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Kağıt sevdası ile 
e-devlet olmaz!

Bilişim teknolojilerinin 
en büyük yararı nedir? 
Bu soruya birçok cevap 

verilebilir ama çıktığı ilk günden 
bu yana bilişim teknolojilerinin 
birincil amacı işleri ve hayatı 
kolaylaştırmak olmuştur. 
Modern bilgisayarların ataları 
sayılabilecek delikli kart kayıt 
ve işlem cihazları 1900’lü 
yılların başında Amerika’ya 
gelen göçmenlerin kayıtlarını 
tutmak için kullanılıyordu. İşleri 
kolaylaştırmak, arşivlemek, 
bürokrasiyi ve kağıtları 
ortadan kaldırmak her zaman 
bilgisayarların görevleri oldu. 
Ülkemizde ise maalesef bu kadar 
yaygın bilgisayar kullanımına 
bu kadar bilişim teknolojilerine 
yapılan yatırımlara rağmen hala 
ağır ve hantal bir bürokrasi 
işliyor.

Önde bilgisayar arkada tozlu dosyalar
Hangi devlet dairesine giderseniz gidin ön 
bankolarda bilgisayarları arka planda ise tozlu 
evrak dosyalarını görüyorsunuz. Hala kağıt 
ana medya. Islak imza ve mühür olmadan 
hiçbir evrak geçerli değil. En basit bir araba 
alım satımında bir ruhsat çıkarmada bile 
onlarca değişik belge isteniyor. Hiçbir gelişmiş 
batı ülkesinde bulunmayan “muameleci” 
mesleği bizde bulunuyor! Bizde devlete ve 
bürokrasiye dair her şey “zorlaştırmak” 
üzere yapılırken gelişmiş ülkelerde ise her 
şey “kolaylaştırmak” üzere yapılıyor. Örneğin 
Türkiye’de muameleci tutmadan yapılamayan 
bir ruhsat çıkarma işlemini Hollanda’da 
herhangi bir posta ofisine giderek sadece 
ehliyetinizi vererek yapabiliyorsunuz. Araba 
alım-satımı hemen orada gerçekleşiyor ve 
yazıcıdan yeni ruhsatınız çıkıyor.
Türkiye bürokrasinde inanılmaz bir kağıt 
ve mühür sevdası var. Her belgenin 
orijinalini saklamanız gerekiyor. Fotokopi 
bile kabul edilmiyor. Gelişmiş ülkeler 
ise işleri kolaylaştırmak için çok uzun 
seneler öncesinden kağıtlarla büyük ölçüde 
vedalaşmışlar. Örneğin Amerika’da evinizden 
hiç dışarı çıkmadan bir şirket kurabilir, tüm 
faturalarınızı elektronik olarak kesebilir, 
muhasebe kayıtlarını elektronik ortamda tutup 
internet üzerinden beyanname verebilirsiniz. 
Amerika’da bir şirketi bir tane bile kağıt çıktısı 
almadan yönetebilirsiniz.
 
Yalancı vatandaş sendromu
Bizdeki bürokrasi anlayışı ile gelişmiş batı 

Gerçek anlamda 
bir e-devlet 
istiyorsak kağıtlara, 
mühürlere, imzalara 
elveda etmeliyiz

ülkelerindeki bürokrasi anlayışındaki temel 
fark vatandaşa güven temelinde yatıyor. Biz 
de her şey vatandaş yalan söyler, vatandaş 
sahtekarlık yapar üzerine kurulu. Bu yüzden 
belgelerin orijinalleri isteniyor, bu yüzden 
mühür imza aranıyor bu yüzden elektronik 
kayıtlara iyi gözle bakılmıyor. Gelişmiş 
ülkelerde ise anlayış vatandaşın beyanı 
doğrudur üzerine. Sizin beyanınız doğru olarak 
kabul ediliyor. Eğer beyanınızda bir hata veya 
yanıltma varsa bu daha sonra tespit edilirse 
büyük cezalarla karşılaşıyorsunuz. Kısacası 
gelişmiş ülkelerdeki “aksi ispatlanana kadar 
herkes suçsuzdur” ilkesi bizim bürokrasimizde 
“aksi ispatlanana kadar herkes suçludur” 
olarak işliyor. 
Bürokrasi sadece zaman ve emek kaybına yol 
açmıyor. Kağıtlar, mühürler, imzalar üzerine 
kurulu bürokrasi sistemi kötü kullanıma açık 
bir sistem. Bu sistemde işleri kolaylaştırmak 
için rüşvet de oluyor verilen belge esas olduğu 
için belge üzerinde sahtecilik de oluyor. 
Gelişmiş ülkelerdeki bürokraside sahtecilik 
ve kötüye kullanım vakaları Türkiye ile 
karşılaştırılmayacak seviyede düşük. 
Bunca senedir bir e-devlet lafıdır gidiyor ama 
e-devleti gerçek hayatımızda göremiyoruz. 
E-devlet ancak bürokrasi kağıtlardan, 
mühürlerden, gereksiz işlemlerden 
kurtulduğu zaman gerçekleşebilir. Gerçek 
anlamda bir e-devlet için tüm bürokrasinin 
değiştirilmesi ve işlemlerin hızlı ve şeffaf 
hale getirilmesi şart. Aksi takdirde biz hala 
bilgisayarda kayıt yapıp, onun çıktısını alıp 
saklamaya devam ederiz.
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