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SUNUŞ 

İnsanoğlu, tarih boyunca parçasõ olduğu doğayõ, çevresindeki olaylarõ, 

gelişmeleri izlemek, çözümlemek ve anlamak arzusunda ve çabasõnda olmuştur. En 

başta felsefe, pozitif bilimler ve sanat olmak üzere insan tarafõndan ortaya konulan 

tüm faaliyetler hep bu arzudan kaynaklanmõştõr. Yukarõda sayõlanlar ve akla 

gelebilecek diğerleri, kendiliklerinden, yaşama dair bilgiyi doğurmuş ve bilgi nesiller 

boyunca aktarõlmõştõr1. Daha iyi, daha etkin yönetmek ve yönetilmek isteğinin de yine 

insanlõk tarihi boyunca hakim olduğu görülmektedir. Eski Yunan Medeniyetinde 

kurulan site-devletlerden bu yana geçen yüzyõllar boyunca geleneksel bir devlet 

anlayõşõ, yapõlanmasõ ve işleyişi zihinlere yerleşmiştir. Zaman içinde değişen koşullara 

uyum sağlamak amacõyla değişikliğe uğramakla birlikte, devlet fikri, kamunun görev 

ve sorumluluklarõ ve bunlarõ yerine getirme tarzõ temel özelliklerini korumuştur. 1789 

Fransõz Devrimi sonrasõnda ortaya çõkan ulus devlet, toplumsal sözleşme ve 

egemenliğin kaynağõ gibi kavramlar çerçevesinde oluşturulan "modern devlet" 

yaklaşõmõnda "devlet"; kendisine vatandaşlõk bağlarõ ile bağlõ olan bireylerin özel 

çabalarõ ile elde ettikleri gelirlerden yine söz konusu bireylerin hür iradeleri ile pay 

alan ve bu şekilde topladõğõ kaynaklarõn yine vatandaşlara hizmet olarak geri 

dönmesini sağlayan (yürütme erki), bu hizmetlerin optimal ve adil sunumu için 

gerekli yasal altyapõyõ kuran (yasama erki) ve haklarõn paylaşõmõnda ortaya çõkacak 

yasal sorunlara çözüm getiren (yargõ erki) alt sistemler bütünüdür. Yürütme erkini 

elinde bulunduran "hükûmet", toplumu ve bireyleri ilgilendiren kararlarõn alõnmasõ ve 

                                                           
1 Malûmat (knowledge), ancak bireysel ya da kolektif deneyimlerle elde edilebilir ve deneyimi bizzat 
yaşayan alõcõ tarafõndan özümsenir. Örneğin; bir şehir hakkõnda malûmat sahibi olmak için o şehri 
ziyaret etmek gerekir. Söz konusu şehir bizzat ziyaret edilmeden o şehir hakkõnda fikir bildirmek içinse 
(örneğin; o şehrin başkent olduğu gibi) bilgi (information) sahibi olmak yeterlidir. Bireysel 
deneyimlerle kazanõldõğõ için malûmat tekrar üretilmek ve aktarõlmak amacõyla kodlanamaz, ancak bilgi 
kodlanabilir (yani, yazõ, ses, resim ya da animasyonla anlatõlabilir. Bu anlatõmõ oluşturan her bir unsur 
ise "veri (data)" olarak ifade edilir.).  Dolayõsõyla, bilgi (information); belirli bir amaç için kodlanmõş 
olan malûmatõ (knowledge) ifade etmektedir. Buna göre bilgi, kolektif ya da bireysel deneyimlerle 
kazanõlan malûmattan süzülür ve kullanõlabilir hale getirilir. Bilgi teknolojisi ise, bu sürecin oluşumuyla 
ilgili bir kavramdõr. Bilgi ve malûmat arasõndaki farklõlõklar için bkz: Valdemar W. Setzer, "Data, 
Information, Knowledge and Competency" <www.ime.usp.br/~vwsetzer/data-info.html>. Bilginin bu 
şekilde nesilden nesile aktarõlmasõnõ genetik kodlamaya benzetmek mümkündür. Esas itibarõ ile, 
genetik kodlama da bir tür bilgi aktarma yöntemidir. Tarihin başlangõcõnda tek hücreli canlõ genleri ile 
aktarõlan bilgi, nicelik ve nitelik itibarõyla düşük seviyelerde iken, çok hücreli canlõlarõn ortaya 
çõkmasõyla, genetik kodlama ile aktarõlan bilgi inanõlmaz oranda artmõştõr. İnsan kültürünün önemli bir 
parçasõnõ oluşturan yaşama dair bilgi için de benzer gelişmelerden bahsetmek mümkündür. Ancak 
aradaki fark, genlerle taşõnan bilginin çok sõk ortaya çõkmayan mutasyonlarla evrime uğramasõ, 
yaşama dair bilginin evriminin ise çok daha sõk aralõklarla hatta hiç durmaksõzõn yenilenmesi ve 
paylaşõlabilir olmasõdõr. 
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işlerin yürütülmesi anlamõnda günlük hayata en çok müdahalede bulunan alt sistem 

olduğundan, devlet ve hükûmet kavramlarõ günlük kullanõmda iç içe geçmiştir. 

Bununla birlikte, "elektronik devlet" kavramõ ile gerçekten "devlet" kavramõ ifade 

edilmek istenmektedir. Bunun nedeni, ileride açõklanacağõ gibi elektronik devletin 

yürütme için geçerli olduğu gibi, yasama ve yargõ için de geçerli olabilecek araçlarõ 

kullanacak olmasõdõr. Böyle olmamasõ için de teorik olarak hiçbir engel 

bulunmamaktadõr.   

Başlangõçta, küçük ilişki yumaklarõ şeklinde gelişen devlet-vatandaş ilişkileri 

aradan geçen zaman içinde son derece karmaşõk bir hal almõştõr. Devlet, bir ülkenin 

sõnõrlarõ içinde yaşayan vatandaşlarõnõn kurduğu bir yapõ olmakla birlikte, günümüzde 

sõnõrlarõ da aşan ve sõnõrlar ötesinde yaşayan vatandaşlarõ ve hatta başka ülke 

vatandaşlarõnõ da içine alan bir yapõya bürünmüştür. İçinde bulunduğumuz çağõ 

yönlendiren iki önemli kavramõn küreselleşme ve hõz olduğu, bu kavramlarõn her 

geçen gün yaşamõn yeni bir alanõna nüfuz ettiği görülmektedir. Bu gelişmeler, bazõlarõ 

için insanlõk tarihinin yanlõş bir yöne gidişi olarak tanõmlanmasõna karşõn, bundan uzak 

durmak ulus devletler açõsõndan hemen hemen olanaksõz hale gelmektedir.  

Bu çalõşma, doğrudan doğruya kamu yönetiminin yeniden yapõlandõrõlmasõ 

(re-engineering/re-inventing government) ile ilgili değildir. Bununla birlikte, kamu 

yönetiminin yeniden yapõlanma ihtiyacõ, iletişim ve bilgi teknolojilerinin yoğun olarak 

kullanõmõnõ da beraberinde getirecektir. Çalõşma ile amaçlanan; kamu hizmetlerinin 

daha iyi ve daha az maliyetle yapõlabilmesinin yollarõnõ aramak ve açõklamaktõr. Bu 

süreçte en önemli araçlar, hiç şüphesiz elektronik ve ona bağõmlõ ve bağlõ olarak 

gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlardõr. Uygun araçlarõn seçimi 

ve bu araçlarõn etkin kullanõmõ, ne tek başõna kamu sektörünün ne de özel sektörün 

çabalarõ ile gerçekleştirilebilecek bir husustur. Başarõ sağlanacak ise, bu iki tarafõn 

ortak çabalarõ ile olacaktõr. 

Çalõşma iki kõsõmdan oluşmaktadõr. İlk kõsõmda; genel olarak bilgi ve elektronik 

devlet kavramlarõ ele alõnmõştõr. Bu kõsmõn ilk bölümünde, elektronik devletin kaynağõ 

olan "bilgi"nin özellikleri, ikinci bölümde ise kamu bilgi ağlarõ kavramõ tanõtõlmõştõr. 

Üçüncü bölümde, elektronik devlet yaklaşõmõnõn ortaya çõkõşõna neden olan unsurlar 

ele alõnmõştõr. Dördüncü bölümde, elektronik devletin temel özelliklerinin neler olduğu 

tartõşõlmõştõr. Beşinci bölümde elektronik devlet mimarisinin temel unsurlarõ ve altõncõ 
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bölümde ise, elektronik devletin yapõlandõrõlmasõ sõrasõnda aşõlmasõ gereken zorluklar 

ele alõnmõştõr.  

Çalõşmanõn ikinci kõsmõ ise, daha çok uygulama ağõrlõklõdõr. Bu kõsõmda yer alan 

yedinci bölümde, diğer ülkelerden uygulama örnekleri sunulmaktadõr. Sekizinci 

bölümde Türkiye'deki kamu bilgi altyapõsõ, mevcut uygulamalar ve elektronik devlet 

uygulama olasõlõğõ ele alõnmõştõr. Dokuzuncu ve son bölümde ise, bir örnek uygulama 

modeli oluşturulmaya çalõşõlmõştõr. 
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GİRİŞ 

İletişim, her alanda olduğu gibi kamunun içinde bulunduğu ilişkilerde de çoğu 

zaman kritiktir. Karar alma mekanizmasõnõn çarklarõ, iletişim sayesinde ve bu iletişimi 

sağlayan ağõn içerisinde dönmektedir. Dolayõsõyla, iletişim ağõnõn etkinliği ve gücü, 

aynõ zamanda bu mekanizmanõn da etkinliği ve gücüdür. Tersinden bakõlacak olursa, 

iletişim ağõnõn etkinliği ve gücü artõrõlõrsa, karar alma mekanizmasõ da daha iyi 

çalõşacaktõr. Fakat, bu etkinlik ve güç nasõl artõrõlabilecektir? Sõnõrlarõ belirgin herhangi 

bir organizasyonun içinde dahi zaman zaman gözlenen sorun odaklarõnõn başõnda 

gelen bilgi iletişimindeki yetersizlikler, yüzlerce parçadan oluşan ve aynõ zamanda 

kamu alanõ sõnõrlarõ dõşõnda firmalar ve bireylerle de yoğun ilişki içinde bulunan kamu 

sektörünün tamamõ için düşünüldüğünde nasõl sorunsuz (ya da daha doğru bir ifade 

ile "en az sorunla") gerçekleşebilecektir? Bu sorulara cevap verebilecek en yeni ve en 

etkin çözüm, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkanlarõn sonuna kadar kullanõlmasõdõr.  

Bilgi ve iletişim teknolojilerini kurma maliyetinin yüksek olmasõ karşõsõnda, kamu 

hizmetlerinin daha hõzlõ sunulmasõ, yaygõnlaştõrõlmasõ, doğru ve yeterli bilgi 

sağlanmasõ, işletme giderlerinin azaltõlmasõ gibi, bu çabalarõ haklõ çõkartacak nedenler 

bulunmaktadõr. Buna karşõn sorunlar da olacaktõr. En başta akla gelen sorun alanlarõ; 

değiştirilmesi zaman alan alõşkanlõklar, kullanõcõlarõn bilgi ve eğitim eksikliğinden 

kaynaklanan sorunlar, yüksek sabit giderler, kaçaklar ve insan hatalarõ, gizliliğin 

sağlanmasõndaki güçlükler, bilginin paylaşõmõnda teknik standartlarõn uyuşmasõ ve 

bilginin kamu kurumlarõ içinde sahiplenilmesinden doğabilecek, geçmişten ve 

geleneklerden kaynaklanan paylaşõm sorunlarõdõr. 

Kuruluş amaçlarõ ve görevleri çerçevesinde değerlendirilecek olursa, her 

kurumun ürettiği mal ya da hizmetlere talip olanlardan oluşan bir pazarõ bulunduğu 

görülecektir. Söz konusu pazar; öncelikle, ülke sõnõrlarõ içinde yaşayan vatandaşlar ve 

diğer ülke vatandaşlarõ, ülke dõşõnda yaşayan vatandaşlar, şirketler, sivil örgütler ve 

nihayet diğer kamu birimlerinden oluşmaktadõr. Bir başka açõdan bakõldõğõnda ise, 

örneğin bazõ kamu alõmlarõ, turizm, tanõtõm gibi alanlar söz konusu olduğunda bu 

pazar bütün bir dünyadõr.  
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Genel olarak, kamu hizmetlerinin sunumunun iyileştirilmesi amacõ çerçevesinde 

aşağõdaki faaliyetlerin bilgi ve iletişim teknolojileri aracõlõğõyla yerine getirilmesi 

günümüz koşullarõnda mümkün görülmektedir: 

- sosyal yardõmlar ve transferler, 

- kamu bilgilerine erişim, 

- kurumlar arasõ, kurum içi, vatandaş/şirket-kurum arasõ iletişim, 

- vergi tahakkuku, ödemeler, 

- kamu alõmlarõ, 

- uluslararasõ ticaret, gümrükler, 

- yasalarõn uygulanmasõ, 

- sağlõk, eğitim, ortak kütüphaneler servisi vs. 

Vatandaşlarõn, gerekli kamu bilgilerine erişmelerinin sağlanabilmesi, böylelikle 

gündelik yaşantõnõn daha da kolaylaştõrõlmasõ açõsõndan bir çok ülkede düzenlemeler 

yapõlmaktadõr. Bu düzenlemelerin amacõ bir başka açõdan da, toplumsal süreçlerde 

katõlõmcõlõğõn artõrõlmasõna, daha hõzlõ işleyen demokratik bir yapõnõn oluşturulmasõna 

ve sürdürülmesine yöneliktir. Böylelikle bireyler, kendilerini yakõndan ilgilendiren yerel 

ve ulusal içerikli kararlara katõlabilmekte, sorunlar daha hõzlõ ve kolay aşõlabilmektedir. 

Bilginin paylaşõlmasõnda temel ilke; çok gerekli olmadõkça hiç bir bilginin 

vatandaşlardan gizlenmemesi olmakla birlikte, bilgi havuzunda yer alan sayõsõz tür ve 

içerikte bilgilerin hangilerinin vatandaşlara ya da şirketlere aktarõlabileceği, hangi 

bilgilerin ise sadece kamu birimleri arasõnda paylaştõrõlacağõ konularõnda analitik 

çalõşmalar yapõlmasõ kaçõnõlmazdõr. 

Bunlarõn yanõ sõra, başlangõç itibariyle zamanlamanõn  uygun olup olmadõğõ da 

tartõşõlmalõdõr. Elektronik kamu hizmetleri uygulamasõ için yalnõzca kamu birimlerinin 

teknik olarak hazõr olmasõ yetmeyecektir. Sistemden yararlanacak olanlarõn, 

teknolojiyi kullanõm yeteneklerinin belirli bir düzeye çõkartõlmasõ da gerekmektedir.  

Bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamasõnõn en büyük güçlüklerinden biri, hem bu 

alandaki yazõlõm ve donanõma ait kamu ve özel kesim envanterinin, hem de 

gerçekleştirilen elektronik transferlerin nitelik ve nicelik bakõmõndan tam olarak 
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izlenememesidir. Bu konuda en yetkin olduğu düşünülen ABD'nde dahi, 1996 yõlõnda 

ABD Temsilciler Meclisinde yapõlan bir sunuşta federal düzeyde bilgi teknolojilerine 

yapõlan harcamanõn tam olarak bilinemediği yetkililer tarafõndan itiraf edilmiştir. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerine yatõrõm, bilinen faydalarõnõn yanõ sõra, eğer iyi bir 

şekilde planlanmamõşsa başarõsõzlõk riski de içermektedir. Bununla birlikte, bilgi ve 

iletişim teknolojileri birimler arasõ iletişimi daha da kolaylaştõrdõğõndan, merkezde dev 

kamu idareleri kurmak yerine, küçük, yerinden yönetilen, esnek, etkin ve birbiri ile 

eşgüdüm ve işbirliği halinde çalõşan yerel birimlerin kurulabilmesine imkan 

sağlayacaktõr. Dolayõsõyla, merkezden yönetimin çoğu kez karşõlaşõlan yüksek maliyeti 

ve hantallõğõnõn yanõ sõra kamu birimleri arasõnda çoğu kez aksayan ya da 

gecikmelere neden olan bilgi iletişimi sorunu bu şekilde aşõlabilecektir.  

Özellikle kalkõnma planlarõnõn hazõrlõklarõ ve izlenmesi sürecinde büyük önem 

taşõyan bilginin üretilmesi, paylaşõmõ ve birimler arasõ koordinasyonun bilgi ve iletişim 

teknolojileri yardõmõyla gerçekleştirilmesi hayati bir unsurdur. Diğer taraftan, bölgesel 

gelişmişlik düzeylerindeki farklarõn azaltõlmasõnõn önemli olduğu ülkemizde, daha az 

gelişmiş bölgelerin ekonomik ve sosyal hareketliliğine katkõda bulunma çareleri yine 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladõğõ olanaklarda aranmalõdõr.  

Esas itibariyle elektronik devlet; demokrasi, katõlõmcõ yönetim, halkõn daha iyi 

yönetilmeye ve daha etkin hizmet almaya ilişkin taleplerinin karşõlanmasõ gibi 

kavramlarõn ilk olarak ortaya çõktõğõ M.Ö. 3. yüzyõl Atina şehir devletinden beri, tüm 

gelişmiş ülkelerin hayal ettikleri yönetim tarzõna bu güne kadar bulunan en etkin 

çözüm gibi görünmektedir. Dolayõsõyla; incelenmeyi, geliştirilmeyi ve mümkün 

olduğunca hayata geçirilmeyi hak etmektedir.  
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BİRİNCİ KISIM 

1. BİLGİNİN VE KAMU BİLGİLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

Bilgi, insanlõk tarihinin başlangõcõndan bu yana geçen değişik dönemlerde farklõ 

önem dereceleri ile değerlendirilmiştir. Başlangõçta salt doğa üzerine bilgi (örneğin, 

hangi bitkilerin insan sağlõğõna zararlõ olduğu gibi) önem taşõrken, daha sonra doğa 

bilgisinden yola çõkõlarak geliştirilen yeteneklere ilişkin bilgi (örneğin, çakmak taşõndan 

balta ya da mõzrak uçlarõ yapmak gibi) öne çõkmõştõr. Ancak, söz konusu değişik 

dönemlerde yaşanan süreçlerin ortak paydasõ, bilginin bir güç ve hatta gerektiğinde 

bir silaha dönüşmesidir. Onbeşinci yüzyõlda harita ve yön bilgisi ile fethedilen yeni 

dünyalar, onlarõ keşfeden ve ekonomik amaçlarla kullanan ülkelere güç sağlamõştõr. 

Amerika Kõtasõnõn ya da Uzak Doğu-Hindistan deniz yolunun keşif süreci buna en 

güzel örnektir. Daha sonralarõ, 19 uncu yüzyõl başlarõnda endüstrinin gelişmeye 

başlamasõ ve yaşanan sanayi devrimi ile teknik2 bilginin (know-how) önem 

kazanmasõyla birlikte, toplumlara güç sağlayan bilgi, bilime yani sistematik olarak 

üretilmiş, bir araya getirilmiş bilgiye ve teknolojiye yani bu bilginin günlük yaşamda 

kullanõmõna uyarlanmõş haline dönüşmüştür. Bu yeni dönemle birlikte, dünyadaki 

ekonomik ve siyasi dengeler de değişmiş ve bazõ batõ toplumlarõnõn başlangõçta 

ekonomik ve giderek idari, sosyal ve kültürel alanlardaki hükmedici etkisi 

hissedilmeye başlanmõştõr. Dünyanõn bugün geldiği noktada ise bilgi her şeydir. Ülke 

sõnõrlarõ içinde bilgiyi etkin kullanan toplumlar daha iyi yönetilmekte, ülke sõnõrlarõ 

dõşõnda da yine sahip olduklarõ bilgiyi kullanarak, daha önceleri silahlarla yapõlan 

savaşlarõn yanõ sõra ekonomik ve sosyal mücadeleleri de kazanmaktadõr. Böyle bir 

gelişme süreci içinde bilgi giderek, güçlü olmanõn en önemli parametresi olarak 

anõlmaya başlanmõştõr.  

Herhangi bir alandaki bilginin ekonomik ya da siyasi güç olarak doğuracağõ 

sonuçlarõn önemi arttõkça, söz konusu bilgiye atfedilen değer de artmaktadõr. Borsa 

işlemlerine ilişkin olarak gizli tutulan bilgilerin, enflasyon oranõnõn ya da yapõlacak bir 

devalüasyon uygulamasõnõn önceden bilinmesi, diğer devletlerin silahlanma 

                                                           
2 "Teknik" terimi, Eski Yunanca'da yetenek, hüner, bir şeyi yapabilme becerisi anlamõna gelen  
"tekhne" teriminden kaynaklanmaktadõr. 
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kapasiteleri, enerji sahalarõnõn yerleri ya da toplumsal genetik kodlamalar (belirli bir 

yörede yaşayanlara ait genom-ortak gen havuzu), herkes için olmasa bile çeşitli 

bireyler, kesimler ve devletler için yaşamsal bilgiler olabilmektedir. 

Temel olarak bilginin en önemli özelliği, "kamusal3" bir mal olmasõdõr. Tam 

kamusal mallarõ, diğer mallardan ayõran iki önemli unsur vardõr: paylaşõldõkça 

(tüketildikçe) azalmazlar ve tüketilmeleri engellenemez. Örneklere indirgendiğinde, 

pratik olarak "tam kamusal mallar" sõnõrlõdõr; temiz hava, halka açõk parklar, ulusal 

güvenlik, karşõlõk ödenmeden izlenen ulusal televizyon ve radyo kanallarõ gibi. 

Bunlarõn dõşõnda; "yarõ kamusal mallar" olarak adlandõrõlanlar da mevcuttur; ücretli 

televizyon kanallarõ, eğitim kurumlarõ, satõn alõnan kitaplar, patent, faydalõ model, 

tasarõm, know-how lisanlarõ, İnternet vb. gibi. Yarõ kamusal mallar, bazõ durumlarda 

tüketildikçe azalmasalar bile, paylaşõlmalarõnõ çeşitli mali, idari ya da yasal yollarla 

engellemek mümkündür. Örneğin, kablo televizyon abonesi olmak için gerekli şartlar 

yerine getirilmedikçe söz konusu hizmete erişim mümkün olamamaktadõr. Aynõ 

şekilde, başka bir hak sahibine ait olan ve uygun şekilde korunan bir buluşun, 20 yõl 

süre ile hak sahibinin izni olmadõkça (örneğin; bir lisans anlaşmasõ olmaksõzõn) 

kullanõlmasõ yasalarla engellenmiştir. Söz konusu sürenin sonuna gelindiğinde ise, 

patent belgesine konu olan buluş kamuya mal olacaktõr (yani kamusal mal kapsamõna 

girecektir). 

Bir kamusal mal olarak bilgi de diğer kamusal mallar gibi olumlu ve olumsuz 

dõşsallõklar (externalities) yaratõr. Bilginin doğru değerlendirilmesi için gerekli olan bu 

kavramlarõ örnekler vererek açõklamak mümkündür. Bilindiği gibi ülkemizde aylõk 

enflasyon rakamlarõ takip eden ayõn ilk haftasõnda açõklanmaktadõr. Firmalar ve 

bireyler de yatõrõm kararlarõnõ bu rakamlara dayandõrarak hazõrlayacaklarõ analizlere 

göre ya da en azõndan bu rakamlarõn yönlendirdiği öngörülerine göre alabilirler. 

Dolayõsõyla, kamu tarafõndan açõklanan bu tür bir bilgi, yatõrõmcõlarõn doğru kararlar 

almasõna yardõmcõ olarak ekonomik gelişmeye yardõmcõ olur. Aynõ şekilde, her yõl 

başõnda açõklanan teşvik kararlarõ da girişimciler için yol göstericidir. Dõşsallõklara 

ekonomi dõşõndaki alanlardan da örnekler vermek mümkündür. Örneğin, aerodinamik 

bilgisindeki gelişmeler daha hõzlõ uçaklarõn yapõlmasõna; DNA analizi yönteminin 
                                                           
3 Burada kullanõlan "kamusal" kavramõ, devleti ya da kamu sektörünü ifade etmemektedir. Bu kavram 
ile anlatõlmak istenen, "sosyal mal" ya da "toplumsal mal" olarak tarif edilen mallardõr. 
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geliştirilmesi adli olaylarõn aydõnlatõlmasõna yardõmcõ olmuştur. Bu örnekler, bir 

kamusal mal olarak bilginin olumlu dõşsallõğõnõ (dõşsal fayda) yansõtmaktadõr. Diğer 

taraftan, öldürücü bir kimyasal silaha dönüşebilecek bilginin üretilmesi, bu bilginin 

üretilmesi ile bir ilgisi bulunmayan tüm insanlõk için bir tehdittir. Benzer şekilde, daha 

yeni ve ucuz, fakat çevreyi daha çok kirleten bir enerji kaynağõnõn keşfi de çevresel 

dengeleri bozarak kirliliğe yol açacaktõr. Dolayõsõyla, bilginin olumsuz dõşsallõğõndan 

(dõşsal maliyet) da bahsetmek mümkündür.   

Kamu tarafõndan toplanan, üretilen ve dağõtõlan bilgi genel olarak tam (pür) 

kamusal mal sayõlabilir. Örneğin, Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğünce üretilen 

hava tahmin raporlarõ tam kamusal bir maldõr. Aynõ şekilde, vergi ödemeleri ile ya da 

TBMM'nin çalõşmalarõ ile ilgili olarak resmi televizyon/radyo kanalõndan yapõlan 

duyurular da tam kamusal mallara örnek oluşturabilir.  

Bununla birlikte, devletin resmi yayõm organõ olan ve Başbakanlõk Basõmevince 

belirli sayõda basõlan ve dağõtõlan Resmi Gazete için kamusal mal tanõmlamasõ uygun 

değildir. Resmi Gazete sadece abonelere dağõtõlmaktadõr ve karşõlõğõnda bir abonelik 

ücreti alõnmaktadõr. Böylelikle, kamusal mallara has olan paylaşõldõkça azalmama ve 

paylaşõmõn engellenememesi özellikleri kaybolmaktadõr. Bu hizmetin İnternet 

üzerinden sağlanmasõ yine benzer bir yöntemle (abonelik usulü ile) yapõlacak ise 

kapsam yine değişmeyecektir. Bunlarõn dõşõnda, ulusal güvenliğe ilişkin olup, 

açõklanmasõnda sakõnca görülen bazõ bilgiler ise, kamu tarafõndan toplanmak ve 

üretilmekle birlikte, dağõtõmõ sõnõrlõ olacağõndan tam kamusal bir mal sayõlmayacaktõr. 

Yine benzer şekilde, kamu kurumlarõ arasõnda yapõlan haberleşmeler ve vatandaşlarõn 

kamu kurumlarõ ile iletişimlerinde paylaşõlan bilgiler de tam kamusal mal kapsamõ 

dõşõnda kalacaktõr. 

Kamu tarafõndan sağlanacak bilgilerin, Resmi Gazete örneğinde olduğu gibi 

fiyatlandõrõlmasõnõ ele alan pek çok çalõşmayõ ilgili literatürde4 bulmak mümkündür. 

Kamu hizmetleriyle ilgili bilgilerin elektronik ortamlarda saklanmasõ, dağõtõlmasõ ve 

kullanõlmasõna ilişkin olarak gerçekleştirilecek faaliyetler genel olarak 2 ana başlõk 

altõnda incelenebilir; 

                                                           
4 James Love, "Pricing Government Information", Journal of Government Information, Vol.22. No. 5, 
s. 363-387, 1995. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.: Hal Varian'õn çalõşmalarõ. 
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1. Kamunun temel işlevlerinin sürdürülmesi için gerekli olan bilgilerin değişik 

kurumlar arasõnda el değiştirmesi ile ilgili faaliyetler (kurumlar arasõ bilgi iletişimi 

faaliyetleri), 

2. Kamunun vatandaşlarla ya da daha genel bir ifade ile kamu-dõşõ unsurlarla 

olan bilgi alõşverişi ile ilgili faaliyetleri (kurumlar dõşõ bilgi iletişimi faaliyetleri). 

Bu iki ana başlõk altõnda yürütülecek faaliyetler amaç, kapsam, süreç ve 

uygulama usulleri açõsõndan farklõlõklar taşõyacağõndan, Beşinci Bölümde açõklanan 

temel mimari ilkeleri õşõğõnda ayrõ ayrõ ve özenle değerlendirilmelidir.  

2. KAMU BİLGİ AĞI (KAMU BİLGİ OTOYOLU) 

Bilgi, kamu hizmetlerinin görülmesinde en önemli kaynaktõr. Söz konusu bilgi, 

dönemsel fiyat artõşõ oranõ ya da dõş ticaret istatistikleri olabileceği gibi meteoroloji 

tahminleri, nüfus istatistikleri, yürürlükteki yasalar, yurt içi ve dõşõ ürün borsasõ 

değerleri, yurt içinde ve dõşõnda yürütülen haber alma faaliyetlerinden elde edilen 

bilgiler vs. olabilir. Bunlar ve buna benzer bilgilerin eksik, yetersiz, yanlõş olmasõ ya da 

mevcut olmamasõ, uygun zamanda ve hõzda sağlanamamasõ gibi durumlarda karar 

alma mekanizmalarõnõn işleyişi yavaşlayacak ya da duracak, kamu yönetimi etkinliğini 

yitirecek ve verimsizleşecektir.  

Kamu, doğasõ ve büyüklüğü göz önüne alõndõğõnda katma değerli bilginin ortaya 

çõkmasõnda ve yaygõnlaşmasõnda en önemli kaynaktõr. Kamunun elinde bulundurduğu 

içerik olarak zengin ve benzersiz bilgi stokunun yaygõnlaşmasõnõn önemi Avrupa Birliği 

için yapõlan bir çalõşmada da gösterilmiştir5. Söz konusu araştõrmaya göre, AB bilgi 

pazarõnda verilen ticari bilgi hizmetlerinin büyük bir bölümü, kamunun elinde bulunan 

bilgi kaynaklarõna dayanmaktadõr. Bu kaynaklar ya temel olan bilgiler (hükûmete 

ait/siyasi bilgiler, yasalara ilişkin bilgiler) ya da işlenmeye elverişli, önemli ham bilgiler 

(şirket profilleri, patentler, bilimsel, teknik ve tõbbi bilgiler, vs.) içermektedir. Yine 

aynõ çalõşmadan alõnan sonuçlara göre oluşturulan ve Avrupa ekonomik alanõnda 

elektronik bilgi hizmetlerinden sağlanan gelirlerin konulara göre dağõlõmõnõ içeren 

Grafik 1 aşağõda sunulmaktadõr. 

                                                           
5 Avrupa Komisyonu Raporu (COM (1998) 585), s. 6, "MS study of the markets for electronic 
information services in the EEA (1994)". 
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Kamu bir bütün olarak ele 

alõndõğõnda, birlikte çalõşan 

parçalardan oluşan büyük 

bir sisteme benzetilebilir. 

Her parça ya da birime 

ulaşan bilgiler farklõdõr. 

Konularõnda uzmanlaşmõş 

birimler, kendi faali-

yetleriyle ilgili bilgileri 

zamanõnda, eksiksiz ve 

doğru olarak almalõdõr. Ancak, bu da yeterli olmamaktadõr. Sağlanan bilgiler, mutlaka 

amaçlara uygun şekilde işlenmeli, tasnif edilmeli ve ilgili diğer kamu ve özel sektör 

birimleriyle ve bireylerle gerektiği şekilde paylaşõlabilmelidir.  

Ülkemiz gibi uzun bir geçmişe sahip, köklü bir devlet geleneği olan yapõlarda bu 

fonksiyonu yerine getirecek benzer bir sistem kuruludur. Ancak, ilk bölümde 

açõklanan ve elektronik devletin gelişimini destekleyen nedenlerle sistemin işleyişinde 

tõkanõklõklar ve aksaklõklar yaşanõlmasõ kaçõnõlmaz olmaktadõr. Hem zaman içinde 

ortaya çõkan yeni koşullarõn zorlamasõyla, hem de bürokratik yapõnõn kendini 

besleyecek yeni alanlar yaratma ihtiyacõndan kaynaklanan nedenlerle devlet teşkilatõ 

giderek genişlemektedir. Devlet teşkilatõnõn yeniden yapõlandõrõlmasõ ve devletin 

düzenleyici ve gözetici işlevlerinin ön plana çõkarõlmasõ için yapõlan girişimler, 

başlangõçtaki amaca karşõt olarak devletin yeterli kontrolü sağlamak için gözetim 

araçlarõna daha çok gereksinim duymasõ ile sonuçlanmaktadõr. Bu çerçevede; bilgi 

sağlanmasõ gereken alanlar artmakta, sağlanan bilginin işlenmesi, tasnif edilmesi, 

amaca uygun hale getirilmesi ve paylaşõlmasõ amacõyla kurulmasõ gereken altyapõlar 

ve sorunlar çeşitlenmektedir.  

1970'li yõllarda gelişmeye başlayan ve giderek vazgeçilmez bir araç olan bilgi ve 

iletişim teknolojileri, kamusal alanda yaşanan yukarõda sõkõntõlarõ hafifletecek ya da 

giderecek özelliklere sahiptir. Söz konusu teknolojilerin başlõca unsuru olan 

bilgisayarlar, önceleri sadece bilgiyi yüksek hõzlarda (dolayõsõyla daha kõsa zamanda) 

ve doğru olarak işlemek, tasnif etmek ve daha yüksek kapasitelerde saklamak için 

Grafik 1: Avrupa ekonomik alanõnda elektronik bilgi 
hizmetlerinden sağlanan gelirlerin dağõlõmõ  
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kullanõlõrken, sonradan bu işlevlerinin yanõ sõra bilginin sağlanmasõ, toplanmasõ ve 

dağõtõmõnõ da üstlenmişlerdir. Bunlardan da önemlisi, geliştirilen ağ teknolojisi 

(network technology) sayesinde bilgisayarlar birbirleri ile bağlantõya geçebilmişlerdir. 

Bu aynõ zamanda bireylerin, geleneksel sistemin çoğu kez kendi başõna çalõşan küçük 

ve büyük kapalõ alt sistemlerinin de birbirleriyle bağlanmasõ anlamõna gelmektedir. 

Esas olarak, bilgisayarlarõn ve dolayõsõyla bireylerin ve söz konusu alt sistemlerin 

paylaştõklarõ unsur bilgidir. Günümüzde gelinen noktada, bilginin çeşitli alt sistemler 

arasõndaki bu şekildeki akõşõ kalabalõk bir otoyolda trafiğin akõşõna benzetildiğinden 

"bilgi otoyolu-information highway" kavramõ ortaya atõlmõştõr.  

Bir alt sistem olarak kamu teşkilatõnõn elinde bulunan bilginin akõşõ da literatürde 

"kamu bilgi ağõ" ya da "kamu bilgi otoyolu (KBO) - government information highway" 

olarak adlandõrõlmaktadõr. KBO, aslõnda üzerinden kamu kurumlarõna, bireylere ve 

özel kesime ait bilginin sürekli olarak akõp gittiği ulusal bilgi otoyolunun bir parçasõdõr.   

Kamu bilgi otoyolu, genel olarak 3 tür hizmet sağlayacaktõr: 

1. bilgi verme hizmetleri (tek yönlü) 

2. iletişim hizmetleri (çift yönlü-karşõlõklõ) 

3. on-line işlem hizmetleri (tek ya da çift yönlü) 

Söz konusu hizmetlerin nasõl kullanõlacağõna ilişkin özet tablo aşağõda 
verilmektedir.  

Tablo 1: Elektronik Kamu Hizmetleri Kullanõm Alanlarõ 
 bilgi verme  

hizmetleri 
iletişim 

hizmetleri 
on-line işlem 

hizmetleri 
günlük 
yaşam 

*iş hayatõ,  
*konut, 
*eğitim,  
*sağlõk,  
*kültür,  
*ulaşõm,  
*çevre vs. hakkõnda   
 bilgiler  

*günlük  yaşama  
  ilişkin konularda  
  danõşmanlõk 
*iş ya da konut  
  ilanlarõ 
*elektronik posta 
iletişimi 

*bilet  
 rezervasyonu  
*çeşitli  
  programlara  
  kayõtlar  

uzaktan 
yönetim 

*kamu hizmetleri rehberi 
*idari süreçler için kõlavuz 
*kamu kayõtlarõ ve veri   
 tabanlarõ 

*kamu  
 görevlileri  
 ile elektronik  
 posta iletişimi 

*Formlarõn   
  elektronik   
  ortamda  
  doldurulmasõ 
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politik 
katõlõm 

*yasal düzenlemeler  
*meclis kayõtlarõ      
*siyasi programlar 
*görüş belgeleri 
*karar alma sürecinde 
 hazõrlanan belgeler 

*siyasi konulara 
 ilişkin tartõşmalar 
*politikacõlarla     
 elektronik posta   
 iletişimi 

*referandum 
*seçimler 
*anketler 

Kaynak: Public Sector Information: A Key Resource for Europe, Green Paper on Public Sector 
Information in the Information Society, (COM(1998)585), Avrupa Komisyonu. 

Yukarõda sayõlan hizmetlerin bir kõsmõ halen ülkemizde de rastlanõlabilen 

uygulamalardõr. Ancak, genel olarak "elektronik demokrasi"nin en uç noktasõ sayõlan 

on-line politik katõlõm (seçimlerin, referandumlarõn, anketlerin elektronik ortamda 

yapõlmasõ gibi) gelişmiş ülkelerde dahi tartõşõlan bir husustur. On-line işlem içeren 

hizmetler, esas olarak daha ileri uygulamalar olduğundan, ancak gelecekte yaygõn 

şekilde kullanõlmaya başlanacak faaliyetler olarak görülebilir. 

Bütün bu yönleri ile, kamu bilgileri paylaşõm sistemi doğrudan doğruya 

uygulanabilir bir sistemi çağrõştõrmamalõdõr. Bilgi ancak bazõ ön koşullar karşõlandõğõ 

takdirde paylaşõlabilir. Her şeyden önce, bir "paylaşõm" söz konusu olduğundan, 

taraflarõn paylaşõma hazõr, donanõmlõ ve algõ düzeylerinin uyumlu olmasõ gerekir. Söz 

konusu paylaşõmda taraflar; bireyler, kamu kurumlarõ, özel şirketler ya da bunlarõn 

karõşõmõ olabilir. Her durumda, yukarõda sayõlan ön koşullarõn bir arada varlõğõ 

önemlidir. Örneğin; bireyin herhangi bir kamu kurumundan bilgi almasõna yönelik bir 

hizmet söz konusu olduğunda; 

- öncelikle paylaşõlacak bilgiyi sağlayan kurumun buna istekli, hazõr olmasõ ve 

içerik olarak yeterli bilgi sunmasõ,  

- bunun yanõ sõra kullanõcõ bireyin de elektronik ortamõ kullanabilme bilgi ve 

yeteneğine sahip bulunmasõ, 

- hem bireyin hem de ilgili kamu kurumunun uygun ve birbiri ile uyumlu araçlar 

kullanõyor olmasõ ve  

- paylaşõlan içeriğin anlamlõ, anlaşõlõr ve kullanõlabilir olmasõ gerekir.  

Ancak, bu ön koşullarõn bir arada var olmasõ durumunda, paylaşõm etkin ve 

yararlõ olacaktõr. Kullanõcõlar açõsõndan en önemli görülen sorun, bilgi ve iletişim 

teknolojilerini kullanma konusunda, vatandaşlarõn bu yönde eğitimi, bilinçlendirilmesi 
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ve yeteneklerinin artõrõlmasõdõr. Bunlarõn gerçekleşmesinin zaman alacağõ, 

programlanmõş yatõrõmlar gerektireceği ve sürekli olmasõ gerektiği aşikardõr. 

3. ELEKTRONİK DEVLET GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN GEREKÇELER 

Elektronik devlet kavramõnõ ele almadan önce, gelişmeleri yönlendiren bazõ 

olgulara dikkat çekilmesi gerekmektedir. Elektronik devletin, geleceğin devleti 

olacağõnõ düşündüren ve bu düşünceleri giderek haklõ çõkaran nedenler ve gelişmeler 

aşağõda özetlenmektedir.  

Geleneksel usullerle çalõşan (bürokratik) devlet kurumlarõ giderek üzerlerindeki 

yükü taşõmakta zorlanõr hale gelmektedir. Görevlerin ve sunulan hizmetlerin 

yürütülmesi için gerekli olan kağõda dayalõ işler, hem birim işlem süresini uzatmakta 

hem de maliyetleri ve dolayõsõyla kamu cari harcamalarõnõ artõrmaktadõr. Kamu cari 

harcamalarõ gelişmelerinin Gayri Safi Milli Hasõlaya oranlarõnõn verildiği aşağõdaki 

tablodan anlaşõlacağõ gibi, söz konusu oran 1996 yõlõndan itibaren giderek 

artmaktadõr. 

Tablo 2: Cari Harcama/GSMH Oranõndaki Değişimler 

Cari Harcama /GSMH 1995 1996 1997 1998 1999 

Toplam Cari 8,2 8,6 9,4 9,7 10,9 

  Personel 6,4 6,5 7,1 7,3 8,3 

  Diğer Cari 1,8 2,1 2,4 2,4 2,6 

Kaynak: DPT, Temel Ekonomik Göstergeler, Eylül 2000, sh. 84. 

Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve sorumluluk aktarõmõ, devletin 

bazõ görevleri yürütürken özel sektörle daha yakõn ilişkiye geçmesi gibi çağa uygun 

yaklaşõmlar, kamu kurumlarõnõn eşgüdüm, denetim ve gözetim fonksiyonlarõnõn ön 

plana çõkmasõna neden olmakta, bununla birlikte söz konusu yeni sorumluluklar daha 

etkin iletişim araçlarõnõn kullanõmõnõ gerekli hale getirmektedir. 

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri, giderek ekonomik ve sosyal hayatõn 

vazgeçilmez bir parçasõ olmakta, devletin bu gelişmeye ayak uydurmasõ da bir 

zorunluluk haline gelmektedir. Karar alma sürecinin basitleştirilmesi ve kõsaltõlmasõ 

ihtiyacõ, modern toplumsal yaşamõn bir gereği olmuştur. 
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Bireyler, gelişen teknolojilerin de sayesinde devlete karşõ daha talepkar 

olmaktadõrlar. Ağ teknolojisi ve çoklu medya (multimedya) araçlarõ, bilgiye erişim ve 

bilginin paylaşõmõ konularõnda sõnõr tanõmaz hale gelmiştir. Çağdaş bireyler, 

kendilerine hizmet veren kurumlarõn daha aktif, daha hõzlõ, daha açõk, daha doğru ve 

daha az maliyetle çalõşmalarõnõ istemekte ve beklemektedir. 

Kamu yararõ gözetilen adli ve kolluk hizmetleri, yurt savunmasõ, terörizmin 

önlenmesi gibi konularõn yanõ sõra, her alanda istatistiklerin tutulmasõ, ihtiyaç ve 

sorunlarõn belirlenmesi ve giderilmesi konularõnda devletin görevlerini yürütebilmesi 

giderek yüksek teknoloji araçlarõnõn kullanõlmasõnõ gerekli kõlmaktadõr. 

Burada saymakla yetinilenlere benzer nedenler ve gerekçelerin daha pek 

çoğunu alt alta sõralamak mümkündür. Ancak, ne kadarõ sayõlõrsa sayõlsõn, var olan 

her yeni gerekçe, vatandaşlarõn devletten beklentilerine bir yenisini eklemekte ve 

bunlarõn uygun şekilde karşõlanamamasõ halinde şikayetler artmaktadõr. ABD'nde 

1993 yõlõnda "Ulusal Performansõ Gözden Geçirme Programõ" çerçevesinde hazõrlanan 

bir araştõrmanõn6 sonuçlarõ, vatandaşlarõn devlete olan güvenlerinin ülke tarihinde 

karşõlaşõlan en alt seviyesine indiğini göstermiştir. Buna göre; 30 yõl önce yapõlan bir 

araştõrmada %76 olarak belirlenen hükûmetin doğru kararlar aldõğõna inananlarõn 

oranõ, son araştõrmaya göre %20'ye düşmüştür. Gayri resmi olmakla birlikte, 

ülkemizde de zaman zaman yapõlan araştõrmalarõn benzer sonuçlar verdiği 

bilinmektedir. 

Dolayõsõyla, elektronik devlet kavramõ kendiliğinden ortaya çõkmõş bir kavram 

değildir. Aksine, zaman içinde giderek artan ihtiyaçlarõn yarattõğõ ve bilgi ve iletişim 

teknolojileri yardõmõyla ayakta duracak olan yeni devlet anlayõşõnõn bir ifadesidir. Bu 

anlayõş, kamu kurumlarõnõn birbirleri ile, iş sahiplerinin devlet ile ve vatandaşlarõn 

devletle olan ilişkilerinde yepyeni açõlõmlar sağlayacaktõr. Ancak, gelişmenin bu 

seviyelere çõkarõlmasõ bunu ifade etmek kadar kolay olmayacaktõr. Kamu hizmetlerinin 

elektronik ortama taşõnmasõ, daha sonraki bölümlerde açõklanacağõ gibi, aşõlmasõ 

gereken pek çok engeller ve bunlar aşõlsa bile pek çok riskler içermektedir. 

                                                           
6 Don Tapscott, Dijital Ekonomi, Koç Sistem Yayõnlarõ, 1998, s.148. 
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Günümüzde kamu yönetiminin cevap vermesi gereken en önemli soru, artan 

ihtiyaçlara nasõl daha hõzlõ ve daha az maliyetle cevap verilebileceğidir. Bu ihtiyaçlar, 

karar almada kullanõlacak bilginin toplanmasõ, dağõtõmõ, kullanõlmasõ, özel sektörün ve 

vatandaşlarõn taleplerine daha acil çözümlerin bulunmasõ gibi genelleştirilmiş 

ihtiyaçlar olabileceği gibi, eğitimde fõrsat eşitliğinin sağlanmasõ, bürokrasinin 

maliyetinin azaltõlmasõ, yardõma muhtaç vatandaşlarõn kayõtlarõnõn tutulmasõ, adli ve 

kolluk hizmetlerinin etkinleştirilmesi gibi özelleştirilmiş ihtiyaçlar da olabilecektir. 

Bütün bu ihtiyaçlara cevap verebilme yeteneği, toplumun kamu yönetimine güven 

duymasõnda önemli bir ölçüt olacaktõr.  

Elektronik devlet, ilk bakõşta kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşõnmasõ 

faaliyetinin bir sonucu gibi görülmekle birlikte, ifade edilmek istenen husus aslõnda 

daha derindir. Devletin "elektronikleştirilmesi"nde, bilgi ve iletişim teknolojileri gerçek 

anlamda birer araçtõr. Temel hedef, bilgi işleme kapasitesi artõrõlmõş, acil karar 

alabilen ve ihtiyaçlara hõzla cevap verebilen bir devlet yapõsõnõ oluşturmaktõr. Bu 

bakõmdan, diğer koşullar aynõ kalmak kaydõyla, sadece kamunun kağõda dayalõ 

işlerinin elektronik bilgi işleme makineleri ile yapõlmasõ yüksek maliyetlerle az iş 

yapõlmasõ anlamõna gelecektir. Tam tersine, elektronik devletten beklenen yarar, 

faydasõ maliyetini aşacak bir yenileştirmedir. Kamunun her hangi bir biriminde, 

geleneksel usullerle yapõlmakta olan bir işlemin aynõ bürokratik kademelerden 

geçerek, ancak bu defa bilgi işlem makineleri tarafõndan yapõlmasõ, yapõlan işin 

kalitesini artõrabilecek olmakla birlikte gerçek anlamda beklenen faydayõ 

yaratmayacaktõr. Bu bakõmdan, idari yapõnõn da değişime uğramasõ gündeme 

gelecektir. Ayrõca, kamu kuruluşlarõnca sunulan hizmetin kalitesinin artõrõlmasõ için 

insan faktörünün iyileştirilmesi, yani yeni süreçte görev alacak elemanlarõn da uygun 

şekilde eğitilmesi gerekecektir.  

Elektronik devlette sistem, isteyen kullanõcõlarõn bir omurga üzerinde her yöne 

akan bilgiye erişebilmelerini sağlamaya yönelik olarak kurulmalõdõr. Bu omurga; 

merkezi idare birimlerini birbirlerine, merkezi idareyi yerel idarelere, vatandaşlarõ ve 

firmalarõ merkezi ve yerel idarelere bağlayabilmelidir.  
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Kamu yönetimindeki bu türden karşõlõklõ ilişkiler, başlõ başõna elektronik ticaret7 

uygulamalarõnõ çağrõştõrmaktadõr. Esas itibariyle, elektronik ticaret ve elektronik devlet 

kavramlarõ iç içe geçmiştir. Elektronik devletin araçlarõ, sorunlarõ ve çözümleri ile 

elektronik ticaretinkiler birbirine benzemektedir. Dolayõsõyla, elektronik devlete özgü 

faaliyetlerin bir kõsmõ bir anlamda elektronik ticaret faaliyeti olarak adlandõrõlabilir. 

Haklõ bir yoruma göre8; elektronik devletin, elektronik ticarete en yakõn olduğu alan 

kamu alõmlarõdõr. Bu konuda yapõlacak dar kalõplõ tanõmlamalar potansiyel fõrsatlarõ 

sõnõrlandõracak, gereğinden daha geniş tanõmlamalar ise henüz gelişmekte olan bir 

oluşumun gerçek gücünü zayõflatacaktõr.  

Elektronik ticarette henüz sorunlar tam anlamõyla çözülmüş değildir. Çalõşmalar 

ve uygulamalar adõm adõm ve dikkatle atõlmaktadõr. Bu bakõmdan, kamu dõşõ 

elektronik ticarette olduğu gibi, kamunun elektronik ticaret faaliyetlerinde küçük, iyi 

düşünülmüş adõmlar atõlmalõ ve uygulanmalõdõr. Elektronik devletin yapõlandõrõlmasõ 

uzun bir zamana yayõlmalõ, öncelikle bilginin üretildiği birimler ile vatandaşlara 

doğrudan hizmet verilen faaliyet türleri üzerinde yoğunlaşõlmalõdõr. Bu adõmlar 

atõlmadan önce, yapõlacak işlerin büyük teknoloji yatõrõmlarõ gerektirebileceği, uzun 

zaman alacağõ, yeni hizmet anlayõşõnõn tüm kamu çalõşanlarõnca benimsenmesi 

gerektiği ve her şeye rağmen riskler içerebileceği unutulmamalõdõr. 

Elektronik devlete geçişte ABD, Singapur, Kanada, İngiltere, Malezya, Brezilya 

gibi bazõ ülkelerde önemli adõmlar atõlmõştõr. Sağlanan gelişmeler, ülkeden ülkeye 

farklõlõk göstermektedir. ABD'nde yayõmlanan bir raporda9, 2000 yõlõna gelindiğinde 

ABD kamu yönetiminde işlemlerin yüzde 75'inin elektronik olarak yapõlacağõ 

öngörülmektedir. Kanada'da benzer şekilde 5 ayrõ alanda pilot projeler 

yürütülmektedir. Bunlar; taşõt araçlarõna ve belediye hizmetlerine ilişkin işler; mal ve 

hizmetlerin elektronik ortamlarda alõmõ, Başbakanlõk Bürosu'nda tamamiyle elektronik 

bir ortam kurulmasõ; insan kaynaklarõ yönetimi bilgi sistemi ve proje izleme 

                                                           
7 Elektronik ticaret kavramõ, çeşitli bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarõyla yapõlan her türlü ticari vb. 
işlemi ifade eden geniş bir kavramdõr. Elektronik ticarete, bazõ durumlarda salt "ticari" bir anlam 
yüklenmekle birlikte, genel olarak salt ticari anlamõnõn ötesinde örneğin sağlõk, eğitim vb. konularla 
ilgili işlerin elektronik ortamda görülmesi de elektronik ticaret olarak adlandõrõlmaktadõr. 
8 "The Quest for Electronic Government", Janet Caldow, Institute for Electronic Government, IBM 
Corp., July 1999. <www.ieg.ibm.com.> 
9 "Reengineering Through Information Technology", Ulusal Performans İzleme Raporu'na ek Rapor, 
Eylül 1993. 
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sistemidir. Brezilya'da ise bazõ gözlemcilere göre başarõsõz olan bir girişim şimdiden 

gerçekleştirilmiştir10. 

Yukarõda sayõlan örneklerde genellikle, tek bir projeyle bir anda kamu 

yönetiminin tamamõ düzenlenmemiş, ancak belirli alanlarda adõm adõm düzenleme 

yapõlmõştõr. Gerekli altyapõ hazõrlandõktan ve uygulamalar dikkatle izlenerek sorunlar 

giderildikten sonra, daha önce birbirinden bağõmsõz çalõşan parçalar bir araya 

getirilmiştir. Projeler özellikle, yerel yönetimlerce sunulan hizmetlerde ve merkezi 

yönetimin bilgi paylaşõmõnõn en çok gerekli olduğu alanlarda başlatõlmõştõr. Bununla 

birlikte, özellikle son dönemde ortaya çõkan gelişmelerle öncelikle Singapur elektronik 

devlet projesini (One-stop Citizen Service) hayata geçirmiştir. Bu düzenlemede, kamu 

yönetimi ya da bir başka ifadeyle kamu hizmetleri aynõ anda ve bir proje altõnda 

elektronik ortamda verilmeye başlanmõştõr. ABD'nin elektronik devlet projesi (First 

Government) 2000 yõlõ sonbaharõnda gerçekleşmiş olan bir başka örnektir. Her iki 

uygulama da çalõşmanõn 7 nci bölümünde geniş şekilde tanõtõlmaktadõr. 

Bu yöndeki çalõşmalarõn başarõlõ olabilmesinin, bir dizi yaklaşõmõn 

benimsenmesine ve bazõ önemli sorulara cevap verilebilmesine bağlõ olduğu 

anlaşõlmaktadõr. Bunlar, aşağõda sõnõflandõrõlmakta ve özetlenmektedir: 

1) Bilgi ve iletişim teknolojileri yardõmõyla kamu yönetiminin yeniden 

yapõlandõrõlmasõnõn birinci koşulu, vatandaşlarõ müşteri olarak görme 

yaklaşõmõnõn kamu çalõşanlarõna benimsetilmesidir.  

Bu yaklaşõma göre vatandaşlar, kamu hizmetini talep eden müşterilerdir. 

Dolayõsõyla, sunulacak hizmetin vatandaşõn talepleri doğrultusunda şekillendirilmesi 

ve kamu projelerinin bunlara cevap verecek tarzda hazõrlanmasõ gerekmektedir. 

Vatandaşõn söz konusu taleplerine uzak olmak hiçbir yönetimin amacõ olamayacağõ 

gibi arzu edilen bir şey de değildir. Buna rağmen, uzun bekleme süreleri sonunda 

alõnabilen hizmetler, uzun sürede giderilen şikayetler, vatandaşlarõn kendi rõzalarõyla 

ve vatandaşlõk bilinci ile yerine getirdikleri vergi ödeme gibi görevlerde dahi yaşanan 

sõkõntõlar vb. sorunlar, vatandaşlarõn sistemin kendilerine daha yakõn olmasõ taleplerini 

ve beklentilerini körüklemektedir. Günümüze gelinceye kadar bireylerin "vatandaş" ve 

                                                           
10 Nereu F.Kock Jr., Robert J. McQueen, "Is Reengineering Possible in the Public Sector? A Brazilian 
Case Study", 1996. <http://joda.cis.temple.edu/~kock/public/bc&r96/brpub4.htm> 
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"vergi ödeyen" sõfatlarõnõn yanõ sõra varolan, ancak çoğu zaman göz ardõ edilen 

"müşteri" kimlikleri, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde ön plana 

çõkartõlabilmektedir. ABD Federal Hükûmetince hazõrlanan Ulusal Performans İzleme 

Programõnõn 5 yõllõk değerlendirme raporunda11, vatandaşlarõn müşteri kimliğinin dört 

ayrõ unsuru olduğu vurgulanmaktadõr. Bu unsurlar aşağõda açõklanmaktadõr;  

i. Hizmetin alõcõsõ olan vatandaş kimliği: Bu, pasif olarak hizmet bekleyen, 

bilinen vatandaş tiplemesine en uygun olan kimliktir. Her vatandaş, hem merkezi 

hem de yerel idarenin sunacağõ hizmetleri kendisince uygun olan nitelik ve nicelikte 

isteyecektir12. Vatandaşõn bu kimliği ile dördüncü sõrada sayõlan kimliği birlikte ele 

alõnmalõdõr. 

ii. Hizmetin sunulmasõnda aktif olarak görev alan bireyler olarak vatandaş: Bu 

kimlik, vatandaşlarõn da sistemin bir parçasõ olarak hizmeti sunan birey kimliğidir. 

Örneğin, bir doktor hem kamu hizmeti alõcõsõdõr, hem de sunduğu mesleki hizmet 

yönünden bir kamu hizmeti olan sağlõk hizmetleri sisteminin bir parçasõdõr. 

iii. Yönetimin performansõnõ denetleyen vatandaş: Bu kimlik en çok seçimler 

sõrasõnda ortaya çõkmaktadõr. Bununla birlikte, özellikle gelişmiş toplumlarda 

yönetimin aldõğõ kararlara aktif olarak katõlan ve her aşamada denetleme işlevini 

yerine getiren vatandaş tipinin geliştirilmesi için çeşitli yollar denenmektedir. 

iv. Vergi ödeyen kimliği ile vatandaş: Vatandaşlar, kamu harcamalarõnõn 

faturasõnõ ödemekle ve sonsuz taleplerde bulunmak arasõnda bir tercih yaparlar. 

Bireysel tercihler hiçbir zaman tam bir uyum içinde olmadõğõ gibi, kamu yönetimince 

yapõlan işler siyasi irade tarafõndan da yönlendirilir. Vergi ödeyen kimliği ile vatandaş, 

yönetimden yüksek etkinlikte, en az harcama ile en çok işi bekler.  

Yukarõda sayõlan her bir kimlik içerisinde "müşteri vatandaşõn" devletten 

beklentileri vardõr ve bu beklentiler artmaktadõr. Elektronik devlet olarak adlandõrõlan 

                                                           
11 Donald F. Kettl, "Reinventing Government: A Fifth Year Report Card", A Report of the Brookings 
Institution's Center for Public Management, Eylül 1998. 
12 Vatandaşlarõn her zaman kendilerine en uygun düzeyde (nitelik ve nicelik olarak ve rasyonel 
davranarak) hizmet talep ettikleri hususu tartõşmalõ bir konudur. Bundan başka, kamu iktisadõ 
teorisinde "bedava binici (free rider)" olarak tanõmlanan ve karşõlõğõnõ vermek endişesinde olmaksõzõn 
hizmet talep eden bireyler de bulunmaktadõr. 
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yapõnõn, bu beklentileri tam olarak karşõlamasõ şüphesiz beklenemez, ancak bu 

talepleri almaya, anlamaya ve onlara mümkün olduğunca daha etkili cevaplar 

vermeye hazõr olmalõdõr. Zaten, elektronik devlet anlayõşõnõn altõnda yatan temel fikir 

de bu gerekçe ile ortaya çõkmõştõr.  

2) İkinci koşul, yapõlacak düzenlemenin daha az harcama ile daha çok 

iş yapmak üzerine kurulmasõ ilkesinin benimsenmesidir.  

Bu yaklaşõm, mevcut yapõnõn çok iyi analiz edilmesi, süreçte yer alan gereksiz 

adõmlarõn elenmesi, yeni stratejilerin iyi belirlenmesi, esnek bir yapõ kurulmasõ, 

uyumlu bir insan kaynaklarõ sisteminin yerleştirilmesi, bilgi akõşõnõn ve organizasyon 

şemasõnõn yeniden ele alõnmasõ ve uygun yasal düzenlemeler ile desteklenmesi 

ihtiyacõnõ da beraberinde getirmektedir. Çünkü, böyle etkin çalõşacak bir sistem, 

mevcut işlerin bilgisayarlar yardõmõyla yapõlmasõndan daha fazlasõnõ gerektirmektedir 

ve olumlu sonuçlarõn kõsa zamanda alõnmasõ şansõ düşüktür.  

Bu aşamada, daha önce uygulanmõş bir ülke örneğinin sonuçlarõna göz atmak 

amacõyla, ABD'de 1993 yõlõnda başlatõlan Ulusal Performansõn Gözden Geçirilmesi 

Programõnõn değerlendirme sonuçlarõnõn açõklandõğõ 1996 yõlõnda yapõlan toplantõdan 

özet alõntõlar aşağõda sunulmaktadõr13: 

"Bugünkü açõklamalarõmõ, federal birimlerde stratejik bilgi yönetimi konusunda 

devam eden araştõrmanõn değerlendirilmesinden alõnan dört temel derse ayõrmak 

istiyorum.  

- Birincisi, kamunun bilgi teknolojileri yatõrõmlarõ konusunda daha fazla 

gerçekleşme sonuçlarõna ihtiyaç duyulmaktadõr. Harcamalar aşağõ yukarõ bilinmekle 

birlikte, sağlanan yararlar konusunda bilgi eksikliği vardõr. 

- İkincisi, bilgi teknolojilerinin karakteristik özelliği yüksek risk ve yüksek 

faydadõr. Bu teknolojileri kullanmanõn yararlarõ çok açõktõr, ancak başarõsõz olma 

olasõlõğõ her zaman var olacaktõr. 

                                                           
13 "Information Technology: Best Practices can Improve Performance and Produce Results",  Bilgi 
Kaynaklarõ Yönetim Politikalarõ Başkanõ Christopher Hoenig'in ABD Temsilciler Meclisinde hükümet 
reformu hakkõnda kurulan Kamu Yönetimi, Bilgi ve Teknoloji Komitesine Şubat 1996'da yaptõğõ 
açõklama. 
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- Üçüncüsü, bilgi teknolojilerinin başarõlõ şekilde uygulandõğõ kurumlarda yapõlan 

araştõrmada, başarõya ulaşmada anahtar etmenlerin; devamlõ yenilenen teknolojik 

güç ve teknolojik seçimler ile sürdürülebilir ve etkin yönetim anlayõşõ olduğunu 

görülmüştür. 

- Dördüncüsü ise, esas zorluğun uygulamadan kaynaklandõğõdõr. Çoğu kurum 

için, uygulamanõn tam olarak kurumsallaşmasõ süreci üç ila beş yõla yayõlmaktadõr." 

ABD örneğinde görüldüğü gibi, bilgi ve iletişim teknolojileri yardõmõyla yönetimin 

iyileştirilmesi ve elektronik devlet uygulamalarõnõn yerleştirilmesi kõsa sürede, 

sorunsuz ve aceleci davranõlarak gerçekleştirilebilecek bir husus değildir.  

3) Üçüncü koşul, verilecek hizmetlerde açõklõk ilkesinin 

benimsenmesidir.  

Açõk ağ üzerinden verilen kamu hizmetlerinde açõklõk ilkesine göre, verilen 

hizmete erişim ve içeriğin paylaşõlmasõ her vatandaş için tam anlamõyla açõk ve 

anlaşõlõr olmalõdõr. Ancak, hizmeti alan bireye ait kişisel bilgiler ile şirketlere ilişkin 

bilgiler söz konusu olduğunda gizlilik prensibi mutlaka korunmalõdõr.  

Günümüzde birçok ülkede yasalar, kamu bilgilerinin paylaşõlmasõna engeller 

getirmektedir. Kamu yararõnõn gerektirdiği durumlarda gizli tutulmasõ gereken kamu 

bilgileri şüphesiz olacaktõr. Ancak, bu alanlarõn dikkatlice seçilip, diğerlerinin mümkün 

olduğu kadar kullanõma açõk olmasõ sağlanmalõdõr. Dolayõsõyla, esas olan kamu 

bilgilerinin paylaşõlmasõdõr, gizlilik ise istisnai olmalõdõr. 

Söz konusu açõklõk ilkesinin uygulamasõna, bireylerin ve şirketlerin kamu ile olan 

ilişkilerinde en sõk ihtiyaç duyduklarõ işlemlerle başlamak gereklidir. Bunlar; belediye 

hizmetlerini ilgilendiren ve rutin olarak yapõlan işlemler, vatandaşlõk bilgilerini içeren 

işler, kamu kurumlarõna dilekçe ile başvuru işlemleri, şirket kuruluşu vb. işlemler, 

vergiler vb. işlemlerle ilgili sorularõn cevaplandõrõlmasõ, belirli büyüklükteki kamu 

alõmlarõnõn ilanõ, hava ve yol durumu, çeşitli istatistikler vs. olabilecektir. Bunlardan, 

geleneksel olarak belirli bir ücret karşõlõğõ sağlanan bazõ hizmetlerin yine ücret karşõlõğõ 

olmasõ mümkündür.  

Görüleceği gibi, açõklõk ilkesi çerçevesinde davranmak konusundaki temel sorun 

teknolojiden değil, yaklaşõmdan kaynaklanmaktadõr. Genel ilke olarak; müşteri 
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vatandaş/firma, kendisi için ve kendisinden alõnan kaynaklarla finanse edilen kamu 

faaliyetlerinin yine kendisini ilgilendiren sonuçlarõnõ izleyebilmeli, müdahale edebilmeli 

(sanal demokrasi) ve söz konusu imkanlardan sonuna kadar faydalanabilmelidir.      

4) Dördüncü koşul ise, başta sistemi çalõştõracak olan kamu 

personelinin yeni sisteme uyumunu sağlayacak eğitim programlarõ olmak 

üzere, kullanõcõlarõn bilgisayar okuryazarlõğõnõn artõrõlmasõ, 

bilinçlendirilmesi ve sisteme güven duymalarõnõn sağlanmasõ için gerekli 

çalõşmalara süreklilik kazandõrõlmasõdõr.  

Günümüzde tam anlamõyla otomatikleşmiş gibi görülen işlemler bile, çeşitli 

safhalarda insan çabasõna, kavrayõşõna ya da yorumuna (human touch) ihtiyaç 

göstermektedir. İşlenecek verinin toplanmasõ, işleme sürecinin tasarõmõ, çõktõlarõn 

değerlendirilmesi ve nihayet karar aşamasõnda yorum ve karar süreci, en az bilginin 

kendisi kadar ve hatta bazõ durumlarda bilginin kendisinden daha önemli 

olabilmektedir. Bir kaynakta şöyle denilmektedir: "Bilgi toplumlarõnda esas olan 

insandõr. Eğitim ve öğretim yaklaşõmlarõmõzõ gerekli şekilde değiştiremezsek tünelin 

sonunda görülen õşõk bize doğru yaklaşmakta olan bir trenin õşõğõ da olabilir."14 

Geleneksel olarak elle ya da kağõt üzerinde yürütülen kamu hizmetlerinin 

elektronik ortamlarda yapõlmasõ ve süreç tasarõmõnõn buna göre değişikliğe 

uğratõlmasõ, bir başka deyişle idari yapõnõn teknolojinin gerekleri çerçevesinde 

yeniden düzenlenmesi, söz konusu hizmeti gören kamu personeli arasõnda endişe ile 

karşõlanabilecektir. Bu tür değişikliklerin, personelin çalõşma psikolojisi üzerinde 

olumsuz etkilere neden olduğu daha önceki çalõşmalara ait raporlarda da 

vurgulanmõştõr15. En önemli etkiyi, projeye dahil olmak durumunda kalan yöneticilerin 

direnci oluşturmaktadõr. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu hizmetlerinde daha 

yoğun kullanõmõna yönelik çalõşmalarõn hedefleri arasõnda çoğu kez, ABD örneğinde 

de olduğu gibi kamu işgücünün azaltõlmasõ da bulunduğundan, çalõşanlarõn endişeleri 

çok da haksõz görülmemektedir.  

                                                           
14 Valerie Sergerie, Discussion Paper, 1999. <www.intergov.gc.ca/docs/cgol/dpaper/toc.html> 
15 A.g.e. s. 6, Kock, McQueen. 
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4. ELEKTRONİK DEVLET 

Don Tapscott, bu konudaki en önemli kaynaklardan biri olarak kabul edilen 

Dijital Ekonomi16 adlõ kitabõnda genel olarak "hükûmetlerin tarihsel teknolojik 

gelişimini" şöyle aktarmaktadõr: 

"…………Öncelikle hükûmetler sanayi çağõnõn kurumlarõdõr ve sanayi ekonomisi 

işletmesindeki komuta-kontrol modeline uyum gösterecek şekilde 

yapõlandõrõlmõşlardõr. Bürokrasi ve sanayi ekonomisi el ele büyüdü. Ekonominin 

yollara, kanalizasyona, elektrik sistemine ve gelişmiş bir orduya ihtiyacõ vardõ. 

Hükûmet büyüyüp gelirleri arttõkça, tarõma dayalõ ekonominin gerektirdiğinden çok 

daha kapsamlõ süreçlere, yapõlara ve kontrollere ihtiyaç duyuldu…………Sonuç olarak,…………bu 

tip kuruluşlar fiziki ve finansal açõdan büyüdüler ve yeni oluşan sõnõflara yeni kurallar 

ve prosedürler uygulamaya başladõlar. Bunlarõn hepsi o zamanõn gerektirdiği 

uygulamalardõ; bürokrasi 100 yõl önce çok olumlu bir kavramdõ. Bu tip bürokrasiler 

geleneksel olarak bilginin sadece dikey olarak akmasõna izin vererek, departmanlar 

arasõ bilginin akõşõnõ azalttõ ve adeta bireysel soba bacasõ fonksiyonu gördü. 

Son 35 yõl içinde hükûmetler otomasyon ihtiyaçlarõnõ karşõlamak amacõyla bilgi 

işleme sürecine gereksinim duyduklarõndan, bilgisayarlarõ işlerinde kullanmaya 

başladõlar…………Bu amaca yönelik harcama öyle bir noktaya geldi ki, 1994 yõlõ itibariyle 

ABD Hükûmeti sadece bilgi sistemlerine, askeri olanlar hariç, yõlda 25 milyar dolar 

harcar olmuştu. Peki sonuç ne oldu? Kurumlar bugün eski yapõlar ve çalõşma biçimleri 

içerisine kilitlenmiş durumdalar; her biri kendine uygun teknoloji odasõ içine 

hapsolmuş. Bu durum, teknolojiye yeni biçimlerde yaklaşõlmasõ için güçlü bir talep 

yaratõyor."   

Tapscott'õn ABD örneğini göz önüne alarak yansõtmaya çalõştõğõ tarihsel gelişim, 

her dünya devleti için, gelişmişlik seviyesi ile orantõlõ olarak az ya da çok benzerlikler 

içermektedir. Ülkemizde de kamu bilgisayar kullanõmõ 1960'lõ yõllarda başlamõş ve ilk 

olarak Karayollarõ Genel Müdürlüğünde proje analizi ve izleme amacõyla kullanõlmõştõr. 

Zamanõn koşullarõnda alõşõlmõş bir büro eşyasõ olmayan bilgisayarlar, 1970'li yõllardan 

itibaren kişisel bilgisayarlarõn (PC) geliştirilmesiyle bürolarda ve dolayõsõyla günlük 

                                                           
16 A.g.e. s. 149-150, STapscott.  
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işlemlerde daha çok kullanõlõr olmuşlardõr. Bugün gelinen noktada, bilgisayarlarõn 

dahil olmadõğõ herhangi bir işlem düşünmek zordur. 1997 yõlõnda yapõlan bir 

araştõrmanõn sonuçlarõ bu öngörüye uymayan bir sonuç vermiş olmakla birlikte17, 

aranõn çok kõsa sürede kapanacağõnõ beklemek yanlõş olmayacaktõr.   

Elektronik devlet kavramõ, özellikle gelişmiş ülkelerde idarenin (ya da kamu 

yönetiminin) yeniden yapõlandõrõlmasõ çalõşmalarõ ile önem kazanmõştõr. Ortaya çõkõşõ 

üzerinden 10 yõldan daha az bir zaman geçmesine rağmen, elektronik devlete 

kurtarõcõ gözüyle bakanlarõn sayõsõ her geçen gün artmaktadõr. Bu düşüncelerin 

temelinde kuşkusuz, geleneksel devlet işleyişinin zaman içinde ortaya çõkan 

gelişmelere uyum sağlayamamasõnõn yol açtõğõ sorunlar yatmaktadõr. 

"Geleceğin devleti" olarak da tanõmlanan "elektronik devlet"; temel olarak 

kamunun hizmet verdiği alanlarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanõlmasõ yoluyla 

daha şeffaf, vatandaşa daha yakõn, daha ucuz ve daha iyi çalõşan bir idari yapõ olarak 

tanõmlanabilir. Bu kavrama eşdeğer olarak "sanal devlet" kavramõ da kullanõlmaktadõr. 

Elektronik devlet kavramõ, başlangõçta popüler bilgisayar oyunlarõnõ çağrõştõrmaktadõr. 

Ancak, değişik ülke uygulamalarõ, her şey gibi önceleri fikir düzeyinde ortaya atõlan 

bu kavramõn gerçek hayata taşõnabilir olduğunu ispat etmektedir. ABD, Singapur, 

Kanada, Malezya, Finlandiya ve hatta Brezilya ve Macaristan gibi ülkelerde elektronik 

devlet uygulamalarõ konusunda mesafeler kaydedilmiştir.  

Elektronik devlet, genel olarak ele alõndõğõnda yepyeni bir kavram olarak 

algõlansa da, esas itibariyle elektronik devleti yeni yapan unsurlar; kullanõlan araçlar 

ve bu kavramõn altõnda yatan özelliklerdir. Ne kadar "elektronik" de olsa devlet 

kavramõ, yine de ilk olarak tanõmlandõğõ şeklini aşağõ yukarõ korumaktadõr. Burada 

"yeni" olan şey, elektronik devletin, geleneksel devletten farklõ olarak işlevini nasõl ve 

hangi araçlarla yerine getirdiğidir. Bu çerçevede, elektronik devletin özellikleri 

aşağõda tanõmlanmaktadõr.   

                                                           
17 TUENA-Durum Saptamasõ ve Dünyadaki Eğilimler İş Paketi (Yönetici Özeti) Raporunda yer alan 
sonuçlara göre (shf. 17), Türkiye'de işyerlerinin %11,3'ünde bilgisayar ve bunlarõn %1,9'unda da 
İnternet bağlantõsõ vardõr. 
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4.1. Elektronik Devlet Bir Bilgi Devletidir  

Üretilen bilginin nitelik ve niceliği, günümüz toplumlarõnõn gelişmişlik 

düzeylerinin belirlenmesinde birinci sõrayõ almaya aday bir ölçüt haline gelmiştir. 

Bilginin el değiştirmesi, herhangi bir geleneksel ürünün el değiştirmesi ile eşdeğer 

kabul edilmektedir. Dolayõsõyla, bilginin üretimi, dağõtõmõ ve kullanõmõ söz konusudur. 

Bilgi, onu algõlamaya çalõşan kullanõcõnõn "dikkatini" ya da "o iş için ayõrdõğõ zamanõ" 

tüketmektedir18. Buna göre; algõlanmaya çalõşõlan bilgi arttõkça her birim bilgi için 

ayrõlan dikkat/zaman azalmaktadõr. Bu bakõmdan, dikkat sarf edilen ya da zaman 

ayrõlan bilginin, gerçekten amaca uygun olmasõ önem kazanmaktadõr. Harcanan 

zaman, giderek daha karmaşõk hale gelen ilişkilerde artõk sadece aradan geçen süreyi 

değil, yapõlan işteki etkinliği de ölçmektedir. Bu bakõmdan; üretilen, paylaşõlan ve 

kullanõlan bilginin yalnõz niceliği değil, bu ürünün üretimi, dağõtõmõ ve 

kullanõlmasõndaki nitelik (kalite) de önemlidir. 

Kamu, toplumsal yaşamda bilginin en yoğun olarak üretildiği, toplandõğõ, 

dağõtõldõğõ, kullanõldõğõ ya da belirli amaçlarla gizlendiği sosyal bileşendir. Bu bilgiler 

arasõnda, vatandaşlarõn bireysel, özel bilgileri, şirketlere ait bilgiler, ekonomik ve 

sosyal yaşama ait bilgiler olabildiği gibi, diğer ülkelere ait bilgiler de bulunmaktadõr. 

Gelişmiş toplumlarda bilginin paylaşõmõnda sõnõrlar zorlanõrken, gelişmişlik düzeyi 

azaldõkça bilginin paylaşõmõnõn da azalmasõ sadece bir rastlantõ olmamalõdõr. Gelişmiş 

ülkelerde kamu bilgisi, geliştirilmesi ve korunmasõ gereken bir ulusal kaynak olarak 

kabul edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde -ki "demokrasi ile yönetilen toplumlar" olarak 

da adlandõrõlabilirler- demokrasinin katõlõmcõ, paylaşõmcõ, adil ve şeffaf olma nitelikleri 

gereğince kamu bilgilerinin vatandaşlarla olabildiğince paylaşõlmasõ eğilimi yaygõndõr. 

Bu da katõlõmcõlõk özelliğini ön plana çõkarmakta, ekonomik ve sosyal yaşamõn 

aktörleri (vatandaşlar, şirketler, sivil toplum kuruluşlarõ vs.) stratejik kararlarõn 

alõnmasõnda daha çok söz sahibi olmakta, sunulacak hizmetler üzerinde önceden 

uzlaşõldõğõndan yarar en üst düzeyde sağlanmaktadõr. Ulaşõlan sonuç, kaynaklarõn 

etkin kullanõmõdõr ve toplumsal refahõn artmasõna zemin hazõrlayan açan en önemli 

etkendir. Burada kritik olan husus, kamu bilgisinin en etkin şekilde nasõl 

                                                           
18 Bu fikir, temel olarak Nobel ödüllü iktisatçõ Herbert A.Simon'a aittir. 
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paylaşõlacağõdõr. Bu soruya uygun çözüm, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi 

sayesinde bulunmuştur. 

Merkezi Berlin'de bulunan, bağlantõsõz bir teşkilat olan ve kar amacõ gütmeyen 

Uluslararasõ Şeffaflõk Örgütü'nce (Transparency International-TI) hazõrlanan bir 

raporda19, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ulusal ve uluslararasõ yozlaşmayla 

mücadelede nasõl kullanõlabileceği anlatõlmaktadõr. Aynõ kaynakta "bilgiye erişme 

hakkõ" kavramõ; "bireylerin, devletin geçmiş, şimdiki ve gelecekteki faaliyetleri 

hakkõndaki bilgilere erişme haklarõ" olarak tanõmlanmaktadõr. Söz konusu hak 

çerçevesinde, bireylerin müşteri vatandaşlar olarak kamudan beklentileri, sadece 

sözü edilen bilgilerin kamu tarafõndan sağlanmasõ değil, fakat aynõ zamanda sağlanan 

bilgilerin anlaşõlabilir, kullanõlabilir, güncel, doğru ve eksiksiz olmasõdõr. Gecikmeli 

olarak erişilen bilgi, çoğu zaman gereksiz ve işe yaramaz olmaktadõr. Birçok ülkede, 

vatandaşlarõn bilgiye erişme hakkõ ya da bir başka ifade ile kamu bilgilerine erişme 

haklarõ bir anayasal hak olarak algõlanmõş ve anayasa ile düzenlenmiştir. Birçoğunda 

ise, hem anayasa ile ve hem de özel kanunlarla düzenleme yapõlmõştõr. Türkiye'de 

vatandaşlarõn kamu hizmetleri hakkõnda haber almalarõ hususu Anayasa'nõn 31 inci 

maddesi ile düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre, kişiler kamu tüzel kişilerinin 

elindeki basõn dõşõ kitle haberleşme ve yayõm araçlarõndan yararlanma hakkõna 

sahiptirler. Anayasa'nõn temel hak ve özgürlüklere kõsõtlama getiren 13 üncü 

maddesinde yer alan gerekçeler dõşõnda hiç bir nedenle halkõn bu araçlarla haber 

almasõnõ, düşünce ve kanaatlere ulaşmasõnõ ve kamuoyunun serbestçe oluşmasõnõ 

engelleyici kayõtlar  konulamayacaktõr. Doğal olarak, vatandaşlarõn kamu bilgilerine 

ulaşma haklarõ sonsuz değildir. Kamu tarafõndan toplanan ya da üretilen bazõ 

bilgilerin kamu yararõ, kamu düzeni, milli güvenlik gibi nedenlerle gizli olmasõ 

kaçõnõlmazdõr. Hatta söz konusu gizli bilgilerin bazõlarõ sadece yetkili kamu görevlileri 

tarafõndan ulaşõlabilir niteliktedir. Örneğin, dönemsel fiyat artõş oranlarõ konusundaki 

istatistikler herkese açõk olabilecek iken, ulusal güvenliği ilgilendiren bilgilerden 

bazõlarõ, ilgili kurum içerisindeki bazõ görevliler dõşõndakilere dahi kapalõ olacaktõr. 

Kamu bilgilerine erişme olanağõ, elektronik devletin sadece bir yüzüdür. 

Elektronik devlet yalnõzca vatandaşlarõn bilgiye erişme taleplerini karşõlamakla 

kalmamaktadõr. Kamu hizmetlerinin elektronik yapõlar içinde görülebilmesi, 
                                                           
19 Robert Martin, Estelle Feldman, "Access to Information in Developing Countries", TI Working Paper,  
Nisan 1998, <www.transparency.de> 
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vatandaşlarõn kendileri hakkõndaki bilgileri yine sorunsuz ve kolaylõkla kamunun ilgili 

birimlerine aktarabilmesini de içerir. Paylaşõlan bilgi, bireylere/şirketlere ait ve 

başkalarõ tarafõndan bilinmesi arzu edilmeyen bilgiler de olabilir. Bu durumlarda 

sistem, paylaşõlan bilginin arzu edildiği sürede ve derecede gizli kalacağõnõ garanti 

etmelidir.  

Elektronik devlet yapõsõ içinde, vatandaşõn kamu kurumlarõ ile bire bir karşõ 

karşõya gelmesi söz konusu olmamaktadõr. Bunun yerine, kamu bilgi otoyolu olarak 

ifade edilen bilgi iletişim omurgasõ üzerinden kamu bilgi sistemine ulaşõlmakta ve bu 

sisteminin yönlendirmesi ile talep edilen kamu hizmetine erişilmektedir. Böylece, 

vatandaşõn (ya da kamu hizmetini talep eden herhangi bir tüzel kişinin) bir kamu 

hizmetine ulaşmasõ için ilgili kamu kurumuna doğrudan erişmesi gerekmemekte, aracõ 

durumdaki kamu bilgi sistemi, kullanõcõyõ yönlendirmekte ve gerekli kamu hizmetinin 

sağlanmasõnõ temin etmektedir. Dolayõsõyla, elektronik devlet geleneksel devlete rakip 

değil, fakat geleneksel devlet modeli içinde kamunun vermesi gereken hizmetlerin 

sunuluş şeklini değiştiren bir alt yapõlar bütünü olarak değerlendirilebilir. 

İdeal elektronik devlette, vatandaşlarõn devletle olan bilgi alõşveriş süreci 

geleneksel devlet yapõsõyla karşõlaştõrõlarak şematik olarak aşağõdaki gösterilmiştir. 

        GELENEKSEL DEVLET                ELEKTRONİK DEVLET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlaşõlacağõ gibi, geleneksel devlette kamu kurumu şematik olarak, vatandaş ile 

vatandaşõn talep ettiği bilginin sağlandõğõ bilgi sisteminin arasõndadõr. Vatandaşõn 

bilgiye doğrudan erişimi mümkün gözükmemektedir. Kamu kurumu, ürettiği ya da 

sakladõğõ bilgiyi kavramsal olarak arka planda yer alan bilgi sisteminde tutmakta, 
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vatandaş ile bilgi paylaşõmõ gerekli olduğunda bilgi sisteminden uygun ve gerekli 

bilgiye erişmekte ve tekrar vatandaşa aktarmaktadõr. Kamu kurumlarõ arasõndaki 

iletişim ve kurumsal bilgi sistemleri arasõndaki paylaşõm zayõftõr. Bilgi talep eden ya da 

bilgi aktarmak isteyen vatandaş ilgili kamu kurumuna bizzat ulaşmak ve yüz yüze 

görüşmede bulunmak zorundadõr. Bu modelde; bürokratik sürecin çalõştõrõlmasõ, 

kağõda dayalõ işlemlere ağõrlõk verilmesi, tekrarlar, zaman kayõplarõ, kamu kurumu ile 

vatandaş arasõnda uzlaşmazlõklar ve dikey bir örgütlenme kaçõnõlmazdõr. Bu model 

içinde yapõlacak iyileştirmeler, geçici çözümler gibi görünmektedir ve sistemin 

işleyişindeki sorunlar yeniden tekrarlanacaktõr. Geleneksel kamu yönetiminde 

tõkanõklõklara getirilen çözümler, genellikle yeni kurumsal ve idari yapõlanmalarla, 

kamu personeli sayõsõnõn artõşõyla ve vatandaş ile bilgi kaynağõ arasõna yeni engellerin 

girmesiyle sonuçlanmaktadõr.  

Son dönemde sõklõkla rastlanan ve hizmetlerini elektronik ortama taşõma gayreti 

içindeki kurumlara ait bireysel web siteleri de elektronik devlet modeline yakõn 

olmakla birlikte, tam olarak aynõ işlevi görmemekte ve tam bir etkinlik 

sağlamamaktadõr. Dünyanõn diğer ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de giderek 

yaygõnlaşan bu türden uygulamalar, esas itibariyle, ileride elektronik devlet modelinin 

oluşturulmasõ aşamasõnda hizmetler bazõnda bir araya getirilerek yararlõ olacaklardõr. 

Bununla birlikte, söz konusu uygulamalara elektronik devletin gerekli bir ön hazõrlõğõ 

olarak bakmak, ancak yeterli bir koşulu olarak görmemek gerekmektedir. 

Elektronik devlette ise, bilgi sistemi kamu kurumu ile vatandaş arasõna 

yerleştirilmiştir. Kamu kurumu, vatandaşõn bilgi talebini öngörme gayreti içinde 

olmakta, bir başka deyişle sunulacak hizmeti vatandaşõn talepleri yönlendirmektedir. 

Vatandaşõn bilgiye doğrudan erişiminin yanõ sõra, kamu kurumlarõ arasõndaki iletişimin 

artmasõ ve kurumsal bilgi sistemlerinin bütünleşmesinin sağlanmasõ sayesinde 

tekrarlar, aşõrõ bürokratik süreçler, zaman kayõplarõ, kağõda dayalõ işlemler önemli 

ölçüde azaltõlmõştõr. Vatandaşa gerekli olan bilgilerin büyük bir kõsmõ bilgi sisteminde 

güncellenmiş şekilde hazõrdõr. Olabilecek diğer talepler ise bilgi sistemi aracõlõğõyla 

kamu kurumuna iletilmekte ve gerekli cevaplar kõsa sürede yine bilgi sistemi 

aracõlõğõyla vatandaşa sunulmaktadõr. Dolayõsõyla elektronik devlet kavramõ ile, 

yukarõda açõklanmaya çalõşõlan bireysel kamu web siteleri üzerinden hizmet verilmesi 
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yerine, çok daha bütünleşik, organize ve eşgüdüm içinde çalõşan bir yapõdan 

bahsedilmektedir. Bununla birlikte, bütünleşik bir yapõ gösteren ideal bir elektronik 

devlet sistemini oluşturan sayõsõz parçanõn mutlaka çok iyi ve etkin çalõşmasõ 

gerekmektedir. Buna göre; elektronik devlete geçişle birlikte, birbirlerinden az ya da 

çok farklõ görevleri yerine getiren ve çok çeşitli alanlarda hizmet sunan kamu 

kurumlarõnõn görevleri de sona ermiş olmamakta, sunulan hizmetin kalitesinin 

artõrõlmasõ, güncelliğinin ve sürekliliğin sağlanmasõ amacõyla değişim göstermektedir. 

4.2. Elektronik Devlet Teknik Bir Devlettir 

Dünya siyasi tarihi ve bugünkü konjonktür bir arada değerlendirildiğinde, çoğu 

coğrafyada ülkelerin fiziki sõnõrlarõnda herhangi bir değişim (en azõndan yeni bir dünya 

savaşõna kadar) olasõlõğõnõn kalmadõğõndan bahsetmek mümkündür. Dolayõsõyla, artõk 

dünyanõn büyük bir coğrafyasõnda devletin toprak kazanõmõ ile büyütülmesi olasõlõğõ 

bulunmamaktadõr. Büyük ve güçlü devlet kavramõ, artõk başka parametrelerin varlõğõ 

ile ifade edilmektedir. Bu unsurlar, devletin bir başka yönden gelişimi ile öne 

çõkmõştõr. Bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde ortaya çõkan bu gelişim, devletin 

geleneksel yapõsõnõ son sõnõrlarõna kadar değişmeye zorlamaktadõr. Bütün diğer 

etkilerden bağõmsõz olarak düşünüldüğünde, bu değişim devlet yapõsõnõn daha 

teknoloji-yoğun hale gelmesine yol açacak bir gelişmeyi ifade etmektedir.  

Kamu yönetimi açõsõndan bakõldõğõnda; günümüzde, telefon, faks, bilgisayar vb. 

bilgi iletişim araçlarõnõ kullanmadan bir ülkenin yönetilebileceğinden ya da devletin 

üzerine düşen görevlerin yerine getirilebileceğinden bahsetmek mümkün değildir. 

Hatta bunun da ötesinde, söz konusu araçlara ait teknik altyapõ geçici bir süre için 

bile bozulduğunda ya da sekteye uğradõğõnda, ne tür zorluklarõn yaşanabileceği 

hakkõnda son derece karamsar senaryolar oluşturabilir. Dolayõsõyla, yeni devlet 

anlayõşõnda teknolojinin yeri tartõşõlmaz derecede büyüktür. 

Elektronik devletin teknik bir devlet olmasõ, sadece teknoloji-yoğun olmasõ ile 

açõklanamaz. Elektronik devlet tasarõmõ, bir sonraki alt başlõkta da tartõşõlacağõ gibi 

belirgin teknik temeller üzerine inşa edilecektir. Mali, teknolojik, yasal, psikolojik ve 

sosyolojik etkenler nedeniyle, bu tasarõmõn kõsa sürede zamanda gerçekleşememe 

olasõlõğõ yüksektir. Bununla birlikte, Türkiye de dahil olmak üzere bir çok ülkede bu 
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tasarõmõn temelleri farkõnda olunarak ya da olunmayarak atõlmaktadõr. Merkezi ve 

yerel idareler de dahil olmak üzere tüm kamu yönetimini içine alan kapsamlõ 

çalõşmalar, bugün için bir kaç ülke ile sõnõrlõ kalmakla birlikte, diğer ülkelerde ileride 

bütünleşik sistemin parçalarõnõ oluşturacak olan küçük, yerel, kurumsal çalõşmalar 

yaygõnlaşmaktadõr. Burada mutlaka göz önünde bulundurulmasõ gereken husus, 

tasarõmõn temel ilkelerinden taviz vermemek ve böylece daha sonra birleştirilecek 

parçalarõn uyumluluğunu önceden teminat altõna almaktõr. Bu uyumluluk, daha önce 

belirtildiği gibi sadece teknolojik uyumluluğu ifade etmemekte, politika, strateji, 

amaç, hedef, uygulama ve araçlarda uyumluluğu içermektedir. Bu unsurlar, temel 

mimari ilkeler arasõnda farklõ başlõklar altõnda yer verilmek suretiyle aşağõda 

özetlenmektedir. 

5. ELEKTRONİK DEVLET MİMARİSİNİN TEMELLERİ  

Oluşturulacak elektronik devlet yapõsõnõn mimarisi 5 temel ilke üzerine 

kurulacaktõr20: 

1. Yapõlacak işe ilişkin ilkeler: 

- Verilecek kamu hizmeti, müşteri-vatandaşõn ihtiyaçlarõna göre tasarlanmalõdõr. 

- Kamu çalõşanlarõnõn yeni kurulacak yapõnõn gelişimine katkõlarõ ve bu yapõyõ 

benimsemeleri çok önemlidir. 

- Getirilen çözümler adil olarak paylaşõlabilir olmalõdõr. 

- Tüm kamu kurumlarõnõn ve özel sektörün katkõlarõ sağlanmalõdõr. 

- Sorumluluklar ve yetkiler, performans ölçümlemelerine olanak sağlayacak 

şekilde dağõtõlmalõdõr.  

2. Hizmete ilişkin ilkeler: 

- Yeni tasarõm, kullanõm kolaylõğõ sağlamalõdõr. Hizmetin sunumu, mümkün olan 

en kõsa yoldan yapõlmalõdõr. 

- Çeşitli kamu kurumlarõnõn benzer hizmetleri, yine benzer şekillerde verilmelidir. 

                                                           
20 Valerie Sergerie, "Blueprint for Renewing Government Services Using Information Technology"  
1999. <www.intergov.gc.ca/docs/fed/blueprint/index.html> 
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- Hizmet, mümkün olan her yerden ve her zaman alõnabilmelidir. 

- Hizmet verilme süreci sürekli izlenerek, sunumundaki aksaklõk ve eksikler 

giderilmelidir.  

3. Bilgiye ilişkin ilkeler: 

- Kamu bilgileri, her ne şekilde olursa olsun (basõlõ, sesli, elektronik ya da 

görsel) önemlidir. Bu bakõmdan, bilgi akõşõ dikkatle tasarlanmalõdõr. 

- Sunulan tüm bilgiler tanõm birliği, birbiriyle tutarlõlõk ve süreklilik bakõmlarõndan 

gözden geçirilmelidir. 

- Bilgi en yakõn kaynaktan toplandõktan sonra, paylaşõlmalõdõr. 

- Mümkün olan her durumda, kamu bilgileri elektronik ortama geçirilmeli ve 

saklanmalõdõr. 

- Kamu bilgilerinin güvenliği, gizliliği ve bütünlüğünün korunmasõ için gerekli ve 

yeterli tüm önlemler alõnmalõdõr. 

- Kamu bilgileri ancak çok gerekli olduğu durumlarda açõklanmamalõdõr. 

- Kamu bilgilerinin bütünlüğü, tutarlõlõğõ, doğruluğu ve yetkili kõlõnan kişilerce 

kullanõmõnõn sağlanmasõ için her kamu kurumunda belirli bir birim sorumlu 

olmalõdõr. 

4. Uygulamaya ilişkin ilkeler:  

- Bakõm ve yenileme giderlerini azaltmak için genel işlemler için kurulacak 

bilgisayar sistemleri kamu kurumlarõnca paylaşõlabilmelidir. 

- Gerekli esnek yapõnõn sağlanabilmesi için bilgisayar sistemleri mümkün 

olduğunca modüler olmalõdõr. 

- Uygulamanõn yapõlacağõ alanlarda çalõşma prototipleri hazõrlamak ve 

uygulamayõ iyileştirmek amacõyla küçük proje ekipleri oluşturulmalõdõr. 

- Bilgisayar sistemleri ve araçlarõ, bilginin ortak kullanõmõ ve kolay dağõtõmõnõ 

sağlayacak şekilde tasarlanmalõdõr. 

- Bilgi paylaşõmõ ve işlemlerin aktarõlabilmesi için birbiriyle çalõşabilir ya da ortak 

standart arayüzler (interface) kullanõlmalõdõr. 
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- Bilgisayar sistemleri ve araçlarõ, kullanõcõlarda bilinen bir araç kullanõldõğõ hissini 

uyandõracak şekilde tasarlanmalõdõr.    

5. Teknolojiye ilişkin ilkeler:  

- Yenileme, geliştirme ya da değiştirme aşamalarõnda sistemin işleyişine en az 

engel olacak bilgisayar teknolojisi ürünleri kullanõlmalõdõr. 

- Bilgi paylaşõmõ ve işlemlerin aktarõlabilmesi için birbiriyle çalõşabilir teknolojik 

gereçler kullanõlmalõdõr. 

- Bilgi işleme, depolama ve iletişim teknolojileri, sonradan yapõlacak 

düzenlemeler sõrasõnda gerektiğinde birbirinden ayrõ çalõşmasõna karar verilen 

birimlere dağõtõlabilmeye olanak vermelidir. 

- Erişimi sağlayan bütün istasyonlar, gerekli güvenlik koşullarõ sağlanmak 

şartõyla, elektronik kamu ağõna bağlõ olmalõdõr. 

- Sistemin altyapõ tasarõmõ, yeterli güvenlik koşullarõnõ sağlamalõ ve yönetilebilir 

nitelikte olmalõdõr. 

Bu ilkeler, elektronik olarak verilecek hizmetlerin temelini oluşturmaktadõr. 

Uygulama öncesi aşamalarda yapõlacaklar, yukarõda sayõlan ilkeler göz önünde 

bulundurularak dikkatle planlanmalõdõr. Yedinci bölümde verilen ülke örnekleri, bu 

açõlardan dikkate değer özellikler içerdiğinden, yukarõda açõklanan mimarinin daha iyi 

anlaşõlmasõ yönünden önemlidir. 

6. ELEKTRONİK DEVLETİN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 

SORUNLAR 

Elektronik devlet konusunda, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere 

rağmen, kõsa zamanda ve sorunsuz olarak gerçekleştirilebilecek bir yapõsal değişim 

öngörülmemelidir. Daha önce de vurgulandõğõ gibi, söz konusu yapõ yeni bir 

toplumsal kültür ve anlayõşõ gerektirmektedir. Sorunlardan bir kõsmõ kamu yönetim 

kademelerinden, bir kõsmõ kullanõcõlardan, bir kõsmõ her ikisinden birden ve bir kõsmõ 

da teknik ve yasal altyapõnõn kurulmasõ ve sürdürülmesindeki zorluklardan 

kaynaklanmaktadõr. Detaylõ olarak incelendiğinde, elektronik ticaret için geçerli olan 

sorun alanlarõnõn bir çoğunun elektronik devlet için de geçerli olduğu anlaşõlmaktadõr. 
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Sorunlar temel olarak; teknik, idari, yasal ve sosyo-psikolojik alanlarda 

yoğunlaşmaktadõr. 

6.1. Lider İnisiyatifi21 

Lider inisiyatifinin bir sorun odağõ olarak tanõmlanmasõ ve ilk sõrada sayõlmasõ 

tesadüfi değildir. İdeal bir idari sistemde liderlik unsuru, pek çok gelişmenin 

sağlanabilmesi açõsõndan gerekli koşullarõn başõnda gelmektedir. Kamu yönetiminin 

işleyişini geleneksel usullerden çõkartarak, çağõn gereklerine uygun bir sisteme 

kavuşturmak, seçmenlerden gelen daha iyi yönetim taleplerini karşõlayabilmek için 

öncelikle liderlerin elektronik devlet fikrine yakõnlaşmasõ kaçõnõlmaz görülmektedir. Bu 

konuda ilerlemiş bir çok ülkede, elektronik devlet uygulamalarõna geçiş lider inisiyatifi 

ile başlatõlmõş ve sürdürülmüştür. Sonraki bölümlerde daha detaylõ bahsedileceği gibi 

Türkiye'de de bu yönde bir adõm atõlmõştõr. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 1997 

ve 1998 yõllarõnda almõş olduğu kararlar, elektronik devlete açõlan kapõyõ aralamõştõr. 

Böylece, sorumlu ve ilgili kurumlar ile bu kurumlarõn idarecileri belirlenmiş bir görev 

dağõlõmõ çerçevesinde teknolojinin sunduğu imkanlarõn kamu yönetiminin çeşitli 

alanlarõnda (eğitim, sağlõk vb.) ve elektronik ticaretin geliştirilmesi amacõyla nasõl 

kullanõlabileceği konusunda fikir sahibi olmuşlar, çeşitli çalõşmalar başlatmõşlar ve bu 

çalõşmalarda mesafe kat etmişlerdir.  

Liderler, sadece kamu yönetiminin en üst sõralarõndaki liderler olarak 

düşünülmemelidir. Bunlarõn yanõ sõra, orta ve alt kademe idarecileri ile çeşitli alt 

çalõşma gruplarõnõn liderleri de aynõ derecede önemlidir. Geliştirilecek politika ve 

stratejilerin seçimi, uygulama plan ve programlarõ ve uygulamanõn yürütülmesinde 

her kademenin ayrõca payõ olacaktõr.  

Elektronik devletin gelişiminde ortaya çõkan liderlik sorunu esas olarak genel bir 

sorun olup, çoğunlukla liderlik pozisyonunda olanlarõn alõşõlagelmiş düzenin dõşõna 

çõkmakta gösterdikleri isteksizlikle belirgin hale gelmektedir. Hele bir de mevcut, yani 

iyileştirilmesi düşünülen sistem belirli bir dönem içerisinde başarõsõnõ kanõtlamõş bir 

                                                           
21 Burada kullanõlan "liderlik" terimi, gerçek bir kişinin liderliğini ifade edebileceği gibi, kurumsal liderlik 
olarak da değerlendirilebilir. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.: "Eight Imperatives for Leaders in a 
Networked World: Guidelines for the 2000 Election and Beyond", The Harvard Policy Group on 
Network-Enabled Services and Government, J.F.Kennedy School of Government, Harvard University, 
Mart 2000. <www.ksg.harvard.edu/stratcom/hpg> 
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sistemse bu daha da zor olacaktõr. Yeni atõlõmlar, liderde belirgin bir dinamizm ve risk 

alabilme özelliğinin bulunmasõnõ gerektirmektedir. Bunlarõn dõşõnda planlama, 

organizasyon, koordinasyon gibi genel idarecilik niteliklerinin de bulunmasõ ön 

koşuldur. Brezilya uygulamasõnõn beklenen sonuçlarõ elde edememesinin altõnda 

yatan başlõca nedenler arasõnda; lider inisiyatifinin eksik oluşu ve bunun yanõ sõra ilgili 

idarecilerin isteksizlikleri gösterilmektedir. Bu bakõmdan, lider inisiyatifinin en üst 

kademeden başlamak üzere, yönetimin daha alt kademelerine doğru yaygõnlaşmasõ, 

her şeyden önce lider pozisyonunda bulunanlarõn ikna olmasõ ve ilgilileri sevk ve 

teşvik etmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede ABD girişimi, elektronik devlete geçişte liderlik unsurunun önemini 

göstermesi açõsõndan açõklanmaya değer bir örnek teşkil etmektedir. ABD Başkanõ, 17 

Aralõk 1999 tarihinde yayõmladõğõ bir genelge ile federal ve yerel yönetim birimlerinin 

elektronik ortamlarda hizmet vermek üzere geçmişten o güne kadar göstermiş 

olduklarõ çabalarõ takdirle karşõladõğõnõ bildirmiş, ancak elektronik devlet 

uygulamasõndan beklenen faydanõn bu tür çabalarla tam olarak karşõlanamayacağõnõ 

belirtmiştir. ABD Başkanõ aynõ genelge ile, bu alandaki çalõşmalarõ bir araya getirmeye 

ve böylece vatandaşa daha kolay ve kamu hizmetlerine tek-duraklõ erişim (one-stop 

access) sağlama amacõnõ gerçekleştirmeye yönelik "first government" projesini 

başlatmõş ve ilgili bakan ve bürokratlara bu doğrultuda talimat vermiştir. ABD Başkanõ 

tarafõndan verilen talimatlarõn bir çoğu işlerin 2000 yõlõ Aralõk ayõnda 

sonuçlandõrõlmasõna yöneliktir. Bu genelge çerçevesinde başlatõlan ve 2000 yõlõ Eylül 

ayõnda hazõr hale getirilen tamamlanan projeye ilişkin daha geniş açõklamaya 

çalõşmanõn 7 nci bölümünde yer verilmektedir.  

6.2. Eğitim/Yetenek Geliştirme/Adaptasyon 

Geleneksel devlette olduğu gibi elektronik devlette de her şey insan içindir. 

Elektronik devlet sisteminin iki ucunda da insan unsuru bulunacaktõr ve gelişme iki 

taraflõ olacaktõr. Dolayõsõyla, elektronik devletin iki tarafõndaki kişilerin de, yani hem 

kamu hizmetini sunan kamu çalõşanlarõnõn, hem de bu hizmete erişmek isteyenlerin 

eğitime, yeteneklerini geliştirmeye ve yeni sisteme adapte olmak için zamana 

ihtiyaçlarõ vardõr. Eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirmeyi de içine alan ve uzun süre 

gerektiren bir süreçtir. Elektronik devlet açõsõndan ise eğitim, aynõ zamanda 
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kullanõcõlar ve uygulayõcõlar için yeni sisteme adaptasyon süreci olup, zaman ve 

finansman boyutlarõnõ da içeren bir unsurdur.  

Uygulayõcõlarõn bilgi ve iletişim teknolojilerine adaptasyonu ve bu yönde 

uzmanlaşmalarõ zaman alacaktõr. Ayrõca, geliştirilecek süreç yeni bir kamu yönetimi 

anlayõşõnõ da beraberinde getireceğinden kamu çalõşanlarõnõn eğitimi ve adaptasyonun 

beklenenden daha uzun bir süreye yayõlacağõ öngörülebilir. Geleneksel bürokrasinin 

usulleri ve araçlarõ ile çalõşmaya alõşmõş olan bir kitlenin, yeni bir sisteme kõsa sürede 

tümüyle adapte olmasõ beklenmemelidir.  Bu bakõmdan, uygulayõcõlarõn eğitim ihtiyacõ 

yoğun ve sistemli hizmet içi programlarla giderilmeli, eğitimin sürekliliği 

sağlanmalõdõr.   

Vatandaşlarõn bilgi teknolojisi kullanma yeteneklerinin geliştirilmesi ise daha 

uzun bir süreçtir. Çünkü, eğitilecek kitle adaptasyon yeteneği bakõmõndan daha 

heterojendir. Bilgisayar okur-yazarlõğõ sadece elektronik devletin işleyişine katõlõm ve 

bunun sağlayacağõ hizmet kolaylõklarõndan daha fazla yararlanmanõn değil, bilgi 

çağõnõn bir gereğidir. Esas olarak, kamu çalõşanõ olsun ya da olmasõn, her vatandaş 

aynõ zamanda elektronik devletin kullanõcõsõ, yani elektronik devlet hizmetini talep 

eden kişidir. Eğitilebilir yaşta olan vatandaşlarõn (ya da bir başka ifade ile yaygõn veya 

örgün eğitim sistemi içinde yer alan öğrencilerin) eğitim süreçleri ile sistematik eğitim 

yaşõnõn üzerinde olan vatandaşlarõn eğitim süreçleri farklõ olacaktõr. Elektronik devlet 

mantõğõnõn ve işleyişinin farklõ gruplarca öğrenilmesi ve benimsenmesi süreci de farklõ 

olacaktõr. Bu bakõmdan, bu konudaki eğitim süreçlerinin programlanmasõ uzmanlar 

tarafõndan ve dikkatle yapõlmalõdõr. Elektronik devletin sağladõğõ kolaylõklar fark 

edilmeye ve algõlanmaya başlandõkça, kullanõcõlarõn eğitim süreci de hõzlanacaktõr.  

6.3. İstihdam/Yeni İş Yaratma/Mevcut İşlerin Kaybedilmesi 

Elektronik devlet açõsõndan istihdam sorunu, esas itibarõyla eğitim süreci ile 

birlikte düşünülmesi gereken bir husustur. Bir başka ifadeyle, geçmiş olduklarõ eğitim 

süreci sayesinde bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yeteneklerini geliştirmiş olan 

bireyler, elektronik devletin gerektirdiği yetenekler konusunda da yeterli olacaklar ve 

iş bulmalarõ kolaylaşacaktõr. "Yeni ekonomi" olarak ifade edilen bilgi ekonomisinde, 

diğer alanlarda olduğu gibi kamu sektöründe de artõk gerek duyulmayan işler giderek 
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kaybolacak, bunlarõn yerini yeni iş tanõmlarõ ve yeni işler alacaktõr. Elektronik devlet, 

yapõsõ ve işleyişi göz önüne alõndõğõnda nitelikli personel istihdamõnõ gerektiren bir 

oluşumdur. Buna uygun olarak eğitim görecek kişilerin elektronik devlet içerisinde 

gerekli işlere yerleştirilmeleri de zaman alacak bir süreçtir. Yeni sisteme yeterince 

ayak uyduramayan personelin işten uzaklaştõrõlmasõ çoğu zaman pratik olarak 

mümkün olamayacağõndan, istihdam sorunun bu boyutu da düşünülmelidir. Ayrõca, 

daha az personele ihtiyaç duyan ve esnek zamanlõ çalõşma açõsõndan da uygun olan 

elektronik devlet yapõsõ, özellikle işsizlikle ilgili sorunlarõ bulunan ülkeler açõsõndan 

sorunun bir başka boyutunu daha düşündürmektedir.  

Elektronik devlet yapõsõ, kamuda yeni iş sahalarõ açmakla birlikte, geleneksel 

usullerle ve emek yoğun yöntemlerle yapõlan pek çok işin de ortadan kalkmasõna 

neden olacaktõr. Söz konusu hizmetleri görmekte olan personelin yeniden iş bulmasõ 

gereği, işsizlik oranõnõ daha da artõrabilecektir. Bu faktörler, 20 nci yüzyõlõn başlarõnda 

yaşanan sanayi devriminin etkilerine benzer şekilde etkiler yaratarak, elektronik 

devletin ve elektronik ticaretin gelişmesi karşõsõnda sosyo-psikolojik bir engel 

oluşturabilir. OECD'nin bir yayõnõnda22, elektronik ticaretin çalõşma hayatõ üzerindeki 

etkileri detaylõ olarak irdelenmiştir. Bununla birlikte raporun başlangõç kõsmõnda, 

çalõşma hayatõ açõsõndan yapõlacak varsayõmlarõn, tahmindeki güçlükler nedeniyle 

doğal olarak spekülatif olmaya mahkum olduğudur. Raporda belirtildiğine göre, 

elektronik ticaretin (doğuracağõ benzer istihdam sorunlarõndan dolayõ bu kavramõ 

"elektronik devlet" olarak da okumak mümkündür.) istihdam üzerindeki etkisi, genel 

olarak artan talep ve verimliliğin yaratacağõ doğrudan ve dolaylõ yeni iş sahalarõ ile 

kaybedilen iş sahalarõ arasõndaki dengeye bağlõ olacaktõr. Ancak, her ne olursa olsun 

gelecekte bilgisayar kullanma becerisine sahip ve ağ teknolojilerine yatkõn olanlarõn iş 

bulma şanslarõ diğerlerine oranla çok daha fazla olacaktõr. Hatta yeni terminolojiyle 

ifade edilirse, her iki kitle arasõnda bunlarõ birbirinden kesin olarak ayõran bir "sayõsal 

duvar-digital wall" oluşacaktõr.  

Sayõsal duvar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma konusunda yetenekleri 

gelişmiş olan birey ya da toplumlar ile gelişmemiş olanlar arasõnda bulunduğu 

                                                           
22 The Economic and Social Impacts of E-Commerce: Preliminary Findings and Research Agenda, 
Chapter 6, OECD, 1998. 
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varsayõlan görünmez bir duvar olarak kabul edilmekte ve bu duvarõn boyutlarõ her 

geçen gün daha da büyümektedir.  

6.4. Ağa Erişim İmkanlarõnõn İyileştirilmesi 

Ağa erişim imkanlarõnõn niteliği, doğrudan doğruya ulusal teknik altyapõ ile ilgili 

bir husustur. Günümüzde, "ulusal bilgi altyapõsõ" olarak da ifade edilen bilgi ağõna 

erişim imkanlarõ bakõmõndan ülkeler ve bölgeler arasõnda büyük ve gittikçe açõlan 

farklar vardõr23. 1997 yõlõ rakamlarõna göre; bilgisayar kullanan dünya nüfusunun 

yüzde 62'sinin Kuzey Amerika'da, yüzde 16'sõnõn Avrupa'da, yüzde 15'inin 

Asya/Pasifik'te yaşadõğõ, Afrika/G.Amerika'nõn ise bu alanda yüzde 3'lük bir pay 

alabildiği anlaşõlmaktadõr. Fark, teknik imkansõzlõklarõn yanõ sõra, açõk ağa (İnternet) 

erişim maliyetlerinden, eğitilmiş nüfus oranõndan, ülkede yaşayanlarõn satõn alma 

güçlerinden de kaynaklanmaktadõr. 

Elektronik devlet, büyük oranda bütünleşik ve açõk bir iletişim ağõ üzerinde 

bilginin dağõtõlmasõ, toplanmasõ, işlenmesi, iletilmesi şeklinde çalõşan bir 

örgütlenmedir. Dolayõsõyla, ağa erişim imkanlarõnõn iyileştirilmesi; yüksek maliyetli, 

yüksek kapasiteli, geniş bant aralõğõna sahip iletişim ağlarõnõn kurulmasõnõ 

gerektirmektedir. Ayrõca pek çok ülkede başlatõldõğõ gibi, sadece bireysel kullanõm (ev 

ya da bürodan kullanõm) için değil, kamunun ortak kullanõmõna açõk, merkezi, kolay 

ulaşõlabilir yerlerde, ulusal bilgi ağõna erişim istasyonlarõnõn kurulmasõ ve 

yaygõnlaştõrõlmasõ da gerekecektir. Mükemmel bir kamu ağõ kurulmuş olsa bile, 

vatandaşlar için buna erişim imkanõ yeterli şekilde yaratõlmadõğõ sürece, beklenen 

etkinlik ve verimlilik sağlanamayacaktõr. Ağ iletişimi konusunda uzman olan ve bu 

konudaki önemli şirketlerden birini yöneten Esther Dyson'õn ifadesiyle; "Önemli olan 

sorun bilgisayarlara erişmek değildir. En büyük sorun eğitim, eğitime erişim, 

insanlara okuma ve yazma öğretme sorundur"24. Burada söz konusu olan eğitimin, 

doğrudan okuma-yazmaya ilişkin olduğu da düşünülmemelidir. Okur-yazar olmanõn 

yanõ sõra, "bilgisayar okur-yazarlõğõ" olarak da adlandõrõlan, bilgisayar kullanmaya 

yatkõnlõk da gereklidir. Bu da uzun bir süreçtir. ABD Ticaret Bakanlõğõ'nca yapõlan bir 

                                                           
23 İnce, Murat. Elektronik Ticaret: Gelişme Yolundaki Ülkeler için İmkanlar ve Politikalar", Devlet 
Planlama Teşkilatõ Yayõnõ, Mart 1999. 
24 Hoffman, Constantine, "The Making of E-Government", CIO Enterprise Magazine, Nov. 15, 1999. 
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araştõrma; üniversite eğitimi almõş olanlarõn bilgisayar sahipliğinin, diğerlerine göre 10 

kez daha fazla olduğunu, dolayõsõyla İnternete erişim olanaklarõnõn da o oranda fazla 

olduğunu göstermiştir. Türkiye için yapõlan bir araştõrma da benzer sonuçlar 

vermiştir. Bu araştõrmaya göre, bilgisayar kullananlarõn yüzde 70'e yakõnõnõ üniversite, 

yüksek okul ve lisans üstü eğitime sahip olanlar oluşturmaktadõr25.  

Ağa erişimin, bir bilgisayara ve ağ erişimine sahip olma zorunluluğundan 

kurtarõlmasõ ve böylece imkanlarõn fiziki olarak artõrõlmasõ konusunda gelişmeler 

sürmektedir. "Kiosk" olarak tabir edilen ve uzun bir süredir ülkemizde de 

kullanõlmakta olan otomatik para çekme makinelerine (ATM) benzer şekilde çalõşan 

merkeze bağlõ terminaller sayesinde, bir bilgisayara sahip olmadan da vergi, su, gaz 

vs. ödentilerinin yapõlmasõ, dilekçe vermek, sigorta işlemleri vb. gibi kamu 

hizmetlerinin sunulmasõ mümkün olmaktadõr. Bu sistemin yaygõnlaşmasõ için, 

vatandaşlarõn bilgisayar kullanmaya yatkõnlõğõnõ artõracak şekilde eğitimin gerekliliği 

hususu burada yeniden karşõmõza çõkmaktadõr.   

6.5. Bilginin Gizliliğinin ve Doğruluğunun Sağlanmasõ 

Gizlilik ilkesinin elektronik ortamlarda korunmasõ konusu, en çok endişe yaratan 

alanlarõn başõnda gelmektedir. Sorunun giderilmesindeki zorluklar, kullanõcõlarõn 

neden olabileceği insan kaynaklõ hatalarõn yanõ sõra, gizliliğin sağlanmasõ için gerekli 

yasal ve  teknik araçlarõn yeterli olmadõğõ endişesinden de kaynaklanmaktadõr.  

Elektronik devletin temelini oluşturacak bilgi iletişim ağõ, yeterli önlem 

alõnmadõğõ takdirde gizliliğin ortadan kalkmasõna, yani elektronik bilgi iletişim ağõ 

üzerinden gönderilen bilgilere üçüncü kişilerce erişilmesine ve bunlarõn amaca uygun 

olarak değiştirilmesine her an açõk olacaktõr. İletişimin bu tür tehlikelere maruz 

kalmasõ, kullanõcõlarõn sisteme olan güveninin sarsõlmasõna yol açacaktõr. 

Günümüz teknolojisi ile, elektronik ortamda gerekli önlemlerin alõnmadõğõ 

durumlarda, kişisel bilgilerin söz konusu bireyin rõzasõ ve bilgisi dõşõnda ele geçirilmesi 

mümkündür. Buradaki "kişisel bilgi" ifadesi sadece gerçek kişilerin isim, unvan, 

sağlõk, finansal vb. bilgilerini değil, şirketlere ait idari, teknik ya da ticari bilgiyi de 

içermektedir. Kişisel bilgilerin toplanmasõ (hatta rõzalarõ olmadan ele geçirilmesi) ve 

                                                           
25 TUENA-Enformasyon Teknolojileri Kullanõmõ Saha Araştõrmasõ Raporu, s. 72. 
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pazarlanmasõ, giderek önemli bir ekonomik sektör haline gelmektedir. Bunun 

önlenmesine ilişkin olarak açõlmõş ve kazanõlmõş davalar ile halen sürmekte olan 

davalar vardõr. Karşõ yöntemler geliştirilmiş olmakla birlikte, İnternet ağõnda dolaşan 

kullanõcõlara ait bilgilerin kullanõcõlarõn bilgisi ve rõzasõ olmadan toplanmasõ teknik 

olarak mümkündür. Kişisel tercihlerin saptanmasõ, kullanõcõ profilinin belirlenmesi, 

özellikle gelir, yaş vs. gibi belirli parametrelere sahip gruplara hitap eden ya da 

etmeyi planlayan firmalar için eşi bulunmaz bilgilerdir. Elektronik ortamda 

gerçekleştirilen sözleşmelerde kişisel bilgilerin bir çok şekillerde yer almasõ gerekli 

olduğundan, bu bilginin bilgi sağlayõcõlarõn rõzasõ olmaksõzõn alõnmasõ, saklanmasõ, el 

değiştirmesi ve yayõlmasõnõn da önlenmesi gerekmektedir.  

Bu konuda Avrupa Birliğinin özellikle AB'ne üye olmayan ülkelere karşõ tutumu 

uluslararasõ ilişkiler açõsõndan dikkat çekicidir. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa 

Konseyinin, 1998 sonundan itibaren geçerli olmasõ düşünülen ancak daha sonra 2000 

Ekim ayõna ertelenen 95/46/EC sayõlõ Direktifi ile, kişisel bilgilerin gizliliği konusunda 

yeterli koşullarõ sağlamamõş olan ülkelere AB üyesi ülkelerden kişisel veri transferi 

yapõlmayacaktõr. Ayrõca, AB sõnõrlarõ içinde yeterli koşullarõ sağlamadan veri işleyen, 

bunlarõ yayan şirketler cezalandõrõlacak ve söz konusu kişilere tazminat 

ödeyeceklerdir. Yeterince uygunluk kriteri, yasal düzenlemeler ile veri işleyen 

şirketlerin topladõklarõ kişisel bilgileri sadece ve sadece kişinin rõzasõ alõnarak belirli bir 

amaç için kullanõlabilmesidir.  

Söz konusu Direktifin uygulanmasõnõn AB üyesi ülke vatandaşlarõnõn taraf olduğu 

sözleşmelerde sorun yaratmasõ beklenmektedir. ABD'nin yaklaşõmõ ise AB 

uygulamasõndan farklõdõr ve devletin kural koyuculuğu yerine, sanayinin kendi 

kurallarõnõ oluşturmasõndan yanadõr. Bu husus, yurt dõşõ bağlantõlarõ olan ve AB üyesi 

ülke şirketleri ile İnternet/Intranet ortamõnda iletişim halinde bulunan (yabancõ ortaklõ 

olan ya da olmayan) Türk şirketleri için de sorun haline gelebilecektir.  

Ayrõca, Türkiye'nin de 1950 yõlõndan beri üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin 

108/81 sayõlõ "Kişisel Bilgilerin Otomatik Olarak İşlenmesinde Haklarõn Korunmasõ 

Anlaşmasõ" ile elektronik ortamlarda el değiştiren kişisel bilgilerin korunmasõna ilişkin 

ilkelere yer verilmiştir.  
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Bunlarõn dõşõnda, kişisel bilgilerin gizliliğinin korunmasõna ilişkin olarak çeşitli 

ülkeler kendi ulusal mevzuatlarõnda ya yeni düzenlemeler yapmakta ya da yürürlükte 

olan mevzuatlarõnõ günün değişen koşullarõna uyumlu hale getirmektedirler. Benzer 

bir çalõşma, Türkiye'de Adalet Bakanlõğõnca yürütülmektedir. 

Elektronik ortamlarda gizliliğin sağlanmasõndaki sorunlar, yasal araçlarõn yanõ 

sõra teknik araçlarla da çözülmeye çalõşõlmaktadõr. Sayõsal imza, biometrik usuller gibi 

elektronik imzalama yöntemleri ile iletilen bilginin gerçekten belirli bir kişiden geldiği 

garanti edilebilmekte, iletişim ağõ üzerinde herhangi bir değişime uğramamasõ 

sağlanabilmektedir. Bununla birlikte, değişik imzalama yöntemlerinin birbiri ile 

uyumlu çalõşmasõnõn sağlanmasõ, teknik altyapõda standart birliğinin oluşturulmasõ 

hususlarõnda çalõşmalarõn sürdürülmesine ihtiyaç bulunmaktadõr. 

Açõk ağlar üzerinde ortaya çõkan en önemli sorunlardan biri de bilginin 

doğruluğu sorunudur. Hiç bir kurum ya da kişi tarafõndan kontrol edilmeyen 

serbestçe paylaşõlan bir ortam yaratan İnternet üzerinden, başlangõcõndan itibaren 

çok kõsa süre geçmiş olmasõna rağmen çok büyük miktarlarda ve çok çeşitli içerikte 

bilgi el değiştirmektedir. Bunlarõn doğruluğunun tek tek kanõtlanmasõ mümkün 

olmadõğõ gibi, başlangõçta İnternet ortamõna iyi niyetle sunulan doğru bir bilginin, 

daha sonra bilgisayar korsanlarõ tarafõndan bozulmayacağõnõ (değiştirilmeyeceğini) 

garanti etmek de olanaksõzdõr. Açõk ağ üzerinde erişilen herhangi bir bilgi (örneğin; 

bir sanal markette ürün çeşitleri, fiyatlarõ ya da çeşitli istatistik bilgiler vs.) gerçek ve 

doğruluğu kanõtlanmõş bilgiler midir? Bunlarõn doğruluğu nasõl kanõtlanacaktõr? Bu gibi 

sorulara cevap vermek ve tek tek ele alõndõğõnda bu tür sorunlarõ çözmek hemen 

hemen olanaksõzdõr. Bu konuda en akla yakõn çözüm, en başta güvenilir siteler 

oluşturmak ve bunlarõn işleyişinin güvenilir olarak sürdürülmesini sağlamaktõr. 

Güvenilir sitelerde yer verilen bilgilerin değiştirilmesini, bozulmasõnõ ya da 

kullanõlamaz hale getirilmesini önlemek için günümüz koşullarõnda bile teknik yönden 

çeşitli önlemler alõnmasõ mümkündür. "Firewall" olarak isimlendirilen ve serverlara 

erişimi kontrol eden yapõlar, ana bilgisayar sistemleri için birer tampon görevi 

görmekte ve kaynağõ şüpheli erişim talepleri engellemektedir. Ancak, diğer konularda 

olduğu gibi, bu alanda da geliştirilen araçlar bir süre sonra yeni karşõ araçlarla işlevsiz 
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hale getirilmektedir. Bu mücadelenin uzun süre devam etmesi kaçõnõlmaz 

görülmektedir. 

6.6. Seçicilik ya da Gizlilik Sõnõflandõrmasõ 

Kamu bilgilerine erişimde seçicilik, hangi kurumlarõn ya da kimlerin hangi 

bilgilere ulaşabileceğine karar verme konusuna ilişkindir.   

Kamu hizmetlerinin açõk ağ üzerinde sağlanmasõndan önce, kamuda bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin kullanõmõnõn hangi alt birimlere kadar yaygõnlaştõrõlacağõ, hangi 

bilgilerin vatandaşlara ya da şirketlere aktarõlabileceği, hangi bilgilerin ise kamu 

birimleri arasõnda paylaştõrõlacağõ konularõnda analitik çalõşmalar yapõlmasõ ve seçici 

davranõlmasõ kaçõnõlmazdõr.  

Kamu hizmetleri çok geniş bir alana yayõlmõş olduğundan, bu kapsamda 

vatandaşõn kamu kurumlarõ ile, şirketlerin kamu kurumlarõ ile ve nihayet kamu 

kurumlarõnõn kendi aralarõnda iletişimleri söz konusudur. Bunlarõn her biri için, ağ 

üzerinden akan bilgi trafiği göz önüne alõndõğõnda kamu kurumlarõ arasõndaki 

iletişimde dahi, bazõ bilgilerin paylaşõmõnõn kritik olacağõ açõktõr. Vatandaş ve 

şirketlerle yapõlan iletişimde de en önemli hususlardan biri özel bilgilerin (vatandaşlõk, 

sağlõk, şirkete ait ticari bilgiler vs.) akõşõnda gizlilik sõnõflandõrmasõ yapõlmasõ ya da 

başka bir ifade ile seçici davranõlmasõnõn gerekli oluşudur. Dolayõsõyla, konu sadece 

bilgisayar ekranõnda kullanõlan arayüzün (interface) tasarõmõ ile değil, aynõ zamanda 

hizmetin verildiği kamu kurumunda buna ilişkin teknik ayrõntõlarõn tasarõmõyla da 

ilgilidir.  

İncelenen kamu İnternet sitelerinde genellikle, kuruma ulaşacak bilgilerin ya da 

taleplerin sadece ilgililerce görüleceği ve ancak talebe daha iyi yanõt vermek için 

gerekli görüldüğünde diğer kurumlara da gönderilebileceği belirtilmektedir. Ayrõca, 

(özellikle ABD'deki sitelerde) yasalarõn zorunlu kõldõğõ durumlarda kuruma ulaşan 

kişisel bilgilerin diğer kurumlara verilebileceği de genellikle vurgulanmaktadõr.  

Esas olarak, bu tür bir sorun elektronik devlete has değildir. Geleneksel kamu 

yönetimindeki bilgi paylaşõmõ da hemen hemen benzer esaslara dayanmaktadõr. 

Kamu kurumlarõnca günümüzde uygulanan bilgi paylaşõmõ da gizlilik sõnõflamasõna 

tabidir. Bununla birlikte, bilginin elektronik ortamda çok kolay ve rahatça el 
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değiştirebilmesi elektronik devlet açõsõndan sorunu biraz daha kritik hale 

getirmektedir.  

6.7. Elektronik Kamu Hizmetlerinin Fiyatlandõrõlmasõ 

Bir kamu kurumunun elektronik ortamda sunacağõ hizmetin fiyatõ (eğer belirli bir 

ücret karşõlõğõ olacak ise) belirlenmeden önce, ilgili kamu kurumunun elektronik 

ortamda verebileceği hizmetlerin belirlenmesi ve daha sonra da fiyatlandõrma 

usulünün seçilmesi gerekmektedir.  

Sözgelimi, ilgili kamu kurumunun geleneksel yöntemlerle beş değişik hizmet 

vermekte olduğunu varsayalõm. Bu hizmetlerin tümünün elektronik ortamda 

verilebilme olasõlõğõ nedir? Hizmetin doğasõndan kaynaklanan nedenlerle bu 

hizmetlerinin tümünü elektronik ortamda kullanõcõlara ulaştõrõlmasõ mümkün olacak 

mõdõr? Buna imkan vermeyen hizmetlerin bazõ kõsõmlarõnõn elektronik ortama 

taşõnmasõ mümkün müdür? Geleneksel yöntemlerle belirli bir kalitede belirli bir 

maliyetle ortaya konulan ve fiyatõ buna göre belirlenmiş olan hizmetlerin, elektronik 

ortamda daha az maliyetle yerine getirilebilmesi durumunda, hizmeti elektronik 

olarak satõn alma fiyatõ daha düşük belirlenirse, aynõ hizmeti geleneksel yöntemlerle 

satõn alanlara haksõzlõk yapõlmõş olacaktõr. Bununla birlikte, başlangõçta haksõzlõk 

yapõlõyor gibi görülse de hizmetin elektronik ortamda daha ucuza sunulmasõ 

sayesinde elektronik işlemler teşvik edilmiş olacaktõr. Doğal olarak, elektronik 

ortamda işlem maliyeti (transaction cost) daha düşük olacağõndan kullanõcõ açõsõndan 

da hizmetin görülmesi daha ucuza mal olacaktõr. Fiyatlar, geleneksel yönteme göre 

belirlendiğinde ise bilgi teknolojisinin sağlayacağõ yüksek verimlilik faydasõndan 

vazgeçilmiş olacaktõr. Dolayõsõyla, her bir hizmetin yeniden tanõmlanmasõ, 

değerlendirilmesi ve her iki kitleyi de haksõzlõğa uğratmayacak hizmet fiyatõnõn 

belirlenmesi gerekecektir.  

 Hangi hizmetlerin elektronik ortamda herhangi bir ücret talep edilmeden 

sunulabileceği, hangilerinin ise yukarõdaki görüş çerçevesinde ortaya çõkacak belirli 

bir bedelle verilebileceğinin tespit edilmesi hususu ayrõca değerlendirilmelidir. 

Örneğin, sadece bilgi alõş-verişi şeklinde gerçekleşen bir hizmet sunumu ve alõmõ 
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ücretsiz iken, trafik cezalarõnõn ağ üzerinden ödenmesinde belirli bir bedel 

uygulanabilir.  

 Ayrõca, merkezi ya da yerel çeşitli kamu kurumlarõnca verilecek benzer 

hizmetlerin de benzer fiyatlandõrma politikalarõ çerçevesinde fiyatlandõrõlmasõ ve 

uygulanmasõ gerekecektir. Dolayõsõyla, tüm kamu kurumlarõnõ kapsayacak ortak bir 

fiyatlandõrma politikasõ geliştirilmelidir.  

6.8. Maliyet (E-devlet Projesinin Finansmanõ) 

Kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşõnmasõ ve daha önce kağõt üzerinde 

yapõlan işlemlerin büyük bir kõsmõnõn uzaktan erişimli bilgisayarlar aracõlõğõyla 

yapõlmaya başlanmasõ, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin ve usullerinin yoğun 

olarak kullanõlmasõnõ gerektirir. Bu, aynõ zamanda bilgisayar ve ağ teknolojileri ile 

çeşitli konularda uzmanlaşmõş olan işgücünün istihdamõ ve sayõsõz form ve evrakõn 

bilgisayar ortamõna aktarõlmasõ anlamõna gelmektedir. Elektronik devlete geçiş için 

ihtiyaç duyulan finansal kaynağõn ne kadar olacağõ kesin olarak belirlenememekle 

birlikte, on milyarlarca dolarla ölçülebileceği düşünülmektedir. Gerekli finansman 

kaynağõnõn zamanõnda sağlanamamasõ, bu ve buna benzer projelerin hayata 

geçmesini yõllara yayabilmektedir. Örneğin, ülkemizde 1976 yõlõnda başlatõlan ve 

vatandaşlara ait bilgilerin bir veri tabanõnda toplanmasõna yönelik olan Mernis Projesi 

24 yõldan beri tamamlanamamõştõr. Diğer ülke örnekleri, kamu hizmetlerine ilişkin 

ölçeklerin büyük farklõlõklar taşõmasõ nedeniyle belirgin bir fikir vermemekle birlikte, 

ülkemizde elektronik devletin kurulmasõyla sonuçlanacak böyle bir projenin 

gerçekleştirilmesinin 35-70 milyar dolarlõk bir harcamayla sonuçlanacağõ 

öngörülmektedir26. Ancak, bu ve buna benzer tahminlerde bulunabilmek için 

öncelikle, halihazõrdaki kamu bilgi altyapõsõnõn çok iyi analiz edilmesi ve çeşitli 

göstergeler konusunda bilgi sahibi olunmasõ gereklidir. Ülkemizde henüz, kamunun 

tüm kurum ve kuruluşlarõyla bilgi ve iletişim altyapõsõ envanterinin ne olduğu, bu 

konuda ne kadar yatõrõm yapõldõğõ, bunun ne kadarõnõn gerçekleştirildiği ve planlanan 

yatõrõm tutarõnõn ne olduğu konusunda bilgi mevcut değildir. Dolayõsõyla, elektronik 

                                                           
26 KoçSistem tarafõndan organize edilen Dijital Devlet Paneli, 14 Temmuz 2000. 



İnce                                                                                                          Elektronik Devlet: Kamu Hizmetlerinin Sunulmasõnda Yeni İmkanlar 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/incem/e-devlet.pdf    41 

devletin oluşturulmasõ için yapõlmasõ gereken harcamaya ilişkin tahminlerin de 

tutarlõlõğõndan bahsetmek mümkün olamamaktadõr.  

6.9. Yasalardan Kaynaklanan Eksikliklerin Giderilmesi 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanõmõ, ekonomik ve sosyal 

hayatõn her alanõnda yenilikler ve kolaylõklar yarattõğõ gibi, bir çok sorunu da 

beraberinde getirmiştir.  

Bu sorunlarõn en büyük ve ciddi olanlarõndan biri de hukuk alanõnda 

yaşanmaktadõr. Özellikle, söz konusu teknolojiler aracõlõğõyla yapõlan ticari işlemlerde 

ortaya çõkan ya da çõkabilecek yasal sorunlara henüz bir çok ülkede hukuki yanõtlar 

verilememiştir. Hatta, bu konudaki ülke yaklaşõmlarõ da farklõlõklar göstermektedir. 

Örneğin ABD, sektörün kendi düzenlemelerini kendisinin yapmasõ gerektiğini 

savunmakta ve devletin bu konudaki müdahalelerinin en aza indirgenmesi gerektiğini 

vurgulamaktadõr. Bununla birlikte, çok özel konularda, örneğin çocuklarõn İnternette 

zararlõ içerikten korunmasõ gibi konularda yasal düzenleme yapõlmaktadõr (Children's 

Online Privacy Protection Act, 21 Nisan 2000 tarihinde yürürlüğe girdi).  

Diğer taraftan Avrupa Birliği'nin ve Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararasõ bir 

kuruluş olan Avrupa Konseyi'nin kişisel bilgilerin korunmasõna ilişkin düzenlemeleri ile 

bunlardan başka, Birleşmiş Milletler27 ve OECD28 gibi uluslararasõ kuruluşlarõn da bu 

konuda kõlavuz niteliğinde çalõşmalarõ vardõr.  

Ağ teknolojilerinin kullanõmõnda ortaya çõkabilecek yasal sorunlarõn ülkemizde 

tartõşõlmaya ve değerlendirilmeye başlanmasõnõn üzerinden ancak iki yõl geçmiştir. 

1998 yõlõ başõnda Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunca (BTYK) oluşturulan Elektronik 

Ticaret Koordinasyon Kurulunun (ETKK) çalõşmalarõ neticesinde hazõrlanan sonuç 

raporunun29 bir bölümünü oluşturan Hukuk Çalõşma Grubu Raporunda detaylõ olarak 

incelenmiştir. Bu Raporda, temel yasal sorunlar yedi ana başlõk altõnda ele alõnmõş ve 

çözüm önerileri oluşturulmuştur. Raporda belirtilen sorun alanlarõ ve önerilen başlõca 

çözümler aşağõdaki tabloda özetlenmektedir. 

                                                           
27 United Nations, Guidelines Concerning Computerized Personal Data Files (Genel Konsey tarafõndan 
14.12.1990 tarihinde kabul edilmiştir.) 
28 OECD Guidelines for the Security of Information Systems, 1992. 
29 ETKK Raporu, Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ, Mayõs 1998. <www.foreigntrade.gov.tr> 
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Tablo 3: ETKK Raporunda Yer Alan Sorun Alanlarõ ve Çözüm Önerileri 

Sorun alanlarõ Çözüm önerileri 
I)   Veri iletimi 

altyapõsõnõn 
yeniden 
düzenlenmesi 

1) Daha etkin, ucuz ve verimli hizmet için sektörün 
rekabete açõlmasõ 

2) İnternet alan isimleri sisteminin yasal bir çerçeveye 
oturtulmasõ 

II)  Bilginin gizliliği, 
bütünlüğü ve 
kimlik belirleme 

3) Elektronik imzanõn sözleşme hukukunda yasal olarak 
tanõnmasõ 

4) Delil ve ispat hukukunda buna uygun düzenlemeler 
yapõlmasõ 

5) Onay kurumlarõnõn, elektronik noterlik sisteminin 
oluşturulmasõ 

III) Tüketicinin 
korunmasõ 

6) Elektronik ortamda sözleşme usul ve esaslarõnõn 
belirlenmesi 

7) Satõş sonrasõ servis, ürün iade sistemlerinin buna uygun 
hale getirilmesi 

IV)Kişisel verilerin   
korunmasõ 

8) Kişisel bilgilerin korunmasõ için yasal düzenlemenin 
yapõlmasõ 

9) İletişim korsanlõğõnõn önlenmesi için yasal önlem 
alõnmasõ 

V) Fikri haklarõn 
korunmasõ 

10) Markalar, ticaret unvanlarõ ve İnternet alan isimleri 
sisteminin bir arada ele alõnmasõ ve uyumlaştõrõlmasõ 

11) Fikri haklarõn korunmasõ sisteminin, iletişim 
teknolojilerindeki gelişmelere uyumlu hale getirilmesi, 
hak tecavüzlerinin önlenmesi 

VI) Vergileme 12) Vergi yasalarõnda gerekli düzenlemeler yapõlarak 
elektronik ortamda vergi kayõp ve kaçaklarõnõn 
önlenmesi 

13) Toplanan vergilerin paylaşõmõ sisteminin 
değerlendirilmesi 

VII)Ödeme, teslimat 
ve gümrükleme 

14)  Ödeme sistemlerinin uyumlaştõrõlmasõ 
15)  Ürün teslimatlarõ ve gümrükleme konusunda yasal 

düzenlemeler yapõlmasõ 
 

ETKK'nca hazõrlanan söz konusu rapor, günümüze dek kamu birimleri tarafõndan 

bu kapsamda yapõlan tek çalõşmanõn ürünüdür. ETKK'nun BTYK tarafõndan 

tanõmlanan ulusal bilgi iletişim ağõnõn kurulmasõ çerçevesinde elektronik ticaret 

faaliyetlerinin düzenlenmesi görevi halen pilot çalõşma aşamasõnda devam 

etmektedir. Gerekli olan yasal düzenlemeler bakõmõndan öncelikle, elektronik imzaya 

ilişkin düzenlemelerin yapõlmasõ ve kişisel bilgilerin gizliliğini koruyacak mevzuatõn 

hazõrlanmasõ gelmektedir. 
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Yukarõda belirtilen sorun alanlarõ genel olarak elektronik ticarete ilişkin 

uygulamalarõn yasal yönünü ilgilendirmektedir. Bununla birlikte, temel olarak 

elektronik devletin işleyişine ilişkin yasal konular ile bu sayõlanlar arasõnda büyük 

oranda benzerlikler vardõr. Elektronik ticari ilgilendiren bir çok konu elektronik 

devletin işleyişi için de geçerli olacaktõr. Çünkü, her iki sistem de elektronik bilgi 

iletişim ağõnõn bir parçasõdõr, daha doğru bir ifade ile aynõ omurgayõ paylaşmaktadõr 

ve dolayõsõyla da benzer sorunlarla karşõ karşõyadõr. Örneğin, vergilerin tahakkuku ve 

tahsili doğrudan doğruya elektronik devletin ilgi alanõna girmekle beraber, elektronik 

imza, el değiştiren kişisel, ticari vb. bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün korunmasõ, 

elektronik sözleşme usulleri, ödemelerin yapõlmasõ gibi konular elektronik devlet 

faaliyetlerinde ya doğrudan ya da dolaylõ olarak ortaya çõkabilecek tartõşma 

alanlarõdõr. 

Her iki sistemin de karşõlaştõğõ en önemli yasal sorunlarõn başõnda; sisteme dahil 

olarak işlem yapmak isteyen kullanõcõnõn sistem tarafõndan tanõnmasõ ve yapõlan 

işlemin yasal olarak kabul edilmesi gelmektedir. Bu sorun, her iki sistemde de 

elektronik imzaya hem sözleşme hukuku hem de delil ve ispat hukuku açõsõndan yasal 

geçerlilik tanõnmasõ ile aşõlmaya çalõşõlmaktadõr. Örnek vermek gerekirse, elektronik 

ortamda yürütülen bir kamu alõmõnda yukarõdaki hususlarõn her biri tek tek ve bütün 

olarak sorun yaratabilecek olan ve dolayõsõyla çözümlenmesi gereken hususlardõr.  

Sorun alanlarõ birbirinden zaman zaman yakõnlaşõp uzaklaşsa da, bunlarõn 

çözümlenmesinde dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan biri çeşitli alanlarda 

yapõlacak düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olmasõ, diğeri de çoğu zaman aynõ anda 
yapõlmalarõ gereğidir. Örneğin, kişisel bilgilerin gizliği yasal olarak koruma altõna 

alõnmadan sözleşme hukukunda elektronik imza ile ilgili olarak yapõlacak 

düzenlemeler, yapõlan işlemin doğasõ gereği sözleşme üzerinde bir çok kişisel ya da 

ticari bilgi el değiştireceğinden yasal sorunlara neden olabilecektir. Bir başka örneğe 

göre, elektronik imza verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek üzere oluşturulmasõ 

gereken onay kurumlarõnõn idari ve yasal altyapõsõ hazõr olmadan elektronik imza 

mevzuatõnõn düzenlenmesi bir anlam ifade etmeyecektir. Aynõ şekilde, her şeyden ve 

hepsinden önce, vatandaşlõk bilgilerinin ya da şirketlere ilişkin bilgilerin bir araya 

getirildiği elektronik veri tabanlarõnõn hayata geçirilmesinin gerekli olduğunu 

savunanlar da olacaktõr.  



İnce                                                                                                          Elektronik Devlet: Kamu Hizmetlerinin Sunulmasõnda Yeni İmkanlar 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/incem/e-devlet.pdf    44 

İKİNCİ KISIM 

7. ELEKTRONİK DEVLETE İLİŞKİN ÜLKE ÖRNEKLERİ 

Elektronik devlet kavramõ ile açõklanabilecek uygulamalara henüz sõkça 

rastlanmamaktadõr. Kamu hizmetlerine tek bir ekrandan, tek duraklõ erişim 

uygulamasõ, bu alanda en ileri ülkeler arasõnda sayõlan ABD'nde dahi 2000 yõlõ Eylül 

ayõnda başlatõlmõştõr.  

Bu bölümde yer alan elektronik devlet uygulamasõ örnekleri arasõnda hem 

gerçek anlamda, başka bir ifade ile elektronik devletten beklenen şekilde 

gerçekleştirilen uygulamalar, hem de yerel bazlõ ancak iyi tasarlanmõş uygulamalar 

bulunmaktadõr.  

Portekiz örneği, bu konudaki ilkler arasõndadõr. Geçmişi 1991 yõlõna 

dayanmaktadõr ve kamu yönetiminin iyileştirilmesi yaklaşõmõ içerisinde kendisine yer 

bulmuştur. ABD ve Singapur örnekleri ise 2000 yõlõ içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

ABD'deki federal uygulamadan önceki en iyi eyalet uygulamalarõ arasõnda yer alan 

İndiana Eyaleti uygulamasõ ise son bir kaç yõl içerisinde geliştirilmiştir. İngiliz 

Hükûmeti ise e-devlet uygulamasõnõ teşvik etmek için üç yõl içinde 1 milyar sterlin 

tutarõnda yatõrõm yapacağõnõ 2000 yõlõ Eylül ayõnda duyurmuştur. Aynõ ülkede, 

örneğin; 2001 yõlõna gelindiğinde kamu alõmlarõnõn (ki yaklaşõk olarak 500 bin çeşit 

mal ve hizmeti ifade etmektedir) % 90'õnõn elektronik ortamda on-line yapõlmasõ 

öngörülmektedir. Bunlar dõşõnda karşõlaşõlabilecek ya da akla gelebilecek örnekler, 

ilgili kamu biriminin hizmetlerine ilişkin bireysel uygulamalardõr ve dolayõsõyla ideal 

elektronik devlet kavramõ ile tam olarak örtüşmemektedir. 

Tek duraklõ elektronik devlet uygulamalarõna bakõldõğõnda, ilk göze çarpan ortak 

özellik kullanõcõya ileri ölçüde kullanõm kolaylõğõ sağlamak üzere tasarlanmõş 

olmalarõdõr. Bu çerçevede, ekrandaki görüntü, açõk ağ teknolojisi yardõmõyla elektronik 

devlet ana sayfasõna bağlanan kullanõcõyõ etkilemeli, ancak kullanõmõ açõsõndan 

ürkütmemelidir. Elektronik devletin ekrana yansõyan görüntüsü, kamu hizmetlerinin 

geleneksel yöntemlerle sunulmasõnda çoğu zaman karşõlaşõlan kamunun kendisine 

has vatandaşa uzak ve kolay algõlanamayan görüntüsü yerine, ağ teknolojisinin her 
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türlü tasarõma açõk yetenekleri sayesinde daha sõcak, anlaşõlabilir ve algõlanabilir bir 

görüntü vermelidir. Bu bakõmdan, devletin ekranda yer alan görüntüsünün, yani 

elektronik devlet İnternet sitesinin tasarõmõ oldukça önemlidir.  

ABD'nin Kuzey Carolina Eyalet Vali Yardõmcõsõ Dennis Wicker, kamuoyu 

araştõrmalarõnõn sonuçlarõna göre, vatandaşlarca en çok arzu edilen özelliğin 

kullanõcõya kolaylõk sağlayan, basit ve kullanõmõ kolay bir web sitesi olduğunu 

belirtmektedir. Wicker'a göre kullanõcõlar önlerinde devletin kurumsal görüntüsü 

yerine, kendi ihtiyaçlarõ için hazõrlanmõş elektronik bir alõşveriş mekanõnõ görmek 

istemektedir. Bundan başka, kullanõcõlar hangi kurumun hangi hizmeti üstlendiği ile 

de ilgilenmemekte, ancak, işlemlerinin elektronik ortamda en kõsa sürede nasõl 

yapõlacağõ ile ilgilenmektedir30.  

Çalõşmada yer alan ülke örneklerinde de web sayfasõ tasarõmlarõnõn buna benzer 

yaklaşõmlarla hazõrlandõğõ anlaşõlmaktadõr. Kamu hizmetleri, herhangi bir özel sektör 

hizmeti sunulur gibi özenle sunulmakta ve kullanõm kolaylõğõ temel ilke olarak 

gözetilmektedir. Sunulan örnek web sayfasõ tasarõmlarõnda çoğunlukla grafik öğelere 

yer verildiği, yazõlõ anlatõmlarõn yanõ sõra görsel anlatõmlarõn da kullanõldõğõ göze 

çarpmaktadõr. Dikkate değer bir başka ortak özellik de, devletin asli fonksiyonlarõnõn 

web sayfasõna ilk bakõşta görülebilmesidir. Ana sayfalarda, eğitim, sağlõk, adalet 

sistemi, yasama, sosyal güvenlik gibi temel fonksiyonlarõn yanõ sõra aile, iş hayatõ, 

ulaşõm vb. konulara da ana sõnõflandõrmada yer verilmektedir. Dolayõsõyla, elektronik 

devlet ana sayfasõna ulaşan bir kullanõcõ, hizmet almayõ düşündüğü konuda hangi 

kuruma ulaşacağõna değil, özellikle ilgilendiği konu üzerine odaklanmaktadõr. Böylece 

kullanõcõnõn dikkati kurumlar üzerinde değil, konu üzerinde toplanmaktadõr, ki bu 

durum gerçek elektronik devlet uygulamasõnõn temel amaçlarõndan biridir. Tema 

üzerine yoğunlaşmayõ sağlayan bu yaklaşõm, "konu bazlõ-sürekli sistem" olarak 

adlandõrõlabilir. Tek duraklõ olmayan, yani kurumlara ait birden çok web sayfasõndan 

oluşan "kurum bazlõ-kesikli sistem"de ise kullanõcõ, öncelikle ilgilendiği konuda 

hangi kurumla bağlantõya geçmesi gerektiği hususuna yoğunlaşmakta ve kurum web 

sayfalarõ arasõnda talep ettiği hizmete cevap verecek bir web alanõ aramaktadõr. 

Aslõnda bu arayõş, geleneksel usulde kamu hizmeti almaya benzetilebilir. Kesikli 

sistemde kullanõcõ, geleneksel sistemde çeşitli adreslerdeki (hatta illerdeki) yüzlerce 
                                                           
30 Ciaran Ryan, "Blueprint for E-Government", <egov.govtech.net/reports/pastreports/aug99/ 
blueprint.phtml.>  
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kamu binasõ arasõnda kendisine hizmet verecek birimin adresini bularak ve daha 

sonra da bu kamu kurumu binasõnõn katlarõ arasõnda hizmeti alabileceği birimi ya da 

kişiyi arayarak zaman kaybetmesine benzer şekilde, web sayfalarõ arasõnda dolaşarak 

hizmete ulaşmaya çalõşmaktadõr. İdeal elektronik devlet uygulamasõnda yani sürekli 

sistemde ise, girişte sanal lobi görevlisine başvurarak talep ettiği hizmete göre doğru 

yere, daha az zaman harcayarak yöneltilmektedir. Kullanõcõ açõsõndan bir başka 

kolaylõk da tüm kamu birimlerinin aynõ sanal bina içerisinde yer almasõdõr. Dolayõsõyla, 

birden çok işlem aynõ anda ve aynõ yerde görülebilmektedir. Bu durum, bireysel 

kullanõcõlar için olduğu kadar, belki onlardan daha da çok, sürekli olarak çeşitli kamu 

birimleriyle iletişim içinde olmalarõ gereken şirketler açõsõndan büyük bir kolaylõk 

anlamõna gelmektedir. 

Elektronik devlet uygulamalarõ ile sunulan hizmetler, geleneksel devletinkine 

benzer şekilde çeşitli bakõş açõlarõna göre sõnõflandõrõlabilir. Çalõşmanõn yaklaşõmõ 

açõsõndan kullanõşlõ olduğu düşünülen bir sõnõflandõrma, İngiliz Hükûmetince 

hazõrlanan Raporda31 yer almaktadõr. Buna göre, temel hizmetlere ilişkin söz konusu 

sõnõflandõrma aşağõdaki Grafik 2'de olduğu gibi yapõlmaktadõr: 

Grafik 2: Temel Hizmet Sõnõflandõrmasõ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 "e.gov-Electronic Government Services for the 21st Century", A Performance and Innovation Unit 
Report, Cabinet Office, İngiltere, Eylül 2000. 
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Grafik 2'de görüleceği gibi; geleneksel ya da elektronik olsun devletin 

vatandaşlarõna sunduğu hizmetler üç grupta toplanmaktadõr;  

1) Bilgi sağlamaya yönelik hizmetler: Bunlar, tek taraflõ (kamu kurumundan 

kullanõcõya) hizmet sunumunu ifade etmektedir. Örneğin, Devlet Meteoroloji İşleri 

Genel Müdürlüğünün hava durumu tahminleri, T.C.Merkez Bankasõ'nca açõklanan 

günlük döviz kurlarõ, İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ'nca izlenen borsa bilgileri, 

Resmi Gazete, Ticaret Sicil Gazetesi yayõmõ, çeşitli resmi bültenler vs. Bu tür 

hizmetlerde, kullanõcõnõn herhangi bir katkõsõ olmadõğõ gibi, ilgili alanõn sadece 

kendisini ilgilendiren kõsmõ (örneğin sadece yaşadõğõ bölgenin hava durumu ya da 

sadece kendi seçeceği şirketlerin borsada işlem gören kağõtlarõ değil) ile değil 

hizmetin tümü ile karşõ karşõya kalmaktadõr. Bu gruba giren hizmetler, elektronik 

olsun ya da olmasõn her iki devlet modeli için yoğun bir ilgi alanõ oluşturur. Bununla 

birlikte, geleneksel devlete oranla elektronik devlette kullanõcõ açõsõndan bilgiye 

erişimin daha kolay, zahmetsiz ve kestirme olacağõnõ düşünmek yanlõş değildir. Kamu 

kurumlarõnca sunulan hizmetler, zaman içerisinde değişikliğe uğrayabilmekte ve 

çeşitlenmektedir. Kullanõcõnõn, bu dinamik süreç içerisinde ortaya çõkan değişimleri 

izleme şansõ çoğu zaman olamamaktadõr. Elektronik ortamlarda sunulan bilgiler, 

doğru ve yeterli olmak koşuluyla, söz konusu elektronik ortama erişme olanağõ 

bulunan kullanõcõlar için son derece önemlidir. Bu açõdan, salt bilgi verme şeklinde 

ortaya çõkan elektronik kamu hizmetleri sunumunun, yukarõdaki grafikte en alt 

düzeyde değer derecesine sahip olmasõ yanlõş anlamaya konu olmamalõdõr. Grafik 

üzerindeki değer derecelendirmesi açõsõndan bakõlacak olursa, üç tür hizmet arasõnda 

yapõlan bir değerlendirme söz konusu olduğundan böyle bir sonucun ortaya çõktõğõ 

söylenebilir. Diğer taraftan, zorluk derecelendirmesi açõsõndan bakõlacak olursa, salt 

bilgi vermeye yönelik hizmetler hiçbir yanlõş anlamaya meydan vermeyecek şekilde 

diğerlerine oranla kamu kurumunca harcanacak çaba bakõmõndan en az zorluğa sahip 

olanõdõr. Bu koşullara rağmen, bilgi verme hizmetinin niteliği kamu kurumlarõ 

tarafõndan azõmsanmamalõdõr. Bu tür hizmetler, asgari düzeyde hizmet sunumunu 

ifade ettiğinden, daha üst düzeyde hizmet veren kamu kurumu web sayfalarõnda da 

yer almaktadõr. Bu bakõmdan her kamu kurumu, hangi bilgilerin nasõl sunulacağõ 

konusunda ciddi değerlendirmeler yapmak ve konuyu müşteri-vatandaş ya da daha 

genel ifade ile müşteri-kullanõcõnõn beklentileri ve ihtiyaçlarõ açõsõndan ele almak 
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zorundadõr. Söz konusu ihtiyaç ve beklentilere cevap vermeyen, yetersiz ve 

güncelliğini yitirmiş nitelikte bilgiler, kullanõcõ açõsõndan hiç bir bilgiye erişememekle 

eş değer ve hatta bazõ durumlarda kullanõcõ açõsõndan yanõltõcõ ve zarar verici de 

olabilir.   

2) Karşõlõklõ iletişim olanağõ sunan hizmetler: Söz konusu hizmetler, 

vatandaşlarõn (ya da tüzel kişiliği olan şirketler, sivil toplum kuruluşlarõ vb) bireysel 

durumlarõnõ ilgilendiren hizmetlerdir. Özel sigorta sorunlarõ için Sosyal Sigortalar 

Kurumu ile geleneksel yöntemlerle (off-line) ya da elektronik ortamda (on-line) 

bağlantõ kurmak ve cevap almak, kurumlara dilekçe vermek, telefon, elektrik vs gibi 

çeşitli hizmetler konusunda dönem borcunu öğrenmek gibi hizmetler bunlara örnek 

olarak verilebilir. Bu tür hizmetlerde, genel olarak kullanõcõnõn bireysel durumu ön 

plandadõr. Hizmetin gereği, kullanõcõ ve ilgili kamu kurumu karşõlõklõ olarak irtibata 

geçer ve birbirlerine bilgi aktarõrlar. Buradaki bilgi akõşõ karşõlõklõ olabileceği gibi, kamu 

kurumundan kullanõcõya ya da kullanõcõdan kamu kurumuna giderek yoğunlaşabilir. 

Bu tür hizmetlerde esas olarak herhangi bir ödeme yapmak söz konusu değildir. 

Bununla birlikte, paylaşõlan bilgiler genellikle özeldir, çok gerekli olmadõkça mutlaka  

gizli kalmalõdõr ve kullanõcõnõn bireysel, sosyal ya da ticari yaşamõnõ yakõndan 

ilgilendirdiğinden kritiktir, çeşitli karar mekanizmalarõnõ kat ederek makul bir sürede 

ve her iki taraf için de adil bir şekilde sonuçlandõrõlmalõdõr. Karşõlõklõ iletişim, adõndan 

da anlaşõlacağõ gibi, kullanõcõ ile kamu kurumunun karşõ karşõya geldiği ve iki ya da 

tek taraflõ (kullanõcõdan kamu kurumuna) bir ilişki türüdür. Geleneksel devlet yapõsõ 

içerisinde de hizmeti alan ve hizmet sunan tarafõn zaman ve emek açõsõndan 

kaynaklarõnõ tüketen işlevlerdir. Kullanõcõ ile kamu kurumu arasõndaki ilişkiler 

genellikle dilekçeler, formlar ve benzeri belgeler üzerinden gerçekleştirildiğinden, söz 

konusu hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasõ, hem kullanõcõnõn yararõna olacak 

hem de kamu kurumunun söz konusu talep üzerindeki işlemlerini (en azõndan 

başlangõç aşamasõnda) kolaylaştõracaktõr.  

3) On-line işlemler içeren hizmetler: Bunlar, kamu hizmetlerinden yaralanma 

karşõlõğõnda ödenmesi gereken tutarlarõn çeşitli yollarla ödenmesini, kamu alõmlarõna 

katõlõm vb. gibi işlemleri, tahakkuk etmiş vergi, para cezasõ gibi yükümlülüklerin 

karşõlanmasõnõ içeren işlemlerdir. Söz konusu işlemlerin geleneksel usullerle yapõlmasõ 
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açõsõndan alõşõlagelmiş yöntemler mevcuttur. Elektronik devlette ise, söz konusu 

hizmetler elektronik ortamlarda yapõlmaktadõr. Bu tür hizmetler, kullanõcõnõn çeşitli 

maddi yükümlülüklerini ya da kullanõcõya ait çeşitli özel bilgiler içerdiğinden mutlak 

surette gizli tutulmasõ gereken, kõsa sürede sonuçlandõrõlmasõ gereken süreçlerdir.    

Grafikte de görüleceği gibi, on-line işlem gerektiren hizmetler hem değer hem 

de sunulmasõndaki zorluk bakõmõndan en üst düzeydedir. Çoğunlukla maddi 

değerlerin ya da değerli belgelerin el değiştirmesi şeklinde gerçekleştirildiğinden, 

kayõt, ödeme, değerlendirme ve işlem sürecinin gerekleri bakõmõndan diğer 

hizmetlerden farklõdõr. Muhasebe, satõn-alma ve genel olarak mali yönetim sistemleri 

ile birlikte teknik güvenlik sisteminin de sunulan hizmete uygun olarak yeniden 

düzenlenmesini gerektirir. Örneğin, trafik cezalarõnõn on-line ödenebilmesini sağlayan 

bir hizmetin sunumunda, mutlaka bir finansal aracõ (örneğin, banka) ile birlikte 

çalõşmak, on-line ödemeye ilişkin bir kayõt sistemi kurmak ve hatta birden fazla 

kurumun (Emniyet Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlõğõ'nõn ilgili birimi vs.) bu işlem 

hakkõnda bilgilendirilmesini sağlayacak bir iletişim ağõ kurmak gerekecektir.  

Yukarõda sayõlan her bir hizmet grubuna dahil olan kamu hizmetlerinin 

elektronik ortamda sunulmasõ olanaklõdõr ve elektronik devletin iddiasõ da bu noktada 

başlamaktadõr. Geleneksel devletin doğasõndan kaynaklanan yüksek maliyetli, uzun 

zaman alan ve buna rağmen vatandaşlarõn bireysel tatminlerini (beklentilerini) 

karşõlamakta zorlanan işleyişi, elektronik devlette yerini hõzlõ, doğru ve bireysel 

beklentilere odaklanmõş hizmet sunumuna bõrakmaktadõr.       

Uygulamalarõn bu ortak özelliklerine bakõldõğõnda, elektronik devletin öz olarak 

kamu sektörünün (devletin) vitrini olduğu sonucuna varõlabilir. Vitrinde kamu 

hizmetleri bulunmaktadõr ve kullanõcõlarõn hizmet talep etmesi beklenmektedir. Görsel 

olarak algõlanabilen bu vitrinin arkasõnda, kamu kurum ve kuruluşlarõ geleneksel 

görevlerini sürdürmeye (ancak bu defa çok daha etkin ve etkili bir şekilde) devam 

etmektedir. Burada önem arz eden temel unsurlardan biri de vatandaşlarõn, 

elektronik devlet vitrini karşõsõnda kendilerini "silo etkisi" olarak adlandõrõlan bir etki 

altõnda hissetmemelerinin sağlanmasõdõr. Böyle bir etki altõndaki kullanõcõ, kendisini 

pek çok şeyin depo edildiği bir siloda hisseder ve bundan rahatsõzlõk duyar, çünkü 

aradõğõ hizmetin nerede olduğunu algõlamasõ zaman ve büyük çabaya mal olacaktõr. 
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Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, kamu kurumlarõnõn sunduklarõ hizmetlerin 

ortak paydasõ, vatandaşõn hizmet talep eden bir müşteri olarak görülmesi ve hizmetin 

sunulmasõna ilişkin tüm yaklaşõmlarõn ve çabalarõn bu ilke çerçevesinde 

yoğunlaştõrõlmasõdõr. Böylece, kamu teşkilatlanmasõ kültürünün son dönemde popüler 

hale gelen bilgisayar-merkezli olmaktan, bilgi-merkezli olmaya doğru gidişi 

hedeflenmektedir. İki kavram arasõndaki fark, hiç kuşkusuz toplumun tüm bireylerini 

de içine alan bir anlayõş farkõdõr.   

7.1. Portekiz Örneği - INFOCID32 

Tarihsel gelişim 

Uzun süren bir geleneksel bürokrasi dönemi sonucunda Portekiz kamu yönetimi 

aşağõdaki özellikleri ile tanõmlanõyordu: 

- İşlevsel kurumsal uzmanlaşma, 

- İyi tanõmlanmõş ve yerleşmiş bir hiyerarşi, 

- Katõ kurallar ve düzenlemeler sistemi, 

- Vatandaş taleplerine ilgisizlik. 

Bu özellikler çerçevesinde, Portekiz'de kamu yönetimi öncelikle kendi 

sorunlarõyla ve kendi ihtiyaçlarõnõ karşõlamakla uğraşmaktaydõ. 1960'lõ yõllarda 

başlatõlan İdari Reform hareketi, bir yandan idari yapõlanmayõ öne çõkararak, buna 

karşõn vatandaşlarõn haklarõna ve ihtiyaçlarõna daha az önem vererek yürütüldü.  

Ancak, 1980'lerin ortalarõndan itibaren başlatõlan idari yenilenme hareketi ile 

birlikte kamu yönetimi anlayõşõnda aşağõdaki eğilimler hakim olmaya başladõ: 

- Hizmet ve müşterinin uyumlaştõrõlmasõ; 

- Şirket yönetimine benzer ve sonuç almaya dönük yönetim; 

- Katõlõmcõlõk; 

- Vatandaşa daha çok ve nitelikli bilgi sunumu; 

- Deregülasyon ve toplum üzerinde daha az kontrol; 

                                                           
32 <www.infocid.pt.> 
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- Kolay uygulanabilir, anlaşõlabilir süreçler; 

- Bilgi teknolojileri kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ. 

Bu dönemde başlatõlan yenilenme hareketi, 1986 yõlõnda kurulan İdari 

Yenilenme Sekreteryasõ (SMA-Secretariat for Administrative Modernization) 

tarafõndan yürütüldü. Sekreterya halen, doğrudan kamu yönetiminden sorumlu 

Devlet Bakanõna bağlõ olarak faaliyet göstermektedir.  

Sekreteryanõn öncelikleri 7 başlõk altõnda toplanmõştõr: 

1. Vatandaşa götürülen hizmetin kalitesini iyileştirmek, 

2. Erişim ve katõlõmõ iyileştirmek, 

3. Bilgi sağlamak ve kamu yönetimini vatandaşa yakõnlaştõrmak, 

4. Kamu görevlilerini eğitmek, 

5. Bürokrasiyi azaltmak ve kurallarõ basitleştirmek, 

6. Yerinden yönetime öncelik vermek, idari yapõyõ ve bürokratik süreçleri 

mümkün olduğunca birleştirmek, 

7. Kamu yönetimini yenilemek ve yeniden inşa etmek. 

INFOCID 

Bu ilkeler õşõğõnda INFOCID adõ verilen bir sistemin uygulanmasõna girişilmiştir. 

INFOCID; "Portekiz kamu yönetimini yeni baştan düzenleme sürecinde bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin pratik uygulamasõ" olarak ifade edilmektedir. Bir başka deyişle 

INFOCID, bu yönde yapõlacak düzenlemeler için bir araç olarak düşünülmüştür. 

Yapõlan çalõşmada, bir çok ülkede olduğu gibi karmaşõk ve çok çeşitli 

düzenlemeler içeren Portekiz kamu yönetiminin vatandaşla 18 bin ayrõ kamu ilişkisi 

olduğu ve kamu kurumlarõ tarafõndan 1500 değişik form düzenlendiği belirlenmiştir. 

Portekiz'de bilgi kaynaklarõ bakõmõndan halen merkezi bir yapõ hüküm sürmekle 

birlikte, INFOCID'in yarattõğõ katma değer sayesinde hem yurt içinde hem de yurt 

dõşõnda yaşayan Portekiz vatandaşlarõ herkese açõk bir bilgi penceresinden 

yararlanma imkanõna kavuşmuşlardõr. 
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 İdari Yenilenme Sekreteryasõ tarafõndan desteklenen entegre bir veri tabanõ 

olan INFOCID, bir yürütme komitesi tarafõndan koordine edilmektedir. INFOCID 

sisteminde her bakanlõk temsil edilmektedir. 

 INFOCID'in temel içeriği (main menu) 15 değişik bilgi alanõndan oluşmaktadõr. 

Söz konusu bilgi alanlarõ, bakanlõklarõn görev alanlarõna göre tasarlanmamõştõr. 

Dolayõsõyla, hükûmet yapõsõndan bağõmsõzdõr. INFOCID sisteminde erişilebilecek bilgi 

alanlarõ şunlardõr:  

. Vatandaşlõk ve aile  

. Eğitim  

. Seçimler  

. İstihdam  

. Vergiler  

. Konut  

. Tüketicinin korunmasõ  

. Belgeler ve izinler 

. Sağlõk 

. Askeri ve sivil hizmetler  

. Çalõşma hayatõ 

. Sosyal güvenlik 

. Yasalar ve adliye 

. Ekonomik faaliyetler 

. Çevre 

. Diğer kamu hizmetleri 

INFOCID böylece kamu yönetiminin yenilenmesi projesi kapsamõna dahil 

edilerek, vatandaş ve kamu hizmetleri arasõndaki ilişkilerin yakõnlaştõrõlmasõ ve 

geliştirilmesi amaçlanmõştõr. INFOCID çerçevesinde vatandaşlarla olan finansal ilişkiler 
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(vergiler, cezalar vs.), hazõr, kurulu ve çalõşõr durumda bulunan bankalar arasõ 

elektronik sisteme benzer bir sistem kullanõlarak uygulanmõştõr. 

INFOCID sitesinden; 

- Portekiz kamu yönetiminin her kademesindeki isim, adres ve telefonlara; 

- Avrupa Birliği ile ilgili her türlü bilgiye; 

- Portekiz Parlamentosu yasama bilgilerine; 

- Bakanlar Kurulu'nun resmi belgelerine; 

- Yürürlükte olan tüm Portekiz mevzuatõna; 

- Yargõ ile ilgili bilgilere; 

- Yõllõk bütçeye ilişkin bilgilere; 

- Vergiler ile ilgili bilgilere; 

- Sosyal güvenlik ile ilgili bilgilere; 

- Şirket kuruluşu ile ilgili bilgilere; 

- Şirketlerle ilgili bilgilere; 

- Ülke coğrafyasõna ilişkin bilgilere; 

-Yararlõ olabilecek diğer adres ve bilgilere ulaşmak mümkün olmaktadõr. Ayrõca, 

yine başlangõç sayfasõndan kelime bazõnda sorgulama yapõlabilmekte, soru ve öneri 

yöneltilebilmekte ve formlara ulaşõlabilmektedir. 

Aşağõda INFOCID ana web sayfasõnõn bir örneği verilmektedir. Ekran 

tasarõmõnda anlaşõlacağõ gibi, kamu-vatandaş ilişkilerini ilgilendiren konu başlõklarõ alt 

alta sõralanmakta ve kullanõcõnõn seçimi ile sisteme giriş yapõlmaktadõr. Kullanõcõya 

kullanõm kolaylõğõ sağlayan ana sayfanõn tasarõmõnda sadeliğe mümkün olduğunca 

önem verildiği görülmektedir. Ana sayfada, bir arama-sorgulama penceresine de yer 

verilmiştir.     
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INFOCID'in teknolojisi 

INFOCID 1991 yõlõnda videoteks teknolojisi ile başlatõlmõştõr. Ancak, videoteks 

teknolojisinin kullanõlmasõnda ülke çapõnda karşõlaşõlan darboğazlar yüzünden sistem 

popüler olamamõştõr. Kullanõlan arayüzlerin (interface) kalitesinin uygun olmamasõnõn 

yanõ sõra, iletişim maliyetinin doğrudan kullanõcõ için yüksek oluşu da sorun yaratan 

başlõca hususlar olmuştur. 

1993 yõlõnda sistemin teknoloji stratejisini İdari Yenilenme Sekreteryasõ 

tarafõndan yeniden değerlendirilmiş ve en son multimedya gelişmeleri de dikkate 

alõnarak teknoloji önemli ölçüde yenilenmiştir. Halen kullanõlmakta olan teknoloji, 

bireylerin doğrudan ulaşabilecekleri mekanlardaki terminallerle, kullanõmõ kolay, basit, 

dokunularak çalõşan, interaktif ekranlarla, 24 saat hizmet vermektedir. Söz konusu 

terminallerin kullanõmõnda esas olarak bir bedel talep edilmemekle birlikte, doğrudan 

kullanõcõlarõ ilgilendiren özel amaçlõ hizmet sunumlarõnda kullanõcõlardan ücret talep 

edilmektedir. Terminallerin her biri, yaklaşõk olarak 13 bin dolara mal edilmiştir. 

Terminallerin yanõ sõra, sistemin İnternet üzerinden kullanõmõ da sağlanmõştõr. 
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INFOCID kullanõmõna ait sonuçlar 

INFOCID ekranlarõnda kullanõmla ve kullanõcõlarla ilgili bilgilerin derlenmesi 

amacõyla, küçük anket sorularõ da yer almaktadõr. Söz konusu ankete göre; INFOCID 

kullanõmõnõn özellikle gençler arasõnda yaygõn olduğunu görmek sürpriz olmamõştõr. 

Adres arama, turizm bilgilerine erişim ve vergi simulasyonlarõ en çok zaman ayrõlan 

faaliyetler olmuştur. INFOCID'in görünen bir yararõ da kullanõcõlarõn genel olarak 

kamu yönetiminden beklentilerinin ve kullanõma ilişkin detaylarõn anlaşõlabilmesine 

imkan vermesidir.  

7.2. Singapur Örneği33 (e-citizen) 
 

Singapur, elektronik devlet uygulamasõnda başta gelen ülkelerden biri olmuştur. 

Bunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanõmõnõn çok yaygõn olmasõnõn (nüfusun 

yaklaşõk olarak % 50'si PC sahibi, her dört kişiden biri İnternet abonesi), nüfusunun 

az olmasõnõn (3,89 milyon) ve buna bağlõ olarak da kamu yönetimindeki sorunlarõn 

daha kolay çözülebilmesinin rolü olduğu düşünülmektedir.  

Singapur Bilişim Geliştirme Kurumu (Infocomm Development Authority of 

Singapore-IDA) tarafõndan tasarlanan portal, site içerisinde arama yapmak, 

önerilerde bulunmak ve yardõm almak için olanaklar sunulmaktadõr. 

Özet olarak, Singapur tek-duraklõ vatandaş portalõ34 ile aşağõdaki işlemler 

yapõlabilmektedir: 

- Yaşamõn çeşitli safhalarõnda hangi süreçlerin bilinmesi ve uygulanmasõ 

gerektiği,  

- Daha geniş ve detaylõ bilgi için nereye ve kime başvurulmasõ gerektiği, 

- Çeşitli on-line hizmetler, 

- Ticari işletmelerin hizmetleri ile ilgili bilgiler. 

                                                           
33 <www.ecitizen.gov.sg.> 
34 Portal: Elektronik posta, forum, arama motoru, on-line işlemler vb. gibi geniş kapsamlõ hizmetler 
sunmak üzere kurulmuş olan web siteleri. <www.zdwebopedia.com/TERM/W/Web_portal.html> 
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Yukarõdaki web sitesi örneğinde görüleceği gibi, kullanõcõlara kolaylõk sağlayacak 

şekilde düzenlenmiş olan Singapur elektronik devlet ana sayfasõ, kamuya ait bir 

siteden çok ticari amaçlõ bir eğlence sitesini andõrmaktadõr. Ana sayfada ilk göze 

çarpan özellik; kamu hizmetleri sõnõflandõrmasõnõn konu bazlõ (tematik) olmasõ, bir 

başka ifade ile olabilecek kamu-vatandaş ilişkilerinin konu başlõklarõna göre 

sõnõflandõrõlmasõdõr. Siteye "e-vatandaş" ismi verilmiş ve hizmetten beklenen amaç 

"tek-duraklõ vatandaş hizmet portalõnõz" şeklinde bir logo ile ifade edilmiştir. Ana 

sayfa görüntüsünün ortasõnda bulunan ve "yaşam yolculuğu" olarak ifade edilen bir 

yol figürü ile devletin vatandaşlarla hayat boyu birlikte olacağõ, yani tüm hayatlarõ 

boyunca karşõlaşacaklarõ her soruna bu sitede çözüm bulacaklarõ anlatõlmak 

istenmiştir.  

Yol figürünün sol tarafõnda sõrasõyla;  

- Eğitim bölümünde; eğitimin her kademesinde okul ve eğitim seçenekleri 

hakkõnda her türlü bilgiler;  

- Askerlik hizmetleri bölümünde; askerlik hizmeti, askeri alanda eğitim imkanlarõ 

vb. bilgiler;  
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- Yerleşim bölümünde; ev sahibi olma ya da ev kiralama, ortalama kiralar, ev 

taşõma (adres değişikliği) prosedürü ile ilgili bilgiler;  

- Aile hizmetleri bölümünde; evlilik müracaatõ, aile kurma, çocuk sahibi olma, 

çocuk sağlõğõ, aşõlarõ, yaşlõlarõn bakõmõ ve ölüm kaydõ ile ilgili bilgiler;  

- Taşõma-seyahat hizmetleri bölümünde; yurtdõşõna yolculuk, şehirlerarasõ ve 

şehir içi ulaşõm olanaklarõ, sürücü belgesi alma, trafik cezalarõ ve ödemesi ile araç 

satõn alma ile ilgili bilgiler;  

- İş bölümünde; iş kurma, marka, patent başvurusu, teknolojik destek 

olanaklarõ, iş geliştirme (özellikle KOBİ'ler için), iş yeri sahibi olma ya da kiralama ile 

ilgili bilgiler; 

- Sağlõk bölümünde; sağlõk sigortasõ sistemi, yaşlõlarõn bakõmõ, diş bakõmõ, 

hastane hizmetleri ve diğer sağlõk bilgileri; 

- Yasalar ve yasal uygulamalar bölümünde; her türlü yasal uygulamalar, hukuki 

danõşmanlõk, trafik kazalarõ, kayõp, hõrsõzlõk vb. polis kayõtlarõna ilişkin bilgiler, trafik 

cezalarõnõn ödenmesi, borç alma-rehin bõrakma hizmetleri ile ilgili bilgiler; 

- İstihdam bölümünde ise; işveren ve iş arayanlarla ilgili bilgiler ile yetenek 

geliştirme imkanlarõ vs. hakkõnda bilgiler yer almaktadõr.  

Yukarõda sayõlan her bir konu başlõğõnõn altõnda sadece alt başlõklara ilişkin 

detaylõ bilgilere değil, aynõ zamanda on-line başvuru formlarõna da ulaşmak mümkün 

olmaktadõr.  

Yol figürünün sağ tarafõnda ise, doğum kaydõnõn yapõlmasõ ile başlayan ve 

ortalama bir vatandaşõn hayatõ boyunca geçeceği safhalarõ aşağõya doğru izlemek 

mümkündür. Burada, ikinci sõrada orta öğretimden sonra sahip olunabilecek eğitim 

ve kurs olanaklarõ, üçüncü sõrada ulusal hizmet olarak adlandõrõlan ve 16 yaşõnõ geçen 

her Singapurlu erkek vatandaşõn kaydolmak zorunda olduğu askerlik hizmeti ile ilgili 

sayfa, daha sonra iş bulma ile ilgili olabilecek bazõ öneriler, eğitim programlarõ, 

istihdam edilenlerin haklarõ ve sorumluluklarõ gibi hususlar ile başvuru formlarõnõn yer 

aldõğõ sayfa ile emeklilik ile ilgili bilgilerin bulunduğu sayfa yer almaktadõr. Sağ tarafta 

yer verilen konu başlõklarõ, daha detaylõ olarak sol tarafta yer alan konularõn içinden 

önemleri doğrultusunda seçilmiş olan başlõklardõr. 
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Singapur elektronik devlet sitesinde herhangi bir bakanlõk ya da kamu 

kurumunda her bir kamu hizmetine ilişkin olarak ilgili kamu görevlisiyle doğrudan 

iletişime geçilebilmektedir. Bunun için, arama sayfasõnda kurum/açõklama/isim/unvan 

gibi bilgilerden biri ya da hepsi ile sorgulama yapmak yeterli olmaktadõr.  

Kamu hizmetleriyle ilgili uygulamalara, doğrudan doğruya yukarõda açõklanan 

tek-duraklõ "e-citizen" sitesinden ulaşmak mümkün olduğu gibi, Singapur Hükûmeti 

sayfasõndan ayrõ ayrõ kurumlar ve işlemler bazõnda da ulaşmak mümkündür.  

7.3. ABD Federal Hükûmet Uygulamasõ Örneği (Firstgov)35 
 

Amerika Birleşik Devletleri, elektronik devletin gerçekleştirilmesinde alõnan yol 

açõsõndan en başta gelen ülkeler arasõndadõr. Bu çalõşmanõn hazõrlõklarõna başlandõğõ 

dönemde henüz tasarõm aşamasõnda olan ABD elektronik devlet sitesi, daha önce üst 

yönetim tarafõndan açõklandõğõ gibi 2000 yõlõ Eylül ayõnda resmi olarak hizmete 

girmiştir.  

ABD federal elektronik devlet sitesi, görünüş itibariyle Singapur örneğindeki 

kadar farklõ ve cazip olmadõğõ gibi, tamamiyle konu-bazlõ (tematik) de değildir. 

Bununla birlikte, nüfus büyüklüğü (Singapur'un 4 milyonluk nüfusuna karşõn yaklaşõk 

300 milyonluk bir nüfus büyüklüğü) ve geniş coğrafyasõ bilgi, uygulama ve içerik 

itibariyle daha büyük bir alana yaygõnlaşmasõnõ gerektirmesine rağmen olabildiğince 

tematik yaklaşõmla hazõrlandõğõndan bahsetmek mümkündür.  

Ana ekran üzerinde tematik yaklaşõmla hazõrlanmõş olan alanlar olduğu gibi, 

merkezi idare, eyalet ve yerel hükûmetler dağõlõmõnõ da görmek mümkündür. ABD 

elektronik devlet sitesi ana ekranõnda yer alan ve ilerleyen kõsõmlarda kõsaca 

deyinilecek olan temel başlõklar şunlardõr;  

- Özelliği Olan Konular,  

- İlgi Çekici Konu Başlõklarõ,  

- Federal Hükûmet (yürütme, yasama ve yargõ olarak ayrõlmaktadõr), 

-  Eyalet ve Yerel Hükûmetler,  

                                                           
35 <www.firstgov.gov> 
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- Özel kesimle bağõntõ kuran FirstGov ortaklarõ alanõ,  

- Görüşler ve Öneriler ile  

- Bir ya da birden çok kelime ile arama yapõlan bir sorgulama alanõ. 

Sitenin sõkça sorulan sorular kõsmõnda; projenin temel kurgusu açõklanmaktadõr. 

Buna göre, kullanõcõlar sadece bilgi almak istedikleri konuya odaklanmakta, bu 

konunun hangi kamu yönetimi biriminin görev alanõna girdiğini bilmek zorunda 

kalmamaktadõr. Siteye İnternet üzerinden bağlanan bir kullanõcõnõn önünde ilerlemek 

için üç seçenek bulunmaktadõr; ya arama-sorgulama alanõnõ, ya değişik konu 

başlõklarõ alanõnõ ya da federal, eyalet, yerel hükûmetler alanõnõ kullanmak. Bu 

seçeneklere sõrasõyla bakõlacak olursa, sõralama en kestirmeden daha az kestirme 

yönteme doğru gitmektedir. Örneğin; arama alanõndan kelime ile arama yapan bir 

kullanõcõ, arama sonucu karşõsõna çõkan linklerden kendi amacõna en uygun olanõnõ 

seçerek yoluna devam etmektedir. Bununla birlikte, arama alanõnõn kestirme bir 

yöntem olduğu değerlendirmeye açõk bir konudur. Örnek olarak verilmek gerekirse; 
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vergi beyannamesini İnternet ortamõnda vermek isteyen bir kullanõcõ, "tax" ibaresi ile 

arama yaptõğõnda yaklaşõk 227 bin, "tax filing" ibaresi ile yaklaşõk 37 bin kayõta 

ulaşmaktadõr. Bununla birlikte kullanõcõ, İlgi Çekici Konu Başlõklarõ alanõnda yer alan 

"para ve vergi" seçeneğine geçtiğinde daha ikinci ekranda elektronik vergi 

beyannamesi seçeneği ile karşõlaşabilmektedir.  

Benzer bir örneği iş arayan bir kullanõcõ için de tekrarlamak olasõdõr. Arama 

alanõnda "job" ibaresi ile yaklaşõk 475 bin kayõt alõnmakta, buna karşõn değişik konu 

başlõklarõ alanõndan geçilebilen ikinci ekranda iş arama ile ilgili alana doğrudan 

ulaşõlabilmektedir. Dolayõsõyla, İlgi Çekici Konu Başlõklarõ alanõnõ kullanmanõn daha 

kestirme bir yol olduğu sonucuna varmak mümkündür. İş ile ilgili konularõn toplu 

halde bulunduğu ekrana erişmenin bir başka kolay yolu ise "Özelliği Olan Konular" 

alanõnda yer alan "workers.gov" sitesidir.  

Ekranõn hemen ilk sõrasõnda yer alan "Özelliği Olan Konular" alanõ, sitenin ilgi 

çekici özelliklerinden birini teşkil etmektedir. Bu alanda, sõkça kullanõlma ihtiyacõ 

olacağõ varsayõlan ve çoğunlukla günlük yaşamõn bir parçasõ olan faaliyetler ile ABD 

Başkanõnõn bir karşõlama beyanatõna yer verilmiştir. Konularõn kullanõmõ sürekli olarak 

izlenerek, eskilerin yerine daha çok kullanõlabilecek yenilerine yer verilmesi ya da 

mevcutlara ilave olarak yeni konu başlõklarõnõn eklenmesi her zaman mümkündür. 

Çalõşmanõn yapõldõğõ sürede bu alanda yer alan konu başlõklarõ; olumsuz hava koşullarõ 

uyarõsõ (ABD'de çok sõklõkla karşõlaşõlan bir tehdit), okul-eğitim genel başlõğõ, on-line 

işlem (genellikle ödeme) yapmayõ gerektiren işlemler ve devlet alõmlarõdõr. Bu alana 

sonradan ilave edildiği anlaşõlan diğer iki konu başlõğõ ise; harita üzerinden erişilebilen 

ve eyaletlere ilişkin bilgilere ve istatistiklere ulaşõlabilen "mapstats.gov" alt alanõ ile iş 

ile ilgili olabilecek her şeyin toplu halde yer aldõğõ "workers.gov" alt alanõdõr. 

Workers.gov alanõnda; iş kurmak, iş bulmak, devlet kesiminde ya da askeri kesimde 

çalõşmak, yurt dõşõnda çalõşmak isteyen kullanõcõlar ile iş değiştirmek isteyenlere 

yardõmcõ olacak bilgiler ve linkler bulunmaktadõr.  

Olumsuz hava koşullarõ uyarõsõ ekranõnda sadece fõrtõna ve sel gibi hava 

durumuna bağlõ tehditlere değil, aynõ zamanda yangõn ve her türlü afete karşõ 

alõnabilecek önlemlere de yer verilmektedir. Okul-eğitim konu başlõğõnõ içeren sayfada 

ise; ebeveynleri, öğrencileri ve eğitmenleri ilgilendirebilecek ve eğitim ve eğitim 
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sistemiyle ilgili olabilecek her türlü alt konu başlõğõnõ bulmak mümkün olmaktadõr. Bu 

alanda; eğitim fonlarõ bulmaktan, okullarda uyuşturucu kullanõmõna, her seviyede 

eğitim kurumlarõna (devlet-özel), on-line eğitim olanaklarõnõn anlatõldõğõ alanlara 

kadar pek çok konu başlõğõna ulaşõlabilmektedir.  

Aynõ alanda yer verilen iki konu başlõğõ, üzerinde özellikle durulmaya değer 

özellikler taşõmaktadõr. Bunlardan ilki, kullanõcõlarõn kamu kesimi ile olan alõş-verişini 

ve doğrudan ilişkisini gerektiren işlemler alanõ "Transacting Online", diğeri ise kamu 

alõmlarõnõ içeren "Government Contracts" alanõdõr. Bu iki alan, elektronik devletin 

yukarõda anlatõlan değer ve zorluk dereceleri açõsõndan üst düzeyde olan konularõ 

içermektedir.  

Transacting Online alanõnda kullanõcõ 4 alt alanla karşõlaşmaktadõr:  

- Shop Online: Bu alanda kullanõcõlar posta pullarõ satõn alabilmekte, posta 

çeklerini ödeyebilmekte, mektup ve paket postalarõnõn kõymetini belirleyebilmektedir. 

Ayrõca, tasarruf bonolarõ, hazine bonolarõ ve devlet tahvilleri alabilmekte, katalog 

üzerinden madeni para, mücevher ve hediyelik eşyalar seçerek satõn alabilmekte, 

Smithsonian Enstitüsünden yine katalog üzerinden alõş-veriş yapabilmektedir.  

- Online Başvuru, Dosyalama, Kayõt Formlarõ: Bu alanda kullanõcõlara verilen 

hizmetler şunlardõr:  

• elektronik ortamda vergi beyannamesi,  

• sosyal güvenlik kartõ başvurusu,  

• gelecekteki sosyal güvenlik alacaklarõnõn hesaplanmasõ,  

• Federal Öğrenci Yardõm Fonu başvurusu,  

• iş ve işçi aramak için Amerikan İş Bankasõna müracaat,  

• pasaport başvurusu,  

• marka, patent başvurusu,  

• askerlik başvurusu,  

• kamplar ve milli parklar için rezervasyon, 

• Eyalet Çocuk Sağlõk Sigortasõ Programõna başvuru, 
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• Bilimsel araştõrma fonlarõna başvuru, 

• Hisse senetleri için elektronik ortamda başvuru. 

- Performans On-line: Kullanõcõlar bu alanda; bakõmevlerinin verdiği hizmetleri, 

Medicare Sağlõk Planõ olanaklarõnõ karşõlaştõrabilmekte, Amerikan hava taşõmacõlõğõ 

şirketlerinin hizmet kalitelerini karşõlaştõrabilmekte, 40 büyük havaalanõndaki hava 

olaylarõna bağlõ gecikmeleri en güncel haliyle görebilmekte, bölgelerindeki içme suyu, 

hava kirliliği, toksik atõklar, tehlikeli atõklar ve su tahliye limitleri konusunda bilgi 

alabilmekte, yaşadõklarõ yöredeki güncel hava kirliliği değerlerine ulaşabilmekte, 

ikamet ettikleri bölgenin ekonomik ve demografik bilgilerine erişebilmektedir.  

- Hükûmete Bildir Alanõ: Bu alanõ kullanarak, vatandaşlar herhangi bir konu ile 

ilgili olarak bildirmek istedikleri hususlarõ, önerilerini, düşüncelerini 

sunabilmektedirler. Sõnõflandõrmayõ kolaylaştõrmak için kullanõcõlara üç seçenek 

sunulmaktadõr. Kullanõcõlar taleplerini konu bazõnda ya da federal kurum bazõnda 

yapabilmekte veya doğrudan FirstGov sitesine bildirmektedir. 

 Government Conctracts alanõnda; federal hükûmetle iş olanaklarõna ilişkin bir 

çok bilgi ile birlikte kamu alõmlarõ bilgilerini bulmak mümkündür. Ağustos 2000'de 

kurulan ve bedeli 25 bin Dolarõ geçen kamu alõmlarõnõ kapsayan Federal Business 

Opportunities Projesi çerçevesinde, ihalelere katõlmak isteyen kullanõcõlara İnternet 

üzerinden hizmet verilmektedir. Sisteme henüz katõlamamõş olan kamu birimlerinin de 

1 Ekim 2001 tarihine kadar gerekli düzenlemeleri yapmalarõ öngörülmüştür.  

Projenin temel amacõ, kamu alõmlarõnda oluşturulan bu gelişmiş ve hõzlõ sistem 

sayesinde, daha rekabetçi bir ortamda, daha kaliteli mal ve hizmeti, daha ucuza 

sağlamak şeklinde özetlenmektedir. Kullanõcõlar, siteyi ziyaret ederek ABD Federal 

Hükûmetinin başta gelen kurumlarõnõn ve onlara bağlõ taşra teşkilatlarõnõn yapmayõ 

planladõğõ kamu alõmlarõndan haberdar olmakta, şartnamelere ulaşabilmekte ve 

gerekli formlarõ doldurup teklif verebilmektedir. Bunlarõ yapabilmek için daha önce 

şirket adõna sisteme kaydolmak ve geçerli bir şifre almak gerekmektedir. Bununla 

birlikte, özet bilgilere erişim her kullanõcõ için mümkün olabilmektedir. Ekim 2000 

itibariyle site aracõlõğõyla ihale bilgilerine ulaşõlabilen kurumlar şunlardõr: Ticaret, 

Savunma, İçişleri, Adalet, Ulaştõrma, Hazine, Sağlõk, Yerleşme ve Şehirleşme  

Bakanlõklarõ, Federal Mevzuat Sigorta Kurumu, Genel Hizmetler İdaresi, NASA, Ulusal 
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İşçi İlişkileri Kurulu, Nükleer Düzenleme Komisyonu, Barõş Kuvvetleri, Sosyal Güvenlik 

Kurumu, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Emekli İşleri Kurumu, ABD Eximbank.    

Özelliği Olan Konular alanõ dõşõnda yine tematik olan diğer bir alan da "İlgi Çekici 

Konu Başlõklarõ" olarak adlandõrõlmõştõr. Bu alan, ekranõn büyük bir kõsmõnõ işgal 

etmektedir ve kapsanan konu başlõklarõ arasõnda sadece kamu hizmetleriyle değil, 

diğer konularla ilgili başlõklara da rastlamak mümkündür. Bu konu başlõklarõ ve 

kapsanan konular Tablo 4'de belirtilmektedir: 

Tablo 4: ABD Elektronik Devlet Sitesinde Yer Alan Özelliği Olan Konular 
Başlõğõ'nõn Kapsamõ 
Konu Başlõğõ Kapsanan Konular 

Tarõm ve Gõda Çiftlikler, Gõda, Beslenme 

Sanat ve Kültür Müzeler, Tarih, Yardõmlar 

Ortak İlgi Alanlarõ Çocuklar, Özürlüler, Yaşlõlar, Emekliler 

Tüketici Hiz. ve Güvenlik Uyarõlar, Şikayetler, Güvenli Çalõşma Mekanlarõ 

Çevre ve Enerji Çevre, Enerji, Hava 

 Federal Yardõm ve Sigortalar Sosyal Güvenlik, Medicare (sağlõk yardõmõ)  

Sağlõklõ Toplum Sağlõk Sigortasõ, Hastalõklar 

Yaşanan Yer ve Toplum Yaşadõğõnõz Yer, Posta, Acil Durumlar  

Öğrenim ve İş Öğrenciler, İşler, Eğitim 

Kütüphane ve Referanslar Yasalar, Diğer Mevzuat, İstatistikler ve Yayõnlar 

Para ve Vergi Para, Vergiler, ABD Bütçesi 

Kamu Hizmetleri Olanaklarõ Kamu İş Olanaklarõ, Gönüllülük 

Dinlenme ve Seyahat Parklar, Pasaport, Hava Trafik Danõşma 

Bilim ve Teknoloji Patentler, Uzay, Araştõrma, Yardõmlar 

Dünya'da ABD Savunma, Ticaret, Göçmenlik, Yardõmlar 
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Yukarõda sayõlan konu başlõklarõnõn her birinin altõnda zengin bir bilgi ve 

uygulama alanlarõ seti mevcuttur. Herhangi bir vatandaşõn kamusal alanla ilgili olarak 

günlük yaşamõnda ve yaşamõ boyunca karşõlaşabileceği hemen her türlü soruya bir 

karşõlõk bulmak mümkün olmaktadõr. 

Ana ekranda yer alan bunlarõn dõşõndaki ana başlõklar tematik değildir. ABD 

kamu yapõlanmasõ içinde yürütme, yasama ve yargõdan sorumlu birimlere bu 

alanlardan ulaşõlabilmektedir. Ancak, bu erişim konu bazõnda olmayõp, kurum bazõnda 

olmaktadõr, yani söz konusu bölümler elektronik devletin ideal yapõsõnõ ve karakterini 

değil, benzer uygulamalarõn ilk safhalarõndaki kurumsal bazlõ uygulamalarõ 

andõrmaktadõr.  

ABD elektronik devlet sitesiyle ilgili olarak belirtilmesi gereken son bir husus da 

vatandaşlarõn konu, kurum bazõnda ya da sitenin tamamõ hakkõndaki uyarõ, öneri ve 

şikayetlerini iletebilmeleridir. Örneğin, trafik konusunda şikayeti olan vatandaşlar, bir 

form doldurarak, kimlik bilgileri gizli kalmak üzere şikayetlerini iletebilmektedir. Site 

aracõlõğõyla, piyasadaki bir ürünle ilgili olarak doğrudan doğruya Ürün Güvenliği 

Tüketici Komisyonuna şikayette bulunmak da yine mümkün olmaktadõr.  

ABD Federal elektronik devlet sitesi, özet olarak; tek-duraklõ olmasõ, tematik 

yaklaşõmõ, içerik zenginliği, karşõlõklõ iletişim olanağõ, on-line uygulamalara yönelik 

olmasõ ve her türlü bilgiye kolaylõkla erişilebilmesi ve kullanõcõya maddi bir yük 

getirmemesi gibi özellikleri ile ideal elektronik devlet ölçütlerine uyum sağlamaktadõr.  

7.4. ABD- İndiana Eyaleti Örneği36 

ABD'nin İndiana Eyaleti, ABD FirstGov Projesi başlatõlmadan önce elektronik 

devlet uygulamalarõ açõsõndan en başarõlõ bulunan yerel yönetim örneklerden biridir. 

Ana sayfadan doğrudan doğruya eyalet yönetimine, daha alt düzey yönetim 

birimlerine ve üyelik aidatõ ya da belirli bir ücret karşõlõğõnda sunulan ve "premium" 

olarak ifade edilen hizmetlere ulaşmak mümkündür. Ulaşõlan her bir sayfa içerik 

olarak son derece zengindir ve İndiana Eyaleti ile ilgili olabilecek her konuda bilgiye 

erişilebilmekte, çeşitli işlemler gerçekleştirebilmekte, kelime ile sorgulama 

                                                           
36 <www.state.in.us> 
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yapõlabilmektedir. Ana sayfanõn görüntüsü aşağõdaki gibi basit ve anlaşõlabilir bir 

şekilde tasarlanmõştõr. 

İndiana Eyaleti, söz konusu sitede iki ayrõ hizmet sunmaktadõr. Bunlardan ilki 

İndiana Bilgi Erişim Ağõ (Access Indiana Information Network-AIIN)'dir. Bu site, 

İndiana Eyaleti'nin resmi İnternet sitesidir ve eyalet hükûmetine ait bilgilere 

ulaşõlmaktadõr. Diğeri ise "CivicNet" olarak adlandõrõlan, başkent İndianapolis ve 

başkentin içinde yer aldõğõ Marion Bölgesi yönetimine ait bilgilerin bulunduğu alandõr. 

Üyelik anlaşmasõ için on-line sunulan formu doldurmak, imzalamak ve normal 

posta yoluyla göndermek gerekmektedir. Üyelik anlaşmasõnõn koşullarõnõ içeren metni 

yine sitede bulmak mümkündür. Kullanõcõ her iki siteye birden ya da bunlardan 

sadece birine üye olabilmektedir. Her iki siteye birden abone olmak için yõlda 75 ABD 

Dolarõ ödenmesi gerekmektedir. Sadece AIIN'ya ya da sadece CivicNet'e abone 

olmanõn bedeli ise yõllõk 50 ABD Dolarõdõr. Üyelere; kullanõcõya özel bir yazõlõm, 10 

kullanõcõ adõ ve şifresi (password) sağlanmakta ve bazõ durumlarda her bir işlem için 

az bir ücret karşõlõğõnda hizmet sunulmaktadõr.  
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AIIN'da 75'den fazla eyalet yönetim birimi, İndiana yargõ ve yasama sistemi ve 

yasalar hakkõnda yaklaşõk olarak 100 bin sayfa içerik yer almaktadõr. AIIN'da yer alan 

hizmetlerin % 90'õ tüm kullanõcõlara ücretsiz olarak sunulmaktadõr. Sürücü bilgileri, 

araç ruhsatlarõ gibi bazõ kamu kayõtlarõ ve sağlõkla ilgili hizmetler gibi ticari değeri olan 

hizmetler için üyelik aidatõ ile birlikte her bir işlem için makul bir ücret talep 

edilmektedir. Söz konusu ücretler, ücretsiz olarak sunulan diğer hizmetleri ve 

sistemin sürekliliğini finanse etmektedir. 

Ana sayfadan ulaşõlabilen "eyalet" sayfasõnda eyalet valisi ve vali yardõmcõsõna, 

diğer resmi yetkililere, genel meclise, mahkemelere, eyalet kurumlarõna, kurullarõna 

ve komisyonlarõna, eyalet bilgi merkezine erişmek mümkündür. Söz konusu sitede; 

eyalet sõnõrlarõnda iş bulma olanaklarõ, iş ve işçi arayanlar, eğitim linkleri, telefon 

rehberi, eyalet yönetiminde çalõşan tüm çalõşanlarõn isimleri, toplantõ tarih ve 

gündemleri izlenebilmekte, ayrõca hizmetlerin ve resmi formlarõn değiştirilmesi ve 

iyileştirilmesi için önerilerde bulunulabilmektedir. Sitenin eyalet kurumlarõ 

indeksinden, eyaletteki tüm birimlere ayrõ ayrõ ulaşõlabilmektedir.  

Yine ana sayfadan ulaşõlabilen "yerel" sayfada; ABD eyalet sisteminin alt parçasõ 

olan bölgeler (county) sistemine ait sitelere ve İndiana bölge mahkemelerine 

ulaşõlabilmektedir. İndiana Eyaletinin merkez bölgesi olan ve eyalet başkenti 

İndianapolis kentini de sõnõrlarõ içinde barõndõran Marion Bölgesinin sitesine de 

(CivicNet) buradan ulaşõlabilmektedir. CivicNet, eyalet merkez yönetim biriminin 

(eyalet hükûmetinin) bilgi iletişim ağõnõ temsil etmektedir. CivicNet ana sayfasõnda; 

idari ve adli mahkemelere ve İndiana Polis Teşkilatõ ile eyalet şerifine ulaşõlabilmekte, 

bazõ izin işlemleri yapõlabilmektedir. İdari mahkeme bölümünde vaka, celp, evlilik 

kayõtlarõna erişilebilmektedir. Söz konusu kayõtlar ücretsiz olarak sorgulanabilmekte, 

ancak ilgili kayõtlara ait detaylõ bilgilere makul bir ücret karşõlõğõnda (örneğin; 2 ABD 

Dolarõ) ulaşõlabilmektedir. İndiana Polis Teşkilatõ bölümünde ise vaka raporlarõ, 

kriminal geçmiş (sõnõrlõ ve 15 ABD Dolarõ ücret karşõlõğõ), trafik kazasõ raporlarõ yer 

almaktadõr (raporun tamamõnõn görülebilmesi için 6 ABD Dolarõ ödenmesi 

gerekmektedir). İzin işlemleri bölümünde ise inşaat amacõyla elektrik, õsõtma ve su 

tesisatõ, yol işgal izinleri için başvurulabilmektedir.  
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Ana sayfadan ulaşõlan "genel" sayfada ise İndiana Eyaleti'nde faaliyette bulunan 

çeşitli vakõflarõn ve sivil toplum kuruluşlarõnõn İnternet sitelerine ulaşmak mümkün 

olmaktadõr. Bu sayfada ayrõca, hava durumu ve hava tahminleri, çocuklar için bir 

bölüm ve çeşitli İnternet araçlarõna ilişkin bilgiler yer almaktadõr. 

Ana sayfadan ulaşõlan ana bölümlerden biri de "birlikler-dernekler" sayfasõdõr. 

Burada baro birliğinden, otomobil satõcõlarõ birliğine kadar çeşitli birliklerin sitelerine 

geçiş yapõlabilmekte, ayrõca çeşitli sigorta ve hukuk şirketlerine, yasalara, tarõm ile 

ilgili kamu, özel sektör kuruluşlarõna ve eğitim olanaklarõna ulaşmak mümkün 

olmaktadõr.  

Bunlardan başka, "özellikli siteler" olarak adlandõrõlan bölümde; İndiana Eyalet 

Bilgi Merkezine, İndiana Turizm Birimine, İndiana Doğal Kaynaklar Kõlavuzuna, şirket 

kayõtlarõna, araç ruhsatõ yenileme hizmetine erişilebilmektedir. Aynõ bölümde; aylõk 35 

ABD Dolarõ karşõlõğõnda ihale izleme hizmeti de sunulmaktadõr. Bu hizmet ile abone 

olan şirketler ilgi sahalarõna giren konularda İndiana eyalet yönetimince 

gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin olarak elektronik posta ile haberdar edilmektedir. 

Aynõ bölümde, federal ve eyalet gelir vergilerine ilişkin formlara ulaşõlabilmekte ve 

kredi kartõ ile işlem yapõlabilmektedir. Bu hizmet, 1999 yõlõnda 530 bin İndiana vergi 

mükellefi tarafõndan kullanõlmõştõr. Benzer hizmet, kurumlar vergisi mükellefleri için de 

verilmeye başlanmõştõr.  

Site ana sayfasõnda sorgulama yapõlabilmekle birlikte, örneğin vergiler ile ilgili 

bir işlem yapõlmak istendiğinde ve sorgulama penceresine "tax filing" ibaresi 

yazõldõğõnda 57, sadece "tax" yazõldõğõnda ise 2719 kayõt alõnmaktadõr. Sadece hava 

durumunu öğrenmek isteyen bir kullanõcõnõn "weather" kelimesi ile sorgulama 

yapmasõ 791 kayõtla sonuçlanmaktadõr. Kullanõcõnõn, bu kayõtlar arasõnda kendi işine 

yarayacak olanõ zaman kaybetmeden ve kolaylõkla bulmasõ olanaksõzdõr. Dolayõsõyla, 

İndiana Eyaleti örneğinde yer alan arama-sorgulama sisteminin kullanõcõya kolaylõk 

sağladõğõndan bahsedilmesi güçtür.  
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7.5. Elektronik Devlet Uygulama Örneklerinden Çõkarõlabilecek 

Sonuçlar ve Özet 

Yukarõda özetlenen elektronik devlet modeli örnekleri incelendiğinde, ideal bir 

uygulamanõn nasõl olmasõ gerektiği, başka bir ifade ile bilgisayar ekranõndaki devletin 

hangi özelliklerinin ön plana çõkartõlmasõ ve hangi işlevleri yerine getirmesi gerektiği 

hususu açõklõk kazanmaktadõr.  

Aşağõdaki tabloda ideal elektronik devletin karakteristikleri sõralanmõş ve İndiana 

Eyaleti elektronik devlet uygulamasõ, söz konusu özellikler açõsõndan değerlendirmeye 

tabi tutulmuş, iki uygulama arasõndaki benzerlikler ve farklõlõklar gösterilmeye 

çalõşõlmõştõr. Karşõlaştõrma için İndiana Eyaleti'nin kullanõlmasõndaki temel amaç, 

yetkin uygulamalar arasõnda gösterilen bir yerel uygulamanõn dahi ideal elektronik 

devlet yapõsõna ne kadar uyum sağlayabildiğinin görülebilmesidir. Karşõlaştõrma 

tablosunda kullanõlan parametrelerin, ideal bir elektronik devlet tasarõmõnõn başta 

gelen unsurlarõ olduğu düşünülmekle birlikte, bunlara yenileri eklemek ve 

değerlendirmeye temel teşkil edecek karakteristikleri çoğaltmak mümkündür.   

Tablo 5: İndiana Eyalet Web Sayfasõ ile İdeal Elektronik Devlet Web 
Sayfasõ Temel Özelliklerinin Karşõlaştõrmasõ 
Özellik İndiana 

Eyaleti örneği 
İdeal E-

devlet örneği 
Müşteri-vatandaş yaklaşõmõ + + 
Tek duraklõ hizmet anlayõşõ - + 
Konu bazlõ-sürekli sistem (tematik yaklaşõm)  - + 
İçerik zenginliği (bilgi verme kapasitesi) + + 
Bilgiye ulaşõm kolaylõğõ - + 
Açõklõk, şeffaflõk + + 
Ana sayfa tasarõmõnõn etkililiği + + 
Ana sayfa tasarõmõnõn kullanõşlõlõğõ - + 
Arama-sorgulama sistemi - + 
İşlem yapabilme kapasitesi -/+ + 
Tam otomasyon (işlemin elektronik ortamda 
başlatõlmasõ ve bitirilmesi)  

- + 

Kullanõcõ katõlõmcõlõğõ  + + 
Ucuzluk -/+ + 
İdeal e-devlete uygunluk oranõ (%) 46,2 100 
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Yukarõdaki değerlendirme õşõğõnda; İndiana Eyaleti elektronik devlet örneğinin, 

kullanõcõ ihtiyaçlarõna kõsmen (yaklaşõk olarak % 46 oranõnda) cevap verebilen yerel 

bir elektronik devlet örneği olduğu, bununla birlikte, eksiklikleri ve kullanõcõya 

yeterince kolaylõk sağlamayan yönleri ile daha önceki bölümlerde tarif edilmeye 

çalõşõlan ideal sisteme tam olarak uygun olmadõğõ söylenebilir. Ancak karşõlaştõrmanõn, 

merkezi ve yerel kamu yönetim sistemlerini temsil eden iki farklõ sistem açõsõndan 

yapõldõğõ unutulmamalõdõr. Merkezi bir sistemde, yeteri kadar detaya girilemezken, 

yerel sistemde daha sõnõrlõ bir kullanõcõ kitlesine, merkezi idare açõsõndan detay gibi 

görünen konularda daha kaliteli hizmet vermenin amaçlanmasõ da mümkündür. 

Örneğin, İndiana Eyaletinde trafik cezalarõ ile ilgili sorgulama için belirli bir ücret 

ödenmesi gerekmesine rağmen, daha detaylõ hizmet sunulmaktadõr. Bu bakõmdan, 

merkezi ve yerel yönetimlere ait elektronik devlet uygulamalarõnõn karşõlaştõrõlmasõ 

bazõ kriterler açõsõndan hatalõ ya da haksõz değerlendirmelere yol açabilir.  

Diğer taraftan, ölçeğin büyümesiyle birlikte içerik detaylarõnõn merkezi yönetim 

açõsõndan karşõlanmasõnõn hem pratik hem de ekonomik açõdan giderek güçleşeceği 

göz önünde bulundurularak, elektronik devletin detay gerektiren içerik ve 

uygulamalarõnõn, sõnõrlõ bir bölgede yaşayan vatandaşlarõn kamu hizmetlerini yürüten 

yerel yönetimlerin gözetim ve sorumluluğuna bõrakmanõn daha rasyonel olacağõ 

düşünülebilir. Ancak, bu yöntem izlendiğinde dahi, elektronik devlet uygulamasõ bir 

bütün olarak düşünülmeli ve yukarõda yer verilen özellikler açõsõndan birbirine uyumlu 

ve önceden belirlenmiş standartlara uygun olacak modeller geliştirilmelidir.  

8. TÜRKİYE'DE ELEKTRONİK KAMU BİLGİ ALTYAPISI VE ELEKTRONİK 

DEVLET UYGULAMA OLASILIĞI 

8.1. Genel 

Elektronik devlet uygulamasõnõn, kamu bilgi kaynaklarõ, kamu bilgi stoku ve 

bunlarõn paylaşõmõ ile çok yakõn bir ilişkisi bulunmaktadõr. Esas olarak, geleneksel 

devlet yaklaşõmõna karşõlõk olarak elektronik devlet (ya da sayõsal devlet) yaklaşõmõnõn 

hayata geçirilmeye çalõşõlmasõnõn ve elektronik devlet uygulamasõna geçiş 

hazõrlõklarõnõn temelinde, "karşõlõklõ yönetmek" olarak ifade edilebilen "governance" 

kavramõ bulunmaktadõr. "Yöneten" ve "talep eden" geleneksel devlet, elektronik 
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devlet yaklaşõmõ ile "karşõlõklõ yönetilen (ya da vatandaşlarõn da kamu hizmetlerini 

yönlendirebildiği)" ve "taleplere en iyi şekilde cevap veren" bir yapõya dönüşmektedir. 

Daha önce de vurgulandõğõ gibi, iyi işleyen bir yönetim mekanizmasõnõn bilginin uygun 

şekilde toplanmasõ, kullanõlmasõ ve paylaşõlmasõ esasõna dayandõğõ düşünülürse, böyle 

bir yapõnõn ana unsurunun da, çeşitli kamu birimlerinde üretilen ve/veya toplanan 

bilginin kurumlar, bireyler ve özel kesim tarafõndan ortak paylaşõmõ olacağõ gerçeği 

kendiliğinden ortaya çõkmaktadõr. Somut bir görüntüsü ve şekli olmamakla birlikte 

devlet; doğasõ, çalõşma şekli ve bağlantõlarõ itibarõyla tüm hasadõn toplandõğõ bir tahõl 

silosu gibi pek çok bilginin de sahibi ya da toplayõcõsõdõr. Gerek geçmişe, gerekse 

günlük yaşama ve kõsa, orta ve uzun vadeli gelişme beklentilerine ilişkin hemen her 

konudaki bilgiler genellikle devletin elinde bulunmaktadõr. Söz konusu bilgi stokunun 

yanõ sõra devlet kendi işleyişi içerisinde büyük miktarda bilgiyi de üretebilme 

yeteneğinde ve kapasitesindedir. Ortaya çõkõş amacõna paralel olarak devlet, 

mevcudiyetinin temel nedeni olan vatandaşa hizmet yaklaşõmõ çerçevesinde, 

kendisine coğrafi, anayasal ve duygusal bağlarla bağlõ olan vatandaşlarõnõn 

yaşamlarõnõ kolaylaştõrmalõ, ekonomik ve sosyal refahõn artmasõ ve yaygõnlaşmasõ için 

gerekli ortamõ hazõrlamalõdõr. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesi ölçütü bakõmõndan; bilgiyi 

üretme, bilgi stokunu artõrma ve paylaşma yeteneğinin bazõ durumlarda sanayileşme 

ve üretim yeteneğine tercih edildiği günümüzde, toplumsal refahõnõn ancak bilgi 

üretimi ve paylaşõmõ yoluyla artõrõlabileceği düşüncesi giderek hakim olmaktadõr.  

Çok yakõn zamana kadar, emsallerine benzer şekilde, büyük ölçüde yazõlõ 

materyale dayanan ve elektronik ortama taşõnmamõş olan Türk kamu bilgi altyapõsõ, 

henüz emekleme döneminde olmakla birlikte, tüm dünyadaki gelişmelere koşut 

olarak ağ teknolojisi ile tanõşmaya başlamõştõr. 

Bu bölümde, ülkemizdeki çeşitli kamu birimlerinin gerçekleştirdikleri çalõşmalar 

ve bu konudaki hazõrlõklar özetlenecektir. Söz konusu çalõşmalar başlangõç açõsõndan 

olumlu görülmekle birlikte, Türkiye'de halen uygulanmakta olan on-line kamu hizmeti 

sunumunun gerçek anlamda elektronik devlet uygulamalarõ çerçevesinde 

açõklanamayacağõ açõktõr. Kamu birimlerinin çabalarõ bireyseldir ve genellikle tek 

taraflõ bilgi aktarõmõ şeklindedir. İçerik olarak zengin olan ve "hizmet sunumu-

vatandaş talebi" ilişkisini karşõlõklõ olarak kuran az sayõda örnek vardõr. Halihazõrda, 
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Türk kamu yönetimi sistemi içerisinde yer alan başlõca kurumlar bir İnternet web 

sayfasõna sahip bulunmaktadõr. Ancak, sunulan hizmetler genellikle kurumun faaliyet 

alanõ ve bununla ilgili diğer konularda bilgi verme amacõna yöneliktir. Bunun dõşõnda 

(interaktif) hizmet veren kurumlar parmakla sayõlacak kadar azdõr.  

Elektronik devlet uygulamalarõnõn başlatõldõğõ ya da kamu bilgi altyapõsõnõn 

gelişmiş iletişim ağlarõ yardõmõyla yaygõn olarak paylaşõma açõk olduğu ülkelere 

bakõldõğõnda bazõ ortak özellikler göze çarpmaktadõr. En başta, söz konusu ülkeler 

ekonomik bakõmdan gelişmiş ülke sõnõfõndadõr. Portekiz hariç (ki 10 bin dolarõn 

üzerindedir), diğer ülkelerin kişi başõna Gayri Safi Yurtiçi Hasõlasõ 20-30 bin dolar 

aralõğõndadõr. Ayrõca, bu ülkelerde elektronik devlet uygulamalarõna geçiş talebi 

genellikle vatandaşlardan gelmiş, hükûmetler de buna uygun olarak gerekli 

düzenlemeleri yapma yoluna gitmişlerdir. Diğer taraftan, Türkiye gibi kamu hizmeti 

sunumunun çeşitli nedenlerle (bürokrasi, uygulanmakta olan istihdam politikasõ, 

kaynak yetersizliği ve kaynak kullanõmõnda düşük etkinlik, altyapõnõn yetersizliği, 

coğrafi yapõ vb.) maliyetli olduğu ülkelerde söz konusu hizmet sunumunun ortalama 

birim maliyetinin mümkün olduğunca azaltõlmasõ amacõyla bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin imkanlarõndan yararlanõlmasõ gerekmektedir. Bu durum, aynõ zamanda 

gelişmekte olan bir ülkenin elektronik devlet uygulamasõ karşõsõndaki ikilemidir. 

Ülkemizde bir yandan kamu hizmetlerinde etkinlik ve dolayõsõyla aynõ hizmetleri daha 

az maliyetle ve daha kaliteli şekilde sunma ihtiyacõ sürerken, diğer yandan da söz 

konusu teknolojileri içeren altyapõnõn kurulmasõndaki mali, idari ve diğer güçlükler 

kendini hissettirmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanõldõğõ 

elektronik devlet uygulamalarõ büyük miktarlara varan, pahalõ altyapõ yatõrõmlarõ 

gerektirdiğinden, ödedikleri vergilerle kamu hizmetlerinin sunumunu finanse eden 

vatandaşlarõn orta veya uzun vadede gerçekleştirilecek ve kendilerine sunulan 

hizmetlerin kalitesini ve etkinliğini büyük ölçüde artõracak elektronik devlet oluşumu 

için gerekli olan söz konusu pahalõ ve bir ölçüde riskli yatõrõmlara ikna edilmesi 

gerekmektedir.  
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8.2. Türkiye'de Kamu Bilgi Altyapõsõ Kurulmasõna Yönelik Kararlar ve 
Çalõşmalar 

Bilgi altyapõsõ, bilim ve teknoloji alanõndaki gelişmelerle doğrudan bir ilişkiye 

sahiptir. Özellikle, yakõn dönemde başlayan küreselleşme akõmlarõ, toplumsal yaşamõ 

da etkilemiş ve ülkeleri bilim ve teknolojiyi ekonomik ve sosyal faydaya 

dönüştürebilme yeteneklerini sonuna kadar zorlamaya itmiştir. Bu yeteneğin 

geliştirilmesi için eldeki en uygun araç, bilgisayarlar ve haberleşme-iletişim kanallarõ 

ile bunlarõn bir bileşimi olan ağ teknolojilerinden oluşan "bilgi ve iletişim 

teknolojileri"dir. Söz konusu teknolojilerin yoğun kullanõmõ ile kendini gösteren bilgi 

çağõ, öncelikle özel kesimi içine almõş ve giderek kamu kesimine ulaşmõştõr.  

Türkiye'de bilim ve teknoloji politikalarõnõn oluşturulduğu en üst düzeydeki karar 

alma mekanizmasõ Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafõndan işletilmektedir. 

1983 yõlõnda kurulmuş olan BTYK, yukarõda özetlenen gelişmeleri değerlendirerek, 

1997 Ağustos ayõnda bir dizi karar almõştõr. Alõnan 29 karardan 3'ü doğrudan doğruya 

bilgi altyapõsõnõn kurulmasõna ilişkindir. Bu üç karar şunlardõr: 

1) Ulusal Enformasyon Altyapõsõ Ana Planõnõn (TUENA) hazõrlanmasõ, 

2) Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinin (ULAKBİM) kurulmasõ, 

3) Elektronik Ticaret Ağõ kurulmasõ.  

Bu kararlar arasõnda, elektronik devlet yaklaşõmõ açõsõndan üzerinde en çok 

durulmasõ gerekeni, Ulusal Enformasyon Altyapõsõ Ana Planõnõn hazõrlanmasõ ve buna 

bağlõ olarak ortaya çõkacak oluşumlar konusunda alõnan karardõr. Karar metninde yer 

alan ifadeler, bilgi çağõna girmekte olan bir Türkiye'yi anlatmaktadõr. Karar, esas 

itibariyle 1995 yõlõnda başlatõlan Bilim ve Teknolojide Atõlõm Projesine ilişkin 

çalõşmanõn geldiği noktayõ da işaret etmektedir. Çalõşma, Ulaştõrma Bakanlõğõnõn 

koordinatörlüğünde ve TÜBİTAK'õn sekreterliğinde yürütülmüştür. Ayrõca, Türk 

Telekom A.Ş., Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfõ (TTGV) ve Türk Elektronik 

Sanayicileri Derneğinden de ayni ve nakdi destek sağlanmõştõr.  
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Kararõn giriş kõsmõnda37, kurulmasõ öngörülen bilgi altyapõsõnõn nasõl olmasõ 

gerektiğini özetlenmektedir: 

"� İnsanlarõmõza, vergi, tapu ve kadastro, nüfus, adli kayõt vb. kamu 

hizmetlerine; bankacõlõk ve sigortacõlõk hizmetlerine, evinden/işyerinden erişme 

imkanõnõ sağlayacak;  

� uzaktan eğitim, uzaktan sağlõk hizmetleri verilmesini mümkün kõlacak ve 

böylece, gelişmiş merkezlerin imkanlarõnõ anõnda, ülkenin her köşesine taşõyacak;  

� evinde oturup uzaktan hizmet verme ve artõk büyük merkezlerde oturmuyor 

olsalar bile, emekli konumundaki yurttaşlarõn bilgi ve deneyiminden istendiği anda 

yararlanma imkanõnõ getirecek;  

� sanayi kuruluşlarõnõn, başka merkezlerdeki uzmanlardan, tasarõmcõlardan, 

araştõrmacõlardan, danõşmanlardan yararlanabilmelerine imkan verecek;  

� dünyanõn neresinde olursa olsun, bilgi kaynaklarõna, çok yüksek hõzlarda ve 

anõnda erişmeyi sağlayacak;  

� elektronik ticaret kolaylõğõnõ getirecek;  

� ve bütün bu imkanlardan-kolaylõklardan, 2000�li yõllarõn hedefi olarak, 30 

milyon abonenin yararlanmasõnõ gerçekleştirecek;  

kõsacasõ, toplumumuzu, geleceğin enformasyon toplumuna/bilgi toplumuna taşõyacak 

bir megaproje olan Ulusal Enformasyon Altyapõsõ�nõn kurulmasõna yönelik, Ana Plan 

Çalõşmalarõ�na başlanmõş olmasõ son derece memnuniyet verici bir noktadõr. Bu 

çalõşmalarõn her aşamasõ, konunun önemi nedeniyle, Başbakanlõk ve Kurulumuzca da  

yakõndan izlenecektir. Bunu sağlamak üzere, Ulaştõrma Bakanlõğõ ve TÜBİTAK, bu 

çalõşmalarõn hangi aşamaya geldiğini, gelinen aşamada ortaya çõkan bulgularõ ve bu 

bulgularõn õşõğõ altõnda, hemen alõnmasõ gereken önlemler varsa bunlarõn neler 

olduğunu gösteren raporlarõ, çalõşma tamamlanõncaya kadar, düzenli olarak, 

Başbakanlõğa ve Kurulumuza da sunmakla görevli kõlõnmõşlardõr." 

                                                           
37 BTYK 25 Ağustos 1997 toplantõsõnda Ulusal Enformasyon Altyapõsõ Ana Planõ hakkõnda alõnan 1 No'lu 
Karar. <www.tubitak.gov.tr/btpd/btspd/politika/k1.html.> 
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Yukarõdaki alõntõ, elektronik devlet yapõlanmasõna geçiş konusunda bir politika 

içeren ilk resmi belge niteliğindedir. Aynõ belgede, kamu hizmetlerinin uzaktan hõzlõ 

erişimle yürütülmesi için gerekli hazõrlõklarõn "Kamu-Net" Projesi ile yürütülmesi de 

öngörülmekte ve içeriği açõkça belirtilmese de "uzaktan erişimli kamu hizmetleri"nden 

bahsedilmektedir.  

BTYK'nun 1997 yõlõnda almõş olduğu kararlar doğrultusunda başlatõlan 

çalõşmalarõn sonuçlarõ ise Kurul'un 1998 yõlõnda yapõlan toplantõsõ neticesinde kabul 

edilen raporda38 özetlenmekte ve bir sonraki dönem için yeni kararlar alõnmaktadõr.  

Raporun üzerinde önemle durulmasõ gereken yönü; Ulusal Enformasyon 

Altyapõsõ�nõn kurulmasõna yönelik Ana Plan Çalõşmalarõnõn maliyetine ilişkin tahminlerin 

yapõlmõş olmasõdõr. Buna göre; takip eden 10 yõlda, 15 milyar Dolarõ şebeke, 20 milyar 

Dolarõ da uç birimler (terminaller) için olmak üzere, toplam 35 milyar Dolar 

mertebesinde harcama yapõlacaktõr.  

Raporda dikkati çeken bir başka husus da kamu sistemi içerisinde kurulacak bir 

"bilgi anayolu" kavramõndan ilk kez bahsedilmesidir. Bununla birlikte, daha önceki 

raporda içeriği belirtilmeyen Kamu-Net Projesinin kapsamõ da ortaya çõkmaktadõr. 

Rapora göre; hem söz konusu Proje, hem de bilgi anayolu kavramõyla öncelikle kamu 

kurumlarõnõn kendi içlerinde ve birbirleriyle ağ teknolojisi aracõlõğõyla iletişim kurmalarõ 

amaçlanmaktadõr. Raporda ayrõca, kamu hizmetlerinden yararlanacak bireyler ile olan 

ilişkileri elektronik ortamda yürütmek için bu ağ sistemleri ile İnternet arasõnda belirli 

noktalarda bağlantõlar sağlanabileceğinden de bahsedilmektedir.  

Anlaşõlacağõ gibi, BTYK Kararlar seti iyi niyetle ve ileri görüşlülükle hazõrlanmõş, 

yol gösterici kararlardõr. BTYK tarafõndan alõnan kararlar elektronik devlet kavramõna 

yakõnlaşma açõsõndan alõnan ilk resmi kararlar seti olmasõ yönüyle büyük öneme 

sahiptir ve TUENA Raporu39 da kamu hizmetlerinin elektronik ortamlarda yürütülmesi 

hususunda çalõşmalarõn yer aldõğõ ilk resmi rapor olmasõ açõsõndan önemlidir. Bu 

çerçevede oluşturulan TUENA Raporu, Türkiye bilgi altyapõsõnõn mevcut durumunun 

                                                           
38 BTYK 30 Mayõs 1998 toplantõsõnda Ulusal Enformasyon Altyapõsõ Ana Planõ hakkõnda alõnan 1 No'lu 
Karar. <www.tubitak.gov.tr/btpd/btspd/btyk/kararlar.html#karar1.> 
39 TUENA Raporu'nun tamamõ  için bkz.: <www.tuena.tubitak.gov.tr.> 
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belirlenmesi ve geliştirilmesi amacõyla geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde 

hazõrlanmõştõr. Raporda, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulmasõna, yani 

Raporun kendi deyimiyle "kamunun enformatizasyonuna" ilişkin hususlara yer 

verilmiş ve konu daha çok teknik bazda ele alõnmõştõr.  

Diğer taraftan, yine BTYK kararlarõ çerçevesinde yayõmlanan 1998/13 no'lu 

Başbakanlõk Genelgesi ile Kamu-Net Üst Kurulu kurulmuştur. Söz konusu Kurul 

tarafõndan koordine edilen çalõşmalarõ içeren Mayõs 2000 tarihli "Ulusal Bilgi Sistemi 

Raporu"40, başlõca kamu birimlerinin birbirlerine ağ teknolojisi yardõmõyla bağlanarak 

hizmetlerin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkindir. Raporda, kamu hizmetlerinin 

bu şekilde yürütülmesi için kamu yönetiminin yeniden yapõlandõrõlmasõnõn gerekli 

olduğuna da deyinilmekte ve idari, mevzuat ve personel yapõlanmasõnõn nasõl olmasõ 

gerektiği kõsaca anlatõlmaktadõr. Bu yapõlanmalarla birlikte elektronik yönetimin 

oluşturulacağõ vurgulanmakta ve kamu birimlerinin bilişim sistemlerinin birlikte 

çalõşacağõ bütüne de "Ulusal Kamu Bilgisayar Ağõ (Kamu-Net)" adõ verilmektedir. 

Kamu-Net çerçevesinde, Başbakanlõk Yönetim Bilişim Sistemi yardõmõyla kamu 

birimleri arasõndaki iletişim ve yazõşmalarõn elektronik posta ile yapõlmasõ 

öngörülmektedir. Projede kapsanmasõ öngörülen diğer konulardan bazõlarõ ise 

şunlardõr: 

- Mevzuat Bilgi Bankasõ kurulmasõ, 

- Kamu kurumlarõnõn yazõşma ve dosyalama sisteminin oluşturulmasõ, 

- Hükûmet faaliyetlerinin İnternet ortamõnda izlenmesi, 

- Elektronik başvuru ve takibinin yapõlmasõ, 

- Kamu bilgisayar kullanõm durumunun izlenmesi, 

- Kamu yazõlõm merkezinin kurulmasõ, 

- Kamu kurumlarõnda "vatandaş sayfasõ" oluşturulmasõ, 

                                                           
40 "Ulusal Bilgi Sistemi", T.C.Başbakanlõk İdareyi Geliştirme Başkanlõğõ, Yönetim Bilişim Sistemi Merkezi, 
Mayõs 2000. 
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- Kamu kurumlarõnõn yeniden yapõlanma faaliyetlerinin izlenmesi, 

- Evrak akõş ve takibinin İnternet üzerinden yapõlmasõ. 

Raporda, sistemin sağlayacağõ temel faydalarõn; vatandaşa daha hõzlõ, kapsamlõ 

ve kaliteli hizmet verilmesi, hükûmete bilgiye dayalõ destek sağlanmasõ ve kamu 

kurumlarõnõn yeniden yapõlanmasõ için temel oluşturulmasõ olduğu belirtilmektedir.  

Türkiye'de TUENA ve Kamu-Net dõşõnda, bazõ kamu kurumlarõ tarafõndan kendi 

hizmetleri ile ilgili olarak başlatõlan ve çeşitli safhalara ulaşmõş olan projeler de 

mevcuttur. Başbakanlõk Yönetim Bilişim Sistemi Merkezi tarafõndan, söz konusu 

projelerden bazõlarõ üzerinde ilgili kamu kurumlarõ ile birlikte çalõşõlmakta olduğu ve 

bunlarõn sayõsõnõn da 47'yi bulduğu ifade edilmektedir41. TUENA Raporunda42 yer alan 

ve söz konusu projelerin de aralarõnda olduğu düşünülen başlõca kamu projeleri 

aşağõdaki tabloda özetlenmektedir: 

Tablo 6: TUENA Raporu ve KAMU-NET Kaynaklarõndan Derlenen Projeler 
Listesi 
 Proje Adõ İlgili Kamu Kurumu 
1 MIS Projesi 
2 TAP (Tarõmsal Araştõrma Projesi) 
3 TUYAP Tarõmsal Uygulama, Araştõrma ve Yayõm 

Projesi 

Tarõm Bakanlõğõ 

4 MEB-NET (MEB Yönetim Bilgi Sistemi) 
5 MEB-SİS (İLSİS, OKULSİS, PERSİS Projeleri) 
6 BİLDEMER (Bilgisayar Destekli Meslek Rehberliği 

Projesi) 
7 DÖNERSİS Projesi 
8 Etkileşimli Uzaktan Eğitim Kablo Yayõncõlõğõ 

Uygulamalarõ Projesi 
9 Açõk Öğretim Lisesi Projesi 

Milli Eğitim Bakanlõğõ 

10 EMP (Eğitimde Modernizasyon Projesi)  
11 SSK Projesi 
12 Bağ-Kur Projesi 

Çalõşma Bakanlõğõ 

13 Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi Orman Bakanlõğõ 
 
 

                                                           
41 Başbakanlõk İdareyi Geliştirme Başkanõ Prof.Dr.Gürol Banger ile yapõlan mülakat, Bthaber, Sayõ 285, 
11-17 Eylül 2000, s. 24. 
42 TUENA, Altyapõ Planlamasõ: Alt İş Paketi Raporu, Mayõs 1998. 
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14 MB Projesi 
15 GELNET Projesi (Gelirler Gn.Md.) 

Maliye Bakanlõğõ 

16 VEDOP Projesi (Vergi Daireleri Otomasyonu)  
17 Saymanlõk Projesi  
18 Emekli Sandõğõ Projesi 
19 Hukuk Bilişim Sistemi Projesi 
20 TAKBİS Projesi (Tapu Kadastro Bilişim Sistemi) 
21 Milli Emlak Projesi 

 

22 İHRACAT-NET Projesi (Dõş Ticaretin İzlenmesi) Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ 
23 HAZİNE-NET Projesi Hazine Müsteşarlõğõ 
24 ETSOP (Elektronik Ticaret Stratejik Odak Noktasõ  

Projesi)  
TÜBİTAK-BİLTEN 

25 BİLGE-EDİ Projesi 
26 GİBOS Projesi 

Gümrük Müsteşarlõğõ 

27 EFT-I Projesi 
28 EFT-II Projesi 
29 EMKT (Elektronik Menkul Kõymet Sistemi Projesi) 
30 Ulusal Veri Tabanlarõ Projesi 

T.C. Merkez Bankasõ 

31 Borsalararasõ Bilgi Ağõ Projesi 
32 Odalararasõ Bilgi Ağõ Projesi 

TOBB 

33 GTP-NET Projesi (Küresel Ticaret Noktasõ Projesi) İGEME 
34 Ofisten Ticaret Projesi Orta Anadolu İhracatçõ 

Birlikleri (OAİB) 
35 TSİM Projesi 
36 ÇKYM Projesi 
37 HBS Projesi 

Sağlõk Bakanlõğõ 

38 MERNİS Projesi 
39 İLEMOD Projesi (İl Envanterinin Modernizasyonu) 

İçişleri Bakanlõğõ 

40 POL-NET 2000 Projesi 
41 Mobil Bilgisayar Projesi 

 Ayrõca, 33 değişik Proje 

Emniyet Gn.Md. 

42 Adli Sicil Projesi Adli Sicil Gn.Md. 
43 Elektronik Ticaret Projesi 
44 KOSBİLTOP (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Bilgi 

Toplama Projesi)  

Sanayi Bakanlõğõ 

45 KOBİ-NET KOSGEB 
46 Havale Çek Tahsilat Gişeciliği Projesi 
47 OCR Projesi (Optik Karakter Tanõma) 
48 Elektronik Tartõ ve Bilgisayar Projesi 
49 İnternet Projesi  

Posta İşletmesi Gn.Md. 

50 TCK Projesi 
51 Yol Bilgi Ağõ Projesi 
52 Otomatik Geçiş Sistemi Projesi (OGS) 
53 Trafik Yönetim Sistemi Projesi (TYS) 
54 Acil Haberleşme Sistemi Projesi 
55 Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi  

Karayollarõ Gn.Md. 
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56 Rezervasyon ve OMIS (Operasyonel Yönetim 

Bilişim Sistemi) Projesi 
57 CTC (Merkezi Trafik Kontrol Projesi) 

TCDD Gn.Md. 

58 Elektronik Bilet Projesi  THY Gn.Md. 
59 TURİZM-NET Projesi 
60 TURSAB Projesi 
61 Yurtdõşõ Bürolara Otomasyon Projesi 

Turizm Bakanlõğõ 

Kamu kurum ve kuruluşlarõ tarafõndan yürütülen projeler yukarõda sayõlmakla 

birlikte, söz konusu kamu projelerine ayrõlan finansal kaynağõn büyüklüğünün ne 

olduğu konusunda ayrõntõlõ bilgi temin edilememektedir. Bunun başlõca nedeni, bu 

konudaki en temel kaynak olan yõllõk kamu yatõrõm programlarõnda bilgi ve iletişim 

teknolojilerine yapõlan ya da yapõlmasõ öngörülen yatõrõm tutarlarõnõn ayrõ bir kalemde 

gösterilmemesidir. Dolayõsõyla, Türkiye'de kamu kesiminin bilgi ve iletişim 

teknolojilerine yaptõğõ ya da yapmayõ planladõğõ yatõrõm miktarõ bilinmemektedir. Bu 

bakõmdan, kamunun günümüze kadar yaptõğõ ya da ileriye dönük olarak yapmayõ 

programa bağladõğõ yatõrõm tutarlarõ konusunda tahminler yapmak mümkün 

olamamaktadõr43. Yatõrõm Programõnda bazõ projeler proje adõyla değil "bilgisayar 

alõmõ" ya da makine-teçhizat alõmõ" şeklinde gözükmekte, bazõlarõ da ana projenin bir 

alt parçasõ olarak değerlendirildiğinden bu şekilde dahi izlenememektedir. Bu durum, 

kamu yatõrõm programõnda yer alan projelerin bilinen proje isimleri ile 

karşõlaştõrõlmasõna engel olmaktadõr. Bu kõsõtlayõcõ durum çerçevesinde, 2000 Yõlõ 

Yatõrõm Programõnda yer alan ilgili projeler ayrõ ayrõ değerlendirilerek aşağõda 

özetlenen tabloya ulaşõlmõştõr.  

Tablo 7'de görüleceği gibi, Yatõrõm Programõ ile TUENA Raporunda yer alan ve 

yukarõda listesi verilen projelerden tanõmlarõ ya da isimleri birbirine benzeyenlerin 

sayõsõ sadece 12'dir. Raporlarda yer alan ya da Başbakanlõk İdareyi Geliştirme 

Başkanlõğõ kapsamõnda yürütüldüğü belirtilen bazõ projelere Yatõrõm Programõnda 

neden yer verilmediği sorusuna cevap bulunmasõ gerekmektedir.  

                                                           
43 Dolayõsõyla, elektronik devletin ortaya çõkma nedenlerinin en başõnda gelen; bilgilerin açõk, şeffaf ve 
paylaşõlabilir olmasõ ilkesi daha başlangõçta zedelenmektedir. Sõnõrlõ kamu kaynaklarõnõn etkin kullanõmõ 
anlayõşõ çerçevesinde bilgi ve iletişim teknolojilerine yapõlan ve yapõlacak kamu yatõrõmlarõnõn mutlaka 
bilinmesi ve izlenmesi gerekmektedir. Belirsizliğin hakim olduğu bir alanda özel sektörün yatõrõmlarõnõn 
planlanmasõ da güç ve en azõndan gecikmeli olmaktadõr.  
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Tablo 6'da 61 (veya daha da çok) olduğu belirtilmesine ve Kamu-Net yönetimi 

tarafõndan da 47 projenin yürütüldüğünden bahsedilmesine rağmen Yatõrõm 

Programõndan izlenebilen projelerin sayõsõnõn sadece 12 olmasõ dikkat çekicidir. 

Bunlardan bazõlarõnõn kapsamõ bilinmemekle birlikte (örneğin; Emniyet Genel 

Müdürlüğü'ne ait Haberleşme Projesi) tabloya dahil edilmiştir. Söz konusu projelerin 

toplam tutarõ 174 trilyon TL'dir. 2000 yõlõnda, söz konusu projeler için kümülatif 

olarak 130 trilyon TL. harcanacağõ öngörülmekte ve bunlarda 4'ünün %100, 2'sinin 

ise %90 oranõnda finansal olarak gerçekleştirilmiş olacağõ beklenmektedir. Diğer 

projelerin yatõrõm programõnda nasõl yer aldõklarõ (eğer yer alõyorlarsa) ya da hangi 

projenin içerisinde bulunduklarõnõ belirleme ve izleme olanağõ bulunmamaktadõr. 

Dolayõsõyla, kamuya ait tüm yatõrõmlarõn yer aldõğõ ve izlendiği Kamu Yatõrõm 

Programõ, bu haliyle bilgi ve iletişim teknolojilerine yapõlan ve yapõlmasõ planlanan 

yatõrõmlarõn takibine imkan tanõmamaktadõr. Bu tür bilgilere ulaşõlamadõğõndan ya da 

her hangi bir sistematik yöntem ile düzenlenmediğinden, birbiriyle koordineli ya da 

birlikte yürütülmesi gereken işlerin gözden kaçmasõna, maliyet artõşõna ve tekrarlara 

neden olacaktõr. Bu son derece önemli bilgiye ulaşõlmasõ için, bu tür projelerin 

gerçekleşmeleriyle ilgili bilgilerin tek bir merkezden izlenmesi (bu konudaki yetenek 

ve deneyimleri doğrultusunda Devlet Planlama Teşkilatõ içerisinde söz konusu 

projelerin önerilmesi ve izlenmesi için ayrõ bir birim oluşturulmasõ mümkün ve gerekli 

görülmektedir) ve yatõrõm programlarõnda "makine-teçhizat, bilgisayar alõmõ" gibi 

proje karakteristiklerinin değil, bilinen proje isimlerinin ya da daha açõklayõcõ (en 

azõndan standart) karakteristiklerin kullanõlmasõ gerekir. Bundan başka, eğer bilgi ve 

iletişim teknolojilerine yatõrõm konusu, daha kapsamlõ bir projenin parçasõ ise, bilgi ve 

iletişim teknolojisi yatõrõmõnõn ya detayda belirtilerek ya da ana projeden ayrõlarak bir 

başka proje halinde gösterilmesi için kamu yatõrõm programõ formatõnda gerekli 

değişikliğin yapõlmasõ zorunludur.  

 Başlatõlan ve planlanan kamu çalõşmalarõna ve yatõrõmlarõna bakõldõğõnda, 

MERNİS ve MEBSİS gibi büyük ve toplumun tamamõnõ ilgilendiren projelerin yanõ sõra, 

kurumlarõn bireysel faaliyet alanlarõyla ilgili olan daha küçük projelerle de 

karşõlaşõlmaktadõr. Örneğin, vatandaşlõk bilgilerini içeren bir veri tabanõnõn 

oluşturulmasõna yönelik olan MERNİS projesi, kamunun yürüteceği birçok başka 
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çalõşmaya temel oluşturacak, elektronik devlete geçiş aşamasõnda da temel yapõ 

taşlarõndan biri olacaktõr. Elektronik devlet olarak ifade bulan, kamu hizmetlerine açõk 

ağ üzerinden tek-duraklõ-erişim modeline geçişte, genel amaçlõ ve büyük ölçekli 

projelerin yanõnda söz konusu diğer küçük ölçekli ve doğrudan kurum hizmetlerini 

ilgilendiren bireysel projeler de büyük öneme sahip olacaklardõr. Belirli bir geçiş 

döneminden sonra, her bir kurumun bünyesinde geliştirilmiş olan bireysel çalõşmalar 

bir araya getirilerek, elektronik ortama taşõnmõş olan kamu hizmetleri ağ teknolojisi 

ile tek bir merkeze taşõnacak ve elektronik devlet uygulamasõna geçiş sağlanacaktõr. 
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Tablo 7: 2000 Yõlõ Kamu Yatõrõm Programõnda Yer Alan Bilgi ve İletişim Teknolojisi Yatõrõmlarõ                 (Milyar TL) 

Kuruluş Proje  
Adõ 

Karakteristik Başlama-
Bitiş Tarihi 

Proje 
Tutarõ 

1999 Sonu 
Tahmini 
Harcama 

2000 
Yatõrõmõ 

Tahmini 
Gerçekleşme 

(%) 
Başbakanlõk Kamu-Net Projesi Makine-Teçhizat 1999-2000 5.000 - 5.000 100 
Gümrük 
Müsteşarlõğõ 

Gümrük İdaresi Oto. 
Projesi (GİBOS) 

Makine-Teçhizat 1995-2001 25.066 1.100 15.000 64 

Hazine 
Müsteşarlõğõ 

Hazine Veri Sistemleri 
Projesi 

Müşavirlik, 
Makine-Teçhizat 

1994-2000 4.761 4.266 495 100 

Hazine 
Müsteşarlõğõ 

Devlet Borçlarõ 
Muhasebesinin 
Otomasyonu Projesi 

Müşavirlik, 
Makine-Teçhizat 

1998-2001 2.059 603 545 56 

Sayõştay Bşk. Sayõştay Denetimini 
Geliştirme Projesi 

Müşavirlik, 
Makine-Teçhizat 

2000-2000 800 - 800 100 

Adalet 
Bakanlõğõ (Adli 
Sicil Gn.Md.) 

Adli Sicil Bilgisayar 
Alõmõ ve Onarõmõ 

Makine-Teçhizat 2000-2000 750 - 750 100 

İçişleri 
Bakanlõğõ 

MERNİS Projesi Müşavirlik, 
Makine-Teçhizat 

1997-2000 6.800 3.800 3.000 100 

Maliye 
Bakanlõğõ 

Kamu Mali Yönetim 
Projesi 

Müşavirlik, 
Makine-Teçhizat 

1995-2001 4.378 1.269 1.760 69 

Emniyet 
Gn.Md. 

Haberleşme Projesi Makine-Teçhizat 1991-2003 69.546 33.968 30.000 92  

Emniyet 
Gn.Md. 

Bilgi İşlem Projesi Makine-Teçhizat 1996-2003 33.325 10.723 20.000 92  

Tapu ve Kad. 
Gn.Md. 

TAKBİS Projesi Bilgi Sistemi 
Oluşturulmasõ 

1997-2001 20.737 285 100 2 

Tapu ve Kad. 
Gn.Md. 

GAPBİS Projesi Bilgi Sistemi 
Oluşturulmasõ 

1997-2000 984 19 35 5 

TOPLAM  (12 PROJE) 174.206 50.064 79.485  

Kaynak:2000 Yõlõ Yatõrõm Programõ, Devlet Planlama Teşkilatõ.
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 Kamu kesiminde bu hazõrlõklar ve proje çalõşmalarõ sürdürülürken, diğer 

taraftan, vatandaşlarõn bu konuda kamudan beklentilerinin de bilinmesinde büyük 

yarar vardõr. Daha önce de belirtildiği gibi, ideal bir devlet anlayõşõnõn ve bunun bilgi 

ve iletişim teknolojileri yardõmõyla gerçekleşen bir uzantõsõ olan elektronik devlet 

yaklaşõmõnõn hareket noktasõ vatandaşlarõn hizmet taleplerine en iyi şekilde cevap 

vermektir.  

Ülkemiz vatandaşlarõ arasõnda yapõlan ve 1997 yõlõ bilgilerini içeren bir anket 

çalõşmasõnda44 katõlõmcõlara sorulan ve kurulacak olan ulusal bilgi sistemi üzerinde 

taleplerinin öncelikle hangi hizmetlerde yoğunlaşacağõnõn belirlenmesine yönelik 

soruya verilen yanõtlara göre ilk beş hizmet şöyle sõralanmaktadõr: 

1) Dönemsel olarak ödenmesi gereken telefon, su, gaz, vergi vb. ile ilgili 

işlemleri yapmak, 

2) Dilekçe vermek ve cevap almak, 

3) Rezervasyon yaptõrmak, bilet vs. almak, 

4) Bilgi alõş-verişinde bulunmak; film, müzik, sanatsal etkinliklere erişim, 

5) Tartõşmalara, oylamalara katõlmak. 

Anket sonuçlarõ göstermektedir ki, Türkiye'de de vatandaşlarõn talepleri diğer 

ülkelerdekine benzer şekilde gerçekleşmektedir. Yukarõda sayõlan öncelikli hizmetler, 

vatandaşlar ile kamu birimlerinin en çok karşõ karşõya geldikleri hizmet sahalarõnõ 

içermektedir. Dolayõsõyla, elektronik devlet uygulamasõna geçilirken söz konusu 

taleplerin öncelikle karşõlanmasõna yönelik hazõrlõklar öngörülmelidir.   

Grafik 2'deki işlemler açõsõndan bakõlõrsa, yukarõda sayõlan önceliklerden ilki ve 

üçüncüsü değer ve güçlük derecesi en yüksek olan on-line işlemleri, ikinci ve 

dördüncü sõradakiler ise karşõlõklõ iletişim işlemlerini kapsamaktadõr. Beşinci sõrada yer 

alan tartõşma ve oylamalara katõlõm ise elektronik devletin en son gelinen noktasõnõ 

yani "elektronik demokrasi" denilen, demokratik katõlõmcõ sistemin elektronik 

uygulamasõnõ içermektedir. Doğaldõr ki, elektronik devlet uygulamasõnõn belirli 

safhalarõnda elektronik demokrasi uygulamalarõnõn yürütülmesi mümkündür. Örneğin, 

                                                           
44 TUENA, Durum Saptamasõ ve Dünyadaki Eğilimler İş Paketleri, Yönetici Özeti, s. 17, Ocak 1998. 
<www.tuena.tubitak.gov.tr.> 



İnce                                                                                                          Elektronik Devlet: Kamu Hizmetlerinin Sunulmasõnda Yeni İmkanlar 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/incem/e-devlet.pdf    83 

ABD'de bazõ yerel yönetim uygulamalarõnda vatandaşlar kavşak düzenlemelerinden, 

yaya geçitlerine, yol yapõmõndan, iskana açõlacak alanlara kadar çeşitli konularda 

fikirlerini elektronik posta uygulamasõ yardõmõyla bildirerek katõlõm 

sergileyebilmektedirler. Bu konuda gelinebilecek en son nokta, tüm siyasal seçim 

sisteminin elektronik ortama taşõnmasõdõr ki böyle bir uygulama için bir çok aşamadan 

başarõyla geçilmiş olmasõ gerekmektedir.    

Sonuç olarak, elektronik devlet uygulamasõ, geleneksel devletin içerisinde ve 

onun üzerine inşa edilmektedir. Kamu yönetimi içerisindeki mevcut kurumlar, 

elektronik devlete geçildiğinde iş görme yöntemleri değişse de yine benzer 

fonksiyonlarõ yürütmektedir. Aradaki fark, hizmet sunumundaki yeni yaklaşõmlardan 

ve hizmeti sunarken kullanõlan araçlarõndan kaynaklanmaktadõr. Dolayõsõyla, Türkiye 

gibi elektronik devlet uygulamasõna geçme düşüncesinde olan bir ülkenin kamu 

yönetimi sistemi içinde yer alan mevcut kurumlarõnõn öncelikle taşõdõklarõ hizmet 

sorumluluklarõ ve görevleri çerçevesinde bilgi ve iletişim araçlarõnõ kullanma 

kapasiteleri artõrõlmalõdõr. Hazõrlõk safhasõnda ise her bir kurum, belirli teknik, idari 

norm ve standartlar ile yasalar çerçevesinde halihazõrda sunduğu hizmetlerin 

kalitesinin nasõl artõrõlabileceği, nasõl vatandaş-merkezli hale getirilebileceği, bunun 

için ne kadar kaynak gerekeceği konularõnda ön çalõşma yapmalõdõr. Hazõrlõklara daha 

önce başlayan ülkelerin deneyimleri bu konuda büyük ölçüde yol göstericidir.     

Yukarõda anlatõlan hazõrlõklar ve çalõşmalar õşõğõnda bu aşamada, Türkiye'de 

elektronik devlet uygulamalarõ açõsõndan öncelikle yapõlmasõ gereken işlerin şunlar 

olduğu düşünülmektedir: 

1) Mutlaka lider inisiyatifi ile harekete geçilmelidir. Genel bir politika 

oluşturulmalõ, buna uygun stratejiler geliştirilmeli, uygulamalarõn belirlenen 

ilkelere ve standartlara uygun olmasõna dikkat edilmelidir. BTYK türü 

yapõlarda alõnan kararlarda õsrarlõ, teşvik edici ve ödüllendirici (en iyi 

uygulamalarõn ödüllendirilmesi gibi) olunmalõdõr. Ancak, uygulamanõn 

koordinasyonu ve izlenmesi daha esnek ve dinamik çalõşabilir bir yapõ 

içersinde sürdürülmelidir.  

2) MERNİS Projesi gibi kamu uygulamalarõ açõsõndan temel teşkil edecek 

projeler süratle sonuçlandõrõlmalõ ve güncellenmelidir.  
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3) Mutlaka vatandaş-merkezli uygulama yapõlmalõdõr. Bunun için, yukarõdaki 

anketi de içeren çalõşmalara dönemsel olarak devam edilmeli, kamu 

bilgilerinin paylaşõmõ konusunda esnek olunmalõ, yapõlacak harcamalar 

konusunda vatandaş desteği mümkün olduğunca alõnmalõdõr.  

4) Mutlaka belirli bir finansal kaynak ayrõlmalõ, projeler, harcamalar ve 

gerçekleşmeler belirli bir merkezden koordine edilmeli ve dikkatle 

izlenmelidir. Bu konudaki çalõşmalar, bir kurumun bilgi işlem merkezi 

tarafõndan değil, bu konuda deneyimli bir kurum tarafõndan (Devlet 

Planlama Teşkilatõ gibi) koordine ve takip edilmelidir.  

5) Her kurum, kendi bünyesinde ve kendi görev ve yetkileri çerçevesinde 

elektronik devlet uygulamalarõna uygun olan alanlarõ belirlemeli ve bu 

konuda çalõşmalarõ başlatmalõdõr.  

6) Mutlaka özel kesimden destek alõnmalõdõr. Kamu kaynaklarõ yerine, özel 

sektör kaynaklarõnõn harekete geçirilmesi ve uygulamalarõn kamu maliyesi 

üzerindeki yükünün hafifletilmesi hususu gözetilmelidir.    

8.3. Türkiye'de Mevcut Kamu İnternet Uygulamalarõ 

Bu bölümde, kamu kurum ve kuruluşlarõnõn İnternet ortamõnda sunduklarõ 

hizmetler incelenecektir. Söz konusu incelemenin ana gayesi, her ne kadar ideal 

elektronik devlet uygulamasõna uygun olmasa da, ileride oluşturulacak elektronik 

devletin temel yapõ taşlarõnõ teşkil edecek olan bireysel kamu çalõşmalarõnõn bir 

analizini yapmak ve bu konuda yapõlabilecekler hakkõnda yol göstermektir. Bölüm 

içerisinde ayrõca, aşağõdaki tabloda yer alan bilgiler õşõğõnda genel bir 

değerlendirmeye yapõlmõş ve Türkiye'de elektronik devlet uygulamasõ imkanlarõ 

tartõşõlmõştõr. Bu çerçevede, olabilecek tüm kamu birimleri kapsanmaya çalõşõlmõş, 

bunun için de Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafõndan 1998 yõlõnda 

güncellenen T.C.Devlet Teşkilatõ Rehberi esas alõnmõş, bununla birlikte liste amaca 

uygun olarak kõsaltõlmõştõr. Aşağõdaki tabloda, devlet teşkilatõ içerisinde yer alan kamu 

kurum ve kuruluşlarõ ile bunlardan Kasõm 2000 itibariyle İnternet ortamõnda erişilebilir 
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olanlarõn web adresleri ve site içerikleri ile ilgili bilgiler sõralanmaktadõr45. Tablonun 

"İçerik ile ilgili Açõklama" sütununda verilen bilgilerin takibini kolaylaştõrmak açõsõndan 

kodlama yöntemi kullanõlmõştõr.  

Söz konusu kodlamada; 

B :  Hizmetin tek yönlü bilgi vermeye yönelik olduğunu;  

İ : Karşõlõklõ iletişime olanak sağladõğõnõ (elektronik posta uygulamasõ olan 

adresler de bu kapsama dahildir);  

T : Resmi belge niteliğinde bilgi alõşverişi yapõlabildiğini (formlarõ elektronik 

ortamda sağlayanlar da dahil edilmiştir)46;  

H : Kurumun web sitesinin hazõrlandõğõnõ;  

Y : Kurumun web sitesinin bulunmadõğõnõ ifade etmektedir. 

Tablo 8: Kamu Kurum ve Kuruluşlarõnõn Web Sayfasõ Adresleri ve İçerik 
Değerlendirmesi  

Kurum Web Adresi İçerik ile ilgili 
Açõklama 

I. TEMEL ORGANLAR 
Yasama: 
TBMM Başkanlõğõ www.tbmm.gov.tr B 
Yürütme: 
Cumhurbaşkanlõğõ www.cankaya.gov.tr B 
Bakanlar Kurulu www.basbakanlik.gov.tr/ 

bakanlarkurulu/57/index.html 
B, İ 

Yargõ: 
Anayasa Mahkemesi - Y 
Yargõtay www.yargitay.gov.tr B, İ 
Danõştay - Y 
Sayõştay www.sayistay.gov.tr B, İ 

 
 
 
                                                           
45 Tabloda yer alan içerik ile ilgili bilgilerin, kõsa ancak web sitesi hakkõnda fikir verebilecek şekilde ve 
mümkün olduğunca standart kriterlere göre değerlendirilmesine özen gösterilmiştir. Söz konusu tablo 
hazõrlanõrken, kamu kurumlarõna ait web adreslerini listeleyen kaynaklardan (örneğin; 
www.bilkent.edu.tr/bilkent/int-services/index.html; www.hun.edu.tr/turkce/hizmetler/servis/turkwww/ 
gibi) yararlanõlmõştõr. Bununla birlikte, tabloda yer alan kamu kurumlarõna ait web adresleri bu 
kaynaklardan herhangi birisinde toplu halde bulunmadõğõ gibi, bazõ web adreslerine hiçbir kaynak 
listede yer verilmemiştir. Bu haliyle, çalõşmada sunulan tablo yazarõn kişisel gayretiyle hazõrlanmõş 
olup, bu kapsamda bir liste bilinen bir başka kaynakta bulunmamaktadõr.  
46 Esas olarak, bu kodlamanõn "on-line işlemler" sõnõflandõrmasõna karşõlõk gelmesi gerekirken, kamu 
İnternet sayfalarõnda ödeme işlemine genel olarak yer verilmediğinden sõnõflandõrma bu şekilde 
düzenlenmiştir.  
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II. YÖNETİM 
Başbakanlõk www.basbakanlik.gov.tr B, İ 

Başbakana Karşõ Sorumlu, Bağlõ ve Başbakanlõkla İlgili Kurum ve Kuruluşlar 
Genelkurmay Başkanlõğõ www.tsk.mil.tr B, İ 
Milli İstihbarat Teşkilatõ Müst. www.mit.gov.tr B, İ 
Devlet Planlama Teşkilatõ Müst. www.dpt.gov.tr B, İ 
Hazine Müsteşarlõğõ www.treasury.gov.tr B, İ 
Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ www.foreigntrade.gov.tr B, İ 
Gümrük Müsteşarlõğõ www.gumruk.gov.tr B, İ, T 
Denizcilik Müsteşarlõğõ - Y 
GAP Bölge Kalkõnma İdaresi Bşk. www.gap.gov.tr B, İ 
Toplu Konut İdaresi Başkanlõğõ www.toki.gov.tr B, İ 
Köy Hizmetleri Gn.Md. www.khgm.gov.tr S 
Atatürk Araştõrma Merkezi www.atam.gov.tr B, İ 
Türk Dil Kurumu www.tdk.gov.tr B, İ 
Türk Tarih Kurumu www.ttk.gov.tr B, İ 
Devlet İstatistik Enstitüsü www.die.gov.tr B, İ, T 
Devlet Personel Başkanlõğõ www.basbakanlik-dpb.gov.tr B, I 
SHÇEK Genel Müdürlüğü www.shcek.gov.tr B, İ 
Devlet Meteoroloji İşleri Gn.Md. www.meteor.gov.tr B, İ 
Gençlik ve Spor Gn.Md. - Y 
Tapu ve Kadastro Gn.Md. www.tapu.gov.tr B, İ, T 
Türkiye Bilimler Akademisi www.tuba.gov.tr B, İ 
İnsan Haklarõ Teşkilatõ - Y 
Diyanet İşleri Başkanlõğõ www.diyanet.gov.tr B, İ 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu www.taek.gov.tr B, İ 
Basõn Yayõn ve Enfor.Gn.Md. www.byegm.gov.tr B, İ 
Vakõflar Genel Müdürlüğü - Y 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü - Y 
Aile Araştõrma Kurumu www.aile.gov.tr B, İ 
Kadõnõn Statüsü ve Sorunlarõ     
Gn.Md. 

www.kssgm.gov.tr B, İ 

Özelleştirme İdaresi Bşk. www.oib.gov.tr B, İ 
Milli Piyango İdaresi Gn.Md. www.millipiyango.gov.tr B, İ 
Özürlüler İdaresi Başkanlõğõ - Y 
Maden Tetkik ve Arama Gn.Md. www.mta.gov.tr B, İ 
Türk İşbirliği ve Kalkõnma Ajansõ www.tika.gov.tr S 

Bakanlõklar ve Bağlõ Kuruluşlar 
Adalet Bakanlõğõ www.adalet.gov.tr B, İ 
Milli Savunma Bakanlõğõ www.msb.gov.tr B, İ 

Savunma Sanayii Müsteşarlõğõ www.ssm.gov.tr B, İ 
İçişleri Bakanlõğõ www.icisleri.gov.tr B, İ 

Emniyet Genel Müdürlüğü www.egm.gov.tr S 
Jandarma Genel Komutanlõğõ www.tsk.mil.tr/jandarma/ 

index.asp 
B 

Sahil Güvenlik Komutanlõğõ www.tsk.mil.tr/sahil/ index.asp S 
Nüfus ve Vatandaşlõk İşleri 
Gn.Md. 

www.nvi.gov.tr B, İ 

Dõşişleri Bakanlõğõ www.mfa.gov.tr B, İ 
Maliye Bakanlõğõ www.maliye.gov.tr H 

http://www.toki.gov.tr/
http://www.tdk.gov.tr/
http://www.ttk.gov.tr/
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Gelirler Genel Müdürlüğü www.gelirler.gov.tr B, İ, T 
Muhasebat Genel Müdürlüğü www.muhasebat.gov.tr B, İ 
Bütçe ve Mali Kontrol Gn.Md. www.bumko.gov.tr B, İ 
Milli Emlak Genel Müdürlüğü www.milliemlak.gov.tr B, İ 
Emekli Sandõğõ Gn.Md.  www.emekli.gov.tr B, İ, T 

Milli Eğitim Bakanlõğõ www.meb.gov.tr B, İ 
Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu 

www.kyk.gov.tr B, İ 

Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ - Y 
Karayollarõ Gn.Md. www.kgm.gov.tr B, İ 
İller Bankasõ Gn.Md. - Y 

Sağlõk Bakanlõğõ www.saglik.gov.tr B, İ 
Hudut ve Sahiller Sağlõk Genel 
Müdürlüğü 

- Y 

Refik Saydam Hõfzõssõhha 
Merkezi Başkanlõğõ 

- Y 

Ulaştõrma Bakanlõğõ www.ubak.gov.tr B, İ 
Telsiz Genel Müdürlüğü www.tgm.gov.tr B, İ, T 
Demiryollar, Limanlar ve Hava 
Meydan. İnşaatõ Gn.Md. (DLH)  

www.ubak.gov.tr/dlh B 

Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ www.tarim.gov.tr B, İ 
Tarõm Reformu Gn.Md. - Y 
AOÇ Genel Müdürlüğü www.aoc.gov.tr B, İ 
T.Tarõm Kredi Koop.Mrk.Bir. www.tarimkredi.gov.tr B, İ 

Çalõşma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlõğõ 

www.calisma.gov.tr B, İ 

Türkiye İş Kurumu Gn.Md. www.pcu.org.tr/index.html B, İ 
Sosyal Sigortalar Kurumu 
Gn.Md. 

www.ssk.gov.tr B, İ, T 

BAĞKUR Genel Müdürlüğü www.bagkur.gov.tr B, İ, T 
Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ www.sanayi.gov.tr B, İ 

Tarõm Satõş Kooperatifleri ve 
Birlikleri 

www.sanayi.gov.tr/birim/ 
tarimsatis/index.htm 

S 

KOSGEB  www.kosgeb.gov.tr B, İ, T 
Türk Patent Enstitüsü www.turkpatent.gov.tr B, İ, T 
Rekabet Kurumu www.rekabet.gov.tr B, İ 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak. www.menr.gov.tr B, İ 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi - H 
Petrol İşleri Gn.Md. - Y 
Devlet Su İşleri Gn.Md. www.dsi.gov.tr B, İ 

Kültür Bakanlõğõ www.kultur.gov.tr B, İ 
Devlet Tiyatrolarõ Gn.Md. www.devtiyatro.gov.tr B, İ 
Dev.Opera ve Balesi Gn.Md. - Y 

Turizm Bakanlõğõ www.turizm.gov.tr B, İ, T 
Orman Bakanlõğõ www.orman.gov.tr B, İ 

Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr B, İ 
Milli Parklar ve Av-Yaban 
Hayatõ Genel Müdürlüğü 

www.orman.gov.tr/documents
/mpg/index1.htm 

B, İ 

Çevre Bakanlõğõ www.cevre.gov.tr B, İ, T 
Özel Çevre Koruma Kur.Bşk. - Y 
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III. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ 

BOTAŞ Genel Müdürlüğü www.botas.gov.tr S 
ÇAY-KUR Genel Müdürlüğü - Y 
ÇİTOSAN Genel Müdürlüğü - Y 
Deniz Nakliyatõ T.A.Ş. - Y 
Devlet Hava Meydanlarõ İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 

www.dhmi.gov.tr B, İ 

Devlet Malzeme Ofisi (DMO)  www.dmo.gov.tr B, İ, T 
Et ve Balõk Ürünleri A.Ş. - Y 
Eti Holding A.Ş. www.etiholding.gov.tr B, İ 
Karadeniz Bakõr İşlet.Gn.Md. - Y 
Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu (MKE) 

- Y 

Orman Ürünleri Sanayii A.Ş.  - Y 
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. www.petkim.com.tr B, İ 
Petrol Ofisi A.O. - Y 
SEKA A.Ş. - Y 
Sümer Halõcõlõk ve El San.A.Ş. www.sumerhali.gov.tr H 
T.C.Devlet Demiryollarõ İşlet. www.tcdd.gov.tr B, İ 
T.C.Posta İşletmesi Gn.Md. www.ubak.gov.tr/pigm B, İ 
T.C.Ziraat Bankasõ www.zerbank.com.tr B, İ, T 
Tarõm İşletmeleri Gn.Md. - Y 
TEKEL Genel Müdürlüğü www.tekel.gov.tr S 
Toprak Mahsulleri Ofisi Gn.Md. www.tmo.gov.tr B, İ 
Turban Turizm A.Ş. - Y 
Türk Eximbank A.Ş. www.eximbank.gov.tr B, İ, T 
Türk Hava Yollarõ A.Ş. www.turkishairlines.com B, İ, T 
Türk Telekom A.Ş. www.telekom.gov.tr B, İ, T 
T. Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. www.tdci.gov.tr B, İ 
T. Denizcilik İşletmeleri A.Ş. - Y 
T. Elektrik Dağõtõm A.Ş.  www.tedas.gov.tr B, İ 
T. Elektrik Üretim İletim A.Ş. www.teas.gov.tr B, İ 
T. Emlak Bankasõ A.Ş. www.emlakbank.com.tr B, İ, T 
T.Vakõflar Bankasõ A.Ş. www.vakifbank.com.tr B, I, T 
T. Gemi Sanayii A.Ş. - Y 
T. Gübre Sanayii A.Ş. www.tugsas.gov.tr B, İ 
T. Halk Bankasõ A.Ş. www.halkbank.com.tr B, İ 
T. Kömür İşletmeleri Kurumu - Y 
T. Petrol Rafinerileri A.Ş. - Y 
T. Petrolleri A.O. www.tpao.gov.tr B, İ 
T. Şeker Fabrikalarõ A.Ş. www.turkseker.gov.tr B, İ 
T. Taşkömürü Kurumu - Y 
T. Zirai Donatõm Kurumu - Y 
Kõyõ Emniyeti ve Gemi Kurtarma 
İşletmeleri Gn.Md. 

- Y 
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IV. DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI 

Yükseköğretim Kurumu (YÖK)  www.yok.gov.tr B, İ 
Sermaye Piyasasõ Kur. (SPK) www.spk.gov.tr B, İ 
Türkiye ve Ortadoğu Amme 
İdaresi Enstitüsü (TODAİE) 

www.todaie.gov.tr H 

TÜBİTAK Başkanlõğõ www.tubitak.gov.tr B, İ, T 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Y 
TRT Kurumu Genel Müdürlüğü www.trt.net.tr B, İ 
Milli Prodüktivite Merkezi - Y 
Türk Standartlarõ Enstitüsü www.tse.org.tr B, İ, T 
Basõn-İlan Kurumu - Y 
Anadolu Ajansõ T.A.Ş. www.anadoluajansi.com.tr B, İ 
T.C.Merkez Bankasõ www.tcmb.gov.tr B, İ, T 
T.Kalkõnma Bankasõ A.Ş. - Y 
Milli Kütüphane www.mkutup.gov.tr B, İ 
ULAKBİM www.ulakbim.gov.tr B, İ 
Marmara Araştõr. Merkezi (MAM) www.mam.gov.tr B, İ, T 
İstanbul Menkul Kõymet. Borsasõ www.imkb.gov.tr B, İ 

V. YEREL YÖNETİMLER (örnekler) 
Bursa Valiliği www.bursa.gov.tr B, İ 
Çankõrõ Valiliği www.cankiri.gov.tr B, İ 
Eskişehir Valiliği www.eskisehir.gov.tr B, İ 
Mardin Valiliği www.mardin.gov.tr B, İ 
Ankara Büyükşehir Belediyesi www.ankara-bel.gov.tr B, İ 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi www.ibb.gov.tr B, İ 
Ankara Çankaya Belediyesi www.cankaya-bld.gov.tr B, İ, T 
Kadõköy Belediyesi www.kadikoy-bld.gov.tr B, İ 
 

Yukarõdaki tablo incelendiğinde, erişilebilir durumda olan kamu web sitelerinin 

yoğun olarak ilgili kurumun görev, teşkilat yapõsõ ve hizmetlerine ilişkin bilgi vermeye 

yönelik olduğu görülmektedir. Bu sitelerin hemen hepsi en azõndan elektronik posta 

uygulamasõna sahip olduğundan karşõlõklõ iletişime olanak sağladõklarõ kabul edilmiştir. 

Sitelerden pek azõ da elektronik ortamda hazõrlanmõş resmi nitelikte formlar ile bilgi 

alõşverişine ya da ödeme gerektiren hallerde ödemenin yapõlabilmesine imkan 

tanõmaktadõr. 

Bununla birlikte, tablo incelenirken; içerik açõklamalarõnõn subjektif olduğunu ve 

aynõ kodlamaya ve dolayõsõyla aynõ özelliklere sahip gibi görünseler de bazõ sitelerin 

diğerlerinden çok daha açõklayõcõ olduğu ve kullanõm kolaylõğõ sağladõğõ göz önünde 

bulundurulmalõdõr.  
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Yerel yönetimlere ilişkin sayfalar da örnek olarak seçilen iller ve ilçelerden 

derlenmiştir. Bunlar arasõndaki içerik ve uygulama farklarõ anlaşõlmaya ve anlatõlmaya 

çalõşõlmõştõr.  

Kamu ve özel statülü üniversiteler tabloya dahil edilmemiştir. Bununla birlikte, 

hemen her üniversitenin bir web sayfasõna sahip olduğu ve öncelikle öğrencilere 

yönelik olmak üzere çeşitli seviyelerde hizmet sunduklarõ anlaşõlmaktadõr.   

Tabloya dahil edilen Türk kamu yönetimi sisteminin başlõca kurumlarõnõn 

İnternet ağõ uygulamalarõ çerçevesinde sõnõflandõrõlmasõ neticesinde elde edilen 

sonuçlar ise aşağõdaki tabloda sunulmaktadõr.  

Tablo 9: Özet Değerlendirme 

Kod Sõnõflandõrma Sayõ Erişilebilen 
Kurumlarõn 

Yüzdesi 

Genel 
Toplamõn 
Yüzdesi 

B Sadece bilgi vermeye yönelik olanlar 4 4,0 2,5 
B, İ Karşõlõklõ iletişime imkan sağlayanlar 81 74,5 51,0 

B, İ, T Elektronik belge sunabilenler 24 21,5 15,0 
 Erişilebilen Kurumlar Toplamõ 109 % 100 % 68,5 

H Hazõrlõk aşamasõnda olanlar 4  2,5 
S Web sayfalarõ sorunlu olanlar 7  4,5 
Y Web sayfasõ bulunmayanlar 38  24,5 

 GENEL TOPLAM 158  % 31,5 
 

Tabloda yer alan sõnõflandõrma, oluşturulan gruplar bir önceki grubun ait olduğu 

sõnõflandõrma niteliklerine sahip olduğu anlayõşõyla hazõrlanmõştõr. Bir başka ifade ile; 

"B,İ" sõnõflandõrmasõ hem bilgi veren hem de karşõlõklõ iletişime imkan sağlayan 

kurumlarõ; "B,İ,T" ise bu özelliklere ek olarak elektronik belge de sunabilen kurumlarõ 

ifade etmektedir.  

Her şeyden önce, tabloya dahil edilen 158 kurumun yaklaşõk olarak yüzde 

75'inin web sayfasõna sahip olduğu anlaşõlmaktadõr. Erişilebilen web sayfalarõnõn 

yüzde 4'ünde sadece bilgi verilmekte ve elektronik posta uygulamasõ dahi 

sunulmamakta, yüzde 21,5'inde elektronik ortamda belge sunulabilmekte ve 

elektronik belge sunulabilen 24 kurumdan yalnõz 3'ünde (Devlet Malzeme Ofisi, 

Emlakbank, Vakõfbank) on-line işlemler yapõlabilmektedir. Sadece elektronik posta 

hizmeti sağlanmasõnõn karşõlõklõ iletişim için yeterli bir unsur sayõlmamasõ gerektiği 
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düşünülmekle birlikte, Türkiye'de bu alandaki kamu kurumlarõ uygulamalarõ henüz 

yeni olduğundan söz konusu kurumlar da "karşõlõklõ iletişime imkan sağlayanlar" 

grubunda değerlendirilmiştir. Buna göre, elektronik posta adresleri veren kurumlar da 

karşõlõklõ iletişime imkan sağlayanlar grubuna dahil edildiğinde, erişilebilen kurumlarõn 

%96'sõnõn (B,İ ve BİT) bu grupta yer aldõğõ görülmektedir.  

Devlet Bakanlõklarõ hariç olmak üzere, diğer 18 bakanlõktan (Başbakanlõk dahil) 

sadece Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ'nõn kendisine ait bir web sayfasõ 

bulunmamaktadõr.  

Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulmasõ konusunda sağlanan başõca 

hizmet türleri açõsõndan bakõldõğõnda ise karşõlaşõlan durum şu şekildedir:  

Sosyal Güvenlik Hizmetleri: 

Toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren sosyal sigorta hizmeti veren 

kurumlarõn her birinin kendisine ait bir web sayfasõ bulunmaktadõr. Bu sayfalarda 

kurumla iletişime geçilmesi mümkün olmakta ve bazõ durumlarda ise kullanõcõya özel 

bilgiler girilmek suretiyle kurumdan kişiye özel cevaplar alõnabilmektedir. Örneğin, 

T.C.Emekli Sandõğõ Genel Müdürlüğü sayfasõndan dul-yetim aylõk bağlama başvuru 

formlarõ, sağlõk yardõmõ başvuru formlarõ, hizmet birleştirme formu, borçlanma istek 

formu doldurulabilmekte, ayrõca ekranda kişiye özel bilgiler girilerek emekli aylõğõ ve 

ikramiye hesaplamasõ yaptõrõlabilmektedir. Aynõ şekilde, Sosyal Sigortalar Kurumu 

Genel Müdürlüğü sayfasõndan aylõk sigorta primleri bildirgesi formu indirilerek 

doldurulabilmekte, tahsis dosya numarasõ yazõlarak gelir/aylõk alanlarõn ödeme 

bilgilerine ulaşõlabilmektedir. Bağ-Kur sayfasõndan indirilebilen başvuru formu 

olmamakla birlikte, T.C.Emekli Sandõğõ ile birlikte eczane uygulamasõ sistemine 

bağlantõlõ çalõşan bir bölüm vardõr. Söz konusu uygulamalar, ilgili kurumlarõn 

hizmetlerinin bir bölümünü oluşturmakla birlikte, ülkemiz açõsõndan bir gelişmeyi ifade 

ettiği düşünülmektedir.  

Vergilere İlişkin Hizmetler: 

Devletin üstlendiği temel hizmetlerin bir başka önemli yönünü oluşturan vergi 

tahakkuk ve tahsilatõ açõsõndan bakõldõğõnda da olumlu gelişmeler gözlenmektedir. 

Maliye Bakanlõğõ Gelirler Genel Müdürlüğü sayfasõnda, Bakanlõkça yürütülen Vergi 
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Daireleri Otomasyonu Projesi (VEDOP) çerçevesinde; motorlu taşõt vergileri ile 

kurumlar vergisi işlemlerine ilişkin uygulamalar yer almaktadõr. Genel Müdürlüğün 

sayfasõnda bu işlemler, "İnternet Vergi Dairesi" başlõğõnda bulunmaktadõr. Sade ve 

kullanõşlõ bir şekilde tasarlanmõş olan web sayfasõ, bilgi verme ve karşõlõklõ iletişime 

olanak sağlamasõ bakõmõndan, elektronik kamu uygulamalarõ arasõnda iyi bir örnek 

teşkil etmektedir. Bununla birlikte, on-line işlemler henüz web sayfasõ aracõlõğõyla 

yapõlamamakta, dolayõsõyla tam otomasyon yani işlemin web sayfasõnda başlatõlmasõ 

ve bitirilmesi özelliği karşõlanamamaktadõr. Motorlu taşõtlar vergi dairesi sayfasõnda, 

17 ilde otomasyona geçen vergi dairesi kayõtlarõnda yer alan; araçla ilgili kimlik 

bilgilerine, motorlu taşõtlar vergisi borç bilgilerine ve trafik para cezasõ borç bilgilerine 

ulaşõlabilmektedir. Borç tahakkuk etmişse, içlerinde İnternet bankacõlõğõ da olan 

anlaşmalõ bankalar aracõlõğõyla ödenebilmektedir. Genel Müdürlük web sayfasõnõn 

"Kurumlar Vergi Dairesi" başlõklõ bölümünde ise, sayfadan indirilebilen "İnternet 

hizmetleri başvuru formunu" dolduran ve bir dilekçe ile vergi dairesine başvuran 

vergi mükellefleri otomasyona geçen 21 ildeki vergi dairesine bir kullanõcõ şifresi ile 

ulaşarak vergi dönemine ait beyan edilen kurumlar vergisiyle ilgili tahakkuk, tahsilat, 

vadesi gelen ve gelmeyen borç bilgilerini sorgulayabilmektedir.  

Diğer Bazõ Hizmetler: 

Çeşitli kurumlarõn günlük ya da ticari yaşam içerisinde sõkça karşõlaşõlan bazõ 

konularda da elektronik ortamda hizmet sunma çalõşmalarõ bulunmaktadõr. Bunlar 

arasõnda Turizm Bakanlõğõ'nõn, Gümrük Müsteşarlõğõ'nõn, Devlet İstatistik 

Enstitüsü'nün, Türk Standartlarõ Enstitüsü'nün, Türk Hava Yollarõ'nõn, Türk 

Telekom'un, Türk Patent Enstitüsü'nün, KOSGEB'in, Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü'nün ve Devlet Malzeme Ofisi'nin hizmetleri ayrõca değerlendirmeye değer 

bulunmuştur. Turizm Bakanlõğõ evrak takip sistemi ile evrak üzerinde Bakanlõkça 

yürütülen işlemleri izlemek mümkün olmaktadõr. Gümrük Müsteşarlõğõ sayfasõndan ise 

elektronik ortamda detaylõ ve özet gümrük beyannameleri düzenlenebilmekte, vergi 

tahakkuklarõ izlenebilmekte, ancak bu işlemleri yapabilmek için kullanõcõnõn 

Müsteşarlõk tarafõndan verilen EDI (elektronik bilgi iletişimi) kullanõm yetkisine sahip 

olmasõ gerekmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlõğõ'nõn web sayfasõndan 

çeşitli istatistiklere ulaşõlabildiği gibi, söz konusu istatistikleri içeren yayõnlar için 
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sipariş formlarõ elektronik ortamda doldurulup, elektronik posta ile Enstitü'ye 

iletilebilmektedir. Ödeme vb. koşullar Enstitü tarafõndan kullanõcõya iletilerek ödeme 

yapõlmasõ sağlandõğõnda ise, talep edilen yayõnlar kullanõcõya posta ile ya da istek 

halinde elektronik ortamda gönderilebilmektedir. Türk Standartlarõ Enstitüsü'ne de 

elektronik ortamda kullanõcõ başvurusu yapõlabilmekte, Enstitü'nün uygun görmesi 

halinde sahip olunan bir kullanõcõ şifresi ile standartlar veri tabanõna 

ulaşõlabilmektedir. Türk Hava Yollarõ sayfasõndan bilet rezervasyonu yapõlabilmektedir. 

Türk Telekom sayfasõndan telefon, telekart, TTNET gibi çeşitli konularda başvuru 

formlarõna ulaşõlabilmektedir. Türk Patent Enstitüsü sayfasõndan patent, faydalõ 

model, endüstriyel tasarõm ve marka başvuru belgeleri indirilebilmektedir. KOSGEB 

sayfasõnda KOBİNET sistemine üye olan küçük ve orta ölçekli işletmelere, işletmeye 

ait bir web sayfasõ ve elektronik posta adresi olanağõ sunulmakta ve böylece dünya 

pazarlarõna açõlma fõrsatõ sağlanmaktadõr.  

Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) sayfasõ, hizmetin sunumunda sağlanan kolaylõk 

ve anlaşõlabilirlik açõsõndan elektronik kamu hizmeti sunumu açõsõndan olumlu 

özelliklere sahip olduğundan, özellikle ele alõnmõştõr. DMO, kamunun satõn alma 

merkezi görevini gören bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. Ofis, kamu kurumlarõnca 

ihtiyaç duyulan her türlü demirbaşõ piyasadan satõn alarak ya da kendi bünyesindeki 

müesseselerde üreterek kurumlarõn ihtiyacõnõ karşõlamasõnõn yanõ sõra özel sektör 

kuruluşlarõnõn benzer taleplerine de cevap verebilmektedir. DMO'nun web 

sayfasõndan katalog satõşõ da yapõlabilmektedir. Sayfada yer alan bir başvuru formu 

doldurulup, Ofis'e yine elektronik ortamda iletildiğinde elektronik tedarik sistemine 

üye olunmakta, Ofis tarafõndan verilen müşteri kodu ile sanal katalog üzerinden alõm 

yapõlabilmektedir. DMO'nun sanal kataloğunda kağõt, kalem gibi ofis 

malzemelerinden, taşõt araçlarõna kadar değişik türde ürünler yer almaktadõr.  

Katalog üzerinden seçilen ürünlere ait fiyat, resim ve ürünün diğer temel 

özelliklerine ulaşõlabilmektedir. Sisteme üye olan müşteri, kendilerine ait bir şifre ile 

ağ oturumu açarak ürünleri seçmekte ve sanal alõşveriş sepetine atmaktadõr. Tüm 

siparişler tamamlandõğõnda ise ödemenin yapõlacağõ banka ve hesap numarasõ 

girilmekte "sipariş gönder" düğmesine basõlarak sipariş verilmektedir. Ayrõca kullanõcõ, 
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sitenin sipariş izleme özelliği sayesinde siparişin hangi işlem safhasõnda olduğunu  

izleyebilmektedir. DMO'nun web sayfasõnõn ekran görüntüsü aşağõda sunulmaktadõr.  

 

Hem il valilikleri hem de belediyelerin kapsandõğõ yerel yönetimlerin açõk ağ 

üzerinden sunduklarõ hizmetler açõsõndan bakõldõğõnda, genel duruma uyduğu 

görülmektedir. Web sayfasõ olduğu bilinen 33 il valiliği (OHAL Bölge Valiliği dahil) 

arasõnda incelenen 4 valilik sayfasõnda (Eskişehir, Bursa, Çankõrõ ve Mardin) il 

hakkõnda bilgi verilmekte olup, yaşamlarõnõ bu illerde sürdüren vatandaşlara valilik 

tarafõndan verilen hizmetlerle ilgili bir elektronik hizmet sunumuna 

rastlanmamaktadõr. Bununla birlikte, valilik sayfalarõnda elektronik posta hizmeti 

sunulduğu görülmektedir. İlde yaşayan vatandaşlara daha yoğun ve kapsamlõ hizmet 

sunan belediyelerde ise valiliklere göre daha ileri uygulamalar göze çarpmaktadõr. 

İçişleri Bakanlõğõ listesi incelendiğinde büyükşehir, il ve ilçe belediyelerine ait 71 web 

sayfasõ olduğu anlaşõlmaktadõr. Çalõşmada bunlar arasõndan, kent ölçeği bakõmõndan 

daha gelişmiş örneklere ulaşma olasõlõğõ yüksek olan 4'ü değerlendirilmiştir. Ankara 

Büyükşehir Belediyesi web sayfasõnda şehir ve belediye hizmetleri hakkõnda bilgi 
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verilmekte, ancak elektronik posta hariç doğrudan elektronik hizmet sunumu 

yapõlamamaktadõr. Diğer taraftan, AKBİS adõ verilen Ankara Kent Bilgi Sistemi Projesi 

üzerinde çalõşmalarõn sürdüğü belirtilerek, proje tamamlandõğõnda kent altyapõsõyla 

ilgili sorunlarõn daha kolay çözülmesinin hedeflendiği belirtilmektedir. Bununla 

birlikte, belediye hizmetlerinden doğrudan yararlanmak isteyen vatandaşlara ilişkin 

bir hizmet sunumunun bu proje kapsamõnda yer alacağõna ilişkin bir bilgiye 

rastlanmamaktadõr. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ise bundan farklõ olarak 

örneğin ihale ilanlarõ, iş olanaklarõ, belediye hizmetlerinden yararlanma koşullarõ ve 

başvuru yollarõ vb. bilgilere ulaşõlabilmekte, belediye hizmetlerine ilişkin sorunlar 

doğrudan elektronik posta aracõlõğõyla bildirilebilmektedir. Büyükşehir Belediyeleri 

dõşõnda iki ilçe belediyesi de incelenmiştir. Bunlardan ilki Ankara Çankaya 

Belediyesi'dir. Çankaya Belediyesi sayfasõnda da hizmetlerle ilgili olarak çeşitli bilgiler 

verilmektedir. Bunun dõşõnda, belediyenin temel işlevleriyle ilgili değişik hususlarda 

başvuru formlarõ, açõklamalar sunulmakta ve söz konusu işin sonuçlandõrõlmasõna 

kadar izlenecek yol ile ilgili süreçler tanõtõlmaktadõr. Çankaya Belediyesi'nin 

sayfasõndan imar, emlak ve istimlak, küşat ve evlendirme başvurusu ile ilgili belge ve 

dilekçe örneklerine ulaşmak, her ne kadar bu belgeler elektronik ortamda belediyenin 

ilgili birimine iletilemese de, mümkün olmaktadõr. İncelenen diğer ilçe belediyesi 

sayfasõ İstanbul Kadõköy Belediyesi'ne aittir. Kadõköy Belediyesi'nin web sayfasõ temel 

olarak bilgi vermeye yönelik olarak hazõrlanmõştõr. Belediye hizmetleriyle ilgili 

herhangi bir konuda belge/dilekçe örneğine yer verilmemiştir. Belediye-vatandaş 

ilişkisinin kurulabileceği tek özellik ziyaretçi sayfasõnda yer alan öneriler kõsmõndan 

ibarettir.     

Kamu kurumlarõna ait incelenen web sayfalarõ genel olarak ele alõndõğõnda, 

mevcut kullanõm nitelikleri itibariyle bunlardan sadece küçük bir kõsmõnõn, ilerde 

geliştirilebilecek bir elektronik devlet uygulamasõ açõsõndan uygun olduğu 

görülmektedir. Gelişmiş bir çok ülkede olduğu gibi, elektronik devlet uygulamasõ eğer 

önceden kamu kurumlarõ tarafõndan geliştirilmiş ve bir süredir kullanõlmakta olan  

elektronik kamu hizmet sunumu sistemi üzerine inşa edilecek ise, kurumlarõn sürekli 

olarak elektronik hizmet sunumlarõnõ geliştirme yollarõnõ aramalarõ gerekli 

görülmektedir. Kurum web sayfasõndan bilgi sunulmasõ gerekli olmakla birlikte, 

beklenen hizmet ve sunulan hizmetin nitelikleri açõsõndan hiç bir zaman yeterli 
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değildir. Elektronik devlet uygulamasõndan beklenen faydanõn en üst düzeyde 

sağlanabilmesi için kamu kurumlarõnca sunulacak hizmetlerin öncelikle belirli bir 

standartta ve birbiriyle uyumlu olmasõ (teknik ve tasarõm birliği), vatandaşlarla 

karşõlõklõ iletişime olanak sağlamasõ (katõlõmcõlõk) ve uygun olan her durumda parasal 

işlemlerin yapõlabilmesine ve dilekçe vs. gibi belgelerin iletilebilmesine imkan tanõmasõ 

(en üst düzeyde kolaylõk ve işin elektronik ortamda başlatõlmasõ ve bitirilmesi) 

gerekmektedir.  

İncelenen kamu web sayfalarõ ve buralarda sunulan kamu hizmetlerinin sunum 

şekilleri, genel olarak elektronik devlet uygulamalarõ açõsõndan yetersiz gibi 

görülmekle birlikte, bir çok web sayfasõnõn henüz geliştirilmeye çalõşõldõğõ 

anlaşõlmaktadõr. Açõk ağ üzerinden kamu hizmetlerinin sunumunun zahmetli ve 

maliyetli bir hazõrlõk dönemini gerektirdiği ve ülkemizdeki altyapõnõn yetersizliği de göz 

önüne alõndõğõnda, hazõrlõk sürecinin zaman alacağõ düşünülebilir. Kamu kurumlarõnõn 

hazõrlõklarõ tamamlanmõş olsa bile, yasal ve teknolojik altyapõnõn elektronik hizmet 

sunumu için uygun hale geleceği dönemi beklemek gerekecektir. Bununla birlikte, 

bugünden yapõlan hazõrlõklar ve kurumlarca sürdürülen bireysel çabalar, gelecekte 

ortaya konulacak elektronik devlet uygulamasõnõn temellerini oluşturacaktõr.   

9. ÖRNEK ÇALIŞMA: ELEKTRONİK DEVLET YAPISINDA ON-LİNE 
İŞLEMLER UYGULAMASI 

 
Yedinci bölümde açõklandõğõ gibi, elektronik devlet yapõsõ içerisinde yürütülen 

işlevler, bunlara verilen değer ve zorluk derecelerine göre; bilgi verme, karşõlõklõ 

iletişime imkan sağlama ve on-line işlemleri yapabilme olarak özetlenmektedir.  

Bilgi verme ve karşõlõklõ iletişim fonksiyonlarõ, kamu hizmetlerine ulaşmada 

kullanõcõlara kolaylõk sağlama özellikleri açõsõndan bakõldõğõnda hem zorluk derecesi 

hem de sağlanan kolaylõk bakõmõndan, on-line işlemlere göre daha alt sõralarda yer 

almaktadõr. Yalnõzca kurum ya da hizmet hakkõnda bilgi vermek üzere tasarlanmõş 

olan bir web sitesi, kullanõcõnõn nihai amacõ sadece bilgi almak olmadõkça, çoğu 

zaman gerek kullanõcõ açõsõndan gerekse elektronik devlet yaklaşõmõ açõsõndan nitelikli 

bir hizmet sunumunu ifade etmeyecektir. Örneğin, emlak vergisi beyannamesinin 
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nasõl doldurulmasõ gerektiğini açõklayan, fakat bunun yanõ sõra beyanname örneğini 

sunmayan bir web sayfasõ, kullanõcõya yararlõ bir bilgi vermekle birlikte, işlem 

yapabilme kapasitesi yaratmadõğõndan, tek-duraklõ hizmet anlayõşõna uygun 

olmadõğõndan ve işlemin İnternet üzerinden başlatõlmasõ ve tamamlanmasõ işlevini 

yerine getiremediğinden elektronik devletin ideal tanõmõna uyum sağlayamayacaktõr.   

Kamu hizmetine doğrudan ve kolaylõkla ulaşmak amacõnda olan bir kullanõcõ göz 

önüne alõndõğõnda, ikinci fonksiyon grubunu oluşturan karşõlõklõ iletişimin sağlanmasõ 

hususu bazõ açõlardan kamu hizmetinin doğrudan sunumunu ifade etmektedir. Genel 

olarak, bir web sitesinin karşõlõklõ iletişime imkan sağladõğõ kabul etmek açõsõndan 

asgari koşul, kurum web sitesinin bir elektronik posta uygulamasõna sahip olmasõdõr. 

Kamu birimleriyle olan ilişkiler, temel olarak yazõşmalar ve kullanõcõ tarafõndan 

doldurulan formlarla başlatõldõğõndan ve sürdürüldüğünden, söz konusu formlarõn 

İnternet üzerinden iletilebilmesi doğrudan bir hizmet sunumu olarak algõlanacaktõr. 

Kullanõcõlarõn İnternet üzerinden, görüş, öneri, şikayet ve diğer konulardaki 

dilekçelerini iletebilmeleri, hizmetle ilgili başvuru formlarõnõ doldurabilmeleri gibi 

uygulamalar dahi, karşõlõklõ iletişimin sağlanmasõ yönüyle kullanõcõyõ tatmin 

edebilecektir.  

Bununla birlikte; bilgi sağlamanõn ve karşõlõklõ iletişimin ötesinde, kamu 

ihalelerine katõlma, satõn alma ya da ödeme gerektiren hallerde kullanõcõya bunlarõ 

yapabilme kolaylõğõ sağlanabildiğinde, elektronik devlet uygulamasõnõn son aşamasõna 

gelinmiş olmaktadõr. Bunlar ve benzer işlevlerin hepsi, "on-line işlemlerin 

yapõlabilmesi" olarak açõklanan sõnõflandõrmaya dahil edilmektedir. Söz konusu 

işlevlerden başka, bu sõnõflandõrmaya dahil edilebilecek bir çok hizmet türü sõralamak 

mümkündür. ABD elektronik devlet sitesinin "on-line işlemler" grubu içerisinde yer 

alan hizmetlere karşõlõk gelen ülkemizdeki kamu uygulamalarõ incelendiğinde 

aşağõdaki özet tablo ortaya çõkmaktadõr. 
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Tablo 10: ABD Elektronik Devlet Sitesinde Sunulan On-line Hizmetler ve 
Türkiye'deki Durumun Karşõlaştõrmasõ 

Sunulan Kamu Hizmeti  Türkiye'deki Durum 

Pul satõn almak Posta İşletmesi Gn.Md. sayfasõnda bu tür 
bir işlem yapõlamamaktadõr.  

Posta çeki ile ödeme yapmak Posta İşletmesi Gn.Md. sayfasõnda bu tür 
bir işlem yapõlamamaktadõr. 

Posta hizmetleriyle ilgili hatõra paralar, 
mücevherler vb. satõn almak 

Posta İşletmesi Gn.Md. sayfasõnda bu tür 
bir işlem yapõlamamaktadõr. 

Devlet tahvili, hazine bonosu satõn 
almak 

İlgili kamu kurumlarõ sayfalarõndan 
doğrudan yapõlamamakla birlikte, aracõ 
kurumlar üzerinden yapõlabilmektedir. 

Sürücü belgesi, trafik sigortasõ, trafik 
cezalarõ, çeşitli araçlara ilişkin sürücü 
lisans başvurularõ vb. hizmetlere 
ulaşmak  

Maliye Bakanlõğõ sayfasõndan trafik 
cezalarõ ile ilgili hizmete ulaşõlabilmekte, 
ceza ödeme işlemi yapõlamamaktadõr. 
Diğer işlemlere ilişkin bir hizmete 
ulaşõlamamaktadõr.  

Kamu ihalelerine katõlmak Çeşitli sivil ve askeri kamu kurumu ve 
belediye web sayfalarõnda mal ya da 
hizmet satõn alõmõna ilişkin ihale bilgilerine 
ulaşõlabilmekte, ancak ihaleye katõlõm 
işlemi yapmak mümkün olmamaktadõr.   

Kamu taşõnmazlarõ satõn almak Milli Emlak Gn. Md. tarafõnan yürütülen 
Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) 
çerçevesinde satõşa ve kiraya sunulan 
kamu taşõnmazlarõna ilişkin listelere 
ulaşõlabilmekte, sorgulama yapõlabilmekte, 
ancak işlem yapõlamamaktadõr. Bu 
konuyla bağlantõlõ olarak, Tapu ve 
Kadastro Gn. Md. tarafõndan yürütülen 
TAKBİS Projesi çerçevesinde tapu ve 
kadastro bilgileri elektronik ortama 
aktarõlmaktadõr. 

Devletin ürün satõş biriminden (Devlet 
Malzeme Ofisi'nin karşõlõğõ) ürün satõn 
almak 

Devlet Malzeme Ofisi'nin satõş işlemleri  
tam olarak (katalogdan ürün seçimi ve 
satõn alma işlemi dahil) elektronik ortama 
aktarõlmõştõr.  
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Resmi olarak basõlan hatõra ve anma 
banknotlarõ, mühürleri, resimleri vs. 
satõn almak 

Herhangi bir işlem yapõlamamaktadõr.  

Müzelerden hatõra ve koleksiyon 
ürünleri satõn almak 

Herhangi bir işlem yapõlamamaktadõr.  

Kurumlar vergisi ve bireysel vergi 
beyannamelerini doldurmak ve ödemek 

Gelirler Gn. Md. sayfasõndan kurumlar ve 
motorlu taşõtlar vergilerine ilişkin bilgilere 
ulaşõlabilmekle birlikte, beyanname 
doldurma ve ödeme işlemi yapõla-
mamaktadõr. Gelir vergisi mükellefleri için 
herhangi bir hizmet sunulmamaktadõr.  

Sosyal güvenlik yardõmõ için başvurmak Emekli Sandõğõ ve SSK Gn. Md. 
sayfalarõndan bazõ başvuru formlarõ 
indirilebilmektedir. BAĞ-KUR Gn. Md. 
sayfasõnda buna benzer herhangi bir 
hizmet sunulmamaktadõr.  

Öğrenci kredisi için başvurmak Kredi ve Yurtlar Kurumu Gn. Md. 
sayfasõnda kredi başvurusu 
yapõlamamakta, ancak kredi başvurusu 
sonuçlarõna ulaşõlabilmektedir. 

İş ve eleman aramak İş Kurumu Gn. Md. web sayfasõndan 
eleman arama ilanlarõna ulaşõlabilmekte, 
iş arayanlara hizmet sunulmamaktadõr. 
Sayfada kamu ve özel sektör tasnifi 
yapõlmõştõr. Ancak, sadece Adana, Ankara, 
Bursa, İstanbul ve İzmir illeri 
kapsanabilmektedir ve ilan sayõsõ son 
derece azdõr (2,632 eleman arama 
ilanõ/23.11.2000). ABD'de aynõ tarihte; 
1,5 milyon eleman arama ilanõ ve 2,6 
milyon iş arama ilanõ mevcuttur. 

Patent ve marka başvurusu yapmak Türk Patent Enstitüsü sayfasõndan patent, 
faydalõ model, marka ve endüstriyel 
tasarõm başvuru formlarõ indirilebilmekte, 
ancak on-line başvuru yapõlamamaktadõr. 

Pasaport için başvurmak Emniyet Gn. Md. sayfasõnda başvuru 
koşullarõ hakkõnda bilgiler yer almakla 
birlikte, herhangi bir on-line işlem 
yapõlamamaktadõr. 
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Askerlik hizmeti için başvurmak Milli Savunma Bakanlõğõ sayfasõndan 
başvuru formlarõna ulaşmak mümkün 
olmakla birlikte, başvuru yapõlamamak-
tadõr. 

Milli parklarda rezervasyon yaptõrmak Orman Gn. Md. sayfasõnda milli parklar 
listesi yer almakla birlikte, herhangi bir 
hizmet verilmemektedir. 

Sağlõk sigortasõ için başvurmak Kamu birimleri tarafõndan verilen sosyal 
güvenlik hizmeti, sağlõk sigortasõnõ da 
kapsamaktadõr. 

Araştõrma yardõmlarõ için başvurmak TÜBİTAK Başkanlõğõ sayfasõnda çeşitli 
araştõrma projesi destekleri için başvuru 
formlarõ bulunmakla birlikte, başvurular 
on-line yapõlamamaktadõr. 

Gazilere verilen hizmetler için 
başvurmak 

Herhangi bir on-line hizmet veril-
memektedir. 

 

Yukarõda sayõlan hizmetlerin ortak özelliği, genel olarak gündelik yaşam 

içerisinde vatandaşlar ve tüzel kişilerin kamu birimleriyle en sõk karşõ karşõya kaldõklarõ 

hizmet türleri arasõnda yer alõyor olmalarõdõr. Dolayõsõyla, geleneksel kamu yönetimi 

uygulamalarõyla çoğunlukla şikayetlere neden olan uzun işlem ve bekleme sürelerini, 

yüksek hizmet maliyetleri ve insan emeğini (genel olarak, bütçenin cari kalemi) ifade 

eden geleneksel kamu hizmeti sunumu göz önüne alõndõğõnda, söz konusu 

hizmetlerin elektronik devlet sistemi içerisinde sunulmasõ büyük oranda zaman, emek 

ve kaynak tasarrufu anlamõna gelmektedir.  

Ülkemizde kamu birimlerinin on-line işlem yapma kapasitesi daha önceki 

bölümlerde ve yukarõdaki özet Tablo'da belirtildiği gibi düşüktür. Bununla birlikte, 

kamu birimlerinin bu konuda son dönmede aldõklarõ yol da azõmsanmayacak 

ölçüdedir. Yukarõda verilen örneklerde yer alan bazõ belgelerin İnternet üzerinden 

indirilmesi dahi (belge doldurularak elektronik ortamda geri gönderilemese bile), 

hizmetin işlem süresini kõsaltmasõ ve kullanõcõya belirgin bir zaman ve emek tasarrufu 

sağlamasõ açõsõndan önemli bir gelişme olarak kabul edilmelidir. Bu tür hizmetleri 

sunabilen kamu sayfalarõnõn bir sonraki hedefleri, söz konusu belgelerin elektronik 

ortamda kabul edilebilmesi olmalõdõr. Ancak, daha önce de deyinildiği gibi, güvenlikle 
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ilgili teknik sorunlar giderilmeden ve elektronik ortamda iletilen belgelerin resmi 

belgeler olmasõnõ sağlayacak olan elektronik imzanõn yasal altyapõsõ oluşturulmadan 

bu tür bir hizmetin sunumu olanaksõz görülmektedir. İçinde bulunulan dönemde on-

line işlemleri içeren kamu hizmetlerinin sunumuyla ilgili olarak en büyük yasal engelin 

bu olduğu düşünülmektedir.    

Tabloda yer alan hizmetlerin Türkiye'deki sunum özellikleri değerlendirilirken, iki 

husus göz ardõ edilmemelidir. Bunlardan ilki, sunulan hizmete yalnõz ilgili kamu 

biriminin sayfasõndan erişilebilmesi, ikincisi ise uygun özelliklere sahip olmayan sayfa 

tasarõmlarõ nedeniyle sunulan hizmetin kolaylõkla algõlanamamasõdõr.  

Hizmete sadece ilgili kamu biriminin sayfasõndan ulaşmak, kullanõcõ açõsõndan 

çeşitli sõkõntõlar yaratmaktadõr. Öncelikle, kullanõcõnõn söz konusu hizmeti yürüten 

kamu biriminin hangisi olduğunu bilmesi gerekmektedir. Ayrõca, kullanõcõ ilgili kamu 

biriminin web sayfasõ adresini bilmek zorundadõr. Hizmetin elektronik ortamda 

sunulduğunun farkõnda olmayan bir kullanõcõ, o hizmetin verilip verilmediğini 

bilmeksizin ilgili kurum web sayfasõna bağlanacak ve hizmeti arayacaktõr. Diğer 

taraftan, söz konusu hizmetin yürütülmesi birden fazla kamu kurumunu ilgilendiriyor 

ve birden çok kamu birimine başvurmayõ gerektiriyorsa, kullanõcõnõn elektronik 

ortamda sunulan hizmetten etkin yararlanõmõ daha da güçleşecektir. Bu aynõ 

zamanda, teknik altyapõnõn da etkin kullanõlmamasõnõ ifade etmektedir. Teknik 

altyapõnõn kõsõtlõ olanaklarõ göz önünde bulundurulduğunda herhangi bir kullanõcõnõn 

hizmete ulaşmak için uzun sürelerle kullanmak zorunda kaldõğõ altyapõ kaynaklarõ,  

diğer kullanõcõlarõn aynõ altyapõdan yararlanmalarõ olanaklarõnõ önemli ölçüde 

etkileyecektir. Kullanõcõ merkezli, yani odağõnda kullanõcõnõn tercihleri olan bir ideal 

elektronik devlet sisteminde ise kullanõcõ, adresini bildiği tek bir web sayfasõ adresine 

ulaşarak ne tür hizmetlere erişebileceğini görebildiğinden, hangi hizmetin hangi kamu 

birimince yürütüldüğünü ve söz konusu kamu biriminin web sayfasõ adresini bilmek 

ya da anõmsamak zorunda değildir. Bu durum, hem kullanõcõnõn işlem yapma etkinliği 

hem de kullanõlan sistemin etkinliği açõsõndan son derece önemlidir.  

İncelenen kamu web sayfalarõnda yer alan sunumlar kullanõm kolaylõğõ ve açõklõk 

bakõmlarõndan genel olarak yetersizdir. Bir çok sayfada konu bazlõ (tematik) yaklaşõm 

uygulanmamaktadõr. Kullanõcõya büyük ölçüde kolaylõk sağlayabilecek bir elektronik 
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hizmet sunumu, başka başlõklarõn arkasõna saklanmõştõr. Örneğin; ilgili kurumun görev 

alanõna giren konularda sağlanabilen formlara ulaşmak için, çoğu zaman 

"hizmetlerimiz" başlõğõndan devam edilmesi gerekmektedir ve ana sayfada da böyle 

bir hizmetin sunulduğuna ilişkin bir bilgi verilmemektedir. Bu tür hizmet sunumu 

bilgileri, kurum ana sayfasõnda bulunmalõ, kolayca algõlanabilmeli ve böylece 

kullanõcõnõn hizmete doğrudan erişebilmesi sağlanmalõdõr.       

Yukarõda sunulan bilgiler õşõğõnda, örnek uygulama olarak seçilen on-line 

işlemler uygulamasõnõn nasõl olmasõ gerektiği de kendiliğinden ortaya çõkmaktadõr. 

Öncelikle, on-line işlemler olarak kabul edilen hizmet türleri bir araya toplanmalõdõr. 

Bu hizmetler, aynõ sayfada listelenmeli ve kullanõcõ tarafõndan toplu halde 

görülebilmelidir. Hizmet türleri, söz konusu sayfada çeşitli kriterlere göre kendi 

aralarõnda gruplandõrõlabilir. Örneğin, doğrudan satõn almalarla ilgili hizmetler, 

başvurularla ilgili hizmetler, kamu alõmlarõ, eğlence ve dinlence türü hizmetler gibi. 

Ancak, hizmetlerin tek bir ekrana toplanmasõ, kamu birimlerinin kendilerine ait  

sayfalarõnõn ortadan kalkmasõ anlamõna gelmemektedir. Ana sayfadan sunulan 

hizmete ulaşmak isteyen bir kullanõcõ, esas olarak söz konusu hizmeti yine ilgili kamu 

biriminin elektronik hizmet altyapõsõndan alacaktõr. Örneğin, ana sayfadaki listeden 

patent başvurusu yapmak üzere işlem yapan bir kullanõcõ, gerekli olan formlara Türk 

Patent Enstitüsü'nün web sayfasõndan ulaşacaktõr. Bununla birlikte, benzer özellikler 

içeren hizmetlerin bir araya toplanmasõ mümkündür. Örneğin; kamu alõmlarõ ile iş ve 

eleman arama gibi hizmetlerle ilgili sorgulamalar, tek bir veri tabanõndan yapõlabilir. 

Hizmetin bu şekilde sunumu, söz konusu veri tabanõnõ içeren web sayfasõnõn ayrõca 

tasarlanmasõnõ gerektirecektir. 
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10. GENEL DEĞERLENDİRME 

Elektronik devlet kavramõ, içinde "elektronik" terimi barõndõrmasõna rağmen, her 

yönüyle yeni bir devlet kurgusuna karşõlõk gelmemektedir. Devlet mekanizmasõnõn 

vatandaşlarca (kullanõcõlarca) algõlanmasõ sürecinde kullanõlan araçlar, teknikler ile 

sistemin tasarõmõ farklõ olsa da, işlevler geleneksel devlet kavramõnõn özünde yer alan 

işlevlere koşuttur. O halde geleneksel devlet yerine yeni bir anlayõşõ yerleştirme 

çabalarõ hangi ihtiyaçtan kaynaklanmaktadõr? Bu soru sorulmalõdõr, çünkü olumlularõn 

yanõ sõra sürekli şikayet edilen olumsuz yönleri olsa da halen çalõşmakta olan 

geleneksel bir yapõ yerine, başlangõç maliyeti yüksek olan ve başarõ riski içeren yeni 

bir yapõya geçme çabalarõnõn kabul edilebilir bir mantõk temeli olmalõdõr. Geleneksel 

devlet yaklaşõmõndan elektronik devlet yaklaşõmõna geçiş çabalarõ, hemen hemen her 

ülkenin kamu yönetim sisteminin (özellikle son dönemde) karşõ karşõya kaldõğõ ve 

gidermek zorunda olduğu iki ihtiyaçtan kaynaklanmaktadõr. Bu iki temel ihtiyaç, kamu 

yönetim mekanizmasõnõn; 1) daha az maliyetle, 2) daha iyi çalõşõr hale getirilmesidir, 

yani etkin çalõşmasõdõr.  

Kamu yönetimi gibi büyük oranda dinamizmin hakim olduğu bir zeminde, 

"kamuya ait tüm kurum ve kuruluşlarõn ülkede yaşayan vatandaşlara (hizmetin alõcõsõ 

durumunda olanlara) sunduğu her türlü hizmet" olarak tarif edilen kamu yönetim 

mekanizmasõnõn daha iyi çalõşõr hale getirilmesi için ülkemiz de dahil olmak üzere, 

hemen her ülkede çeşitli düzeylerde çalõşmalar yapõlagelmiştir. Bu çalõşmalarõn hemen 

hepsi de yukarõdaki ihtiyaçlarõn çeşitli ölçeklerde ve yöntemlerle giderilmesine 

yöneliktir. Vatandaşlarõnõn taleplerine itibar eden ve vatandaşlarõnõn ihtiyaçlarõnõ 

gözeten her çağdaş kamu yönetimi sisteminin üzerinde durduğu başlõca sorun 

alanlarõ bunlardõr. Çünkü devlet yapõsõ; her şeyden önce, ülkede yaşayan 

vatandaşlarõn kurduğu, yaşattõğõ, beslediği ve karşõlõğõnda hizmet beklediği, büyük ve 

esas itibariyle sanal (elle tutulup, gözle görülemeyen) bir kurgudur. Devlet yapõsõnõn, 

onu oluşturan kamu birimlerinin, başka bir ifade ile topyekün kamu yönetimi 

sisteminin birinci ve asli görevi, bu yapõyõ ödedikleri vergilerle -yani elde ettikleri 

gelirler üzerinden harcamaktan vazgeçerek, hayatlarõnõ kolaylaştõrõcõ hizmetleri yerine 

getirmek üzere devletin tasarrufuna bõraktõklarõ mali kaynaklarla- ayakta tutan 

vatandaşlarõn olabilecek ihtiyaçlarõnõ yerinde, zamanõnda, kaynaklarõ israf etmeden, 
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yeterli ve sürekli bir şekilde karşõlamaktõr. Bu niteliklere ulaşma oranõ, iyi çalõşan bir 

kamu yönetimi sisteminin göstergesi olmakla birlikte, düşük maliyetle çalõşan bir 

yapõyõ kendiliğinden garanti etmemektedir. Dolayõsõyla, etkin çalõşan bir kamu 

yönetimi mekanizmasõndan bahsetmek için, bu iki özelliğin mutlaka bir arada 

bulunmasõ gereklidir. Uygun şekilde tasarlanmamõş bir kamu yönetimi mekanizmasõnõ, 

çok yüksek birim maliyetlerle belirli bir süre ayakta tutmak mümkündür. Ancak bu 

çalõşma şekli, hizmet alõcõlarõna (yani sistemi finanse edenlere) yapõlmõş bir haksõzlõk 

olacaktõr.  

Bu çalõşmada, kamu yönetimi sisteminin az maliyetle ve daha iyi çalõşmasõ için 

son dönemde geliştirilmeye başlanan bir yaklaşõm tanõtõlmõştõr. Sanal devlet,            

e-devlet, sayõsal (dijital) devlet gibi ifadelerle de anõlan elektronik devlet yaklaşõmõnõn 

ortaya çõkõşõ tesadüfi değildir. Bir yandan, yukarõda bahsedilen iyileştirme çalõşmalarõ 

çeşitli ülkelerde sürdürülürken, diğer taraftan özellikle geçtiğimiz 10-15 yõl içerisinde 

bilgi ve iletişim teknolojileri yaşamõn her alanõnõ hissedilir ölçüde etkilemeye 

başlamõştõr. Söz konusu teknolojilerin, hantallaşmõş, gereğinden fazla büyümüş, 

yüksek maliyetle daha az iş yapabilir hale gelmiş olan kamu yönetiminin iyileştirilmesi 

çabalarõna iyi bir çare olduğunun keşfedilmesi de fazla uzun sürmemiştir. Özellikle 

1990'lõ yõllarõn başõndan itibaren, bilgi ve iletişim teknolojilerinin geniş ve her geçen 

gün gelişen olanaklarõnõn kamu hizmetlerinin sunumunda bir araç olarak nasõl 

kullanõlacağõ hususu önem kazanmaya başlamõştõr. Daha da önemlisi, elektronik 

devlet yaklaşõmõ, ciddi, kabul edilebilir ve gerçekleştirilebilir bir fikir olarak görülmeye 

başlanmõştõr.  

Elektronik devletin vitrini, yani hizmet alõcõsõ tarafõndan ilk olarak algõlanan 

görsel boyutu bir bilgisayar ekranõdõr. Bu ekranõn arkasõnda ise, müşteri-vatandaşla 

aracõsõz karşõ karşõya gelen geleneksel devlet yapõsõ bulunmaktadõr. Başka bir ifade ile 

bu yapõ; yasama, yürütme ve yargõ mekanizmalarõndan oluşan, bilinen (tanõdõk) 

devlet yapõsõdõr. Elektronik devlette temel, geleneksel yapõ taşlarõ değişmemektedir. 

Ekranõn arkasõndaki büyük mekanizma, canlõ bir metabolizma gibi yaşamakta, 

büyümekte ve gelişmektedir. Elektronik devlet yaklaşõmõnõn sunduğu kolaylõk ise, 

ekranõn önündeki ve arkasõndaki iki unsurun birbirlerini daha iyi, kolay ve yeterli 

şekilde algõlamasõnõ sağlamaktõr. Kullanõcõ, elektronik devlet uygulamasõnda tüm kamu 
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yönetimi yapõsõnõ (ya da büyük bir kõsmõnõ) karşõsõnda bulmaktadõr. Elektronik devletin 

halihazõrda kurulduğu ve uygulamaya konulduğu ülkelerde, bu yapõ kurulmazdan 

önce de benzer işlevleri farklõ şekillerde yerine getiren birbirinden bağõmsõz, küçük 

ölçekli yapõlarõn olduğu bilinmekle beraber, bunlar esas itibariyle ideal bir elektronik 

devlet uygulamasõ teşkil etmemektedir. Çünkü, böyle bir işleyiş içerisinde kullanõcõnõn 

yüksek (ya da makul seviyede) algõlama düzeyine ve bilgisayar kullanma yeteneğine 

sahip olmasõ beklenmektedir. Kullanõcõ, hangi hizmetin hangi kurum tarafõndan 

verileceğini biliyor olmalõ ve söz konusu kurumun web adresine erişebilmeyi 

başarmalõdõr. Dolayõsõyla, çok sayõda parçalardan oluşan bir elektronik devlet 

uygulamasõ, ancak ne yapacağõnõ ve nasõl yapmasõ gerektiğini bilen kullanõcõlar için 

kullanõşlõ olabilmektedir. Diğer taraftan devlet, söz konusu olanak ve yeteneklere 

sahip olmayan kullanõcõlarõn da ihtiyaçlarõnõ gidermek gözetmek ve gidermek için 

vardõr. Bu bakõmdan, erişim de dahil olmak üzere uygulamanõn kolaylaştõrõlmasõ, 

basitleştirilmesi, mümkün olduğu kadar bir araya toplanmasõ ve iki tarafõn da karşõlõklõ 

olarak birbirini doğru ve iyi algõlamasõna imkan sağlamasõ gerekmektedir.  

Elektronik devlet uygulamasõ fikri, her şeyden önce vatandaşlara daha iyi hizmet 

vermek üzere düşünülmüştür. Ancak bu fikrin gerçekleşmesi, bir çok faktörün etkisi 

altõndaki unsurlarõn ve girişimlerin başarõyla hayata geçirilmesi ile mümkün 

olabilecektir. Bu unsurlarõn başõnda lider inisiyatifi gelmektedir. Her şeyden önce 

elektronik devlet fikrinin lider kişi ve kurumlar (ya da kurullar) tarafõndan 

benimsenmesi gerekmektedir. Bunun temel nedenleri, elektronik devlet yapõsõnõn 

tasarõmõnõn, kurulmasõnõn ve işletilmesinin yüksek maliyet ve belirli bir risk faktörü 

içermesidir. Ayrõca, elektronik devlet yapõsõna geçiş, kamu yönetimi sisteminde ve 

vatandaşa bakõş açõsõnda belirgin bir anlayõş farkõnõ ve değişimi zorunlu kõlmaktadõr. 

Bu tür değişimlerin ve zorunluluklarõn, ancak üst düzey karar vericiler tarafõndan 

alõnacak kararlarla başlatõlabileceği açõktõr. Türkiye'de bu konudaki lider kurum, 

Başbakan'õn başkanlõğõnda toplanan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'dur (BTYK). 

Elektronik ticaret alanõndaki çalõşmalar, elektronik devletin omurgasõnõ oluşturmasõ 

beklenen Kamu-Net'in ortaya çõkõşõ, TUENA Projesi vb. çalõşmalar, BTYK'nõn almõş 

olduğu kararlar çerçevesinde başlatõlmõş ve günümüze kadar sürdürülmüştür. Bundan 

sonraki çalõşmalarõn da yukarõda sayõlan nedenlerle, yine bu ve buna benzer lider 

oluşumlar tarafõndan sürüklenmesi beklenmelidir.  
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Diğer taraftan, kamu kurumlarõnõn halihazõrda sunduklarõ hizmetleri, hizmetin 

kalitesini ve yapabilecekleri iyileştirmeleri, elektronik devlet uygulamasõna geçiş 

açõsõndan düşünmeleri ve geleceğe yönelik stratejilerini, hedeflerini, plan, proje ve 

faaliyetlerini bu çerçevede değerlendirmeleri gerekmektedir. Çünkü, elektronik devlet 

uygulamasõna tam olarak geçilmesi aşamasõnda, kamu kurum ve kuruluşlarõnõn 

bireysel olarak gerçekleştirdikleri hazõrlõklar, bu yapõnõn temel taşlarõ olacaktõr. Buna 

göre, dikkat edilmesi gereken en önemli husus, söz konusu hazõrlõklarõn daha 

önceden belirlenmiş ortak teknik standartlar kapsamõnda başlatõlmasõ ve 

sürdürülmesidir. Bundan başka, elektronik devlet uygulamalarõnõn yanõ sõra elektronik 

ticaret altyapõsõ için de gerekli olan yasal ve idari mekanizmalarõn da eş zamanlõ 

olarak oluşturulmasõ gerekmektedir.  

Elektronik devlet uygulamasõ, çok çeşitli unsurlarõn bir arada ve özenle 

gerçekleştirilmesi halinde başarõlõ olabilecek bir temel tasarõmõn üzerine 

kurulmaktadõr. Yapõlmasõ gerekenler, kamu, özel kesim kuruluşlarõ ile sivil toplum 

kuruluşlarõnõn ortaklaşa çabalarõnõ gerektirmektedir. Öte yandan, insan kaynaklarõnõn 

geliştirilmesi, sistemin benimsenmesi ve etkin kullanõmõ açõsõndan zorunludur. 

Dolayõsõyla, kapsamlõ bir planlama yaklaşõmõyla hareket edilmesi gerekmektedir. 

Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin imkanlarõ göz önüne alõndõğõnda, bu sürecin 

uzun sürmesi beklenebilir. Ancak her şeye rağmen elektronik devlet uygulamasõ, 

kamu hizmetlerinin daha az maliyetle ve daha iyi sunulmasõ açõsõndan üzerinde 

önemle durulmasõ gereken büyük bir olanak ve gelecekte göz ardõ edilmesi mümkün 

olmayacak bir olgu olarak görülmeli ve anlaşõlmalõdõr.  
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