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“Tek Nokta Hizmet Durakları” 
uygulanabilir
Vatandaşların e-devlet konusunda farkındalık seviyesinin istenen 
noktada olmadığı belirtilirken kullanıcı arayüzlerinin daha sade olması 
ve kullanılabilirlik seviyesinin yükseltilmesi ihtiyacından söz edildi. 

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) “Sayısal 
Gündem 2020” hedefiyle oluşturduğu 
Toplum için BT kazanımları Çalışma 

Grubu’nun alt grubu olan “e-Devlet/e-
Yönetişim” Uzmanlık Grubu, “Kamusal Alanda 
BT Kullanımı” konusunu irdeledi. 

e-Kimlik
-Yaygınlaştırma maliyet hesapları, tüm açılar 
göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmeli, 
vatandaştan alınacak bedeller buna göre 
belirlenmeli, yaygınlaştırma ve uygulamada 
başarılı ülke örnekleri dikkate alınarak devlet 
tarafından kimlik ve sertifika temini seçenekleri 
değerlendirilmeli.
-Arayüzler standart, herkesin kullanabileceği 
şekilde yalın ve anlaşılır olmalı.
-Kamu kurumlarının hizmet modellerinin 
çocukların algı modeli üzerinden gitmesi 
düşünülebilir.

Yeni yapılara geçişi kolaylaştırmak için 
vatandaşların mevcut şikâyet, beklenti ve 
memnuniyetini belirleyecek değişik meslek 
grupları ve sıradan vatandaş olmak üzere farklı 
kitlelere erişen bir anket yapılması önerildi. 

Ortak altyapı ve standartlar
Kamu Entegre Veri Merkezi toplantısında hizmet 
tabanlı mimarinin kamudaki teknik standartları 
belirlenmeli ve beyan edilmeli.
  
2015 hedefleri 
-Hedef kitlesini belirlemek kaydıyla, uzmanlık 
grubunun incelediği eylemlere ilişkin 
anket vb yöntem ile bir araştırma çalışması 
gerçekleştirilmeli (paydaşların talep, tercih, 
şikâyet ve beklentilerinin alınması).

-Tek nokta hizmet duraklarına ilişkin Ön 
Fizibilite ve İnceleme Raporu hazırlanmalı.
-Türkiye’de düzenlenen etkinliklerden 3 
tanesinde (panel/çalıştay) gerçekleştirerek 
eylemlere ilişkin duyuru ve farkındalık 
sağlanmalı.
-Eylemlere ilişkin ulusal ve uluslararası 
standartlar incelenip eksikler belirlenmeli.

Sonuç ve değerlendirme 
Kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşların 
devletten almakta olduğu bazı hizmetler 
elektronik ortama aktarılmış durumda. Çalıştay 
katılımcıların genel görüşü vatandaşların 
farkındalık seviyesinin istenen noktada olmadığı 
yönünde. Ayrıca kullanıcı arayüzlerinin daha 
sade olması ve kullanılabilirlik seviyesinin 
yükseltilmesi ihtiyacı, katılımcılarca dile getirildi. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
Ağustos 2014’te yayınlanan istatistiklere göre, 
“İnternet kullanan bireylerin oranı” yüzde 
53,8; “İnternet erişimi olan hane oranı” ise 
yüzde 60,2 olduğu tesit edildi. Hâlâ yüzde 39,8 
oranındaki hanede internet erişimi bulunmuyor. 
İnternet erişimi olmayan hane halkına ya 
da erişim olanağı olduğu halde bilgi işleme 
araçlarını (bilgisayar, tablet, akıllı telefon 
vb) kullanma deneyim ve bilgisi kısıtlı olan 
vatandaşların e-Devlet uygulamalarına erişimini 
kolaylaştırmak amacıyla “Tek Nokta Hizmet 
Durakları” uygulanabilir. 
Çalıştayda ayrıca hane halkının e-devlet 
uygulamaları kullanım oranının arttırılması 
için Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışılarak 
çocukların eğitilmesi önerildi. Bilişim 
sistemlerini kullanmaya daha yatkın olan 
çocukların evde büyüklerine öğretebileceği ya da 
onlar adına uygulayabileceği dile getirildi. 
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