır. 

Bu konuda güncel bir gelişme olarak, bu raporun kalem alındığı 15 Mart 2018 tarihi 

itibarıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan, ihtiyaç 

duyulan e-Devlet ve siber güvenlik düzenlemelerini içeren bir yasa tasarısı taslağı hazırlama 

faaliyetleri bir torba yasa çalışması kapsamında sürmektedir.  

Bu taslak ile 5809 Sayılı Kanunun tanımlar bölümüne e-Devlet ile ilgili, doğrulanabilir 

belge, e-Devlet hizmeti, e-Devlet kapısı, endüstriyel kontrol sistemi ve iki aşamalı kimlik 

doğrulama kavramlarının tanımları eklenmiştir. Ayrıca, ilkeler bölümüne e-Devlet 

hizmetlerinin sunumuna ilişkin “e-Devlet hizmetlerinin kullanıcı odaklı, erişilebilir, güvenli 

ve kesintisiz sağlanması ile kurumlar arası veri paylaşımının daha etkin yapılması” ibaresi 

konulmuştur. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın e-Devlet konusundaki 

görevleri ayrıntılı bir biçimde tekrar kaleme alınmıştır. Ayrıca, e-Devlet çalışmalarında 
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işbirliğini ve eşgüdümü sağlamak üzere Bakanın başkanlığında çeşitli bakanlıkların 

müsteşarları ve Bakan tarafından belirlenen üst düzey kamu görevlilerinden oluşan e-Devlet 

Koordinasyon Kurulu’nun kurulmasına yönelik düzenleme yapılmıştır18. 

Bu bağlamda, kamu bilişimi alanında sürekli çalışan bir izleme-değerlendirme kurulu 

modeli olarak 2003 ile 2010 yılları arasında faaliyet gösteren E-Dönüşüm Türkiye İcra 

Kurulu'nun yapı ve faaliyetlerinin incelenmesi faydalı olabilir. Bu tür kurullar oluşturulurken 

üyelerinin tüm sektörlerden ve paydaşlardan temsili bir şekilde seçilmesine ve bu yapıların 

doğrudan idari sistemin tepe noktasına bağlanmasına dikkat edilmesi yararlı olabilir. 

Taslakta aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları arasında devlet sırrı niteliği taşıyan 

veya gizlilik içeren veriler hariç veri paylaşımının elektronik ortamda e-Devlet kapısı 

üzerinden yapılmasına ilişkin bir düzenleme de yapılmıştır. Ayrıca, veri paylaşımına ilişkin 

usul esas düzenlenerek e-Devlet Koordinasyon Kurulu’nca onaylanması planlanmıştır. 

Taslakta son olarak, e-Devlet kapısı üzerinden alınan doğrulanabilir belgelerin ilgili 

kurumlardan alınan resmi belgeler ile aynı hukuki değere sahip olmasına, iki aşamalı kimlik 

doğrulama yöntemi ile giriş yapılarak e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilen işlemler için 

ayrıca bir ıslak imza ya da şahsen başvuru şartı aranmadan bu işlemler ilgili makama yapılan 

şahsi başvurularla aynı hukuki geçerliliğe sahip olmasına ilişkin bir düzenleme de yapılmıştır. 

e-Devlet konusu ile dolaylı olarak ilgili mevzuata ise aşağıdaki örnekler verilebilir: 

2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunuyla demokratik, şeffaf ve hesap 

verebilir bir yönetim sisteminde vatandaşların kamu örgütlerine ait bilgilere erişme haklarını 

kullanmasının yöntem ve sınırlarını düzenlemektedir. Bu çerçevede yasada bilgi edinme 

hakkının sınırlarından da bahsedilmiştir. 

e-Devlet ile ilgili bir başka yasa ise 2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza 

Kanunu’dur. Bu yasayla elektronik imza uygulamasının hukuki ve teknik boyutları 

düzenlenmektedir. Bu kanunun sonucunda, elektronik imza hukuki olarak ıslak imzaya (elle 

atılan imzaya) eşdeğer hâle gelmiştir.  

Bir diğer yasa ise 2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu’dur. Bu yasa ile 

devletin kamu hizmeti ve temel vatandaşlık hakkı sayılan, temel internet hizmeti de dâhil bazı 

iletişim hizmetlerini vatandaşın alması için atması gereken adımları ve bu çabaların 

                                                           
18 Bu konuda daha ayrıntılı bilgiye Mevcut Durum bölümünün “Organizasyon ve Yönetişim” kısmında yer verilmiştir. 
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finansmanını düzenlemektedir. Bu yasa ile devlet kaliteli ve kesintisiz temel iletişim 

hizmetlerinin vatandaşlar arasında yaşanılan bölge, sosyo-ekonomik durum ve engellilik gibi 

farklar gözetilmeden herkese sağlanmasını kendine amaç edinmiştir.  

Bu bağlamda ele alınabilecek diğer bir yasal düzenleme olan 2004 tarihli ve 5237 sayılı 

Türk Ceza Kanunu’nun 10. bölümünde, bilişim sistemine girme (Madde 243), sistemi 

engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (Madde 244) ve banka veya kredi 

kartlarının kötüye kullanılması (Madde 245) gibi bilişim alanındaki suçlar tanımlanmış ve bu 

suçlar için hapis ve para cezaları düzenlenmiştir.  

Yine bu çerçevede, 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Elektronik 

Ortamdaki Kayıtlar ve Elektronik Cihazla Belge Düzenleme konusundaki mükerrer madde 

242’de (Ek madde: 28/08/1991 3762/3 md.) “elektronik cihazlarla düzenlenen belgeler ile 

özel cihazlardan çıkarılan pulları ihtiva eden belgeler bu Kanun hükümlerine uygun olarak 

düzenlenmiş belge hükmündedir” düzenlemesi yapılmıştır. Aynı yasa maddesinin ek bir 

fıkrasında (28/12/2001, 4731 S.K./4. md.) elektronik defter, elektronik belge ve elektronik 

kayıt gibi yeni kavramlar düzenlenmiştir. Ayrıca, Türk Borçlar Kanunu’nun 15. maddesinde 

“Güvenli elektronik imza da, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukukî sonuçlarını doğurur.” 

düzenlemesi vardır. 

Bu çerçevede değerlendirilebilecek güncel bir diğer örnek de Resmi Gazete’de 7 Nisan 

2016’da yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur. Yasanın amacı 

“kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve 

özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile 

uyacakları usul ve esasları düzenlemek” (Madde 1) olarak tarif edilmiştir. Bu kanun ile 

verilen görevleri yerine getirmek üzere, idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini 

haiz Başbakanlıkla ilişkili “Kişisel Verileri Koruma Kurumu” kurulmuştur (Madde 19). 

2.2.3. Organizasyon ve Yönetişim 

2.2.3.1.  Kurumlar üstü 

Türkiye’de ne e-Devlet faaliyetlerinin kurumlar üstü ve kurum içi eşgüdümünden 

sorumlu olarak tüm e-Devlet ekosistemine etki edebilen bir örgütlenme modeli, ne de tüm 

kamu sektöründen sorumlu bir Kamu Bilişim Tepe Yöneticisi (CIO) pozisyonu mevcut 

değildir.  
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Bununla birlikte, 15 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirilen Bilim ve Teknoloji Yüksek 

Kurulu’nun (BTYK) yirmi beşinci toplantısında e-Devlet hizmetlerine ilişkin konular ve 

gelişmeler gündeme alınmıştır. Toplantıda 2013/102 numaralı karar ile “e-Devlet 

çalışmalarının yürütülmesi ve koordinasyonuna yönelik karar ekinde yer alan organizasyon 

modelinin geliştirilerek BTYK’nın yirmi altıncı toplantısına sunulması” ve bu karara ilişkin 

çalışmaların da UDHB sorumluluğunda yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar kapsamında 

UDHB tarafından taslak bir model hazırlanarak BTYK’nın otuzuncu toplantısında 

sonuçlandırılmak üzere BTYK sekretaryasına sunulmuştur. 

Yine bu amaçla, Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı'nda (2016-2019) yer alan "e-

Devlet Ekosisteminin Oluşturulması" eylemi (E1.1.1) ile söz konusu e-Devlet Organizasyon 

Modelinin kurulması ve işler hale getirilmesi planlanmaktadır (TÜBİTAK, 2017: 8, 29). 

Türkiye’de e-Devlet alanındaki faaliyetleri yürütülen örgütsel yapı, yukarıda aktarılan 

mer’i mevzuat gereği çok parçalıdır. Bu parçalı örgütsel yapı, 2011 yılında bakanlıkların 

teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamelerle gerçekleştirilen düzenlemeler 

sonrasında şekillenmiştir. Bu çok parçalı yapıda yer alan kurumlar ve görevleri şu şekilde 

özetlenebilir (TÜBİTAK, 2017: 5-7): 

2011 tarihli ve 655 sayılı KHK (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname) ile “e-Devlet hizmetlerinin 

kapsamı ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hizmetlere ilişkin eylem 

planları yapmak, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek, gerekli düzenlemeleri 

yapmak ve bu kapsamda ilgili faaliyetleri koordine etmek (Madde 2-f)” görevi bu bakanlığa 

(UDHB) verilmiştir. Yine aynı KHK ile, UDHB Haberleşme Genel Müdürlüğü İnternet 

altyapısı dâhil BİT altyapılarının geliştirilmesi, regülasyonu ve siber güvenliğinin sağlanması 

ile e-Devlet usul ve esaslarının belirlenmesi ve ilgili faaliyetlerin koordine edilmesi görev ve 

sorumluluğunu üstelenmiştir. 

UDHB tarafından ayrıca; 2016 -2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın 

hazırlanması ve eylem planı izleme sistemi oluşturularak eylemlerin ilerleme durumunun 

izlenmesi, e-Devlet yönetmeliğinin hazırlanması, e-Devlet kapısına hizmet entegrasyon 

süreçlerinin koordine edilmesi, e-Devlet Kapısına entegre edilecek kamudan vatandaşa, özel 

sektöre ve kamuya sunulan hizmetlerin belirlenmesi, takvimlendirilmesi ve entegrasyonların 
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takibi, bütünleşik yani kurumlar/birimler arası veri paylaşımı ile sunulan hizmetlerin 

belirlenmesi ve entegre edilmesi çalışmaları da yürütülmektedir 

e-Devlet alanındaki faaliyetlerde etkili olan bir diğer bakanlık ise Kalkınma 

Bakanlığı’dır. 2011 tarihli ve 641 Sayılı KHK (Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname) ile ulusal hedefler ile uyumlu bilgi toplumu ve bilgi 

ekonomisi politikalarının hazırlanması ve kamu BİT yatırımları dâhil kamu yatırımlarının 

planlanması sorumluluğu verilen Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi, e-Devlet konulu 

faaliyetler yürütmektedir. Bu duruma en önemli ve güncel örneklerden biri, 11. Kalkınma 

Planı hazırlıklarına katkı verilmek üzere hazırlanan okumakta olduğunuz e-Devlet 

Hizmetlerinin Geliştirilmesi Çalışma Grubu Raporu’nun bu birimin eşgüdümünde 

hazırlanmakta oluşudur. 

Bunlara ek olarak, 2011 tarihli ve 635 Sayılı KHK’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün BİT sektörü dâhil Ar-Ge’ye yönelik 

politikalar, teşvikler ve standartlardan sorumlu olacağı belirtilmiştir. 

e-Devlet alanındaki bir diğer kamu politikası aktörü ise Başbakanlık İdareyi Geliştirme 

Başkanlığı’dır. Temelde kamu yönetimi reformunun bir uygulama aracı olan e-Devlet 

faaliyetleri, 1984 tarihli ve 3056 Sayılı Kanun ile kamu yönetiminin geliştirilmesi, idari usul 

ve işlemlerin kolaylaştırılmasından ve mevzuat çalışmalarının koordine edilmesinden sorumlu 

tutulan Başkanlık’ın ilgi ve faaliyet alanına girmektedir. 

Bu minvalde son olarak; bakanlıklara bağlı bazı kuruluşların da e-Devlet alanında 

faaliyet gösterdiği kaydedilmelidir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (genişbant, e-imza, bilgi güvenliği ve posta hizmetleri, 

vb. alanlarda düzenlemeler yapma), BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale 

Merkezi (USOM) ve Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. (TÜRKSAT; uydu 

teknolojilerindeki faaliyetler, e-Devlet Kapısı’nın işletilmesi, vb.) gibi örnekler bu 

kapsamdadır. Benzer şekilde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bağlı enstitüleri ile bilgi toplumu ve e-Devlet 

için gerekli kapasite ve yetkinliklerin oluşmasına ve geliştirilmesine katkı vermekte; Türk 

Standardları Enstitüsü (TSE) ise bilişim teknolojileri ve siber güvenlik konularındaki 

standartlar konusunda çalışmaktadır (TÜBİTAK, 2017: 7-8).  
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Oluşturulan bu sistemde hem kurumların, hem de kişilerin dijital olgunluğunun ölçümü 

ve artırılması çok önemlidir. Bu amaçla Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer 

alan “Ulusal e-Devlet Olgunluk Seviyesi Ölçümleme Mekanizmasının Oluşturulması” 

(E.1.1.6) eylemi doğrultusunda, TÜBİTAK BİLGEM-YTE tarafından uluslararası örnekler 

dikkate alınarak, kurumsal ve ulusal düzeyde e-Devlet olgunluk düzeyinin belirlenmesi için 

bir model oluşturulmuştur. Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi başlığı altında 

ortaya konulan model kullanılarak, kamu kurumları ve sundukları hizmetlerin dijital 

olgunlukları hakkında ölçümleme çalışmaları yürütülmektedir. Bu model içinde kamu işletim 

ve bakım proje ve faaliyetleri için bir İşletim ve Bakım Rehberi bulunmaktadır. Ayrıca, 

TÜBİTAK BİLGEM YTE tarafından kamu kurumları, özel sektör, akademi ve STK’lar gibi 

paydaşlar arasında bilgi paylaşımı sağlamak için bir web sitesi 

(https://www.dijitaldonusum.gov.tr) faaliyete sokulmuştur (Ünlü, 2017). Bireysel düzeyde 

ise, örneğin Kamu Bilişim Tepe Yöneticiliği (CIO) alanında, dijital yetkinliklerinin 

kazandırılmasına yönelik sürekli ve bütüncül bir program henüz mevcut değildir (TÜBİTAK, 

2017: 30). 

Türkiye’de e-Devlet sistem, süreç ve aktörlerinin yönetimi/eşgüdümü görevi, yukarıda 

da aktarıldığı üzere, 2011 tarihli ve 655 sayılı KHK ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı’na verilmiştir. e-Devlet proje ve faaliyetlerinin örgütsel düzeydeki sevk ve 

idaresinde dünyadaki uygulamalar da incelendiğinde, e-Devletin yönetiminde örgütsel yapı 

tercihi olarak Türkiye gibi tekçi (üniter) devlet yapılarında genellikle bakanlık 

örgütlenmelerinin, federal devlet yapılarında ise içinde çoğunlukla ilgili bakanlığın yanı sıra 

kurum, ofis, konsey adını taşıyan bazı özerk örgütlerin de bulunduğu çok-kurumlu bir yapının 

tercih edildiği görülmektedir (Bensghir, 2000: 34-36).  

Bensghir, 2000 yılında, bir Bilgi Toplumu Bakanlığı kurulması yönündeki yasa 

tasarısını incelediği çalışmasında, eşgüdümden çok hizmet vermeye yönelik tasarlanmış 

bakanlık yapısının e-Devlet alanındaki gelişmeleri yönetmek ve yönlendirmek için yeterli 

olamayacağı tespitinde bulunmuştur (Bensghir, 2000: 38, 58). Yazar, kurumsal yapılanma 

açısından doğrudan Başbakana bağlı bir Bilgi Toplumu Müsteşarlığı’nın gerekli eşgüdüm ve 

yaptırım gücüne sahip olacağından dolayı, bakanlık yapısına göre amaca daha çok hizmet 

edeceğini belirtmiştir. Müsteşarlık yapısı tercih edilecekse, kararların mümkün olduğunca 

yerinden alındığı ve ekip çalışmasına dayalı, uzman yönetsel ve teknik kadroların gereken 

tüm kurumlardan alınıp bir araya getirildiği bir yapıyı tavsiye etmiştir (Bensghir, 2000: 59- 
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60). Yazar, son olarak, e-Devlet alanındaki gelişmelerin sevk ve idaresinde ağ örgütlenme ve 

sanal örgütlenmenin de tartışılması gerektiğini belirtmiştir (Bensghir, 2000: 58, 60). 

e-Devlet proje ve faaliyetlerinin sevk ve idaresinde, Bensghir’in ortaya koyduğu öneriye 

benzer şekilde, bakanlık yerine orta büyüklükte bir yapı ve özel sektörden hizmet alımı 

öngören bir e-Devlet Ajansı şeklinde bir bağımsız idari otorite/üst kurul benzeri bir yapıyı 

öngören 2009 tarihli “e-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı Taslağı” ise yasalaşma 

imkânı bulamamıştır. Söz konusu taslakta eşgüdümü sağlamak üzere her kurumda bir e-

Dönüşüm yöneticisi atanması ve bir e-Dönüşüm paneli kurulması öngörülmüş idi19. 

2.2.3.2. Kurumlar arası 

Mevzuat kısmında bahsedilen, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

tarafından hazırlanan yasa tasarısı taslağı da e-Devlet alanındaki örgütlenme/yönetişim 

yapısına eklemeler yapmaktadır. Taslakta e-Devlet ve kurumlar arası veri paylaşımı 

çalışmalarında işbirliğini ve eşgüdümü sağlamak üzere Bakanın başkanlığında Adalet 

Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve 

Maliye Bakanlığı müsteşarları ile Bakanlık Müsteşarı ve Bakan tarafından belirlenen üst 

düzey kamu görevlilerinden oluşan e-Devlet Koordinasyon Kurulu’nun kurulmasına yönelik 

düzenleme yapılmıştır. Tasarıda e-Devlet Koordinasyon Kurulu’nun görevleri şu şekilde 

sıralanmıştır: 

a) e-Devlet çalışmaları ile ilgili politika, strateji, hedef ve eylem planlarını onaylamak 

ve ülke çapında etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik tedbirleri ve önerileri karara 

bağlamak. 

b) Kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasını ve ortak projelerin geliştirilmesini karara 

bağlamak. 

c) Kurumlar arası elektronik ortamda veri paylaşımına ilişkin usul ve esasları 

onaylamak ve elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden paylaşılmayacak devlet sırrı veya 

gizlilik içeren verilere ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin öneride bulunmak. 

2.2.3.3. Kurum içi  

Kurum düzeyinde genelde bilişim, özelde de e-Devlet faaliyetlerinin önemi artmaktadır. 

Bu önem artışı, bu faaliyetlerden sorumlu birimlerin birçok kamu kurum ve kuruluşunda daire 

başkanlığı düzeyinden genel müdürlük düzeyine yükseltilmesi ile somutlaşmaktadır. Bu 

                                                           
19 Bu konunun ayrıntılı bir analizi için bakınız Yıldız, M. (2011). TÜBA Açık Ders Malzemeleri, Bilgi Toplumu ve Kamu 

Yönetimi: e-Devlet Başlıklı Ders Notları, Online: http://www.acikders.org.tr/course/view.php?id=67, Erişim Tarihi: 28 Şubat 

2018. 
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birimler kurumlardaki strateji geliştirme birimleriyle beraber kurumdaki e-Devlet 

faaliyetlerinin sevk ve idaresine katkı vermektedirler (TÜBİTAK, 2017: 30). 

Yukarıda da ifade edildiği üzere, Türkiye’de tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki e-

Devlet konulu faaliyetlerin eşgüdüm ve denetimini yapacak bir Kamu Bilişim Tepe Yöneticisi 

bulunmamaktadır. Benzer şekilde, kurum bazında da bir Bilişim Tepe Yöneticisi (CIO) 

bulunmamaktadır. Bir TÜBİTAK raporunda (2017: 29), kurumdaki Bilişim Tepe Yöneticisi 

görevinin bakanlıklarda strateji geliştirme, idari modernizasyon ve bilgi işlemden sorumlu 

olan müsteşar yardımcısı tarafından yerine getirilebileceği belirtilmiştir. 

e-Devlet konulu faaliyetlerin kurum düzeyinde sevk ve idaresi için, kurumlar arası 

düzeyde Başbakanlık koordinasyonunda müsteşar yardımcıları düzeyinde belirli aralıklarla 

gerçekleştirilen eşgüdüm toplantılarının kurumlar düzeyinde daire başkanları arasında 

gerçekleştirilmesinin de kurum içi eşgüdümü artıracağı belirtilmiştir (TÜBİTAK, 2017: 29). 

2.2.4. Bilişim Personeli Sistemi (İnsan Kaynakları) 

Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunumuna ilişkin faaliyetlerin istenilen ölçüde 

gerçekleştirilebilmesi için sunulan bu hizmete dair birçok unsurun etkinliğinin sağlanması ve 

işler kılınması zorunludur. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında istihdam edilen insan 

kaynağı da e-Devlet hizmetlerinin etkin sunumunda kritik önem arz eden unsurlardan biridir. 

Bu konuda Devlet Personel Başkanlığı'nda bir komisyon kurulmuş ve bu komisyon, kamu 

sektöründe bilişim personelinin istihdamının çeşitli boyutlarının düzenlenmesi konusunda 

çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi bu raporun bilişim personeli ile 

ilgili bölümlerinde sunulmuştur. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında e-Devlet hizmet sunumunda ve diğer alanlarda bilgi 

teknolojilerinin kullanıldığı tüm faaliyetlerde istihdam edilen bilişim personelinin genel 

durumuna ilişkin çeşitli çalışmalarda değerlendirmeler yapılmış, e-Devlet çalışmalarında 

başarıya ulaşılması için nitelikli insan kaynağı kapasitesinin artırılması adına birçok politika 

geliştirilmiştir. 

Kamu sektörü bilişim personeli ile ilgili olarak, Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem 

Planı'nda (2016-2019) yer alan "e-Devlet Ekosisteminin Oluşturulması" eylemi (E1.1.1), 

kamu sektörü bilişim personelinin sayı ve niteliklerini artırıcı faaliyetleri de içermektedir. 

Benzer şekilde, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’ndaki (2015-2018) “Kamu Bilişim 



32 
 

Personeli İstihdamının Düzenlenmesi” eylemi (No 61) ve Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem 

Planı'ndaki “e-Devlet Çalışmalarında Görev Alan İnsan Kaynağı İçin Politikaların 

Oluşturulması" eylemi (E1.2.2) bilişim personelinin yetkinliklerinin geliştirmeyi, özlük 

haklarını iyileştirmeyi ve bir bilişim uzmanlığı kadrosu ihdas etmeyi amaçlamaktadır. Bu 

bağlamda, bilişim personelinin uzman memur statüsünde istihdamı ve norm kadroların 

hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır (TÜBİTAK, 2017: 31). 

Bu alanda incelenen en önemli konulardan biri, sözleşmeli bilişim personeli 

konusundadır. Kamu sektöründeki bilişim birimlerinde nitelikli personelin yüksek ücretle 

istihdam edilmesine imkân sağlama amacıyla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

kapsamında istihdam edilen sözleşmeli bilişim personeli konusu bazı açılardan tartışmalı bir 

uygulama olmakla beraber genişletilmesine yönelik çalışmalar da yapılmaktadır20. 

Bu düzenlemenin uygulamada kamu kurum ve kuruluşları için beklenilen faydayı 

sağlayıp sağlamadığı hususu incelenmelidir. Bu hususta DPB çalışmasında kurumsal görüşler 

dile getirilirken; 375 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen sözleşmeli bilişim personelinin 

sözleşme ücretleri kurumdan kuruma değişiklik gösterdiğinden dolayı kurumlar arası 

geçişlerin fazla olduğu; bu durumun kurumlar için pek çok sıkıntı yarattığı, ayrıca çok sınırlı 

bir alanda ve çok az sayıda kurumu kapsadığı, istenilen sertifikalara sahip az sayıda kişi 

olduğu için istenilen nitelikte personelin elde edilemediği belirtilmiştir. 

Bununla beraber, sözleşmeli bilişim personeli istihdamı yoluyla elde edilen kurumsal 

fayda ile bu süreçte yaşanan uygulama sorunlarının farklı konular olduğunun ve birbirleri ile 

karıştırılmaması gerektiğinin altını çizmek gerekir. 

Doğası gereği sınırlı sayıda kamu kurumunda uygulanma imkânı bulan sözleşmeli 

bilişim istihdamı konusunun ayrı bir çalışmada ele alınması ve başta büyük ölçekli bilgi işlem 

birimlerinde aranacak niteliklerin tespiti ve uygulanmasına yönelik olmak üzere yeni bir 

çalışma yapılması, istihdam türüne bağlı sözleşmeli bilişim personeli sayısı ile ödenecek 

sözleşme ücretinin tespitine ve bu personelin istihdamına dair diğer tüm hususların mezkûr 

KHK ile yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir.  

                                                           
20 15 Mart 2018 tarihi itibarıyla TBMM’de olan bir torba tasarıda bu konuda bir düzenleme yer almaktadır. Bakınız 

http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0914.pdf, Madde 77. 
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2.2.5. Hizmet Arzı  

2.2.5.1. e-Devlet Kapısı 

Kamu hizmetlerinin tek noktadan ve farklı kanallardan bütünleşik sunumunu hedefleyen 

Türkiye'nin resmi e-Devlet Kapısı “turkiye.gov.tr” adresli web sitesinin kullanıcı sayısı, bu 

raporun kaleme alındığı 15 Mart 2018 tarihi itibarıyla 36.722.728 kişidir. Bu rakam, TÜİK 

tarafından açıklanan 31 Aralık 2017 tarihli Türkiye toplam nüfusundan (80.810.525) e-Devlet 

Kapısı kullanım şifresini ancak 15 yaşını doldurmuş kişilerin aldığı düşünülerek 0-14 yaş 

arası nüfus miktarı (19.033.588) çıkarıldığında kalan sayı (61.776.937) ile oranlandığında 

kullanım oranının en az21 %59’a ulaştığı anlaşılmaktadır. 

Aralık 2008’de 22 hizmetle faaliyete geçen e-Devlet Kapısı’ndan sunulan hizmet sayısı 

15 Mart 2018 tarihinde 3.038’i bulmuş; hizmet veren kurum sayısı ise 426 olmuştur (Şekil 1). 

Mobil uygulama sayısının artması, gerek yerel yönetimlerin (özellikle belediyelerin), gerekse 

de bazı özel şirketlerin bu kapıya göç etmesi bu alandaki olumlu gelişmeler hanesine 

yazılabilir. 15 Mart 2018 tarihi itibarıyla 1.220 adet mobil hizmet, e-Devlet Kapısı üzerinden 

kullanılabilmektedir. e-Devlet Kapısı, mobil uygulamaları ile 15 milyondan fazla kullanıcıya 

hizmet vermektedir. 

Şekil 1: e-Devlet Kapısında Kurum ve Hizmet Sayısı (2008-2018*) 

 

Kaynak: Türksat  

*2018 verileri 15 Mart 2018 itibarıyladır. 

                                                           
21 Yaşlı nüfusun kullanım oranının nispeten ortalamadan daha düşük olması nedeniyle. 
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e-Devlet Kapısı’ndaki hizmetlerin kullanım istatistikleri incelendiğinde, hem hizmet kullanım 

mecralarının (mobil, kiosk, vb.) arttığı, hem de sunulan e-Devlet hizmet kategorilerinin (örneğin 

devletten devlete hizmetleri-G2G) çeşitlendiği görülmektedir (Şekil 2). 

Şekil 2: e-Devlet Kapısı Hizmetlerinin Kullanım Yerine Göre Dağılımı (2011-2018*) 

Kaynak: Türksat  

* 2018 verisi sadece Ocak ayını içermektedir. 

Öte yandan, bir önceki bölümde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, kullanıcı sayısında 

önemli artışlar gerçekleşmiştir (Şekil 3). Kullanıcı sayısında ulaşılan seviye, sosyal güvenlik, 

vergi, adalet, eğitim, sağlık işlemleri, tapu bilgisi sorgulama gibi sık kullanılan hizmetlerin e-

Devlet Kapısı üzerinden sunulmaya başlanması ile birlikte e-Devlet Kapısının kullanımının 

hızla arttığını göstermektedir.  

Bununla birlikte, toplam kullanıcı sayısının içindeki aktif ve sürekli kullanıcı sayısının 

tespit ve takibi ile ne tür hizmetlerin e-devlet Kapısı’na eklenmesinin kullanımı daha da 

artıracağına yönelik çalışmaların yapılması yararlı olacaktır. Örneğin Şubat 2018’de gerek e-

Devlet Kapısı yoluyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün sunduğu “Alt-Üst 

Soy Bilgisi Sorgulama”, gerekse de Milli Savunma Bakanlığı web sitesi üzerinden sunulan 

“Şehit Listeleme”22 hizmetleri, vatandaşlardan zaman zaman sunucu kapasitelerini zorlama 

noktasına kadar varan düzeyde büyük ilgi görmüştür (Şekil 4). Şekilde 2018 yılı Şubat ayı 

ortasında görülen büyük artışa alt-üst soy ağacı sorgulama bilgisi neden olmuştur. 

                                                           
22 Milli Savunma Bakanlığı, Çevrimiçi: http://www.msb.gov.tr/Personel/SehitleriListele, Erişim Tarihi: 21 Şubat 2018. 
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Şekil 3: e-Devlet Kapısı Kullanıcı Sayısı 

Kaynak: Türksat  

*2018 verileri 15 Mart 2018 itibarıyladır. 

 

Şekil 4: e-Devlet Kapısında Hizmet Kullanım/İşlem Sayıları (1 Ocak-1 Mart 2018) 

 
Kaynak: TÜRKSAT (3 Mart 2018) 
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Kaynak: nic.tr 

Diğer Kamu: bel.tr, pol.tr, mil.tr, tsk.tr 

e-Devlet Kapısının kullanıcı sayısı kadar kullanıcı giriş sayıları da yüksektir (Şekil 5).  

Şekil 5: e-Devlet Kapısı Kullanıcılarının Giriş Sayıları 

Kaynak: TÜRKSAT (3 Mart 2018) 
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Kullanıcı sayısı ile ölçülebilen talepteki artışa paralel olarak, e-Devlet hizmetlerini arz 

eden gerek merkezi idare gerekse yerel yönetimler düzeyindeki kamu kurum ve kuruluşlarının web 

sitelerinin sayısında da ciddi artışlar gözlenmektedir (Kutu 1). Bu web sitelerinin zaman içerisinde 

sadece “.gov” uzantısı ile temsil edilemeyeceği anlaşılmış; belediyeler için “.bel”, askeri kurum ve 

kuruluşlar için “.mil” ve “.tsk” ve kolluk kuvvetleri için de “.pol” uzantıları kullanılır olmuştur. 
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e-Devlet Kapısı kullanıcı sayıları yaş ve cinsiyetlerine göre ayrıldığında kadın ve 

erkekler arasında ciddi bir fark gözlenmektedir. Ayrıca, yaşlı vatandaşların da e-Devlet Kapısı 

kullanımlarının düşük olduğu görülmektedir (Şekil 6). 

Şekil 6: Yaş ve Cinsiyetlerine Göre e-Devlet Kapısı Kullanıcı Sayıları 

Kaynak: TÜRKSAT (3 Mart 2018)  

Tablo 2: e-Devlet Kapısında Merkezi Kamu Kurumu, Belediye ve Özel Sektör Kurum 

ve Hizmet Sayıları (2008-2018) 

Tarih  

(1 Ocak) 

Merkezi Kamu 

Kurumu 
Belediye Özel Kurum 

Toplam Kurum-

Hizmet Sayısı 
Kurum 

Sayısı 

Hizmet 

Sayısı 

Belediye 

Sayısı 

Belediye 

Hizmeti Sayısı 

Özel Şirket 

Sayısı 

Özel Şirket 

Hizmeti Sayısı 

Kurum 

Sayısı 

Hizmet 

Sayısı 

2008 9 22 0 0 0 0 9 22 

2009 18 162 0 0 0 0 18 162 

2010 25 238 0 0 0 0 25 238 

2011 27 315 0 0 0 0 27 315 

2012 41 340 26 207 0 0 67 547 

2013 49 395 72 491 0 0 122 889 

2014 49 501 97 556 0 0 149 1.067 

2015 59 549 138 817 10 11 211 1.389 

2016 77 549 194 1.156 11 13 291 1.742 

2017 137 1.303 239 1.453 11 14 396 2.799 

2018 148 1.438 250 1.529 11 19 418 3.015 

Kaynak: TÜRKSAT (3 Mart 2018)  
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e-Devlet Kapısı’nın yaygın kullanımı sonucunda hem yerel yönetim birimleri (ağırlıklı 

olarak belediyeler) hem de özel sektör şirketleri bu mecradan giderek artan sayıda hizmet 

sunma yoluna gitmişlerdir (Tablo 2). 

Yukarıda anlatılan yönelimlerin devam etmesi halinde e-Devlet Kapısının içeriğinin 

daha da zenginleşeceği ve kullanıcılarının daha da artacağı öngörülebilir. Bu mecradan 

sunulan bilgi ve hizmetlerin iyileştirilmesi için bazı öneriler, bu raporun ilerleyen 

bölümlerinde sunulmuştur. 

2.2.5.2. Birlikte Çalışabilirlik  

Kamu kurumlarının birlikte çalışabilirliğinin sağlanması konusu, e-Devlet alanında 

uzun süredir gündemde olan bir husustur. İlk sürümü 2005 yılında hazırlanan Birlikte 

Çalışabilirlik Rehberi’nin 2.1 sürümü Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 

2012 yılında güncellenmiştir. Bu rehberin uygulanması amacıyla 2005 ve 2009 yıllarında 

Başbakanlık genelgeleri yayımlanmıştır. Ne var ki yaygın kullanımda sorunlar yaşanmaktadır 

(TÜBİTAK, 2017: 13).  

Kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinin düzenlenmesi ile ilgili olarak ilk 

sürümü 2006’da yayınlanan “Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu”nun farklı aralıklar ile 

güncellenerek tüm kamu sektörü internet sitelerinde riayet edilmesi 2007/4 sayılı Başbakanlık 

Genelgesi ile zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu kılavuz 2014 yılında KAMİS projesi ile 

güncellenmiştir. 

Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı'nda (2016-2019) yer alan “e-Devlet 

Ekosistemi Rehberlerinin Hazırlanması ve Güncellenmesi” eylemi (E1.1.4) bünyesinde de 

birlikte çalışabilirlik konusunda yeni ve/veya güncel standartlar, rehberler ve politikaların 

geliştirilmesi planlanmıştır.  

2.2.5.3. Kurumlar arası Veri ve Belge Paylaşımı 

Kurumlar arası veri paylaşımı hususu, e-Devlet alanındaki faaliyetlerin başarısını ve 

sürdürülebilirliğini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Nitekim, Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan “Elektronik Haberleşme Kanunu ve Kamu 

İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” başlıklı taslak yasa metninde 

de e-Devlet hizmetlerinin kullanıcı odaklı, erişilebilir ve kesintisiz sağlanabilmesi için 

kurumlar arası veri paylaşımının daha etkin yapılması konusunun kritik önemde olduğu 
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vurgulanmış ve bu amaçla bir e-Devlet Koordinasyon Kurulu kurulması öngörülmüştür. Bu 

kurula kurumlar arası elektronik ortamda veri paylaşımına ilişkin usul ve esasları onaylamak 

ve elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden paylaşılmayacak devlet sırrı veya gizlilik 

içeren verilere ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin öneride bulunmak görevi de 

verilmesi öngörülmektedir. 

Kurumlar arası veri paylaşımının iyileştirilmesi yoluyla farklı kurumların topladığı 

veriler birleştirilip, süzgeçten geçirilip veri-temelli kamu politikalarının oluşturulması için 

kullanılabilir. Bu süreçte veriler, karar almaya yarayacak,  raporlanabilir bir şekle gelebilir.  

Bu şekilde mevcut kamu sektörü verilerini bütünleştirerek bu sektördeki öğrenme döngüsünü 

tamamlamak için kullanmak da mümkün olabilir. Nihai noktada ise temel amaçlardan biri, 

elde edilen verilerden yararlanarak kamu kurumlarının performansını ve çeşitli toplum 

kesimlerinin bu kurumlardan memnuniyetini ölçüp bu bilgiyi kurumun 

kaynaklarına/bütçesine yansıtmak olabilir. Bu süreçte, büyük ve açık veri, nesnelerin interneti 

ve makina öğrenimi (machine learning) gibi veri toplama ve işleme alanlarındaki yeni 

gelişmelerden de yararlanılarak devletin vatandaşa yenilikçi hizmet sunumu olanakları 

artırılabilir. 

Bu bağlamda, veri ve belge paylaşımı hususuyla ilgili olarak e-Yazışma Projesi’nden de 

bahsetmek gereklidir: Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların elektronik 

ortamda yürütülmesini sağlayacak ortak kuralların geliştirilmesi fikri, 2006-2010 Bilgi 

Toplumu eki Eylem Planı’ndaki “Ortak Hizmetlerin Oluşturulması” eylemi (No 73) ile 

somutlaşmış ve bu bağlamda Kalkınma Bakanlığı tarafından “e-Yazışma Projesi” 2010 

yılında başlatılmıştır. 

Konu ile ilgili mevzuat düzenlemesi, 2 Şubat 2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik” ile gerçekleştirilmiştir. Bu yönetmelik ile kamu kurum ve kuruluşlarının 

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan e-Yazışma Teknik Rehberi’ne uyumu zorunlu hale 

getirilmiştir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018a). Bu uyum süreci sonrasında kamu 

kurumlarının resmi yazışmaları kâğıt ortamından tamamen elektronik ortama geçecektir. 

Veriler sadece ulus devlet sınırları içerisinde yer alan kurumlar tarafından 

paylaşılmamaktadır. Örneğin, Avrupa Birliği ülkelerinde milyonlarca sınır aşan dava 

bulunduğundan dolayı yargı ile ilgili verilerin bir kısmı diğer ülkelerle paylaşılmaktadır. 
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Türkiye'de de verilerin sınırlar ötesinde dolaşımına örnek olarak TÜRKSAT'ın üniversite 

verisinin değişimi konusunda yürüttüğü pilot proje gösterilebilir. Bu bağlamda, Türkiye'de 

oluşturulan dijital içeriğin karşılıklı faydayı artıracak ve ulusal güvenliğe zarar vermeyecek 

şekilde, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerde de kullanımını öngören 

politikalar Türkiye'nin e-Devlet politikalarına eklenebilir. 

2.2.5.4. Kamu Veri Merkezi  

Kamu sektörü verilerinin toplu, güncel ve güvenli bir şekilde muhafazası e-Devlet 

hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde sunulması için olmazsa olmaz bir unsurdur. Bu amaçla 

2013/104 sayılı BTYK Kararı ile fizibilite çalışmaları başlatılan bir Kamu Entegre Veri 

Merkezi kurulması yönündeki çalışmalar devam etmektedir (TÜBİTAK, 2017: 19-20). 

Bu bağlamda, Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı'nda (2016-2019) yer alan 

“Kamu Entegre Veri Merkezlerinin Kurulması ve Uygulamaya Alınması” eylemi (E2.1.1) ile 

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda (2015-2018) yer alan “Kamu Bulut Bilişim 

Altyapısı Oluşturulması” (No 64) eylemlerinin bağlantılı oldukları vurgulanmalıdır. 

2.2.5.5. Halkla İlişkiler (İstek, Öneri ve Şikâyetler) 

e-Devlet hizmetleri bağlamında halkla ilişkiler alanında çeşitli tanıtım ve farkındalık 

faaliyetleri yürütülmektedir. Örneğin, e-Devlet Kapısı başta olmak üzere, kamu kurum, 

kuruluş ve e-Devlet projelerini ve sunulan hizmetleri tanıtan birçok videoyu ve filmi hem 

kurumsal portallerde, hem e-Devlet Kapısı üzerinde, hem de çeşitli sosyal medya 

platformlarında bulmak mümkündür. Televizyon ve radyolarda yayınlanan kamu spotları, 

beğenilen TV dizilerindeki proje tanıtımları, dağıtılan broşür ve afişler de benzer bir işlev 

görmektedir. Bilişim alanında faaliyet gösteren STK’ların yürüttüğü faaliyetler ve 

düzenledikleri etkinlikler23 de farkındalığı artırıcı niteliktedir (TÜBİTAK; 2017: 48). 

Son dönemde, gerek e-Devlet Kapısı gerekse de çeşitli kurum portalleri üzerinden 

sunulan “alt-üst soy ağacı sorgulama”, “miras sorgulama” ve “şehit sorgulama” gibi popüler 

uygulamaların da e-Devlet hizmetleri konusundaki tanıtım ve farkındalık faaliyetlerine büyük 

katkı yaptığı not edilmelidir. Bu anlamda, e-Devlet hizmetlerinin tanıtımını ve bu konudaki 

                                                           
23 Bu tür etkinliklere, Türkiye Bilişim Derneği’nin düzenlediği Ulusal Bilişim Kurultayları ile İnternet Teknolojileri 

Derneği’nce gerçekleştirilen Akademik Bilişim Konferansları örnek verilebilir (TÜBİTAK; 2017: 48). 
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farkındalığı en çok artıran unsurun “faydalı/anlamlı yerel içerik ya da hizmet” olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Bu konuda, halihazırda Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı'nda (2016-2019) yer 

alan “e-Devlet Hizmetlerine Yönelik Bilgilendirme Kanalları Güçlendirilerek Farkındalığın 

Artırılması” (E4.1.1) eylemi uygulanmaktadır. Ayrıca, aynı belgede yer alan “e-Devlet 

Araştırmaları Programının Oluşturulması ve Desteklenmesi” (E1.3.1) eylemi ile amaçlanan 

“e-Devlet alanında araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmaları programı oluşturulması, 

akademik çalışmaların teşvik edilmesi, e-Devlet alanına ilişkin yayınlar, projeler, yurt içi-yurt 

dışı araştırmalar, bilimsel temaslar ve kongreler gibi bilimsel etkinliklerin desteklenmesi ve e-

Devlet çalışmaları ile ilgili yükseköğretim müfredatının güncellenmesi” faaliyetlerinin de e-

Devlet alanındaki tanıtım ve farkındalık faaliyetlerine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

Halkla ilişkiler alanındaki bir diğer önemli uygulama olan Başbakanlık İletişim Merkezi 

(BİMER), 2006/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesiyle yürürlüğe girmiştir. Aşağıdaki kullanım 

rakamlarından da görüldüğü üzere, vatandaşlar tarafından oldukça aktif biçimde ve artan 

oranda kullanılmaktadır (Şekil 7). 

Şekil 7: Yıllara Göre BİMER’e Başvuru Sayıları 

Kaynak: BİMER, 2018. 

BİMER başvurularının türleri/içerikleri incelediğinde, en büyük kategorileri oluşturan 

istek ve şikâyetlerin, sırasıyla, bilgi edinme istekleri, ihbarlar ve görüş ve öneri bildirimleri 

tarafından takip edildiği görülmektedir (Şekil 8). 
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Şekil 8: BİMER’e Başvuru Türlerinin Dağılımı 

Kaynak: BİMER, 2018. 

2.2.5.6. Açık Veri Çalışmalarının Yaygınlaştırılması 

Açık Veri Vakfı, açık veri (open data) kavramını “Herhangi bir telif hakkı, patent ya da 

diğer kontrol mekanizmalarına tabi olmaksızın herkes tarafından ücretsiz ve özgürce 

kullanılan veri” olarak tanımlamaktadır (Open Knowledge International, 2018). Özellikle 

kamu sektörü verisinin mümkün mertebe açık olması, şeffaflık, hesap verebilirlik, 

denetlenebilirlik ve katılım ilkelerinin kamu yönetimi sistemlerine daha fazla nüfuz 

edilmesine dayanan “açık devlet” (open government) kavramını da güçlendirmektedir.  

Devlete ait verilerin açık veri haline getirilerek bunlardan katma değer üretilmesi 

dünyada giderek yaygınlaşmaktadır. Bu doğrultuda birçok ülke açık veri portalleri 

oluşturmuştur (Tablo 3). Devlet dışı, STK gibi, aktörler de açık veri/devlet portalleri 

kurmuşlardır. 

Bu konudaki en ilginç örneklerden biri, Birleşik Krallık’ta 2007 yılında Açık Bilgi 

Vakfı'nın kurucusu Jonathan Gray tarafından ortaya atılan bir fikir olan “Param nereye 

gidiyor?” (Where does my money go?)  web sitesidir. Bu fikre dayanan proje, Kasım 2008'de 

Birleşik Krallık Hükümeti'nin “Bize Daha İyi Bir Yol Göster” yarışmasının galibi olmuş ve 

2009 sonbaharında İngiltere Hükümeti'nden bir prototip geliştirmek için küçük bir hibe 
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almıştır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan sistem, bilginin açık hale getirilmesini 

amaçlayan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Açık Bilgi Vakfı'nca idare edilmektedir.24 

Tablo 3: Açık Veri Portallerinin Kuruluş Tarihleri 

Ülke Faaliyet Tarihi Açık Veri Portalı Adresi 

ABD Mayıs 2009 https://www.data.gov/ 

Birleşik Krallık Eylül 2009 https://data.gov.uk/ 

Yeni Zelanda Kasım 2009 https://www.data.govt.nz/ 

Norveç Nisan 2010 https://data.norge.no/ 

Yunanistan Temmuz 2010 http://www.data.gov.gr/, http://geodata.gov.gr/ 

Rusya 2010 http://data.gov.ru/ 

Dünya Bankası  2010 http://data.worldbank.org/ 

Birleşmiş Milletler 2005 http://data.un.org/ 

OECD  
http://www.oecd.org/gov/digital-government/open-

government-data.htm 

Kaynak: http://dataportals.org/ 

Ama Türkiye’de uluslararası örneklere benzer bir açık veri (veya açık devlet) portali 

henüz mevcut değildir. Ancak, Resmi İstatistik Programı (RİP), kapsamında 

“resmistatistik.gov.tr” isimli portal üzerinden resmi olarak sağlanan tüm istatistiklere açık 

erişim sağlanabilmektedir (TÜBİTAK, 2017: 58).  

Bu konu ile ilgili olarak, 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda 

(Eylem 67: Kamu Verisinin Paylaşılması), 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem 

Planı’nda (E4.2.1: Açık Veri Paylaşım Portalinin Oluşturulması) ve 2018 Yılı Programı’nda 

(Tedbir 157) kamu verisinin açık veriye dönüştürülerek paylaşılması ve açık veriden sosyal ve 

ekonomik değer yaratılması hususunda somut eylemler yer almaktadır. 

OECD’nin Government at a Glance 2017 Türkiye raporunda Türkiye’nin açık 

devlet/veri stratejilerini geliştirmesi gerektiğinden bahsedilmektedir. Çoğu OECD ülkesi, 

devlet tarafından toplanan verilerin erişimi ve kullanımı konusunda bir strateji geliştirmiştir. 

Türkiye’de devlet tarafından toplanan verinin kamuoyu ve girişimciler ile paylaşıma açılması 

için gerekli araçların uyumlaştırılması hususunda gelişmeler izlenmektedir. Devletlerin ne 

kadar veriyi kullanılabilir hale getirdiği ve erişime açtığına yönelik ölçümleme yapan OECD 

Veri Endeksi’ne göre Türkiye, hem mevcut veri hem de erişime açık veri yönünden OECD 

                                                           
24 Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://app.wheredoesmymoneygo.org//about.html 
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ülkeleri arasında en son sırada yer almaktadır (Şekil 9). Şekilde renk koduyla gösterilen veri 

kategorileri, koyu maviden açık maviye doğru sırasıyla veri bulunabilirliği (data availability), 

veri erişilebilirliği (data accesibility) ve verinin yeniden kullanımına hükümetler tarafından 

verilen destek miktarıdır (government support to the re-use). 

Kaynak: OECD, 2017. 

Açık verinin kamu yönetimi sisteminde kullanımının sağlayacağı temel 

hedefler/yararlar, aşağıdaki kategorilerde özetlenmiştir. Bu faydalar, kamu sektörü için 

ekonomik fayda elde edilmesi, idarede şeffaflığın artması, yeni girişimlerin ortaya çıkışının 

teşvik edilmesi, vb. olarak sıralanabilir. 

OECD’nin bu raporuna göre açık, faydalı ve yeniden kullanılabilir devlet verisi 

konusunda Türkiye dünya ortalamalarının oldukça altında bir performans göstermektedir. 

Özellikle verinin yeniden kullanımına verilen devlet desteği artırılmalıdır. Bu soruna bir 

çözüm olarak, kamu yönetimi siteminde açık verinin nasıl kullanılabileceği ve yaratacağı 

katma değere ilişkin bir ABD örneği aşağıdaki kutuda yer almaktadır. 

 

 

 

Şekil 9: Açık-Yararlı-Yeniden Kullanılabilir Devlet Verisi Endeksi, 2017. 
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Kutu 2: Datapalooza: ABD’de Sağlık Hizmetlerinde Yenilikçilik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: OECD, 2018b: 5. 

Yukarıda 2 numaralı kutuda başarılı uygulama örneği anlatılan "Datapaloozas" adlı açık 

veri kullanımı deneyimi, enerji, eğitim ve tüketici güvenliği olmak üzere diğer sektörlere 

uyarlanmıştır. Bu örnekler incelenerek Türkiye için bu tür pilot projeler uygulanabilir. Diğer 

bir deyişle, açık veri konusunda kamu kurumlarının eşgüdümünde girişimcilerin ve çok 

Datapalooza Örneği, ABD 

Girişimcileri ve yenilikçileri verilerin mevcut ve erişilebilir olması konusunda eğitmenin 

öneminden haberdar olan ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı, 2010 yılından beri 

düzenlenen "Datapaloozas" adlı toplantılarda hükümet için nispeten geleneksel olmayan stratejiler 

kullanmaktadır. Bu stratejide, teknoloji ve sağlık alanlarında 40 önde gelen uzman bir odaya 

toplanarak kendilerine şu soru soruluyor: "Bu veri elinizde olsaydı onunla ne yapardınız?" 

Katılımcılar yaklaşık sekiz saat boyunca sunulması olası farklı uygulamalar ve hizmetler 

konusunda fikirler beyan etmektedir. Toplantı bitiminde yetkililer, bu uzmanları 90 gün sonra 

tekrar gelip ortaya koydukları fikirleri somutlaştırmaya davet etmektedir. Bu ürün ve hizmetlerin 

hayata geçmesi için kullanılacak iki değerlendirme ölçütü, somut bir değer üretmek ve 

sürdürülebilir bir iş modeline sahip olmak şeklinde belirlenmektedir. Diğer bir deyişle 

Datapalooza'da sırf akademik veya sadece kuramsal önerilere yer yoktur. Söz konusu girişimciler, 

ilk toplantıdan 90 gün sonra, 20'den fazla yepyeni veya somutlaşma düzeyi yükseltilmiş ürün ve 

hizmetle geri gelmişlerdir. Açık veriyi almış ve değerini geliştirmek için tamamen işlevsel yeni 

ürün ve hizmetlere dönüştürmüşlerdir. 

Geliştirilen hizmetlere bir örnek vermek gerekirse, “iTriage” adlı web ve mobil-tabanlı 

uygulama, hastalık belirtileri girildiğinde hastaları yerel doktorlara yönlendiriyordu ve bu sayede 

115.000 hasta randevu için yerel kliniklere yönlendirildi. Ortaya atılan yeni uygulama fikirleri 2010 

ve 2011’de 50 iken, bu sayı 2012’de 230’a çıktı. ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı 

"Datapaloozas" için sınırlı bir çaba gösterdi ve oldukça az bir kaynak kullandı: Yetkililer mevcut 

verileri aldılar, kamuya açıkladılar, makineler için okunaklı hale getirdiler ve insanlara verilerin 

orada olduğunu bildirdiler. Geri kalanı işi Amerikalı girişimciler ve yenilikçiler oldukça hızlı yaptı. 

Datapaloozas’ı tanıtımı, İnternet ve sosyal ağlar aracılığıyla yapıldı. Bu deneyin iki sonucu oldu: 

İlk olarak, girişimcilere ve yenilikçilere bu tür faaliyetlere katılmaları için ilham verdi. İkincisi ise 

daha fazla veriyi serbest bırakmak için yetkililere kamuoyu desteği ve meşruiyet sağladı. 

Kaynak: http://www.mckinsey.com 
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disiplinli uzmanların yer aldığı ekipler oluşturulup ekonomik değer yaratan katma değerli açık 

veri hizmetleri tasarlanabilir.  

Türkiye’de henüz resmi bir açık veri portalı olmamakla beraber; meteoroloji, tapu 

parsel ve istatistik verileri gibi çeşitli kurumlar tarafından sağlanan açık veri setleri mevcuttur. 

2018 yılı içinde Başbakanlık tarafından bir açık veri portalının açılması hedeflenmektedir. Bu 

süreçte bir açık veri platformunun yanı sıra bir de “Açık Veri Kataloğu” oluşturulması 

amaçlanmaktadır.  Bu konuda yerel yönetimler alanından öncü bir örnek de, bu 

uygulamasıyla 2016 E-TR ödüllerinden birini kazanan Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nin 

Açık Veri Portalı’dır25. 

2.2.5.7. Güvenlik 

e-Devlet faaliyetlerinin güvenliği konusu genel ulusal siber güvenlik altında bir kategori 

olarak değerlendirilebilir. Türkiye’de siber güvenlik konusundaki ilk ulusal strateji belgesi, 

2012/3842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ve UDHB adına TÜBİTAK 

eşgüdümünde hazırlanan 2013-2014 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’dır.  

Ulusal düzeydeki siber güvenlik strateji ve eylem planı belgesinin 2016-2019 dönemi 

için hazırlanan yeni sürümü 2016 yılında itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu belge, sadece 

kamu sektörü ve özel sektör tarafından işletilen kritik altyapılara ait bilişim sistemlerini 

kapsamakla kalmamakta, bunlara ek olarak küçük ve orta ölçekli sanayi, tüm özel ve tüzel 

kişiler de dâhil olacak şekilde tüm ulusal sistemin bileşenlerini içermektedir. 

Güvenlik konusu ile ilgili olarak, diğer ulusal strateji belgelerinde şu hususlar ele 

alınmıştır: Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nın (2015-2018) 5 numaralı ekseni “Bilgi 

Güvenliği ve Kullanıcı Güveni” ve 39 numaralı eylemi “Siber Suçla Mücadele Stratejisi ve 

Eylem Planının Oluşturulması” olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak 65. Hükümet 2016 Yılı 

Eylem Planı’nda bilişim alanında ortaya çıkan yeni suç türleri ile daha etkin bir şekilde 

mücadele edilebilmesi amacıyla bir “Siber Suçlarla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı 

hazırlanması” (Eylem 36) planlanmıştır,  

Yine bu bağlamda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanının başkanlığında, 

kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerinden oluşan bir Siber Güvenlik Kurulu 

oluşturulmuştur. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kurulmuştur. Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (2016 tarihli ve 6698 sayılı) yasalaşmıştır. Siber güvenlik 

tatbikatları ve farkındalık eğitimleri düzenlenmiştir. Temel bilgi güvenliği farkındalığı ve 

eğitimi sağlayan web siteleri faaliyete geçirilmiştir (TÜBİTAK, 2017: 61-65). 

                                                           
25 Bakınız: http://acikveri.sahinbey.bel.tr/opendatamanagement/, Erişim Tarihi: 3 Mart 2018. 



47 
 

2.2.5.8. Finansman 

Bu bölümde ilk olarak Türkiye’de e-Devlet hizmetlerinin finansmanının genel çerçevesi 

özetlenmiş; ikinci olarak da Türkiye’deki kamu bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları ile 

ilgili bilgiler ve ayrıntılı rakamlar verilmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise finansman da dâhil 

olmak üzere e-Devlet proje tasarım, uygulama ve değerlendirme süreçlerini iyileştirmeyi 

amaçlayan bazı çalışmalardan bahsedilmiştir.  

Türkiye’de e-Devlet projelerinin finansmanı, kurumların yatırım önerileri 

Kalkınma Bakanlığı tarafından değerlendirilerek genel bütçeden sağlanmaktadır. e-Devlet için 

tüm kurumların ortak kullanımına yönelik ya da ortak projeler için tahsis edilmiş özel bir 

bütçe mevcut değildir. Kalkınma Bakanlığı kurumlar tarafından sunulan önerileri 

değerlendirirken “Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu” ile ortaya konulan BİT 

yatırımlarının ulusal öncelikler ve standartlara göre belirlemesi ölçütünü dikkate almaktadır 

(TÜBİTAK, 2017: 45).  

Türkiye, e-Devlet projelerinin de içinde olduğu BİT yatırımlarına son dönemde giderek 

daha fazla kaynak ayırmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’de e-Devlete dönüşüm çabalarının hız 

kazandığı 2002 yılında merkezi yönetim bütçesinden 203 adet BİT yatırım projesi için tahsis 

edilen ödenek 2017 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 848 milyon TL iken, aradan geçen 15 yıllık süre 

içerisinde bu rakamda beş kattan fazla bir artış kaydetmiştir. 2017 yılında 256 kamu BİT 

yatırım projesi için 4 milyar 444 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir (Şekil 10).  

Şekil 10: Kamu BİT Yatırımları 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

2011 yılından sonra yaşanan büyük artışta özellikle eğitim sektöründeki projelerin etkisi 

büyük olmuştur. Benzer bir durum, kamu BİT yatırımlarının tüm kamu yatırımlarına oranında 

da gözlenebilmektedir (Şekil 11). 
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Şekil 11: Kamu BİT Yatırımlarının Tüm Kamu Yatırımlarına Oranı 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

2017 yılı kamu sektörü BİT yatırımlarının sektörler arası dağılımında, Milli Eğitim 

Bakanlığı ve üniversitelere ait yatırımların bulunduğu eğitim sektörü yaklaşık %29’luk bir 

paya sahiptir. İçişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Adalet Bakanlığı ve Emniyet 

Genel Müdürlüğü gibi önemli e-Devlet projeleri yürüten kurumlara ait projelerin de yer aldığı 

“diğer kamu hizmetleri” sektörü ise yaklaşık yüzde 49’luk bir oranla tabloda önemli bir yer 

almaktadır. Bu iki sektör haricinde, yüzde 10’luk bir paya sahip olan ulaştırma-haberleşme 

sektörü de ciddi miktarda BİT yatırımı yapılan bir alandır (Şekil 12). 

Şekil 12: Kamu BİT Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 
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e-Devlet faaliyetlerinin, finansmanın da dâhil olduğu tasarım, uygulama ve değerlendirme 

süreçlerini iyileştirmeye yönelik bazı çalışmalar da mevcuttur. Örneğin, TÜBİTAK BİLGEM 

YTE tarafından yürütülmekte olan KABİT (Kamu BİT Projeleri Teklif Hazırlama Sürecinin 

İyileştirilmesi) Projesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca BİT Projeleri teklif ve 

değerlendirilmesi için Türkiye’ye özgü bir proje değerlendirme yönteminin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. e-Devlet projelerinin kullanılabilirlik ve erişilebilirliğini artırarak 

fayda/maliyet dengesini fayda lehine değiştirebilecek, aşağıda bahsedilen KAMİS projesi de bu 

bağlamda değerlendirilebilir. 

2.2.5.9. Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik 

e-Devlet faaliyetleri bağlamında sunulan bilgi ve hizmetlerin kullanılabilirlik ve 

erişilebilirliğini standartlara bağlayarak artırmak amacıyla Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK 

BİLGEM YTE tarafından KAMİS26 (Kamu İnternet Siteleri Rehberi Projesi) geliştirilmiştir. 

Bu proje ile kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinin kullanılabilirlik ve erişilebilirlik 

standartlarına yönelik Türkiye uygulama rehberinin hazırlanması hedeflenmiştir. 

Bu konuda 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın “Kamu İnternet 

Siteleri ile Sosyal Medya Sayfalarının Tanımlanan Rehberlere Uygun Olarak Güncellenmesi 

ve Yaygınlaştırılması” başlıklı ve E3.1.1 numaralı eyleminden de bahsedilmelidir. Eylem 

Planı’nda eylemin açıklaması şu şekilde yapılmıştır (UDHB, 2016: 85):  

Kamu İnternet sitelerinin ve kurumsal / resmi sosyal medya sayfalarının, etkin ve 

kullanıcı odaklı bir şekilde sunulması için belirlenecek kriterlere ve tanımlanacak rehberlere 

uygun olarak tasarlanması, güncellenmesi ve yönetilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda 

erişilebilirlik, bilgi güvenliği, çoklu dil desteği ve mobil cihazlarla uyum konularında gerekli 

asgari düzenlemelerin yapılması ve uygulanması için çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

Ayrıca, kamu internet sitelerinin kullanılabilirlik ve erişilebilirliğini artırmak amacıyla 

bu sitelerde aşağıdaki asgari şartların aranmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir (UDHB, 

2016: 86-87): 

 Kullanılabilirlik ve erişilebilirlik kriterlerine uygunluk 

 TSE kriterlerine uygunluk 

 Güvenlik kriterlerine uygunluk 

 Mobil cihazlarla uyumluluk 

 İnternet sitesi bilgilerinin (özellikle ihbar, tebligat, bildirim gibi kritik duyuru ve 

bilgilerin) arşivlenmesi ve gerektiğinde bu bilgilere erişimin sağlanması 

 Çoklu dil desteği sağlaması 

                                                           
26 Daha fazla bilgi için bakınız: https://kamis.gov.tr/proje-hakkinda/ 
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2.2.5.10. Tedarik 

Tedarik alanındaki en önemli gelişme, hem merkezi idarenin hem de yerel yönetimlerin 

tedarik konulu ihalelerinin Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından 2010 yılından beri işletilen 

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılmakta oluşudur. Bu yolla kamu 

alım maliyetlerinde tasarruf sağlanmıştır (TÜBİTAK, 2017: 16-17). 

Tedarik konusunda yaşanan bir sıkıntı ise kamu kurumlarının kamu ihale sistemine 

girmeden bu kurumlara tanınan çeşitli muafiyetlerden dolayı TÜRKSAT, TÜBİTAK ve 

üniversitelerden bilgi teknolojileri hizmet alımı yapmalarıdır. Bu muafiyetlerin kurumsal 

ihtiyaçların tanımlanmasına, proje yönetiminde etkinliğine ve rekabete zarar verebileceği 

değerlendirilmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018b: 152). 

Bu konuda ayrıca e-Dönüşüm kapsamında ihtiyaç duyulan esnek satın alma ve hizmet 

kullanımları için gerekli mevzuatın var olmadığı vurgulanmalıdır. 

2.2.6. e-Devlet Hizmetlerinin Kullanımı 

e-Devlet uygulamalarının hayata geçirilmesi sürecinde, vatandaşların ve iş dünyasının 

kullanımına arz edilen kamu hizmetlerinin daha etkin ve etkili sunumunun yanı sıra, 

kullanıcıların bu hizmetlere erişim imkânları ve hizmetlerin kullanıcıların ihtiyaçlarını 

karşılayabilme yeterliliği de büyük önem taşımaktadır. 

TÜİK tarafından her yıl gerçekleştirilmekte olan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 

Kullanım Araştırması ve Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçları, 

vatandaşların ve işletmelerin kamu hizmetlerine elektronik ortamda erişimleri ve 

kullanımlarına dair detaylı bilgiler vermektedir. Anket sonuçlarına göre, bireyler ile 

girişimlerin kamu sektörüyle etkileşimlerinde interneti kullanma oranları yıllar itibarıyla, 

sınırlı düzeyde de olsa, artış göstermektedir. Öte yandan, girişimlerin bireylere nazaran, 

devletle elektronik ortamda daha yoğun bir iletişim içerisinde oldukları anlaşılmaktadır (Şekil 

13). 2017 yılında hanehalkı bireylerinin kamu sektörü ile iletişimde interneti kullanma oranı 

% 42,4 iken, girişimlerin kamu kurumlarıyla iletişimde interneti kullanma oranı % 91,3’dür.  
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Şekil 13: Hanehalkı Bireyleri ile Girişimlerin Kamu Sektörü ile İletişimde İnterneti 

Kullanım Oranları 

Kaynak: TÜİK  

Diğer taraftan, internet kullanan hanehalkı bireylerinden kamu kurumlarıyla iletişimde 

interneti kullananların kullanım amaçlarına bakılacak olursa; 2016 yılında “form doldurma ve 

doldurulmuş formu gönderme” faaliyetinin diğer faaliyetlere göre daha hızla artmaktadır. Bu 

durum, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veren, bütünleşik e-Devlet hizmetlerinin giderek daha 

fazla talep gördüğünü ifade etmektedir (Şekil 14). 

Şekil 14: Kamu Kurumları ile İletişimde İnterneti Kullanan Bireylerin Yürüttükleri 

Faaliyetler

Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi 

Benzer şekilde, kamu kurumlarıyla iletişimde interneti kullanan girişimlerin kullanım 

amaçları arasında geçmiş dönemlerde ilk sıralarda yer alan kamu kurumlarının internet 

sitelerinden bilgi edinme faaliyetinin yerini giderek form indirme, form doldurma, KDV ve 

SGK beyannamesi verme gibi daha nitelikli hizmetlere bırakmaktadır (Şekil 15). 
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Şekil 15: Kamu Kurumları ile İletişimde İnterneti Kullanan Girişimlerin Yürüttükleri 

Faaliyetler 

Kaynak: TÜİK Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi 

* Daha sonraki yıllarda KDV ve SGK beyannameleri olarak sorulmuş. 

** Sadece 2011 ve 2012 yılları için mevcuttur. 

*** Anket bir önceki yıl için sorulduğundan, yılı rakamı bir önceki yıl rakamı olarak kabul edilmiştir. 

 

Şekil 16: Bireylerin e-Devlet Hizmetlerini Kullanmama Nedenleri 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi 

 

Bireylerin e-Devlet hizmetlerini kullanmama nedenleri, son olarak 2012 yılında 

sorulmuştur. Daha sonraki yıllar için TÜİK tarafından üretilen resmi bir veri 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışmanın kapsadığı dönem açısından bakılınca hem 

2011 hem de 2012 yıllarında e-Devlet hizmetine ihtiyaç duyulmaması bariz bir biçimde ön 

plana çıkmaktadır. İkinci sırada ise yüz yüze görüşmenin tercih edilmesi seçeneği yer 
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almaktadır. Güvenlik ve maliyetle ilgili kaygılar ise düşük seviyedeki seyrini korumaktadır 

(Şekil 16). 

Kurfalı ve diğerleri (2017), Türkiye’de vatandaşların e-Devlet hizmetlerini kullanımını 

belirleyen faktörleri incelemişlerdir. Yazarlar, Türkiye’nin 35 farklı ilinde yaşayan 529 

vatandaşın katılımıyla yaptıkları araştırmalarında, bu konuyu vatandaşların davranışsal 

niyetleri ve gerçek kullanım davranışı arasındaki ilişkiyi kurarak araştırmışlardır. “Devlete 

güven” ve “internete güven” unsurlarını da analizlerine katan araştırmacılar, performans 

beklentisi, kolaylaştırıcı koşullar, sosyal etki ve internete duyulan güven faktörlerinin 

vatandaşların e-Devlet hizmetlerini kullanımını belirlediğini tespit etmişlerdir (Kurfalı, vd., 

2017: 176). Bu sonuçlar, politika yapıcıların e-Devlet kullanımını artırmak için, potansiyel 

kullanıcıları e-Devlet sistemlerinin kendilerine özellikle iş hayatında sunduğu olanaklardan 

daha fazla haberdar etmesi gerektiğini göstermektedir. Yine araştırma bulguları, yardım ve 

danışma merkezleri (call centers) gibi kullanıcı destek sistemleri kurmanın ne kadar önemli 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca, vatandaşların internetin güvenli ve güvenilir bir teknoloji 

olduğuna ikna olması gerekmektedir ki e-Devlet hizmetleri daha fazla kullanıcı kazansın. Son 

olarak, sosyal çevresi e-Devlet kullanımını teşvik eden vatandaşların daha çok e-Devlet 

hizmeti kullanmaya eğilimli oldukları bulunmuştur.  

Girişimlerin e-Devlet hizmetlerini kullanmama nedenleri ise TÜİK tarafından 2010 

yılından sonra ölçülmediğinden, bu konuda herhangi bir resmi istatistik bilgi 

bulunmamaktadır. 

Elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinden memnuniyet oranı yıllar itibariyle 

giderek artmaktadır. Hatta 2016 yılında bir önceki yıla göre 4 puan birden artarak % 93,9’a 

yükselmiştir (Şekil 17). 
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Şekil 17: e-Devlet Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet 

Not: Anketteki soruya verilen "çok memnun"  "memnun" ve "orta düzeyde memnun" seçeneklerinin toplamıdır. 

Kaynak: TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması 

e-Devlet hizmetlerinin kullanımı artarken memnuniyeti artıran bir faktör olarak 

güvenliği sağlamak amacıyla elektronik imza kullanımı gibi seçenekler de vatandaşlar 

tarafından kullanılmaya başlanmıştır (Kutu 3 ve Şekil 18). Bununla beraber, e-imza 

kullanıcılarının çoğunun kamu görevlileri ile avukat ve muhasebeci gibi meslek sahipleri 

olduğu; vatandaşlar arasındaki yaygınlığın ise fazla olmadığı gözlenmektedir. 

Kutu 3: Kamuda Elektronik İmza Kullanımı 

 

 

 

 

Kaynak: TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi 

 

Şekil 18: Kamu Kurumları için Üretilen Nitelikli Elektronik Sertifika Sayısı 

 
Kaynak: TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi 
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5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 2004 yılında uygulanmaya başlanan 

elektronik imza kullanımı, özellikle son dönemde hızlanan e-Devlet uygulamaları sayesinde artış 

eğilimindedir. 

TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından kamu personeli için 2016 

yılında 320 binden fazla nitelikli elektronik sertifika üretilmiştir (Şekil 19). BİLGEM tarafından 

üretilen sertifikaların sayısı 2013’den bu yana her yıl 120 binin üzerinde gerçekleşmektedir.  
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2.3. Uluslararası Karşılaştırmalar 

2.3.1. Avrupa Birliği’nin Karşılaştırmalı Ölçümleme Çalışması 

Avrupa Birliği tarafından 2001 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen e-Devlet 

Ölçme ve Kıyaslama Çalışması (e-Government Benchmark Report) kapsamında 2017 yılı 

raporu için esas olarak 5 temel konuda kıyaslama yapılmıştır. Bunlar; kullanıcı odaklılık, 

şeffaflık, vatandaşlar için sınır-ötesi hareketlilik, işletmeler için sınır-ötesi hareketlilik ve 

temel teknolojik sağlayıcılar olarak tanımlanmaktadır. Kıyaslamada AB tarafından belirlenen 

sekiz adet Yaşam Olayı kullanılmıştır: İş Kurma ve İlk Ticaret Faaliyetlerini Gerçekleştirme 

Sürecindeki İşlemler, İş Kaybetme ve İş Bulma Süreçlerindeki Hizmetler, Eğitim Sürecindeki 

Hizmetler, Evlenme, Doğum, Ev Tamiri vb. Aile Hayatını Sürdürme Sürecindeki İşlemler, 

Vergi vb. İdari İşlemlere Dair Hizmetler, Taşınma Halindeki İşlemler, Otomobil, Ehliyet 

Alma, Cezalar vb. İşlemler, Bir Konuda Dava Açma Sürecindeki İşlemler. Görüleceği gibi, 

söz konusu temel kıyaslama parametreleri 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi’nde yer alan e-

Devletle ilgili “e-Devlet Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik” başlığı ile de 

uyumludur.  

Türkiye’nin 2017 yılı ölçümlemesindeki e-Devlet performansı Tablo 4’de 

gösterilmektedir. Türkiye, kullanıcı odaklılık gibi bazı alanlardaki skoru ile (% 77) AB28+ 

ortalamasına (% 80) yaklaşmış; çevrimiçi hizmetlerin varlığı gibi bazı konularda yüksek 

değerlere (% 78) erişmiş; kullanışlılık gibi bazı alanlardaki puanları (% 93) ile de AB 

ortalamasının (% 89) üzerine çıkmıştır. Ne var ki, aşağıda da ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, 

Türkiye sınır-ötesi e-Kimlik ve e-Belge kullanımı alanlarında hiç puan alamamıştır; dijital 

posta gibi alanlarda da ortalamanın oldukça altında kalan bir puan almıştır. 

Türkiye’nin puanı, şeffaf devlete ilişkin hususlarda kişisel veri konusu hariç AB 

ortalamalarına yakın ve vatandaşlar ile işletmelerin sınır-ötesi hareketliliği konusunda ise 

vatandaşların sınır-ötesi hareketliliği alanındaki çevrimiçi hizmetler ve kullanılabilirlik hariç, 

AB ortalamalarının altında seyretmiştir. Hatta sınır-ötesi e-Kimlik ve e-Belge kullanımı 

alanlarında hiç puan alamamıştır. Türkiye, temel hizmet sağlayıcılar ile ilgili olarak ise; dijital 

posta konusu hariç AB ortalamasına oldukça yakın puanlara sahiptir. 
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Tablo 4: Türkiye’nin Politika Öncelikleri Bakımından e-Devlet Performansı (2017) 

  
AB 28+ 2016 

Ortalama Puanı (*) 

Türkiye’nin 2016 

Puanı (**) 

Kullanıcı Odaklılık 

Toplam Puan 80 77 

Çevrimiçi Hizmetlerin 

Varlığı 
82 78 

Kullanışlılık 89 93 

Mobil-Dostu Olma 54 35 

Şeffaflık 

Toplam Puan 59 44 

Hizmet Sunumu 

Süreçleri 
50 42 

Kamu Kurumları  73 66 

Kişisel Veri 53 25 

Vatandaşların  

Sınır-Ötesi 

Hareketliliği 

Toplam Puan 61 69 

Çevrimiçi Hizmetler 74 88 

Kullanılabilirlik 76 100 

Sınır-ötesi e-Kimlik 

Kullanımı 
14 0 

Sınır-ötesi e-Belge Kulla. 24 0 

İşletmelerin 

Sınır-Ötesi 

Hareketliliği 

Toplam Puan 65 8 

Çevrimiçi Hizmetler 73 17 

Kullanılabilirlik 79 0 

Sınır-ötesi e-Kimlik 

Kullanımı 
29 0 

Sınır-ötesi e-Belge Kulla. 43 0 

Temel Sağlayıcılar 

Toplam Puan 52 36 

e-Kimlik 52 41 

e-Belge 61 54 

Otantik Kaynaklar 47 38 

Dijital Posta 50 13 

Kaynak: eGovernment Benchmark 2017. 

 

 (*) AB 28+ 2016 Ortalama Puan: Temel Yaşam Olayları için AB 28 üye ülke ve İzlanda, Karabağ, Norveç, Sırbistan, İsviçre 

ve Türkiye’den oluşan 34 ülke ortalama puanıdır.  

(**)Türkiye’nin 2016 Puanı: Değerlendirilen Temel Yaşam Olayları için ortalama puanı temsil etmektedir. 
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2.3.2. Birleşmiş Milletler e-Devlet Araştırması 2016 Raporu  

e-Devlet Araştırması, iki yılda bir Birleşmiş Milletlere üye 193 ülkenin e-Devlet 

Gelişme Endeksi’ni (EDGİ) ölçmekte ve karşılaştırmaktadır. Bileşik bir endeks olan EDGİ; 

telekomünikasyon altyapısı (TA), insan kaynakları (İK) ve çevrimiçi hizmetler (ÇH) 

endekslerinin ağırlıklı ortalamasından oluşmaktadır. Araştırma kapsamında ayrıca; 

vatandaşlara elektronik ortamda bilgi verme, kamu hizmetlerine ilişkin danışmanlık yapma ve 

kamu sektörü karar mekanizmalarına katılımı içeren e-Katılım Endeksi de ölçülmektedir. 

Türkiye, e-Katılım endeksine göre 2016 yılında 193 ülke arasında 60. sırada yer almaktadır.  

Türkiye, e-Devlet Gelişme Endeksi bakımından ise 193 ülke arasında 68. sıradadır. 

Ülke puanına göre Türkiye, söz konusu endeks değeri açısından dünyadaki ikinci en iyi 

grupta yer almaktadır. Bu endeksin alt unsurları bakımından Türkiye’nin durumu, Avrupa 

ülkeleri ortalaması ve dünya ortalaması ile aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak 

özetlenmektedir (Tablo 4). 

Tablo 5: BM e-Devlet Gelişme Endeksi’nde Türkiye’nin Puanı – 2016 (N=193) 

 EDGİ TA İK ÇH 

Türkiye’nin Puanı 0,5900 0,3775 0,7910 0,6014 

Avrupa Ortalaması 0,7241 0,6438 0,6897 0,6926 

Dünya Ortalaması 0,4922 0,3711 0,6433 0,4623 

Kaynak: BM 2016 e-Devlet Araştırması 

Görüleceği gibi Türkiye’nin endeks değerleri, dünya ortalamasının üzerinde, ancak 

İnsan Kaynakları Alt Endeksi dışında Avrupa ülkeleri ortalamasının altında kalmaktadır. 

Diğer taraftan, Çevrimiçi Hizmetler Alt Endeksi açısından Avrupa ülkeleri ortalamasına 

yakındır (Tablo 5). 

Türkiye 193 ülkenin karşılaştırıldığı bu araştırmada, 2012 yılındaki e-Katılım sıralaması 

düşüşü haricinde çok büyük ilerleme veya düşüşler içermeyen belirli bir sabit bant içerisinde 

yer değiştiren bir görüntü çizmektedir (Tablo 6). 
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Tablo 6: BM e-Devlet Araştırması’na göre Türkiye’nin e-Devlet Gelişmişlik Endeksi, e-

Katılım Endeksi ve Dünya Sıralamaları 

Yıl 

e-Devlet 

Gelişmişlik 

Endeksi 

e-Devlet 

Gelişmişlik 

Sıralaması 

e-Katılım 

Endeksi 

e-Katılım 

Sıralaması 

Katılımcı Ülke 

Sayısı 

2010 0,4780 69 0,2143 55 193 

2012 0,5281 80 0,0526 124 193 

2014 0,5443 71 0,4902 65 193 

2016 0,5900 68 0,6271 60 193 

Kaynak: BM 2016 e-Devlet Araştırması 

BM 2016 e-Devlet Araştırması’na göre Türkiye’nin e-Devlet gelişmişlik endeksi ve e-

katılım endeksi dünya ortalamalarının üzerinde bulunmaktadır. Özellikle mobil genişbant 

altyapısının geliştirilmesi, e-Devlet Kapısı üye sayısının hızla artması ve mobil e-devlet 

hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, Türkiye’nin yeri hem e-Devlet hem de e-katılımcılık 

endeksi sıralamalarında sabit bir bant içinde değişim göstermektedir. 

2.3.3. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Bilgi Teknolojileri 2016 Raporu  

Raporda yer alan Networked Readiness Index’in (NRI) bir bileşeni ve alt endeksi olan 

“Kullanım” endeksinin unsurlarından biri olan “Kamu Kullanımı” (Government Usage) 

kapsamında 3 alt bileşen yer almaktadır: Kamu yönetimi vizyonunda BİT’in önemi, e-Devlet 

hizmetleri endeksi ve BİT teşvikinde kamu sektörünün başarısı. 

Türkiye NRI bakımından; 2016 yılında araştırmaya konu olan 139 ülke arasında 48. 

sırada yer alarak, 2015 araştırmasındaki yerini korumuştur. NRI endeksinin bir unsuru olan 

“kamu kullanımı” açısından ise 139 ülke arasında 57. sıradadır. Kamu Kullanımı 

kategorisinin bir alt bileşenleri olan; kamu yönetimi vizyonunda BİT’in önemi bakımından 73 

(puan olarak ortalamaya çok yakın), e-Devlet hizmetleri endeksi bakımından 53 (0-1 

aralığında 0,56 puan) ve BİT teşvikinde kamu sektörünün başarısı bakımından ise 73. 

sıradadır (puan olarak ortalamaya çok yakın). 

Raporda, e-Devletle doğrudan ilgili olan bu alt endeksin dışında, dolaylı olarak e-

Devlete ilişkin bazı bileşenler de yer almaktadır. Söz konusu bileşenler açısından Türkiye’nin 

puanı ve yeri de aşağıdaki tabloda özetlenmektedir (Tablo 7). 
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Tablo 7: Küresel Teknoloji Raporu 2016’da e-Devletle İlgili Diğer Bileşenler 

Bakımından Türkiye’nin Yeri ve Puanı 

Konu ve Sorular 
Türkiye’nin 

Yeri 

Türkiye’nin 

Puanı 

Ülkeler 

Ortalaması 

İleri teknoloji ürünleri için kamu alımları  

(Soru: Ülkenizde kamu alımları yoluyla 

yenilikçilik desteklenmekte midir?): 

39 3,7 3,4 

Temel hizmetlere erişimde BİT’in etkisi  

(Soru: Sağlık, eğitim, mali hizmetler gibi temel 

hizmetlere erişimde BİT’in etkisi hangi 

ölçüdedir?) 

46 4,7 4,3 

BİT kullanımı ve kamunun etkinliği (Soru: 

Kamuda BİT kullanımı sunulan hizmetlerin 

niteliğini arttırmakta mıdır?) 

43 4,5 4,1 

e-Katılım Endeksi  

(Soru: Bilgi verme ve katılımcılığı destekleme 

bakımlarından kamu web sitelerinin nitelik, 

uygunluk ve kullanışlılığını değerlendirir 

misiniz?) 

64 0,49 0-1 aralığı 

Kaynak: Küresel Teknoloji Raporu, 2016. 

Tabloda da görüleceği gibi, söz konusu bileşenler arasında Türkiye’de en çok 

geliştirilmesi gereken alanın “e-katılım” olduğu anlaşılmaktadır. Diğer bakımlardan 

Türkiye’nin puanı 139 ülke ortalamasının üzerinde ve yeri de ilk çeyrek dilime yakındır. 
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3. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ 

3.1. Uzun Vadeli Hedefler (15 yıllık Perspektif, Vizyon vb. ) 

Önümüzdeki 15 yıllık dönemde (2019-2033) uzun vadeli hedefler olarak;  

1) Türkiye’de kamu yönetimi sisteminin ve devletin işleyiş süreçlerinin hem merkezi 

idare hem de yerel yönetimler düzeyinde tamamen dijitalleşmesi, 

2) Başta vatandaşlar olmak üzere paydaş-odaklı kullanımın artması, 

3) e-Devlet hizmetlerinin arz değil talep-odaklı duruma gelmesi,  

4) Bu hizmetlerin tamamen kişiselleştirilmiş olması ve vatandaş ihtiyaçları öngörülerek 

pro-aktif hizmet sunumunun yapılması, 

5) Türkiye’nin e-Devlet konusunda dünyada ilk 20 devlet arasına girmesi sayılabilir. 

3.2. e-Devlet Alanında On Birinci Kalkınma Planı (2023 Yılı) Hedefleri 

On Birinci Kalkınma Planı’nın uygulanması yoluyla e-Devlet alanında 2023 yılında 

ulaşılması istenen hedefler şu şekilde sıralanabilir: 

1) Yeni teknolojilerin ve iş yapma biçimlerinin Türkiye’nin e-Devlet ekosistemine dâhil 

edilmesi, 

2) Tüm e-Devlet ekosisteminin sevk, idare ve eşgüdümünden sorumlu bir örgütlenme 

modelinin kurulması, 

3) Her kamu kurumunda bir Bilişim Tepe Yöneticisi (CIO) belirlenmesi, en tepede de 

tüm kamu sektöründen sorumlu bir Kamu Bilişim Tepe Yöneticisi (CIO) pozisyonu 

oluşturulması, 

4) e-Devlet Temel Kanunu’nun yasalaşması, 

5) Türkiye’de e-Devlet uygulamaları yardımıyla daha etkili ve etkin ve vatandaş 

odaklı bir kamu yönetimi sisteminin kurulması ve geliştirilmesi, 

6) İdari sistemde şeffaflık, hesap-verebilirlik, denetlenebilirlik ve katılımcılık 

özelliklerinin artırılması, 

7) e-Devlet projelerinin ürünleş(tiril)me ve ihraç potansiyelinin kullanılması, 

8) Türkiye’nin e-Devlet konusunda dünyada ilk 30-40 devlet arasına girmesi. 
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3.3. Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar 

e-Devlet proje ve faaliyetlerinin etkin ve etkili bir şekilde tasarlanması, tatbiki ve 

ölçülmesi-değerlendirilmesi sonucunda, yukarıda sayılan hedeflere ulaşmak üzere aşağıdaki 

temel amaç ve politikaların uygulanması gerekmektedir: 

 “Etkin bir kamu yönetimine katkıda bulunmak üzere, vatandaşlar ve iş dünyasının 

elektronik ortamda sunulacak birlikte işler ve bütünleşik kamu hizmetlerine e-Devlet Kapısı 

başta olmak kaydıyla çeşitli platformlardan güvenilir şekilde erişebilecekleri, kullanıcıların 

ihtiyaçlarına odaklanmış, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir e-devlet yapısının 

oluşturulması” (Kalkınma Bakanlığı, 2018b: 151), 

  “e-Devlet ekosisteminin, bilgi toplumuna geçişin ve sürdürülebilir kalkınmanın itici 

gücü olması” (TÜBİTAK, 2017: 3). 

3.4. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler 

e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda (2016-2019) dört stratejik amaç, 13 stratejik 

hedef ve 43 eylem tanımlanmıştır. Bu eylemler, genel hatlarıyla, e-Devlet alanındaki temel 

amaçlar ve bu amaçlara yönelik gerçekleştirilecek politikalara dönük uygulama stratejileri ve 

tedbirler olarak değerlendirilebilir.  

Kalkınma Bakanlığı’nın Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2018 Programı’nda 

bahsedilen ve yukarıda sıralanan temel amaç ve politikalara yönelik uygulama strateji ve 

tedbirleri ise şu şekilde sıralanabilir (Kalkınma Bakanlığı, 2018b: 152): 

 e-Devlet çalışmalarının kurumlar üstü ve kurumlar arası düzeyde etkin koordinasyon 

içerisinde yürütülmesini sağlayacak e-devlet organizasyon yapısı oluşturulacaktır. 

 e-Devlet proje ve uygulamaları bütünsel bir yaklaşımla ele alınacak, kamu BİT yatırım 

projeleri kurumlar arası koordinasyon ve bilgi paylaşımını esas alan bir anlayışla; bulut 

bilişim, yeşil bilişim ve mobil uygulama eğilimleri dikkate alınarak yürütülecek ve kamuda 

açık kaynak kodlu yazılım kullanımı desteklenecektir.  

 Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunumunda vatandaş ve iş dünyasının 

ihtiyaçları temel alınacak, kamu iş süreçleri bu anlayış çerçevesinde basitleştirilecek ve 

iyileştirilecektir.  
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 e-Devlet hizmet sunumunda kullanıcı talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 

karşılanmasında mobil uygulamalara ve e-katılıma önem verilecektir.  

 Kamu bilgisinin ticari veya ticari amaç dışında katma değer sağlayacak şekilde tekrar 

kullanılabilmesi temin edilecektir.  

 Kamu kurumlarının e-devlet projesi hazırlama ve yönetme kapasiteleri geliştirilecek, 

bilgi işlem birimlerindeki insan kaynağı güçlendirilecektir.” 

Yine 2018 Programı’nda daha ayrıntılı bir şekilde toplam 10 adet tedbir sıralanmıştır. 

Dokümanda bu tedbirlerin Onuncu Kalkınma Planı’ndaki hangi politika ile ilgili olduğu, 

tedbirin içeriği, bu tedbirle ilgili sorumlu ve ilgili kuruluşların isimleri, tedbirin ne zamana 

kadar uygulanacağı ve yapılacak işin açıklaması, detaylı bir tablo şeklinde sunulmuştur. Söz 

konusu tedbirler şunlardır (Kalkınma Bakanlığı, 2018b: 153-154): 

1. Tedbir 153. Dijital Türkiye çalışmaları genişletilerek kamu kesiminde dijital 

dönüşüme yönelik sürekliliği olan bir sistem ve yönetim modeli oluşturulacaktır. 

2. Tedbir 154. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetlerin sayısı artırılacak ve 

kullanımı yaygınlaştırılacaktır.  

3. Tedbir 155. Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma 

Projesi kapsamında veri üretimi yaygınlaştırılacaktır.  

4. Tedbir 156.Kamu Entegre Veri Merkezinin fizibilite çalışmaları tamamlanacaktır.  

5. Tedbir 157. Kamu verisinin paylaşılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır.  

6. Tedbir 158. Esnaf ve sanatkârlar ile dernek ve vakıflar Merkezi Sicil Kayıt 

Sistemine dâhil edilecektir.  

7. Tedbir 159. Milli e-Posta Projesi hayata geçirilecektir. 

8. Tedbir 160. e-Tebligat Sistemi geliştirilecektir. 

9. Tedbir 161. Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımını düzenleyen rehber 

hazırlanacaktır. 

10. Tedbir 162. Kamu yatırımlarında açık kaynak kodlu yazılımın tercih edilmesi ve 

bilişim altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında kiralama yolunun da kullanılmasına yönelik 

mevzuat altyapısı hazırlanıp uygulamaya konacaktır. 

Bu raporun çeşitli bölümlerinde yukarıda sıralanan amaç, eylem ve tedbirlerin önemli 

bir kısmına yer verilmiş ve atıf yapılmıştır. Diğer bazı bölümlerde ise 2019 yılında 

tamamlanması planlanan e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın da ötesinde yeni plan dönemi 
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olan 2019-2023 yıllarındaki temel amaçlar ile gerçekleştirilecek politikalara dönük uygulama 

stratejileri ve tedbirlerin neler olabileceğine yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

3.4.1. Mevzuat Alanında Yapılması Gereken Düzenlemeler 

e-Devlet konusu ile ilgili yasal düzenlemeler farklı yasa ve yönetmeliklerde dağınık bir 

şekilde bulunmaktadır. Çatı bir kanun mevcut değildir. Birçok gelişmiş ülke ise e-Devlet 

konusuna ilişkin temel bir yasa çıkarmıştır27. Türkiye'nin de benzer şekilde dağınık mevzuatı 

bir araya getirecek ve teknoloji alanında yeni ortaya çıkan gelişmelere yönelik idari ve yasal 

düzenlemeler yapılmasına rehber olacak bir e-Devlet Temel Kanununa ihtiyacı vardır. 

Burada önerilen düzenleme, 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı'ndaki 

“E1.1.1-e-Devlet Ekosisteminin Oluşturulması” ve 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve 

Eylem Planı‘ndaki “69. e-Devlet Mevzuatının Gözden Geçirilmesi” eylemlerinin ötesine 

geçerek temel çatıyı kuran ve konu olarak kapsayıcı bir kanunun yasalaştırılmasıdır. 

Temel bir e-Devlet kanununun getirebileceği faydalar şu şekilde sayılabilir: İlk olarak, 

söz konusu kanun yoluyla farklı kurum ve kuruluşların üretmiş olduğu üst politika belgeleri 

arasındaki sağlam bir ilişki ve uyum sağlanabilir. İkinci olarak, kamu sektöründeki bilişim 

konulu tedariklerin merkezi olarak mı yoksa adem-i merkezi şekilde mi yapılacağı konusunda 

bir ilke kararı verilebilir28. Üçüncü olarak, kamu bilişimi alanındaki insan kaynağı 

politikasının nasıl kurgulanması gerektiği; genel olarak bilişim alanında, özel olarak da e-

Devlet faaliyetlerinde devletin görevinin sadece işi tanımlayan ve denetleyen (dümeni tutan) 

mi yoksa işi yapan (küreği çeken) mı olması gerektiği gibi süregelen bazı önemli tartışmalar 

çözümlenebilir. Örneğin, eğer bilişim alanında devlet için tanımlanan rol, daha çok başka 

aktörlerce yapılacak işi tanımlamak ve denetlemek ise, kamu bilişimi alanında kamu sektörü-

özel sektör işbirliği gibi faaliyetlerin ayrıntılı olarak bir yönetmelikle düzenlenmesi gerekli 

olacaktır. Yine bilişim alanında devlete belirli bir rol biçildiği bir sistemde bilişim 

ihalelerinde kamu ihale sisteminden ne ölçüde muafiyetler ve istisnalar tanınacağı konusu 

                                                           
27 Örneğin, 2002 tarihli ABD e-Devlet Yasası (E-Government Act), Çevrimiçi: https://www.justice.gov/opcl/e-government-

act-2002, Erişim Tarihi: 21 Şubat 2018. 
28 Diğer pek çok alanda olduğu gibi e-Dönüşüm konusunda da merkezileştirme politikaları, başlangıç aşamasında hızlı 

çözümler üretiyor gibi görülse de her ihtiyaç sahibinin ulusal mevzuat ve belirlenen standartlar çerçevesinde -gerekirse 

kurulan merkezi destek mekanizmalarından da faydalanarak- kendi ihtiyacına uygun çözüm tercihlerine yönelmesi uzun 

vadede daha verimli ve isabetli olabilir. Merkezi çözümler, zamanla hizmet kalitesinde önlenemez düşüşler ve zamanla 

hizmetin aksamasına neden olabilmekte, hatta hizmeti sunanın baskın -ya da tekel- konumunu kötü yönde kullanması gibi 

olumsuz sonuçlar da doğurabilmektedir. Kamu sektöründe bilişim alanında satın almaların merkezileştirilmesindense ihtiyaca 

uygun mevzuatın hayata geçirilmesi daha yerinde olabilir. Kullanıcı lisansı, hazır yazılım ve donanım gibi çerçevesi net 

olarak tanımlanabilen satın almalar için Kamu İhale Kanunu içinde özellikle sağlık alanında örnekleri bulunan çerçeve 

anlaşmalar yönteminin bilişim sektörü ihtiyaçlarına uyarlanarak kullanımı önerilebilir. 
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karara bağlanabilecektir. Son olarak, temel bir kanuni düzenlemeyle çözüm getirilebilecek 

diğer bazı sorunlar da kurumlar arası eşgüdüm ve veri paylaşımı ile dijital arşiv standartları 

gibi nispeten daha teknik konulardır. 

Temel bir e-Devlet kanunu ile ayrıca Türkiye'de e-Devlet politikalarının hangi kurumlar 

tarafından ne şekilde yönetileceği konularına açıklık getirilerek bir örgütsel yapı ve yönetişim 

sistemi kurulabilir; mevcut sistem iyileştirilebilir veya yeniden ele alınabilir. e-Devlet 

konusunda çatı kurumun hangisi olacağı netleştirilebilir. Yine aynı bağlamda, gerek tek tek 

kamu kurum ve kuruluşlarında gerekse de e-Devlet konusunda çatı kurum olabilecek 

Cumhurbaşkanlığı içerisinde bir "Bilişim Tepe Yöneticisi" (Chief Information Officer, CIO) 

belirlenebilir. 

Bu kanunda yer alacak temel kavramlara ilişkin tanımlar, kamu bilişimi alanında 

yaşanan "dil/jargon birliği eksikliği" sorununa da çözüm getirebilir. Yine bu kanun yardımıyla 

TÜBİTAK BİLGEM'in ortaya koyduğu dijital olgunluk modeli gibi modellerin ülke çapında 

kullanımı sağlanabilir. 

Bu yasa çerçevesinde hangi konuların ele alınabileceği, bu raporun çeşitli alt 

kategorilerinde ayrıntılı şekilde tartışılmıştır. Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra yönetmelik 

gibi daha ayrıntılı düzenlemelerin gerektiği alanlar için de ayrı ve kapsamlı çalışmalar 

yapılabilir. Örneğin, kamu çalışanlarının sosyal medya platformlarını kullanımına ilişkin 

kural ve politikaların tespiti bu tip bir düzenleme konusu olabilir. 

3.4.2. Kurumsal Yapıyı İyileştirmeye Yönelik Düzenlemeler 

Kurumsal yapılanma ile ilgili en önemli husus, mevcut ve gelecekte yapılması 

planlanan e-Devlet konulu proje ve uygulamaların Türkiye'nin 2019 yılında geçeceği 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumunun sağlanmasıdır. Örneğin, e-Devlet ile ilgili 

temel faaliyetleri yürütecek ve/veya koordine edecek ve denetleyecek idari yapının doğrudan 

Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması düşünülebilir.  

3.4.3. İnsan Kaynakları Alanında Yapılması Gerekenler 

İnsan kaynakları açısından bakıldığında, e-Devlet alanındaki en temel ihtiyaçlardan 

önemli bir tanesi, bu konuda yetişmiş uzman personelin nasıl istihdam edileceği, nasıl 

yetiştirileceği ve nasıl kaybedilmeyeceği/ elde tutulacağıdır. Bu türden bir planlama için 
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kariyer bilişim uzmanlığı modelinin ortaya konulması gerekir. Yine bu bağlamda bir "Bilişim 

Personeli Geliştirme Kurulu" kurulabilir. 

Bu konuda Devlet Personel Başkanlığı'nda bir komisyon kurulmuş ve bu komisyon, 

kamu sektöründe bilişim personelinin istihdamının çeşitli boyutlarının (özlük hakları, kadro, 

unvan ve görevler, bilişim personeli seçim esasları ve sınavları, vb.) düzenlenmesi konusunda 

çalışmalar yapmıştır. Bu çerçevede, kamu sektörü bilişim hizmetlerinin hizmet alımı yoluyla 

sunumu, sözleşmeli ve taşeron olarak çalışan bilişim personeli ile ilgili yaşanan sorunlar da 

analiz edilmiştir. Ortaya konacak yeni sistemde bilişim personelinin niteliğinin tespitine ve 

geliştirilmesine ek olarak bu personelin iş çıktısının ve performansının ölçülmesi ile 

ödüllendirme ve yaptırım mekanizmalarının kurulması da önem arz etmektedir. 

Devlet Personel Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalar kapsamında; bilişim personelinin 

istihdamının düzenlenmesine yönelik bütün çalışmaların temel olarak odaklandığı hususun 

kadro ve bu kadroya bağlı özlük haklarında uzun yıllardır yaşanan sıkıntılar olduğu 

anlaşılmıştır. Diğer yandan bilişim personelinin istihdamının düzenlenmesine yönelik 

çalışmalar göstermektedir ki; kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen bilişim 

personelin sayısal yetersizliğine, seçimine ve eğitimine bağlı sorunlar da aslında birbiriyle çok 

bağlantılıdır ve sorunların kaynağı büyük oranda ortaktır.  

Bu çalışmada bir başka ilintili konu olarak, genel bir sınav niteliğinde olan Kamu 

Personeli Seçme Sınavının bilişim personelinin seçiminde yetersiz kaldığı, istihdam edilmesi 

düşünülen kişilerin böyle bir sınavla alana ilişkin bilgisinin ölçülemediği tespit edilmiş ve 

bununla ilgili ne tür düzenlemeler yapılabileceği değerlendirilmiştir.  

Ayrıca, istihdam edilmek istenilen bilişim personelinin seçiminde görevin gerektirdiği 

niteliklere sahip olanların kamu kurum ve kuruluşlarına kazandırılması ve sayısal olarak bu 

personelin tüm hizmet alanlarında dengeli dağılımının sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca, 

bilgi iletişim teknolojileri sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının hizmet içinde 

yetiştirilmesi ve bu alanda yaşanan hızlı değişime uyum sağlamalarına katkıda bulunacak 

eğitim programlarının yaygınlaştırılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Son olarak, kamu kurum ve kuruluşlarında bilgi teknolojileri ile ilgili faaliyetlerde 

görev alabilecek yeterli sayıda nitelikli personel olmadığı için bilişim hizmetlerinin 

çoğunlukla hizmet alımı yoluyla istihdam edilen özel sektör personeli eliyle yürütülmekte 
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olmasının kamusal mahremiyet ve bilgi güvenliği hususları açısından önemli sorunlar 

yarattığı tespit edilmiştir. 

Yukarıda özetlenen çalışma ve düzenlemelerle kamu sektöründe çalışan bilişim 

personelinin çalışma şartlarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi ile bilişim sektörü 

çalışanlarının Türkiye içinde kamu kurumlarından özel sektöre ve dünya çapında Türkiye'den 

yabancı ülkelere yönelik beyin göçünü de yavaşlatmak mümkün olabilir. Bilişim personelinin 

niteliklerinin ve iş doyumunun artabileceği böyle bir yapıda bilişim konulu kamu sektörü 

ihalelerindeki bilgi asimetrisi gibi sorunlar da bir ölçüde çözülebilir. 

Bu tür performans ölçüm standartlarının ortaya konulması, kamu sektöründe çalışan 

bilişim personelinin daha doğru değerlendirilebilmesi için de fırsatlar sunabilir. Bu bağlamda, 

TÜBİTAK BİLGEM YTE'de bilişim uzmanları için rol temelli değerlemeler konusunda kimi 

çalışmalar yapılmaktadır. 

3.4.4. Altyapıyı İyileştirmeye Yönelik Yapılması Gerekenler 

Dünyadaki e-Devlet sıralama ve kıyaslama çalışmalarında Türkiye’nin sıralaması ve bu 

sıralamayı oluşturan faktörler içerisinde altyapıya ilişkin öğeler incelendiğinde, altyapı 

konusunun 11. Kalkınma Planı döneminde üzerinde önemle durulması gereken konular 

arasında olması gerektiği anlaşılmaktadır. Örneğin, Birleşmiş Milletler’in iki yılda bir (son 

rapor tarihi 2016) 193 üyesinin verilerini inceleyerek hazırladığı e-Devlet Gelişme Endeksi 

(EDGİ) verilerine göre; endeksin alt öğeleri olan telekomünikasyon altyapısı, insan 

kaynakları (0,7910) ve çevrimiçi hizmetler (0,6014) açısından bakıldığında, Türkiye’nin en 

düşük puanı 0,3775 ile telekomünikasyon altyapısı alanındadır.  

Bu konuda Türkiye’nin gidermesi gereken eksikler, şu şekilde sıralanmıştır (BM e-

Devlet Araştırması, 2016: 181): Verilerden çıkan sonuç, internet kullanan bireylerin nüfusta 

yüzdesinin (2016 değeri % 51.04) artırılması, 100 kişi başına düşen sabit (kablolu) genişbant 

abonelik miktarının (2016 değeri 11.69/100) çoğaltılması ve 100 kişi başına düşen kablosuz 

genişbant abonelik oranının ((2016 değeri 32.30/100) artırılması gerektiğidir. 

3.4.5. Halkla İlişkiler Alanında Yapılması Gerekenler 

Plan döneminde halkla ilişkiler alanında atılması gereken önemli adımlar şu şekilde 

sıralanabilir: 
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1. e-Katılımcılık platformlarının artırılması ve çeşitlendirilmesi, 

2. e-Devlet hizmetleri alanındaki çağrı merkezlerinin sayısının, niteliğinin artırılması, 

3. e-Devlet hizmet sunumu süreçlerinin kapsayıcılığının (yaşlılar ve engelliler gibi 

dezavantajlı grupları (E3.4.2), Türkiye’de bulunan yabancı ülke vatandaşlarını, turistleri ve 

mültecileri de kapsayacak şekilde) artırılması, 

4. Bu bağlamda e-devlet ve e-Belediye hizmetlerinde çok-dilli hizmet sunumu (örneğin, 

Arapça ve Rusça, işaret dili, vb.) imkânlarının artırılması, 

5. Ayrı ayrı faaliyet gösteren BİMER, CİMER ve Kamu Denetçiliği gibi vatandaş 

öneri, şikâyet ve görüşlerinin gönderildiği iletişim kanalları arasındaki eşgüdümün artırılması, 

6. Kamu verilerinin açık veriye dönüştürülmesi ve paylaşılması, 

7. Kamu bilgilendirme ve tanıtım sitelerinin tekrar yapılandırılması. 

3.4.6. Önemli Projeler 

Plan döneminde uygulanmasına veya geliştirilmesine devam edilmesi veya yeni 

dönemde gerçekleştirilmesi gereken önemli faaliyet ve projeler, e-Devlet Stratejisi ve Eylem 

Planı’ndaki eylem maddeleri de parantez içinde belirtilerek aşağıda sayılmıştır. Bu projeler 

konusunda ayrıntılı bilgiler, bu raporun mevcut durum, yapılması önerilen araştırmalar veya 

öneriler kısımlarında verilmiştir: 

1. 2020-2023 yıllarını kapsayacak yeni bir e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı 

hazırlanması, 

2. Türkiye için bir merkezi açık devlet (open government) ve açık veri portalı kurulması 

(E4.2.1), 

3. Kamu Entegre Veri Merkezinin faaliyete geçirilmesi (E2.1.1), 

4. Türkiye için bir ulusal coğrafi bilgi sistemi altlığı oluşturulması, 

5. Merkezi ve yerel yönetimler düzeylerinde e-Katılımcılık platformları kurulması; 

örneğin, bir Mevzuat Katılımcılık Portalinin oluşturulması (E4.3.1), 

6. Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’ndaki (2016-2019) “e-Devlet Araştırmaları 

Programının Oluşturulması ve Desteklenmesi” (E1.3.1) eyleminin hayata geçirilmesi, 

7. Kamu sektöründe şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılması amacıyla bir Kamu 

Harcamaları İzleme Portalinin (E4.2.4) ve bir Kamu Yatırımları ve Gerçekleşmeleri İzleme 

Portalinin (E4.2.3) oluşturulması. 
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3.4.7. Mali Yük ve Finansman 

Gerek dünyada gerekse Türkiye'de e-Devlet proje ve uygulamalarının finansmanı 

ağırlıklı olarak kamu kaynaklarından, yani vergilerden karşılanmaktadır. e-Devlet alan 

yazınında kamu finansmanı dışında farklı finansman modelleri de tartışılmaktadır29.  

Bu farklı modellerden ilki, "kullanan öder" ilkesi gereğince e-Devlet yoluyla sunulan 

bilgi ve hizmetlerin kullanıcılarından bir kullanım harcı/payı alınmasıdır. Hizmetleri 

kullananların cüzi miktarda da olsa bir ödeme yapması, bu hizmete yönelik gerçek talebi de 

ortaya koyan bir gösterge oluşturmaktadır. Özellikle çok yoğun kullanılan hizmetlerde 

yaşanılan hizmet sunumu sıkıntılarının "kullanım ücreti" modeli ile kısmen aşılacağı 

öngörülmektedir. 

İkinci bir model, bazı hizmetlerin kullanım ücreti olan, bazılarının ise olmayan bir 

çapraz finansman modelidir. Bu modelde ücretli olan hizmetler ücretsiz olanları finanse 

ederler.  

Üçüncü bir finansman modeli, e-Devlet hizmetlerinin verildiği web siteleri veya sosyal 

medya hesapları gibi mecralara reklam alınması ve/veya sponsorluk anlaşmaları yapılmasıdır. 

Bu üçüncü modelin gerçekleştirilebilmesi için birçok ülkede yasal düzenlemelerin değişmesi 

gerekmektedir. 

Bu modeller veya gündeme gelecek diğerlerinin kullanımı e-Devlet alanının genelini 

kapsayacak bir temel yasa çerçevesinde değişen şartlara paralel olarak projeye ve sektöre göre 

değişen esnek bir biçimde düzenlenebilir. 

3.4.8. Açık Veri  

Dünyadaki örnekler incelenerek Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarına ait hassasiyet 

ve gizlilik içermeyen verilerin üçüncü kişi ve kurumların kullanımına açılması yoluyla bu 

verilerden ekonomik, idari ve demokratik katma değer elde edilmesi sağlanabilir. 11. 

Kalkınma Planı döneminde kamu sektörü verisinin açık veri olarak değerlendirildiği farklı 

sektörlerden bir veya birkaç pilot proje üzerinden güncel, doğru ve güvenliği sağlanmış 

verilerin kamuoyu ile paylaşılması faydalı olacaktır. 

                                                           
29 Örneğin, bakınız: Johnson, C. L. (2007). A framework for pricing government e-services. Electronic Commerce Research 

and Applications, 6(4), 484-489. 
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3.5. Plan Hedef, Amaç ve Politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle İlişkisi 

ve Uyumu 

e-Devlet alanında uluslar arası ve ulusal düzeylerde gerçekleştirilen faaliyetlerin 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi (United Nations Resolution, 2015) ile uyumlu olması 

amaçlanmaktadır. Bu yolla barışçıl, herkesi kapsayıcı, kimsenin geride 

bırakılmadığı/kalmadığı; yoksulluk, açlık, hastalığın en alt seviyeye indirildiği; insan 

haklarının ve cinsiyet eşitliğinin korunduğu ve her düzeydeki kamu kurumlarının etkili, hesap 

verebilir ve kapsayıcı olduğu bir yönetim sisteminin kurulması için çaba harcanmaktadır (BM 

e-Devlet Araştırması, 2016: 1).  

Bu bağlamda, genel olarak Gündem’le ve özel olarak da 17 temel sürdürülebilir 

kalkınma hedefine uyum gözetilmektedir (2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem 

Planı, 2016: 6-7). e-Devlet ekosisteminin, bilgi toplumuna geçişin ve sürdürülebilir 

kalkınmanın itici gücü olması hedeflenmektedir (TÜBİTAK, 2017: 3). Bu konuda, Bilgi 

Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nın (2015-2018) “48. Yeşil Bilişim Programı 

Geliştirilmesi” eylemi gerekçesinde de sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantı 

kurulmuştur.  

Bu bağlamda, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile uyumlu olarak; kamu kurum 

ve kuruluşlarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak, bilginin yayılması, sayısal 

bölünmenin/uçurumun azaltılması, yenilikçiliğin teşviki, insani gelişmenin desteklenmesi ve 

bilgi toplumlarının geliştirilmesi gibi hedeflere hizmet etmesi öngörülmüştür. Ayrıca, e-devlet 

faaliyetleri yoluyla, şeffaflık, hesap verebilirlik ve vatandaş katılımının artırılması yoluyla 

daha fazla insanın daha önce erişemediği veya erişilmeye müsait olmayan eğitim, sağlık ve 

istihdam, tarım ve bilim gibi alanlardaki verilere ve hizmetlere erişebilmesi sağlanmış 

olacaktır. Böylece e-Devlet uygulamalarını açlık, yoksulluk, işsizlik, cinsiyet eşitsizliği ve 

kalitesiz eğitim gibi olumsuzlukları azaltmak; sürdürülebilir tarım, sulama, enerji, üretim ve 

tüketim sistemlerini ise teşvik etmek mümkün olabilecektir. 

3.6. Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Yapılması Önerilen Araştırma Konuları 

Bu bölümde 11. Kalkınma Planı döneminde ve ötesinde uygulanacak e-Devlet 

politikalarına veri ve yön sağlaması amacıyla hangi konularda araştırmalar yapılabileceği 

konusu işlenmektedir.  
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3.6.1. e-Devlet Çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Uyumu 

İlk ve en önemli araştırma konusu olarak, mevcut ve planlanan e-Devlet konulu proje ve 

uygulamaların Türkiye'nin 2019 yılında geçeceği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 

uyumunun nasıl sağlanacağı konusu çeşitli açılardan araştırılmalıdır. Bu raporda farklı 

başlıklar altında değerlendirilen e-Devlet alanındaki örgütsel yapılanma ve mevzuat konuları 

da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyum konusunun alt başlıkları olarak da 

değerlendirilebilir. 

3.6.2. Sayısal Bölünmenin Ölçümü ve Azaltılması 

Türkiye'de sayısal bölünmeden olumsuz etkilenen, yani teknolojik araçlara ulaşamayan 

ve/veya bu araçlar yoluyla elde edilen faydadan yeterli ve/veya adil bir pay alamayan 

dezavantajlı gruplara yönelik politikalar arttırılarak sürdürülmelidir. Yaşlılar ve engelliler gibi 

gruplar başta olmak üzere, kırsal alanlarda yaşayanlara, mültecilere ve Türkiye'de yaşayan 

mülteci olmayan yabancı kökenli kişilere (turistik bölgelerde yarı veya tam-zamanlı yaşayan 

yabancı ülke vatandaşları gibi) yönelik e-Devlet hizmetleri sunularak onların da kamu 

yönetimim sisteminin bir parçası olabilmesine ilişkin tedbirler alınmalıdır.  

e-Devlet hizmetlerinin tasarım ve sunumunda sayısal bölünmeden olumsuz etkilenen 

yaşlılar ve engelliler gibi dezavantajlı grupların gereksinimleri de dikkate alınmalıdır. 

Örneğin, sağlık sektöründeki merkezi hastane randevu sistemi gibi internet ve çağrı merkezi 

erişim çeşitliliği ortaya koyan uygulamalar diğer sektörlere de uyarlanmak için örnek teşkil 

edebilir.   

Bu bağlamda sayısal bölünmenin ölçümü ve azaltılması konusu ile ilgili araştırmalar ve 

pilot projeler teşvik edilmelidir. Örneğin, sayısal bölünme nedeniyle Türkiye'nin ekonomik 

kaybının ne şekilde ve ne miktarda olduğunun hesaplanması önemli bir çalışma konusu 

olabilir. 

3.6.3. Yerli Yazılım ve Donanım Kullanımı 

On Birinci Kalkınma Planı döneminde, kamu yönetimi sisteminde daha yüksek oranda 

yerli yazılım ve donanım kullanımının fizibilite çalışmaları yapılabilir. Böylece başta veri 

güvenliği ve maliyetlerin yüksekliği olmak üzere birçok konuda doğabilecek sakıncaları 

azaltmak mümkün olabilir. Örneğin, kamu kurum ve kuruluşlarında açık kaynak kodlu 

yazılım kullanımı anlamında PARDUS kullanımının yaygınlaştırılması düşünülebilir. 
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3.6.4. BİT Hizmet Alımındaki Muafiyetlerin ve Sözleşmeli Bilişim Personeli 

İstihdamının Etkisinin İncelenmesi 

Kamu kurum ve kuruluşlarının TÜRKSAT, TÜBİTAK ve üniversitelerden bilgi 

teknolojileri hizmet alımlarındaki KİK muafiyeti ile ilgili olarak, "Kamu kurumlarının ihale 

mevzuatından muaf olarak hizmet alımı gerçekleştirmeleri, kurumsal ihtiyaçların 

tanımlanmasında ve proje yönetiminde etkinliğin azalmasına yol açabilmektedir." (Kalkınma 

Bakanlığı, 2018: 152) hükmünün bilimsel geçerliliğinin araştırılması yararlı olacaktır. Bu 

amaçla kamu kurumlarında karşılaştırmalı bir ölçüm ve değerlendirme yapılabilir. 

Etkisinin incelenmesi gereken bir diğer konu ise kamu sektöründeki bilişim 

birimlerinde nitelikli personelin yüksek ücretle istihdam edilmesine imkân sağlama amacıyla 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında istihdam edilen sözleşmeli bilişim 

personelinin uygulamada kamu kurum ve kuruluşları için ne kadar fayda sağladığıdır.  

3.6.5. Yeni Teknolojilerin İncelenerek e-Devlet Sistemine Entegrasyonu 

Teknolojinin değişim hızına ayak uydurarak yenilikleri kamu yönetimi sistemine 

entegre etmek her ne kadar zor bir süreç olsa da dünyaya ayak uydurabilmek için kaçınılmaz 

bir gerekliliktir. Örneğin, hem açık ve büyük veri, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay 

zekâ, derin öğrenme, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, makina öğrenmesi ve karar vermesi 

gibi yeni teknoloji ve uygulamalarının; hem de dağıtık bir yapılanma gerektiren blokzincir 

teknolojisi, kitle fonlama (crowdfunding), kitlesel kaynak kullanımı (crowdsourcing), 

oyunlaştırma (gamification) ve açık devlet veya açık yönetişim (open government or open 

governance) gibi yeni iş yapış biçimlerinin Türkiye'nin kamu yönetimi sistemine nasıl katma 

değer sunabileceği sorusu yanıtlanmalıdır.  

Gelecek plan döneminde bu yeni teknolojilerin ve iş yapış biçimlerinin e-Devlet 

sistemine entegrasyonu konusunda yapılacak araştırmalar ve pilot uygulamalar teşvik 

edilmelidir. 

3.6.6. e-Devlet Sistemleriyle Katılımın Artırılması 

e-Devlet projeleri, birçok ülkede idarenin karar verme, uygulama ve değerlendirme 

süreçlerine vatandaş ve diğer paydaşların katılımı konusunda da aktif olarak kullanılmaktadır. 

Örneğin, Türkiye'de bazı belediyeler resmi web siteleri üzerinden bazı anketler yaparak 

vatandaşların fikirlerini almaktadırlar. Bununla beraber, Türkiye'de e-Devlet uygulamalarında 
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katılımcılık boyutunun gerek merkezi gerekse yerel yönetimler düzeyinde nispeten eksik 

olduğu ve geliştirilmesi gerektiği söylenebilir. Önümüzdeki plan döneminde e-Devlet 

olgusunun katılım boyutuyla ilgili dünyadaki başarılı örneklerin incelenerek ve Türkiye 

şartlarına uyarlanarak pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi faydalı olacaktır. 

3.6.7. e-Devlet Sistemleriyle Denetim, Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Artırılması 

e-Devlet uygulamaları sonucunda kamu yönetimi sisteminde idarenin denetiminin, 

şeffaflık ve hesap verebilirliğinin artırılması da amaçlanmaktadır. Kimi uzmanlar tarafından 

e-Devlet olgusunun siyasi veya demokratik boyutu olarak tanımlanan bu tür gelişmeler, 

mevcut kimi e-Devlet uygulamaları tarafından desteklenmektedir. Özellikle idarenin 

denetimine yardım eden, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliği artıran bu tür 

uygulamalara CİMER, BİMER, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (Ombudsman) elektronik 

yollarla yapılan başvuru ve şikâyetler ile TBMM Dilekçe Komisyonu'na internet üzerinden 

erişim gibi örnekler verilebilir.  

Örneğin, BİMER ve CİMER sistemleri yılda toplam yaklaşık iki milyon başvuru 

almaktadır. Başvurular en fazla, devlet kurumlarından bilgi alma talepleri, maddi yardım ve 

çeşitli istekler ile kamu kurum ve kuruluşlarından şikâyetler konularında olmaktadır. Her iki 

sistem de kamu ve kuruluşlarının kılcal damarlarına kadar ulaşmaktadır. BİMER’in yaklaşık 

18 bin kamu kurumu biriminde yaklaşık 45 bin kullanıcısı bulunmaktadır. Alınan iki milyon 

başvurunun büyük bir kısmı kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilerek sorunların ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarınca çözülmesi sağlanmıştır. Bu tür projelerle ayrıca daha vatandaş ve 

çözüm-odaklı bir kamu sektörü kültürünün yerleşmesine de katkıda bulunulmuştur. 

3.6.8. Kurum İçi E-Dönüşüm Yönetişiminin Etkin Hale Getirilmesi 

Kamu kurum ve kuruluşlarında e-Dönüşüm yönetişimini iyileştirme faaliyetleri; 

liderlik, sahiplik ve farkındalık başlıkları altında olmak üzere üç temel alanda yürütülebilir. 

Bu kapsamda bir kurul yapısı oluşturulabilir. Bu kurulların gündemi, kurumda e-Dönüşümden 

sorumlu yönetici tarafından belirlenebilir. Kurumsal sahiplik de bu kuruldan aldığı güçle e-

Dönüşümden sorumlu yönetici tarafından icra edilebilir. E-Dönüşümden sorumlu kurum 

yöneticileri, ulusal koordinasyon ve işbirliği için yürütülecek faaliyetlere de katkı 

sağlayabilirler. E-Dönüşüm ve e-Devlet konularındaki farkındalık faaliyetleri de bir Proje 

Yönetim Ofisi (PYO) koordinasyonunda e-Dönüşüm birimleri eliyle yürütülebilir. E-
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Dönüşüm birimlerinde bilgi güvenliği, (e-Devlet) proje yönetimi gibi stratejik alanlarda 

uzmanlaşma sağlanmalı, bu uzmanların çalıştığı idari birimler oluşturulmalıdır.  

Bu bağlamda, e-Dönüşüm projeleri belirli yönergeler çerçevesinde oluşturulmalı, 

önceliklendirilmeli, izlenmeli ve kapanış raporu ile sonlandırılmalıdır. Kurumsal e-Dönüşüm 

Stratejileri ilgili tüm tarafların katkısı alınarak hazırlanmalı ve izlenmelidir.  

Son olarak, e-Dönüşüm kapsamında ihtiyaç duyulan esnek satın alma ve hizmet 

kullanımları için gerekli mevzuat oluşturulmalıdır. Satın alma işlerindeki bilişim sektörü için 

KİK muafiyetlerinin etkisi ölçülerek sonuçlara göre bu uygulama gözden geçirilmelidir. 

3.6.9. e-Devlet Projelerinin Ürünleş(tiril)me ve İhraç Potansiyelinin Araştırılması  

Türkiye'de çeşitli alanlardaki e-Devlet proje ve uygulamaları tasarlanır, uygulanır, 

değerlendirilir ve geliştirilirken, gerek teknik bilgi ve deneyim gerekse de insan kaynağı 

anlamında bir "know-how" ortaya çıkmaktadır. Eğer söz konusu proje tekil bir projeyse, yani 

bu bilginin ve deneyimin ulusal düzeyde uygulanabileceği ikinci bir örnek yoksa söz konusu 

bilgi ve deneyim atıl kalmaktadır. Örneğin, Adalet Bakanlığı özelinde gerçekleştirilen Ulusal 

Yargı Ağı Projesi'nin tasarımı, uygulaması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi sürecinde yıllar 

içerisinde ortaya çıkan ve biriken bilgi ve deneyim ile bu süreçte yetişmiş teknik ve idari 

personel, ülkede ikinci bir Adalet Bakanlığı olmadığı için büyük ölçüde atıl kalmaktadır.  

Türkiye’de uygulanan e-Devlet projelerinin yurt dışına ihracı konusu ile ilgili olarak;  

 Hizmetlerin iç kaynaklarla mı dış kaynaklarla mı geliştirildiği. 

 Sahiplik ve fikri hakların kime ait olduğu. 

 İhracatın bizzat kurumlar tarafından mı yoksa bir üçüncü kurum/üst yapı tarafından mı 

yapılacağı (ihracatın kurumsal yapısı) gibi soruların yanıtlanması gerekmektedir. 

Türkiye’nin e-Devlet deneyiminin ihracına somut bir örnek olarak, Ulaştırma, 

Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı ile TÜRKSAT'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 

e-Devlet sistemini kurmak için yaptığı e-KKTC Projesi incelenebilir30. Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti'nde nüfusun nispeten az, dolayısıyla ölçeğin küçük olması, kurumlarda yapılan 

e-Devlet çalışmaları nispeten ilk aşamalarda olduğu için merkezi ve süratli bir 

organizasyonun mümkün olabilmesi ve elektronik imza yüklü e-kimlik kartlarının dağıtımının 

                                                           
30 T.C. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı (2018). E-KKTC Projesi, Online: http://hgm.ubak.gov.tr/tr/sayfa/43, 

Erişim Tarihi: 6 Mart 2018. 

http://hgm.ubak.gov.tr/tr/sayfa/43
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tamamlanması gibi faktörlerin e-Devlet alanında elde edilen sonuçlara etkisi ve katkısı 

bilimsel çalışmalarla değerlendirilebilir 31. 

Bu incelemede elde edilecek veriler Türkiye'de yürütülen e-Devlet çalışmaları için de 

geri bildirim sağlayabilir. Yine bu çerçevede, TÜRKSAT'ın belirli organizasyon ve mevzuat 

değişiklikleri yapmak yoluyla yurtdışında hizmet vermeye daha uygun bir hale getirilmesi 

faydalı olabilir.  

e-Devlet proje ve uygulamalarının ihracına ikinci bir örnek olarak, ilaç takibiyle ilgili 

bir e-Devlet sistemi Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmiştir. Yine bu bağlamda, Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleri ile somut projelerin hayata geçirilmesi düşünülebilir. 

Bu tür bir ihracat sürecini mümkün kılabilmek için, ihraç edilmesi planlanan e-Devlet 

uygulamalarının ürünleş(tir)me/ürün geliştirme süreçlerinin dikkatle planlanması ve 

uygulanması gerekir. Kamu kurumlarında yürütülen e-Devlet projelerinin ürün haline 

getirilerek hem Türkiye’de kullanımı, hem de ihracı için gerekli olan ürün oluşturma süreci 

dört süreç basamağında ele alınmalıdır: İdari, teknik, ticari ve eğitim. Model içerisinde iyi 

tasarlanmış bir pazarlama/iş modeli, kullanıcı dostu ara yüzler, destek ve eğitim modülleri ile 

mevzuat danışmanlığı gibi farklı ihtiyaçlara yanıt veren farklı modüller bulunmalıdır. 

Yine e-Devlet projelerinin ihracı bağlamında, ihtiyaç duyan ülkelere kredi açma veya 

hibe etme modelleri hakkında çalışmalar yapılabilir. Kredi kullandırma seçeneği içerisinde 

yazılım ve donanım tedarikinde Türk markalarının tercihi teşvik edilebilir. 

"Sınır ötesi e-Devlet" olarak adlandırılabilecek bu konunun bir diğer boyutu olarak, 

ülkemizde tatil yapan yabancı turistler için de e-Devlet sistemleri yoluyla çeşitli hizmetler 

sunulabilir. 

e-Devlet projelerinde elde edilmiş bilgi ve deneyimlerin yardımıyla benzeri projelerin 

başka ülkelere ihraç etme imkânının sağlanması, hem Türkiye'ye para kazandıracak, hem de 

uluslararası ilişkilerde kullanılabilecek yeni bir araç/kaldıraç sağlayacaktır. Böylece, 

kaynakların daha etkin kullanımı sağlanabilecektir. Bununla birlikte, e-Devlet proje ve 

uygulamalarının ihracında başta ulusal güvenlik olmak üzere çeşitli alanlarda gerekli 

önlemlerin alınması da gerekecektir. 

                                                           
31 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki e-Devlet sistemi hakkında bakınız; Sağsan, M. and Yıldız, M. (2010). E-

Government in the Turkish Republic of Northern Cyprus. In Chris G. Reddick (Ed.), Comparative E-Government, New 

York: Springer, (409-423). 
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SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER  

Bu bölümde Türkiye ve Dünya’daki mevcut durumun incelenmesi sonucunda 

Türkiye’deki e-Devlet plan ve uygulamaları ile ilgili genel bir değerlendirme yapılarak bu 

analizden çıkartılan bir takım sonuçlar ile yeni plan döneminde yapılmasında fayda bulunulan 

faaliyetlerin ve araştırmaların neler olabileceği üzerinde durulmuştur.  Bu amaçla, e-Devlet 

alanında 11. Kalkınma Planı çerçevesinde 2019-2023 yılları arasında yapılması önerilen 

faaliyetler, çeşitli temalara bölünerek sınıflandırılmış ve açıklanmıştır.  

4.1. e-Devlet İdare ve Yönetişim Yapısı ve Mevzuat Hakkındaki Öneriler 

1. 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş dolayısıyla e-Devlet ile 

ilgili temel faaliyetleri yürütecek ve/veya koordine edecek ve denetleyecek idari yapının 

doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması düşünülebilir. 

2. Türkiye’deki e-Devlet çalışmalarının detaylı bir yasal altyapısını oluşturmak üzere 

bir “e-Devlet Temel Kanunu” hazırlanmalı ve yasalaşmalıdır. Takiben yasada öngörülen yapı 

ve işlevleri detaylandıran ikincil mevzuat hazırlanmalıdır. 

3. Hazırlanacak çatı temel kanun içinde veya ayrı bir kanuni düzenlemeyle kamu 

kurumlarının bilgi sistemlerinin birlikte işlerliğine yönelik bütüncül bir mevzuat çalışması 

gerçekleştirilmelidir. 

4. Bir “e-Devlet Temel Kanunu” hazırlan(a)maması durumunda ve Ulaştırma, 

Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı'nca hazırlanan kanun tasarısı taslağının yasalaşması 

halinde, bu yasa ile kurulması düşünülen e-Devlet Koordinasyon Kurulu’ndaki temsil yapısı 

sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü de içerecek şekilde genişletilerek katılım ve yönetişim 

ilkelerine daha uygun bir hâle getirilmelidir. 

5. Kamu kurumlarının TÜRKSAT, TÜBİTAK ve üniversitelerden bilgi teknolojileri 

hizmet alımı yapmaları sonucunda kurumsal ihtiyaçların tanımlanmasına ve proje yönetiminin 

etkinliğine ve rekabete zarar verdiği iddia edilen muafiyet sağlayıcı yasal düzenlemeler 

gözden geçirilmelidir. 

6. Hem tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hem de e-Devlet konusunda çatı kurum 

olabilecek Cumhurbaşkanlık içerisinde e-Devlet ile ilgili işlevlerin sevk ve idaresini yapacak 

bir "bilişim tepe yöneticisi" (Chief Information Officer, CIO) belirlenmelidir. 
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4.2. e-Devlet Faaliyetlerinin Uygulama ve Değerlendirme Süreçleri ile İlgili Öneriler 

1. e-Devlet faaliyet ve projeleri hakkında (i) projelerin var olmasının ortaya çıkardığı 

katma değer (faydayı) ve maliyetler; (ii) bu projelerin var olmamasının getireceği 

“bilişimsizlik maliyeti”; ve (iii) kurumsal ve ulusal stratejilerle uyumluluk, gibi hususların 

toplu halde ve periyodik olarak ölçüldüğü değerlendirilme süreçleri işletilmelidir.  

1. Söz konusu değerlendirmelerden elde edilen sonuçlar şeffaflık ve hesap verebilirlik 

ilkeleri gereğince farklı kanallardan ve mümkünse karmaşık değerlendirme verilerini 

basitleştirerek anlaşılabilirliğini artırmak bakımından veri görselleştirmeleri kullanılarak 

kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Bu sonuçların proje bütçeleme süreci ile de bağlantısı 

kurulmalıdır. 

2. Özellikle Türkiye’nin yerel yönetim yapısını yeniden düzenleyen 2012 tarihli ve 

6360 sayılı Kanun sonrası, barındırdıkları nüfus, hizmet verdikleri coğrafi alan ve sınırları 

içerisindeki ekonomik faaliyetlerin büyüklüğü açılarından öne çıkan büyükşehir belediyeleri 

e-Devlet sistemlerine daha yoğun bir biçimde entegre edilmelidir. Ayrıca, yerel yönetimleri 

daha da teknoloji-yoğun birimler haline getirmeye çalışan akıllı kent teknolojilerine destekler 

artırılmalıdır. Bu konulardaki araştırmalar desteklenmelidir. 

3. Küçük ve kırsal yerel yönetim birimlerine (köylere) yönelik olarak, Güney Kore 

örneğindeki gibi, dezavantajlı kırsal kesim sakinlerine (çiftçilere, balıkçılara, vb.) bilgiye 

erişim imkânı sağlayarak ve bölge sakinlerinin gelirini e-ticaret vasıtasıyla artırarak, 

sürdürülebilir, kendi-kendini idame ettiren köy bilgi toplulukları ağı oluşturulması için pilot 

projeler yapılabilir. 

4. Türkiye’nin deprem ve sel gibi doğal afetlerin yoğun olarak yaşandığı bir ülke 

olması nedeniyle e-Devlet sistemlerinin afet ve acil durum yönetimi sistemleri ile daha fazla 

bütünleştirildiği projeler üretilmelidir. Bu bağlamda, farklı kurumlarda dağınık şekilde tutulan 

coğrafi bilgi sistemleri tabanlı verilerin etkin entegrasyonu ve paylaşımı gerekmektedir. 

5. Ulusal bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanında kurumsal kapasitenin artırılması 

ve etkin bir üst yapının oluşturulması önem arz etmektedir. 

6. Kamu Entegre Veri Merkezinin hazırlıkları tamamlanarak bu merkez faaliyete 

geçirilmelidir. 

7. Kullanıcı odaklı e-Devlet hizmet sunumu rehberinin oluşturulması gerekmektedir. 

8. Kurumsal bilişim stratejileri hazırlanmalıdır. Bu stratejiler, bilgi toplumu ve e-

Devlet alanındaki ulusal üst düzey strateji belgeleri ile uyumlu bir şekilde oluşturulmalıdır. 
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9. Türkiye için bir ulusal coğrafi bilgi sistemi altlığı oluşturulmalıdır. 

10. Türkiye’nin uluslararası kıyaslama çalışmalarınca tespit edilen teknik altyapı 

konusundaki eksikliklerini gidermeye yönelik olarak; internet kullanan bireylerin nüfustaki 

yüzdesinin (2016 değeri, % 51.04), 100 kişi başına düşen sabit (kablolu) genişbant abonelik 

miktarının (2016 değeri, 11.69/100) ve 100 kişi başına düşen kablosuz genişbant abonelik 

oranının (2016 değeri, 32.30/100) artırılmasına yönelik politikalar uygulanmalıdır. 

4.3. e-Devlet Faaliyetlerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi  

Mevcut durum bölümünde de belirtildiği gibi, her ne kadar bilişim alanındaki strateji 

belgeleri ve eylem planlarındaki gelişme sistematik bir biçimde ölçülüp değerlendiriliyor olsa 

da, Türkiye’de e-Devlet politikalarının uygulama performansını ölçen sürekli ve sistematik 

bir denetim kurgusu yoktur.  

Bu konuda Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı'nda (2016-2019), “Kamuda e-

Devlet Projelerinin Etkin Denetiminin Sağlanması” eylemi (E1.2.2) yer almaktadır. Bu eylem 

bağlamında, e-Devlet projeleri hakkındaki söz konusu denetim faaliyetlerinin iyi 

işleyebilmesi için bir model oluşturulması ve uygulama rehberleri hazırlanması 

planlanmaktadır (TÜBİTAK; 2017: 47).  

Bu denetim modelinde kamu sektörü dışında, örneğin bilişim alanında faaliyet gösteren 

STK’lar gibi kamu politikası aktörlerine de hem ölçme-değerlendirme sürecinde hem de 

denetleme sonuçlarını takip etme safhalarında görev ve sorumluluklar verilmesi katılımcı ve 

çoğulcu bir yapı kurulabilmesini sağlayacaktır. Türkiye’de bilişim alanında faaliyet gösteren 

bazı STK’lar, geçmişte de bu tür görev ve sorumlulukları başarıyla yerine getirmişlerdir32. 

Bu bağlamda, bilişim STK’ları geçmişte bilişim ve/veya e-Devlet politikaları ile ilgili 

çeşitli değerlendirme ve öneri raporları da yayımlamışlardır. Ancak STK’ların oynadığı bu tür 

rollerin kurumsallaşması ve somut bir görev tanımına dönüşmesi şu ana kadar mümkün 

olmamıştır (TÜBİTAK; 2017: 47). Bu tür bir kurumsallaşma yapılması yararlı olacaktır.  

e-Devlet faaliyetlerinin ve projelerinin gerek tasarlanması gerekse de uygulanması, 

değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliği için önemli miktarda kamu kaynağı kullanılmaktadır. 

                                                           
32 Bilişim alanında faaliyet gösteren STK’ların bilişim politikalarının planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine 

verdikleri katkıların iyi bir örneği, Başbakanlık tarafından yürütülen ve Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm yolunda ilk 

adımı, eAvrupa + Eylem Planı kapsamında 2001 yılında başlatılan eTürkiye Girişimi’nde Türkiye Bilişim Derneği’nin 

çalışmalarda koordinatör rolü ile yer almasıdır. Bu kapsamda, Başbakanlık başkanlığında 13 alt çalışma grubu kurulmuş; 

izleme ve değerlendirme çalışma grubunun eşgüdümünü Türkiye Bilişim Derneği üstlenmiştir. 
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Bu projelerin Türkiye’nin gelişmesine katkısının çok boyutlu bir ölçümünün ve 

değerlendirmesinin yapılması, kamu kaynaklarının verimli kullanılıp kullanılmadığı 

konusunda karar vericilere önemli veriler sunacaktır.  

Bu tür ölçme ve değerlendirmeler, projeksiyon ya da simülasyon şeklinde asıl 

uygulamadan önce yapılabileceği gibi, söz konusu proje ve faaliyetlerin uygulamaya 

alınmasından sonra (ex-post) da gerçekleştirilebilir. Ölçme-değerlendirme ölçütlerinin 

standart ama esnek ve uyarlanabilir olması faydalı olur.  Temel ölçütler olabilecek çeşitli 

fayda (örneğin, sosyal fayda) ve maliyet (örneğin, bilişimsizlik maliyeti33) kalemleri gibi ana 

ölçüm kriterlerinin yanı sıra incelenen sektöre ve/veya projeye göre farklı ölçütler eklenebilir. 

Fayda-maliyet analizlerine ek olarak, faaliyet ve projelerin kurumsal ve ulusal stratejilerle 

uyumlu olup olmadığı hususu da periyodik analizlere dâhil edilmelidir. 

Bu ölçme-değerlendirme sistemi tüm e-Devlet faaliyet ve projeleri için 

çalıştırılabileceği gibi, sadece belli başlı büyük projelere de uygulanabilir. Bir faaliyet veya 

projenin sadece belli alt bileşenlerinin/modüllerinin değerlendirilmesi için de kullanılabilir. 

Ölçme-değerlendirme faaliyeti, bu iş için yetkilendirilmiş bir kamu kurum ya da (bağlı) 

kuruluşu tarafından yapılabileceği gibi, yapılacak iş açık ve net bir biçimde tanımlanarak 

hizmet alımı şeklinde özel sektöre de yaptırılabilir. 

Bu tür bir değerlendirme ile sadece tekil e-Devlet proje uygulamaları değil, e-Devlet 

alanında sektörel ve ulusal ölçekte gösterilen tüm çabalar da değerlendirmeye alınabilir. Bu 

tür değerlendirme sistemleri, projelerde ve hizmetlerde mükerrerliğin azaltılması ve nihayet 

önlenmesi konularında da yararlı olabilir. 

Bu değerlendirme verileri ışığında söz konusu e-Devlet projelerinin doğru 

ölçeklendirilmesi, önceliklendirilmesi ve gerekirse faaliyet/proje kapsamının daraltılması 

veya sonlandırılması kararları veriye-dayalı bir şekilde verilebilir. Böylece kamu kaynakları 

en verimli şekilde kullanılabilir; en az kaynak ile e-Devlet alanında istenen sonuçlardan en 

fazla miktarda alınabilir. 

                                                           
33 Kamu sektöründe bilişim teknolojilerinin etkin ve verimli uygulanamaması ve bazen de hiç kullanılmamasından 

kaynaklanan doğrudan ya da dolaylı kayıplar, kurum ve kuruluşların katlanmak zorunda kaldığı "Bilişimsizlik Maliyeti" 

kavramını doğurmuştur. Bu maliyet, kamu sektöründe büyük bir harcama kalemidir. İş süreçlerinin gerçekleştirilmesinde 

kâğıt kalem vb. kullanılan sarf malzemelerinin ötesinde birçok saklı maliyet kalemi, toplam bilişimsizlik maliyetinin önemli 

bir kısmını teşkil etmektedir (TBD, 2015). 
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4.4. e-Devlet Faaliyetlerinde Kullanılan Kaynaklar ile İlgili Öneriler 

1. e-Devlet Faaliyetlerinde kullanılan insan kaynakları ile ilgili olarak, Devlet Personel 

Başkanlığı'nca kamu sektöründe bilişim personelinin istihdamının çeşitli boyutlarını (özlük 

hakları, kadro, unvan ve görevler, bilişim personeli seçim esasları ve sınavları, vb.) içeren bir 

kariyer bilişim uzmanlığı modeli ortaya konulmalıdır. Bu modelde 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname kapsamında istihdam edilen sözleşmeli bilişim personelinin durumu 

da ele alınmalıdır.  

2. Bir önceki öneri bağlamında bir "Bilişim Personeli Geliştirme Kurulu" kurulmalıdır. 

3. E-Dönüşüm alanında mevcut insan kaynağının ve ihtiyaç duyulan insan kaynağının 

tespiti ve ikisi arasındaki fark analizi gerçekleştirilmelidir. 

4. e-Devlet proje ve uygulamalarının finansmanı konusunda kamu finansmanına ek 

ve/veya alternatif olarak, kullanım harcı/payı, çapraz finansman, reklam ve sponsorluk gibi 

farklı finansman modellerinin Türkiye şartlarına uygunluğu konusunda araştırmalar ve pilot 

uygulamalar yapılmalıdır. 

4.5. e-Devlet Faaliyetlerinin Katılım, Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Denetim ile İlgili 

Boyutları Hakkındaki Öneriler 

1. e-Devlet projelerinde hizmet sunumunun yanı sıra e-Devletin demokratik 

potansiyelini de kullanmak adına katılım, şeffaflık, hesap verebilirlik ve denetim olanaklarını 

da geliştiren pilot uygulamalar yapılmalıdır. Bu bağlamda e-Devlet alanındaki tüm paydaş 

beklentilerinin e-Katılımcılık platformları yoluyla belirlemesi yararlı olacaktır. Bu 

platformların tasarlanması ve kurulmasında ihtiyaca dönük ve internet erişimi olmayan 

kesimlerin de geri bildirimini alabilecek şekilde davranılması ve böylece erişim kanallarının 

çeşitlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu alanlarda atılacak adımlar, Türkiye’nin uluslararası 

endekslerde katılım konusundaki yerini de yükseltecektir. 

2. Açık ve büyük veri konusunda dünyadaki örnekler incelenerek Türkiye'de kamu 

kurum ve kuruluşlarına ait bireysel ya da ulusal düzeyde gizlilik içermeyen verilerin internet 

üzerinden paylaşılarak vatandaşların ve girişimcilerin kullanımına açılması yoluyla bu 

verilerden ekonomik, idari ve demokratik katma değer elde edilmesi sağlanmalı; 11. 

Kalkınma Planı döneminde bu konuda farklı sektörlerde pilot projeler yürütülmelidir. 

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının açık ve büyük veriyi kamuoyu ve karar vericilerle 

paylaşım sürecinde ve diğer veri paylaşımları, e-katılım, BİT yoluyla denetim ve hesap 
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verebilirliği artırmak amaçlı faaliyetlerde verinin daha hızlı ve kolay anlaşılmasını sağlayan 

veri görselleştirme yöntemlerinden faydalanılmalıdır. 

4. Dezavantajlı gruplara yönelik politikalar çerçevesinde, yaşlılar ve engelliler başta 

olmak üzere, kırsal alanlarda yaşayanlara, mültecilere ve Türkiye'de yaşayan ama mülteci 

olmayan yabancı kökenli kişilere (turistik bölgelerde sürekli veya yarı-zamanlı yaşayan 

yabancı ülke vatandaşları gibi) yönelik e-Devlet hizmetleri sunularak bu grupların idari 

sisteme eklemlenmesine yönelik tedbirler alınmalıdır.  

5. Türkiye’de tatil yapan yabancı turistler için de e-Devlet sistemleri yoluyla çeşitli 

hizmetler sunulabilir.  

6. Yukarıdaki öneriler bağlamında, e-Devlet alanında faaliyet gösteren çağrı merkezleri 

sayısı artırılmalıdır. 

4.6. e-Devlet Faaliyetlerinin Yeni Teknolojilerle İlişkisi ile İlgili Öneriler 

1. Teknolojik gelişme neticesinde ortaya çıkan; açık ve büyük veri, bulut bilişim, 

nesnelerin interneti, yapay zekâ, derin öğrenme, blokzincir, makina öğrenmesi ve karar 

vermesi gibi yeni teknolojiler ile kitle fonlama (crowdfunding), kitlesel kaynak kullanımı 

(crowdsourcing), oyunlaştırma (gamification), yeşil bilişim ve açık devlet gibi yeni iş yapış 

biçimleri, kamu yönetimi sistemine nasıl fayda sağlayabilecekleri açısından -aynı zamanda 

riskleri de hesaplanarak- değerlendirilmelidir.  

2. Söz konusu yeni teknolojileri ve yeni iş yapma biçimlerini kullanarak kamu 

sektörünün yenilikçi ve pro-aktif e-hizmet sunum olanakları artırılmalıdır. Bu şekilde, 

halihazırda daha çok kurum-temelli olarak tasarlanan ve uygulanan e-Devlet hizmetlerinin 

kişi odaklı, süreç ve hayat döngüsü temelli olması sağlanmalıdır. Örneğin, eğitim ve sağlık 

alanlarında büyük ve açık veri ve veri madenciliği gibi alanlardan çıkarılan dersler ışığında 

kişiselleştirilmiş e-Devlet hizmetleri konusunda pilot çalışmalar yapılabilir. 

3. Merkezi yönetim için uygulama, platform ve altyapı bileşenlerini içeren bir kamu 

bulutu kurulmalıdır. Ayrıca, bulut bilişim projelerinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 

uyması gereken usul, esas ve standartların belirlenmesi gerekmektedir. 

4. Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımının çeşitli boyutlarını düzenleyen 

rehberler hazırlanmalıdır. 
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4.7. e-Devlet Faaliyetlerinin Sınır Aşan/Uluslararası Boyutları ile İlgili Öneriler 

1. e-Devlet projelerinde elde edilen bilgi ve deneyimlerden yararlanılarak bu projelerin 

başka ülkelere ihracı teşvik edilmelidir. İhracat sürecinin önündeki engelleri inceleyen 

bilimsel çalışmalar desteklenmelidir. İhracat sürecini kolaylaştırmak ve sonuçlarını en iyi hale 

getirmek amacıyla e-Devlet proje ve hizmetleri için “ürünleştirme” çalışmaları 

gerçekleştirilmelidir.  

2. Türkiye’de uygulanan e-Devlet projelerinin ürünleştirilip ihracı mümkün olursa, 

TÜRKSAT belirli örgütsel ve yasal değişiklikler yapılarak yurtdışında hizmet vermeye daha 

uygun bir hale getirilebilir. 

3. Türkiye'nin e-Devlet politikaları, gerek Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları 

arasındaki veri paylaşımını, gerekse de Türkiye'de oluşturulan dijital içeriğin diğer ülkelerde 

de kullanımını kolaylaştırıcı stratejileri ve eylemleri içerecek bir hale getirilmelidir.   

4.8. e-Devlet Faaliyetlerinin Stratejik Planlaması ile İlgili Öneriler 

1. e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın izleme ve değerlendirme sürecinden 

çıkarılacak sonuçlardan da yararlanılarak 11. Kalkınma Planı döneminde 2020-2023 yıllarını 

kapsayacak yeni bir e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmalıdır. 

2. Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda (2016-2019) yer verilen (E1.3.1) “e-

Devlet Araştırmaları Programının Oluşturulması ve Desteklenmesi” eyleminin hayata 

geçirilmesi için gereken adımlar atılmalıdır. Bu bağlamda, bu eylemde zikredilen; e-Devlet 

alanında akademik bir program oluşturulması; e-Devlet araştırmalarının kapsamı (çerçevesi) 

ve e-Devlet ile ilgili öncelikli araştırma konularının belirlenmesi; e-Devlet ile ilgili 

kütüphane, bilgi sistemi ve katalog oluşturulması gibi uygulama adımlarının hayata 

geçirilmesine hız verilmelidir.  

3. Açık veri paylaşımı ve kitlesel kaynak kullanımı gibi yeni iş yapma süreç ve 

yöntemlerinin kullanımı ile kamu kurum ve kuruluşlarının e-Devlet uygulamaları yoluyla 

bilgi ve hizmet “arz ettikleri” “arz-odaklı” bir e-Devlet sisteminden, vatandaşlar ve kamu 

yönetimi sisteminin diğer paydaşlarının elektronik yollarla sunulan yeni/yenilikçi bilgi ve 

hizmetleri “talep edebilecekleri” talep-odaklı” bir e-Devlet sistemine geçiş mümkün hâle 

gelmiştir. Bu bağlamda, talep-odaklı e-Devlet bilgi ve hizmetlerine ilişkin tasarım 

yarışmalarının düzenlenmesi ve bu konuda pilot projelerin yürütülmesi yararlı olacaktır. 

4. Kamu sektöründe yeni e-Devlet hizmetlerinin tanımlanması ve etkinliğinin 

değerlendirilmesinde tahmine dayalı analitik sistemlerin geliştirilmesi ve kullanılması da 

önem arz etmektedir. Bu çerçevede, geri bildirim ve kanıta dayalı olarak tasarlanıp sunulacak 

e-Devlet hizmetlerinin daha esnek, maliyet-etkin ve kullanıcı dostu olması mümkündür.  
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EK: 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu 

Taslağı’ndaki Eylem İlerleme Tablosu ve Açıklamalar34 

Eylem İlerleme Durumu *(%) 

E1.1.1-e-Devlet Ekosisteminin Oluşturulması 77,5 

E1.1.2-e-Devlet Projelerinin Planlanması, Değerlendirilmesi ve 

İzlenmesi 
27,5 

E1.1.3-e-Devlet Kurumsal Mimarisinin Oluşturulması 20 

E1.1.4-e-Devlet Ekosistemi Rehberlerinin Hazırlanması ve 

Güncellenmesi 
53,2 

E1.1.5-2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planının 

Uygulanması, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 
44 

E1.1.6-Ulusal e-Devlet Olgunluk Seviyesi Ölçümleme 

Mekanizmasının Oluşturulması 
5 

E1.2.1-e-Devlet Çalışmalarında Görev Alan İnsan Kaynağı İçin 

Politikaların Oluşturulması 
0,2 

E1.2.2-Kamuda e-Devlet Projelerinin Etkin Denetiminin Sağlanması 54 

E1.3.1-e-Devlet Araştırmaları Programının Oluşturulması ve 

Desteklenmesi 
0 

E1.3.2-Kamuda Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti Politikalarının 

Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması 
10 

E2.1.1-Kamu Entegre Veri Merkezlerinin Kurulması ve 

Uygulamaya Alınması 
20 

E2.1.2-Elektronik Veri ve Belge Paylaşım Altyapılarının 

Oluşturulması 
29,3 

E2.2.1-Gerçek ve Tüzel Kişiler için Merkezi Kimlik Doğrulama 

Sisteminin Yaygınlaştırılması 
36,4 

E2.2.2-Ulusal e-Devlet Yazılım Geliştirme Kütüphanelerinin ve 

Platformlarının Oluşturulması 
8,5 

E2.2.3-Öncelikli Bilişim Sistemleri için AKKY Kullanımının 

Yaygınlaştırılması 
62,5 

E2.3.1-Ortak İdari Hizmetler İçin Uygulamaların Geliştirilmesi 50 

E2.3.2-Yerel Yönetimlerin Sundukları Benzer Hizmetler İçin 

Uygulamaların Geliştirilmesi 
12,8 

E3.1.1-Kamu İnternet Siteleri ile Sosyal Medya Sayfalarının 

Tanımlanan Rehberlere Uygun Olarak Güncellenmesi ve 

Yaygınlaştırılması 

17,5 

E3.1.2-Kamu Bilgilendirme ve Tanıtım Sitelerinin Tekrar 

Yapılandırılması 
2 

E3.2.1-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri ile İlgili Bilişim 

Sistemlerinin Entegre Edilmesi 
10 

E3.2.2-Sağlık Hizmet Sektörü ile İlgili Bilişim Sistemlerinin Entegre 

Edilmesi 
89,8 

E3.2.3-Eğitim Hizmet Sektörü ile İlgili Bilişim Sistemlerinin Entegre 

Edilmesi 
96 

                                                           
34 Bu tabloda paylaşılan veriler, bu dokümanın hazırlandığı 15 Mart 2018 tarihi itibarıyla henüz rapor olarak yayımlanıp 

resmiyet kazanmış olmayıp, 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu Taslağı’ndan 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın (e-Devlet Hizmetleri Dairesi) izniyle alınarak bu rapora eklenmiştir. 
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E3.2.4-Kamu Mali Yönetimine Yönelik Bilişim Sistemlerinin 

Entegre Edilmesi 
54 

E3.2.5-Sosyal Hizmetlere Yönelik Bilişim Sistemlerinin Entegre 

Edilmesi 
57,5 

E3.2.6-Ulaşım ve İletişim Sektörü ile İlgili Bilişim Sistemlerinin 

Entegre Edilmesi 
20 

E3.2.7-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü ile İlgili Bilişim 

Sistemlerinin Entegre Edilmesi 
0 

E3.3.1-Vatandaşın Statüsünün Değişimine İlişkin Hizmetlerin 

Kullanıcı Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması 
22 

E3.3.2-İşletmelerin Faaliyetlerine İlişkin Hizmetlerin Kullanıcı 

Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması 
0 

E3.3.3-Çalışma Hayatı Faaliyetlerine İlişkin Hizmetlerin Kullanıcı 

Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması 
85 

E3.3.4-Veraset İşlemlerine İlişkin Hizmetlerin Kullanıcı Odaklı 

Entegrasyonunun Sağlanması 
38 

E3.3.5-Araç Edinme ve Kullanma İşlemlerine İlişkin Hizmetlerin 

Kullanıcı Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması 
27 

E3.3.6-Düşük Miktarlı Alacak Dava İşlemlerine İlişkin Hizmetlerin 

Kullanıcı Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması 
41 

E3.4.1-Kullanımı Artıracak Yeni Hizmet Sunum Modellerinin 

Tasarlanması 
5 

E3.4.2-e-Devlet Hizmetlerinin Tüm Dezavantajlı Grupları 

Gözetecek Şekilde Yeniden Düzenlenmesi 
15 

E3.4.3-e-Devlet Hizmetlerinin Öncelikli Olarak e-Devlet Kapısı 

Üzerinden Sunulması 
75 

E4.1.1-e--Devlet Hizmetlerine Yönelik Bilgilendirme Kanalları 

Güçlendirilerek Farkındalığın Artırılması 
30 

E4.1.2-Öncelikli Olarak e-Devlet Uygulamalarının Tercih 

Edilmesinin Sağlanması 
34,5 

E4.1.3-Kamu Hizmetlerinin İyileştirilmesinde Kullanıcıların 

Katılımının Artırılması 
70 

E4.2.1-Açık Veri Paylaşım Portalinin Oluşturulması 28,4 

E4.2.2-Kamu Verilerinin Açık Veriye Dönüştürülmesi ve 

Paylaşılması 
8 

E4.2.3-Kamu Yatırımları ve Gerçekleşmeleri İzleme Portalinin 

Oluşturulması 
45 

E4.2.4-Kamu Harcamaları İzleme Portalinin Oluşturulması 9 

E4.3.1-Mevzuat Katılımcılık Portalinin Oluşturulması 45 

*İlerleme durumda verilen rakamsal değerlerin anlamının açıklandığı tablo aşağıdadır. 
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Açıklama: Yüzde (%) değer ile gösterilen eylem ilerleme durumlarına ilişkin anlamlar 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Yüzde 

(%) 
Anlamı 

0 
Eylem için hiçbir çalışma gerçekleştirilmediği durumu ifade etmektedir. Bu oran eylemin 

gelişim durumu açısından “Henüz Başlamadı” olarak değerlendirilebilir bir orandır. 

1-20 

Eylem planlanması için ilk görüşmelerin yapıldığı, Proje / Faaliyet (Eylem Gerçekleştirme 

Adımı) öngörülerinin çıkartılmaya başlandığı ancak eyleme yönelik somut bir faaliyetin 

başlatılmadığı durumu ifade etmektedir. Bu oran eylemin gelişim durumu açısından 

“Başlangıç Aşamasında” olarak değerlendirilebilir bir orandır. 

21-40 

Eylem planlanması için görüşmelerin devam ettiği ve Proje / Faaliyet (Eylem 

Gerçekleştirme Adımı) öngörülerine uygun eyleme yönelik somut faaliyetlerin başlatıldığı 

durumu ifade etmektedir. Bu oran eylemin gelişim durumu açısından “Devam Ediyor” 

olarak değerlendirilebilir bir orandır. 

41-60 

Eylemlerin yürütülmesine yönelik görüşmelerin hız kazandığı ve Proje / Faaliyet (Eylem 

Gerçekleştirme Adımı) öngörülerine uygun eyleme yönelik somut faaliyetlerin rutin bir 

şekilde yürütüldüğü durumu ifade etmektedir. Bu oran eylemin gelişim durumu açısından 

“Devam Ediyor” olarak değerlendirilebilir bir orandır. 

61-80 

Eylemlerin yürütülmesine yönelik görüşmelerin yoğunlaştığı ve Proje / Faaliyet (Eylem 

Gerçekleştirme Adımı) öngörülerine uygun eyleme yönelik somut faaliyetlerin 

tamamlanmaya yakınsadığı durumu ifade etmektedir. Bu oran eylemin gelişim durumu 

açısından “Devam Ediyor” olarak değerlendirilebilir bir orandır. 

81-99 

Eylemlerin tamamlanmasına yönelik görüşmelerin yapıldığı, aktif proje / faaliyetlerin 

kapanma adımına yaklaştığı, eylem çıktılarının oluşturulması aşamasına gelindiği ve eyleme 

yönelik birçok faaliyetin tamamlandığı durumu ifade etmektedir. Bu oran eylemin gelişim 

durumu açısından “Tamamlanma Aşamasında” olarak değerlendirilebilir bir orandır. 

100 

Eylem çalışmalarına ait tüm Proje / Faaliyet (Eylem Gerçekleştirme Adımı) ve uygulama 

adımlarının tamamlandığı durumu ifade etmektedir. Bu oran eylemin gelişim durumu 

açısından “Tamamlandı” olarak değerlendirilebilir bir orandır. 
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