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E-Devlet üstyapısı,  “Bakanlık” olmalı…
“Türkiye’yi e-devlete dönüşüm hedeflerine 
ulaştıracak e-Devlet üstyapısı ne olmalı?” 
sorusunun yöneltildiği ankete katılan 184 
katılımcı, yüzde 44 oranında bakanlık istedi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Sarıcan’ın 
yöneticiliğini yaptığı “E-Devlet Üstyapısı” otu-
rumunda,  H. Cumhur Ercan, Hakan Demir-
tel ve Selçuk Kavasoğlu çalışma grubu rap-
orunu sunarken Microsoft Türkiye Genel 
Müdür Yardımcısı Cemal Akyel ve Adalet 
Bakanlığı’ndan Cengiz Tanrıkulu da konu 
hakkında görüşlerini açıkladılar. 
657 sayılı Devlet Memuru Yasası’ndan bilişim 
sınıfının yararlanamadığına işaret eden 
Sarıcan, ortada fiili bir durum olduğunu ve 
e-devlet üst yapısı konusunda bir arayış 
yaşandığına değindi.  Sarıcan, e-devlet üst 
yapılanmayla ilgili tartışmalar yaşandığı 
ve hükümetin yürüttüğü bazı çalışmaları 
olduğunu belirterek gerçekleştirilen oturumun 
sivil toplumun mesajının taşınması anlamında 
önemli olduğunu ve çalışmalara etki etmesini 
beklediğini bildirdi. 
Önemli ve güncel bir konu olan “e-Dev-
let Üstyapısı”nın değerlendirildiği oturum-
da, kamu ve özel sektör (yönetici, bilişimci, 
hukukçu ve akademisyen) katılımcılarıyla 
düzenlenen toplantı, çalıştay  ve ortaya 
konulan sonuç raporuna ilişkin bilgi verildi. 
Çalışma grubu düzenlediği toplantılarda, et-
kin kamu yönetiminin temel unsurlarının 
değerlendirilmesi ve e-devlet hedeflerine 

ulaşım faaliyetlerinin ortaya konulması ve 
çözüm önerilerinin bu bağlamda geliştirilmesi 
fikri üzerinde durdu. Bu çalışmayla, e-dev-
let yapıları konusunda yaklaşım birliğinin 
oluşturulması; ülkemiz ve uluslar arası e-dev-
let çalışmaları hakkında bilgilenme ile E-devlet 
üstyapısının bilgi toplumu vizyonu, görev ve 
faaliyetlerinin ortaya konması hedeflendi. 
İki aşama olarak tasarlanan çalışmanın birinci 

aşamasında, “E-devlet üstyapısının ana görev 
ve faaliyetleri neler olmalı, bu faaliyet ve görev-
ler hangi paydaşlarla, nasıl yerine getirilme-
li?” sorusuna yanıt arandı. Çalışmanın ikinci 
aşamasında ise “İlk aşamada belirlenen görev 
ve faaliyetler hangi organizasyon yapısı ile 
doğru ve etkin olarak işler?” sorusu ele alındı. 
Katılımcıların birikimlerini ortaya koydukları, 
elde edilen öneri ve görüşler katılımcıların alt 
çalışma gruplarına ayrılarak detaylandırıldığı 
çalışma grubu raporuna ilişkin önce H. Cumhur 
Ercan bir sunum yaptı. 
Çalışmalarında BT konusunda strateji ve politi-
ka belirleyiciler, BT yöneticileri ve BT ile ilişkili 
herkesin hedef kitlesi olduğunu söyleyen Er-
can, amaçlarını şu iki başlıkla özetledi: 
*Başta kamu bilgi işlem birim yöneticileri, 
e-dönüşüm liderleri ve e-dönüşüm konusun-
da politika ve strateji belirleyicilere e-devlet 

üstyapısı hakkında yol gösterici olmak,
*Bilgi toplumuna geçişte dünya ülkeleri ve 
ülkemizde e-devlet üstyapısı çalışmalarının in-
celenmesi.
Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İspanya, 
Güney Kore ve Estonya’nın incelendiğini anla-
tan Ercan, bu ülkelerin e-devlet üstyapılarında, 
idari ve uygulama olarak farklı yaklaşımlarla 
karşılaşıldığını belirtti. Söz konusu farklı 
yaklaşımlar ise, ülkelerin sosyo-ekonomik 
durumu; yönetim biçimi; teknolojik gelişimi; 
kültürel yapı ile vatandaşlara sunulacak servis 
ve hizmetlerin önceliğine göre değişiyor. 
Oturumda daha sonraki sunumda Hakan Demir-
tel, ülkemizdeki durumu değerlendirdi yaptı ve 
E-Dönüşüm Projesi kapsamında öngörülen ku-
rumsal yapılanmalar hakkında bilgiler verdi.
 “e-Devlet Üstyapısı görev ve faaliyetleri neler 
olmalıdır ” raporunu katılımcılarla paylaşan 
Selçuk Kavasoğlu ise, TBD Ankara Şubesi üye-
lerinden 88 kamu, 66 özel sektör, 22 akad-
emisyen ve 8 diğer olmak üzere toplam 184 
katılımcı ile mini bir anket yapıldığını bildirdi.  
Anket ile uzman kişilerin görüş ve önerilerinin 
alındığını anlatan Kavasoğlu, Türkiye’yi e-dev-
lete dönüşüm hedeflerine ulaştıracak e-Devlet 
üstyapısında hangi görev/faaliyetlerin üstle-
nilmesi konusunun belirlenmeye çalışıldığını 
söyledi. Kavasoğlu, ankete katılanların yüzde 
44’ünün bakanlık istediğine buna en yakın 
oranın ise yüzde 17 ile kurul ve kurum şeklinde 
olduğuna dikkat çekti.
Oturumda konuşan Cemal Akyel, “E-devlet 
üstyapısı nasıl olmalıdır?” sorusunun tek 
bir yanıtı olmadığını söyledi. Teknoloji ve 
Ar-Ge konusunda politikalar belirlenmeye 
çalışıldığını, e-devlet dönüşümü mühendisliği 
kavramından söz edildiğini bildiren Akyel, bu 
kapsamda organizasyon,  değişim yönetimi ve 
süreç yönetiminin önem kazandığını anlattı. 
Proje yönetimi konusunun da önemli olduğunu 
belirten Akyel, yatırım ve hizmetlerin hayata 
geçirilmesinin tasarlanmasında, toplumun veya 
vatandaşların dönüşüm sürecinde Türkiye’de 
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en üst makamın Bakanlık olduğuna işaret etti.
Cengiz Tanrıkulu ise, e-devlet üst 
yapılanmasının Kanun Hükmünde Kararname 
çıkarılarak olmayacağını, bilişim konusunda 
farklı bakanlıkların birbiriyle ilişkisi nedeni-
yle koordinasyonun güçlü, birkaç bakanlığı 
işin içine alacak şekilde oluşturulması 
gerektiğini söyledi. Kamu yönetiminde yeni 
arayışlar olduğunu anımsatan Tanrıkulu, idari 
yapılanmadaki değişikliğin bilişim alanında 
da yapılması gerektiğini bildirerek Bakanlığın 
doğru bir yer olduğunu düşündüğünü belirtti.  
TBD eski Başkanlarından Rahmi Aktepe, 
Bakanlık kurulması konusunda öncelikle siya-
silerin ikna edilmesi gerektiğini, bunun strate-
jik bir karar olduğunu ve bu konuda geç bile 
kalındığını söyledi. Oturumda TBD’nin 2001 
ve 2004’ta düzenlediği Bilişim Şuraları Sonuç 
Bildirgeleri’nde de Bakanlık kurulması önerisi 
getirildiği anımsatıldı.  

Teknolojik dönüşüm ancak 
yeni bir bakanlıkla gerçekleştirilebilir

“Neden Bakanlık?” sorusuna verilen bazı örnek yanıtlar:
•	 İşlevsel	ve	yaptırımcı	olabilmesi	ve	de	hükümet	(bakanlar	kurulu)	
nezdinde bilişim dünyasının temsil edilebilmesi açısından önemli. 
•	 Bilgi	işlem	ve	teknolojileri	olmadan	hiçbir	kamu	ve	özel	kurum	
hiçbir işlevini yerine getiremez. Bu büyüklükteki bir organizasyon ancak 
bakanlık seviyesinde değerlendirilebilir. 
•	 Mevcut	bakanlıkların	yapısı	içerisinde	bağımsız	bir	yapılanmanın	
olması imkânsız. Ayrıca bu yeni bakanlık için seçilecek eleman ve atana-
cak yöneticilerin şeffaf ve sivil toplum kuruluşlarından görüş alınarak 
yapılmasının yararlı olacağını düşünüyorum. 
•	 Teknolojik	dönüşüm	ancak	ve	ancak	yeni	bir	bakanlık	altında	
gerçekleştirilebilir. Mevcut yapı kesinlikle yanlıştır. TÜRKSAT, devletçe 
kurulmuş bir Anonim Şirkettir. Hem uydu, hem kablo TV hem de e-devlet 
işletmenliği yapabilmesi mümkün değildir. Hali hazırda nerdeyse hiçbir 
servisin çalışmadığını görünce şaşırmamak gerekir. Ulaştırma Bakanlığı 
tarafında yürütülmekte olan teknoloji/haberleşme/iletişim vs gibi konular 
da yeni bakanlığa kaydırılmalı. Bu durum 50 yıl öncesi için doğru olmakla 
birlikte bugün hatta 10 yıl öncesi için doğru ve yeterli değildir. 
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