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Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şahin:

e-Devlet üstyapısı için yeni bir yaklaşım gerekli
Yenilikçi modellere ihtiyaç duyulduğunun altını çi-
zen Şahin, “analog yapının dijitalleştirilmesi” olarak 
tanımladığı e-devlet dönüşümün, “dijital dünyanın ihtisası 
ve disiplinler arası bir çaba ile mümkün” olabileceğini 
vurguladı.

Türkiye’de, “e-devlet üstyapısı” 
konusunun, e-devlet ve bilişim 
kavramlarının kullanılmaya başladığı 

yıllardan beri tartışıldığını anımsatan 
Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı, Yardımcı 
Doçent Doktor Savaş Zafer Şahin, çözüm 
önerileri geliştirilmesine karşın henüz sonuç 
alınamadığına işaret etti. Şahin, “Sorunun 
aşılması için e-devlet üstyapısı sorunsalına 
daha farklı bir çerçeveden bakılması 
gerekmektedir” dedi. 

Türk Bilişim Derneği’nin (TBD) organize 
ettiği “Bilişim 
2011” etkinliğinde 
gerçekleştirilen 
“E-devlet üstyapısı 
nasıl olmalı? ” 
başlıklı oturumda, 
“en doğru hangi 
üstyapı, bu görev 
ve sorumlulukları, 
devlete yük 
olmadan başarılı 
bir şekilde yerine 
getirir?” sorusuna 
yanıt arandı. HP 
Genel Müdürü 
Serdar Urçar’ın 
açılışını yaptığı, 

TBD Başkanı Turhan Menteş’in yönettiği 
oturumda, Türksat A.Ş. Genel Müdürü Dr. 
Özkan Dalbay, Kalkınma Bakanlığı’ndan 
Selçuk Kavasoğlu, Kalkınma Bakanlığı Bilgi 
Toplumu Daire Başkanı Emin Sadık Aydın ve 
Atılım Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Şahin 
görüşlerini açıkladılar.
 

“Devlet esas itibariyle analog bir 
örgütlenme”
Şahin, “e-Devlet üstyapısına yeni bir yaklaşım 
getirmek” başlıklı sunumunda, yapılanmaya 
ilişkin önemli birikim oluşturulmasına rağmen 
kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları 
(STK) ve tüm ilgililerin üzerinde uzlaştığı 
çözümlerin gündeme taşınamadığına dikkat 
çekti. Konuya farklı bir çerçeveden bakılması 
gerektiğini bildiren Şahin, “Devlet esas 
itibariyle -bilişim terimlerini kullanırsak- 
analog bir örgütlenme biçimidir. Farklı devlet 
kurumlarının e-devlet dönüşümünü sağlamaya 
çalışmak bu analog yapının dijitalleştirilmesi 
olarak anlaşılabilir. Oysaki e-devlet üstyapısı 
oluşturma çabası, ağırlıklı olarak dijitalleşmiş 
bir dünyanın, bir üretim alanının gerçek 
dünyadaki analog örgütlenmesini belirlemek 
anlamına geliyor. Bu tür bir çaba doğal olarak 
dijital dünyanın ihtisası ile olduğu kadar 
disiplinler arası bir çaba ile mümkün olabilir” 
diye konuştu. 

Devlet, toplum ve birey olarak üç temel 
başlıkta toplanan dönüşüm süreçlerinde 
yeniden yapılanmanın söz konusunu olduğuna 
değinen Şahin, dönüşüm süreçlerinin etkisi 
altındaki e-devlet üstyapısında, “alışılageldik 
yaklaşımların dışına çıkarak ‘işlevsel’, 
‘ölçeksel’ ve ‘aktörler-roller’ olmak üzere 
üç farklı düzeyde geliştirilecek çözümlerin” 
dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Şahin, 
söz konusu düzeyleri esas alan yaklaşımların 
aynı zamanda göz önünde bulundurması ve 
farkında olunması gereken temel sorunları ise 
şöyle sıraladı: 

-E-devlet üstyapısının örgütlenme mekaniğinin 
yani organizasyon şemasının belirlenmesinin 
zorluğu,
-E-devlet üstyapısı kurulurken merkezileşme-
bürokratikleşme-otoriterleşme kısır 
döngüsüne yakalanma riski,
-Devlet aygıtının kurumsal kültürünün bu tür 
bir yapılanmaya hazır olmaması,
-E-devlet ve bilişimle ilgilenen kadroların 
devlet yapısı içerisinde “ötekileştirici” tavırlara 
maruz kalması,
-Sektörün kendi iç dinamiklerinin yarattığı 
engeller.

e-Devlet üstyapısı için anayasa 
tartışmalarında lobicilik 
yapılmalı
Gerçekçi ve stratejik bir tavırla e-devlet 
üstyapısına ilişkin uygulanan yol ve 
yöntemlerin yenilenebileceğini belirten Şahin, 
aktörleri itibariyle yenilikçi modellere ihtiyaç 
duyulduğunun altını çizdi. Yeni anayasanın 
yapım sürecinde e-devlete ve bilişime “siyasal 
süreçlerin bir aracı”  rolünün biçildiğini, 
bilişim olanaklarının anayasa yapımında 
kolaylaştırıcı bir araç olarak kullanımının 
öngörüldüğünü anlatan Şahin, “Yeni 
anayasada hukuki terimle bilişim, bir araç 
değil ‘esastan’ görüşülen bir ilkeler demeti 
olarak yer almalı. 

Kişisel verilerin korunmasından sanal 
dünyanın düzenlenmesine kadar birçok konu 
bu önemli alana giriyor. Bu sebeple belki de 
e-devlet üstyapısını konuşmanın başlangıç 
noktasını anayasa tartışmalarında bu anlamda 
lobicilik yapmak oluşturuyor” diyerek sektörün 
üstyapıya ilişkin yapması gerekenlere işaret 
etti. 

http://www.bilisimdergisi.org/s138
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TBD Kamu-BİB’in, bilişim sektöründeki ana karar vericilerin 
e-devlet üstyapısı ile ilgili tercihlerini belirlemeye çalıştığını, 
yetki, otorite, konum, tarihsel gelişim, kültürel yapı gibi unsurları 
dikkate alıp belirli önerilerde bulunduğunu anımsatan Şahin, 
öneriler arasında yeni bir bakanlık kurulmasının ağırlıklı bir 
tercih olarak öne çıktığını söyledi. e-Devlet üstyapısının “iş 
işleyişinin” en az “örgütlenme ölçeği” kadar önemli olduğunu 
vurgulayan Şahin, “Bu tür bir iç örgütlenmenin disiplinler arası 
bir yaklaşımla, insan kaynakları, kurumsal kültür, itibar yönetimi, 
kullanıcı ve yurttaş dostluğu kavramlarını dikkate alan bir biçimde 
yeniden tanımlanması bu ölçekleme sorununun aşılmasını da 
kolaylaştıracaktır” dedi.

Farklı disiplinlerden destek alınmalı
Şahin, e-devlet üstyapısının iç işleyişi ve kullanacağı yöntemler 
konusunda şu önerilerde bulundu:

“Üstyapı, alışılageldik bürokratik örgütlenmeden çok, gerçek ve 
sanal örgütlenmenin bütünselliğine dayanan ‘ayna’ veya ‘sosyal ağ’ 
türü örgütlenmeleri ya da ‘kümelenme’ stratejilerini kullanmalı. 
Ayrıca yetkin, yenilikçi, yaratıcı içerik yönetimine dayanan, kolektif 
karar alma mekanizmalarında artan bilgi yükünü yönetebilen 
gerçek ve sanal yöntemleri hem uygulayan hem de devletin diğer 
birimleri için de kapasite üreten bir yöntem benimsemeli. Bu 
iki unsur bir araya getirildiğinde klasik örgütlenme sorunlarının 
da dışına çıkılmış olur. Bir sorunun o sorunun tanımladığı 
sınırların dışına çıkılmadan çözülmesinin zorluğu dikkate 
alındığında, e-devlet üstyapısının uzun yıllardır belirlenemeyen 
yapısının belirlenmesinde bu tür yeni çerçevelerin ve yenilikçi 
değerlendirmelerin ciddi katkıda bulunacağı unutulmamalı. Dijital 
bir dünyanın analog arayüzünün oluşturulabilmesi için de gerekirse 
başta sosyal bilimciler ve yönetim bilimcilerden olmak üzere farklı 
disiplinlerden de destek alınması yaşamsal bir önem taşıyor.” 

Türksat Genel Müdürü Dr. Dalbay ise, asıl hedefin “Bilgi 
Toplumu”na dönüşmek olduğunu ve kamudaki e-dönüşümün 
liderlik gerektirdiğini söyledi.  e-Devlet Kapısı’ndan 10.3 milyon 
kayıtlı kullanıcının hizmet aldığını, kapıdan 286’nın üzerinde hizmet 
verildiğini belirten Dalbay, “E-devlet üstyapısı için oluşturulacak 
kamu kurumlarının dönüşümü değil kurumların kendi 
dönüşümlerinin sağlanması lazım. Koordinasyon çok önemli. Toplu 
dönüşüm gerekiyor” dedi. 

e-Devlet ödüllerinin kamu ve özel sektörü rekabete yönelttiğini 
kaydeden Dalbay, önceliklendirme yapılması, teşvik modeli 
konulması, yaptırım uygulanması, performans kriterlerinin 
belirlenip izlenmesini istedi. Dalbay ayrıca, e-Devlet üst yapısının 
da Ulaştırma Bakanlığı’nın liderliğinde oluşturulmasını önerdi. 
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