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Yaklaşık 12 senedir süren, milyonlarca dolar para 
akıtılan, e-devlet kapısı projesi tam bir fiyasko olmuş...

Nerede bu e-devlet?

Bundan yaklaşık beş sene önce Bilişim 
Dergisi’nin Şubat 2008 sayısında 
“E-Devlette dünya 76’ncısıyız” başlıklı 

bir yazı yazmıştım. Yazıda Birleşmiş Milletler’in 
E-Government Survey adlı araştırmasına yer 
vermiş ve Türkiye’nin e-devlet konusundaki 
başarısızlığını anlatmıştım. Bu yazının üzerinden 
uzunca bir süre geçti. Maalesef Türkiye hala 
e-devlet konusunda yerinde saymaya devam 
ediyor. Yurtdışında yaşayan birisi olarak vatana 
her gelişimde bu durumu daha belirgin bir 
şekilde görebiliyorum.

Kapıyla ilk tanışma
Temmuz ayında tatil amaçlı Türkiye’ye giriş 
yaptım. Hazır gelmişken e-devlet şifremi 
alıyım uzun senelerdir yazıp çizdiğimiz 
e-devlet kapısını bizzat test edeyim dedim. 
E-devlet şifresi hepinizin bildiği gibi PTT’lerden 
alınabiliyor. Ben de uçaktan iner inmez ilk 
iş olarak Atatürk Havalimanı PTT’sine doğru 
yöneldim. Belli ki sıcaktan bunalmış, işinden de 
çok memnun olmayan PTT memurunun bana 
söylediği ilk cümle: “Şu an şifre veremiyoruz 
“ oldu. Ben de kendisine şifre vermenin zor 
bir işlem olmadığını, uzun yoldan geldiğimi 
anlatınca, isteksizce de olsa şifre zarfını 
hazırladı. Kendisine teşekkür edip zarfımı aldım 
ve eve doğru yola koyuldum. 

Eve gelince ilk iş şifre zarfımı açıp e-devlet 
kapısından giriş yapmak oldu. Ne yazık ki 
gördüklerim tam bir hayal kırıklığıydı. Yaklaşık 
on iki senedir süren, milyonlarca dolar para 
akıtılan e-devlet kapısı projesi tam bir fiyasko 
olarak karşıma çıktı. 

http://www.bilisimdergisi.org/s157
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Ödeme sistemi olmayan e-devlet
E-devlet kapısı farklı kurumların bilgi adacıklarından 
oluşuyor. Bu adacıklar arasında ise hiç bir entegrasyon 
yok. Entegrasyonu bırakın tasarım olarak bile bir 
bütünlük yok. Her kurum kendi yapısını kurmuş sonra 
da bu adacıklar e-devlet kapısı adı altında birleştirilmiş. 
Kurumsal bir kimlik ve bütünlük oluşturulamamış. 
Mevcut e-devlet kapısı fonksiyonel değil ve çoğu işlem 
için sanal dünyadan ayrılıp gerçek dünyaya dönmeniz 
gerekiyor. Örneğin IMEI kaydı adında bir hizmet veriliyor 
ama IMEI kayıt harcını bankaya elden yatırmanız 
gerekiyor! Ödeme sistemi entegrasyonu e-devletin 
içinde yok. Harçlarınızı kredi kartıyla ödemeniz mümkün 
değil.  İnsan bu kadar primitif bir yapı ile karşılaşınca 
ister istemez bu 12 senede ne yapıldı diye soruyor kendi 
kendine. 

E-devlet kullanan 8 milyon 
Hollandalı
Türkiye’nin e-devlet kapısı modern dünyanın çok 
gerisinde bulunuyor. ABD ve İngiltere e-devlet 
konusunda en gelişmiş ülkeler. Bu ülkeleri ise diğer 
Avrupa ülkeleri takip ediyor. Beş senedir yaşadığım 
Hollanda’da e-devlet yapısını yakından kullanma fırsatım 
oldu. Hollanda’da yaklaşık on senedir DigID adlı bir 
e-devlet şifre sistemi kullanılıyor. DigID bizdeki e-devlet 
kapısı şifresinin bir benzeri. Türkiye’deki e-devlet 
kapısının aksine burada vatandaşların yarısından fazlası 
DigID şifresine sahip. 17 milyonluk Hollanda’da 8 milyon 
kişi DigID kullanıyor . DigID’yi almak için PTT’ye falan 
da gitmeniz gerekmiyor. Online olarak başvuruyorsunuz 
şifreniz ev adresinize posta ile geliyor. Şifreyi aldıktan 
sonra bir daha sanal dünyadan gerçek dünyaya da 
çıkmanız hiç gerekmiyor. Üniversite kayıtlarından 
tutun vergi ödemelerine kadar tüm işlemlerinizi 
DigID ile yapabiliyorsunuz. Ödeme sistemi tamamen 
entegre bir yapıda ve tüm e-devlet uygulamalarında 
bir bütünlük bulunuyor. 2006 yılından bu yana tüm 
vergi beyannameleri sadece DigID ile yapılabiliyor. Bu 
zorunluluktan ise kimse şikayetçi değil. Çünkü insanlar 
vergi dairesi kuyruklarında zamanlarını harcamıyorlar. 
Herkes DigID kullanarak devletle olan tüm işlerini 
evinden veya işyerinden çıkmadan gerçekleştirebiliyor. 

Hollanda bürokrasiyi minimuma indirmeyi başarmış 
ülkelerden birisi. Örneğin ikinci el araba alım satımı için 
herhangi bir PTT’ye gidip 35 Euro harç vermeniz yeterli. 
PTT görevlisi yeni ruhsatınızı hemen orada yazıcıdan 
çıkartıp size veriyor. Alım satım işlemi yaklaşık üç dakikada 
gerçekleşiyor. Ne notere gidiyorsunuz ne de trafik polisine. 
Ülke böyle bir kültürden geldiği için DigID projesi de çok 
başarılı olmuş.
 

Mobile devlete doğru ilerleyen ABD
ABD, e-devlet konusunda en az Hollanda kadar başarılı bir 
ülke. Beyaz Saray 2012 yılında Dijital Devlet Stratejisi adlı bir 
belge yayınladı. Günümüzde ABD’deki e-devlet yapılarının 
tamamını şekillendiren bu strateji, şu unsurlardan oluşuyor:

 Dijital devlet bilgilerine ve uygulamalarına vatandaşın her 
yerden, her zaman ve her cihazdan ulaşmasını sağlamak.

 Devletin tüm kurumlarının bu yeni dijital dünyaya 
uyumunu sağlamak

 Devlet verilerinin gücüyle Amerikan ulusunun 
inovasyonunu artırmak ve Amerikan vatandaşlarına verilen 
servisin kalitesini artırmak

Bu strateji yayınladıktan sonra ABD’de hızlı bir şekilde 
e-devlet yapılarında yenilenmelere gidildi. Bunların başında 
mobil cihazlarla erişim geldi. Bir çok devlet kuruluşu mobil 
cihazlar için uygulamalar geliştirmeye başladı. Sayısı her 
geçen gün artan bu mobil uygulamalar ile e-devlet yerine 
m-devlet dönemine girilmiş ordu. Şu an ABD’nin 16 adet 
m-devlet uygulaması bulunuyor. Bu uygulamalara apps.usa.
gov adresinden bakabilirsiniz.

Dünya e-devlet dönemini bitirip m-devlet dönemine 
geçerken Türkiye ise yerinde saymaya devam ediyor. 
Bunun en büyük nedeni ise devletin kurumsal bir yapıda 
yönetilmiyor olması. Türkiye ağır bürokrasi kültüründen 
gelen bir ülke. Devlet Türkiye’de yavaş işliyor. Özel sektörün 
dinamiğini yakalayamıyor. Devletin ağır işlemesinden dolayı 
da kurumların neredeyse tamamında rüşvet ve yolsuzluk 
görülüyor. Türkiye ne kadar şeffaflaşırsa devletin hantal 
yapısını ne kadar elektronik hale getirebilirse o kadar 
gelişir. Ama görünen o ki mevcut yönetim anlayışları ile 
böyle bir atılımı yapmak mümkün gözükmüyor. E-devletin 
başarılı olması için tüm bürokrasi yapısında köklü atılımların 
yapılması gerekli. Böyle bir siyasi irade ise Türkiye’de 
bulunmuyor.
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