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Eylem CÜLCÜLOĞLU
eylemc@gmail.comDevlet kapısında değişen bir şey yok

Avrupa’dan 11 yıl sonra, e-devlete geçtik ama maalesef vatandaşa şifre veremedik!

Uzun yıllar süren bekleyişin ardından sonunda e-devlet uygulamasına geçildi. Beklentimiz devlet kapısı anlayışının e-devlet ile değişeceği, 
devlet dairelerindeki kuyrukların biteceğiydi. Yanılmışız… Belki “kapı” değişti ama anlayış değişmedi. 

E-devlet şifrelerini PTT şubelerinden vermeye karar veren devlet, dünya üzerinde görülmeyen bir komediye de imza atmış oldu. Vatandaşlar 
e-devlet şifresi almak için PTT şubeleri önünde kuyruklar oluşturdu ve anlam verilmez bir şekilde “e-devlet şifreleri bitti” ! Resimde 
gördüğünüz “e-devlet şifresi kalmamıştır” yazısı bir PTT şubesinin önünde çekilmiş. Bilişimle ilginen biri olarak şifre nasıl kalmaz diye 
kendinize sorabilirsiniz. Ama burası Türkiye ve biz imkânsızı her zaman gerçekleştiririz.

Şifreyi unutana 10TL ceza

Son zamanlarda PTT şubelerinin önünden geçtiyseniz uzun kuyruklar dikkatinizi çekmiştir. Zaten posta dışında, her şeyle ilgilenen (havale, 
fatura yatırma vs.) PTT’nin üzerine bir de e-devlet şifresi yükü binmiş durumda. E-devlet şifresi almak için uzun kuyruklara girip beklemeniz 
gerekiyor. İşin komik tarafı şifrenizi unutursanız o uzun kuytuklara girip tekrar beklemeniz ve üstüne üstlük ceza olarak 10 TL vermeniz 
gerekiyor. 

Herhalde e-devlet uygulamalarını geliştirenler yabancı örnekleri hiç incelememişler. E-devlet konusunda dünyanın bir numaralı ülkesi 
İngiltere’de e-devlet şifresi alabilmek için online başvuru yeterli. Gateway.gov.uk adresinden kayıt yapıp çoğu e-devlet uygulamasına 
basit bir kullanıcı adı ve şifrei ile ulaşabiliyorsunuz. Daha hassas güvenlik gerektiren e-devlet uygulamaları için ise bir sertifika almanız 
gerekiyor. Bu sertifikayı da kolayca online olarak alabiliyorsunuz. Şifre almak için PTT’ye gitmek, sıra beklemek, şifreyi unutunca 10TL 
vermek yok!

Birleşmiş Milletler indeksinde sonlardayız

Birleşmiş Milletler her yıl, E-Devlet Hazırlılığı Indeksi adında bir 
rapor yayınlıyor. Bu indekste ülkeler e-devlet uygulamalarına 
hazırlılık açısından sıralanıyorlar. Listenin ilk üç sırasında Güney 
Kore, ABD ve Kanada bulunuyor. Türkiye bu listede ilk 50’ye bile 
girememiş durumda! Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan 
gibi ülkeler bile ilk 50’de yer alırken biz bu listede bulunmuyoruz. 
En son e-devlet şifresi komedisinden sonra neden o listede yer 
almadığımız gayet açık.

Avrupa ülkelerinin çoğu e-devlet uygulamaları ile 2000 yılında 
tanıştı. Şu an neredeyse bütün devlet işleri İnternet üzerinden 
kolayca yapılabiliyor. Türkiye’de milyonlarca dolara malolan büyük 
sorunlar yaşanarak oluşturulan e-devlet hâlâ tam anlamıyla bir 
e-devlet olmaktan uzak. E-devletin işler anlayışa gelmesi için once 
anlayışların değişmesi gerekiyor. Bankacılık, telekomünikasyon 
gibi birçok alanda Avrupa’dan ileride olan ülkemiz malesef devlet 
bürokrasisinde Kazakistan’dan geride. Bu anlayış değişmezse biz 
daha çok kuyruklarda şifre bekleriz…
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