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e - d e v l e t ,   i - d e v l e t 

o l a b i l e c e k  m i ?
“İ” kısaltmasını ne anlamda kullandığımı açıklayayım önce: “ i”  yi “iyi” 
anlamında kullanıyorum ve sorumu yeniden soruyorum: 
E- devlet için yapılan yatırımlar, sonuçları itibariyle iyi bir 
devleti hizmetimize sunmak için yeterli midir? 

Yukarıdaki girişte şöyle olumlu bir önerme var: Her şeyden önce e-devlet için yapılanların büyük 
bir bölümü bu önermede olumlu kabul edilmiş ve soru öyle sorulmuştur. Tabii ki bu soruya doğru 
yanıt verebilmemiz için iyi devletin nasıl olması gerektiği konusundaki görüşümü de açıklamam 
gerekmektedir. İyi devleti şöyle tanımlayabiliriz sanıyorum:

Vatandaşlarının işlerine gerektiği zaman, kamu yararına olduğu kadar sorunu olan 
vatandaşın da yararına çözüm üretmeye çalışan devlet.

Burada dengede tutmaya çalıştığımız iki ayrı yarar vardır. Bunlardan birincisi kamu yararı ikincisi 
ise vatandaşın yararıdır. Bu iki yararın dengelenebilmesi için e-devlet projesinin bir yarar sağlama 
projesi olduğunu gözden kaçırmamak gerekmektedir.
Acaba böyle mi oluyor? On milyonlarca lira harcayarak elde ettiğimiz her bir sistem, vatandaşın 
işine ne kadar yarıyor? Kamu-BİB uzun yıllar bilişimsizlik maliyetini hesaplayarak dedi ki 
bilişimsizlikten dolayı her yıl kaybımız yüz milyonlarca lirayı buluyor. Bir an önce bilişim altyapısına 
para yatırılarak bu maliyet en aza indirilmelidir.

Öyle de yaptık, su gibi harcadık paralarımızı ve tüm e-devlet uygulamalarını vatandaşlık numarası 
anahtarına göre kullanılır ve işlenir hale getirdik. Öyle ki artık otuz liralık bir modem satın almaya 
kalktığınızda sizden vatandaşlık numarası isteniyor ve siz de tüm hesaplarınıza erişimde de 
anahtar olan, tüm sağlık bilgilerinizin tutulduğu dosyanın hatta tüm adli kayıtlarınızın da tutulduğu 
dosyanın anahtar rakamını ulu orta her yerde kullanmaya başlıyorsunuz.
Hatta geçenlerde bir binanın güvenlik görevlisi sadece nüfus kağıdını alarak binaya giriş izni 
verebileceklerini söyledikten sonra nüfus kâğıdımın üzerinde vatandaşlık numaramın olduğunu 
bile,  bile verdim . O güvenlik görevlisinin herhangi bir bankada tanıdığı bir memur varsa onun 
kanalıyla tüm hesap bilgilerime ulaşma şansının sadece bir alo mesafesinde olduğunu herkes 
biliyor.

Dolayısıyla kurduğumuz e-devlet,  iyi devlet olmanın altyapısı yerine, oldukça kırılgan ve kişi 
haklarının hiçbir boyutuyla korunamadığı, kötü niyetli kişilerin doğrudan saldırısına açık bir 
durumun doğmasına neden olmuştur. Korkarım ki e-devlet için harcadığımız paradan daha 
fazlasını e-devlet ortamını yaratmak için kurduğumuz donanımların ve ürettiğimiz yazılımların 
güvenliğini sağlamak amacıyla kullanacağız.

Bunu bir örnekle anlatmak gerekirse , satın aldığınız yeni eve en az evin parası kadar para harcayıp 
güvenlik sistemi kurmaya benziyor bu.
Artık saklayacağınız bir hastalığınız dahi olamaz, bir yerden bir elbise alırken verdiğiniz 
vatandaşlık numarası o renk elbise giyenlerle sorunu olan bir yöneticinin sizi işe almaması 
sonucunu doğurabilir.

O zaman hep beraber sormamız gereken soru şudur bu “e” yi ne yaparak “i” yapabiliriz.
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