
Türksat A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Gül:

Kullanıcıların hizmet geliştirme 
sürecine katılımına önem veriyoruz

Bakanlık düzeyinde 20 kurumda 100 bini aşkın kullanıcı tarafından 
kullanılan Belgenet’i “Kamunun Ortak Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi” yapmayı amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Gül, Türksat olarak 
hizmet kalitesine çok önem verdiklerinin altını çizdi. Prof. Dr. Gül, 
yaklaşık 25 milyon kişi tarafından aktif kullanılan e-Devlet Kapısı’nda, 
hizmet sayısının 1.316 olduğunu, 199 kurum ile işbirliğine gidildiğini ve 
günlük yaklaşık 600 bin giriş yapıldığını söyledi.

Aslıhan Bozkurt

Bu sayımızda Nisan 2014’te Türksat A.Ş. Genel Müdürü olarak görevi devralan Prof. Dr. 
Ensar Gül  ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Yerli Haberleşme Uydusu Projesi Türksat 6A ve 
TÜRSAT 4B’ye ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Gül,  Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test 

Merkezi’nde (USET) üretilecek olan Türksat 6A uydusunun, 2019’da tamamlanacağını, 2020’de 
de uzaya fırlatılmasının hedeflendiğini belirtti. 

Prof. Dr. Gül, mühendisleri tarafından geliştirilen, kurumsal belgelerin yasal mevzuat ve 
standartlara uygun şekilde elektronik ortamda güvenli ve etkin olarak yönetilmesini sağlayan 
Belgenet uygulamalarının, çoğu bakanlık düzeyinde 20 kurumda ve 100 bini aşkın kullanıcı 
tarafından kullanıldığını aktarırken amaçlarının Belgenet’i “Kamunun Ortak Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi” yapmak olduğuna dikkat çekti. 

“Türksat olarak hizmet kalitesine çok 
önem veriyoruz” diyen Prof. Dr. Gül, 
sundukları ürün ve hizmetlerde hizmet 
kalitelerini tescillemek için standartları 
çıkar çıkmaz gerekli çalışmaları 
başlatmalarının hizmet kalitesine 
verdikleri önemin göstergesi olduğunu 
ifade etti.  

KKTC vatandaşlarına güvenli kimlik kartı 
sağlanması ve vatandaşların e-imza 
içeren kartla elektronik ortamda kamu 
hizmetlerinden yararlanması amacıyla 
2012’de e-Kimlik Projesi başlatıldığını 
anımsatan Prof. Dr. Gül, sistemin 2015 
Mayıs’ında KKTC Nüfus Kayıt Dairesi’nde 
kullanıma girdiğini halen Girne ve 
Gazimağusa kaymakamlıklarında pilot 
çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Prof. 
Dr. Gül, 2016’da tüm ilçelerden kimlik 
başvurusu ve dağıtımı yapılabileceğini 
açıkladı. 

Prof. Dr. Gül, e-Devlet Kapısı’na dair şu 
güncel rakamsal bilgiler vererek söyleşiyi 
tamamladı:  

Hizmet sayısı: 1.316; Aktif kullanıcı sayısı: 
24.736.810; 199 kurum ile işbirliği; 46 ilde 
bulunan 129 adet belediye ve 4 adet yerel 
hizmet kurumu ve günlük yaklaşık 600 bin 
tekil giriş.
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-Özellikle Türksat 6A haberleşme uydusunun 
yurtiçinde üretilen ilk iletişim uydusu olacağını 
açıklamıştınız. Bu konuda biraz ayrıntı verebilir 
misiniz?
 
-Yerli Haberleşme Uydusu Projesi Türksat 6A’nın 
sözleşmesi, 15 Aralık 2014 tarihinde imzalandı. 
Ülkemizin ilk yerli üretim haberleşme uydusu 
olan Türksat 6A uydusu Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı ve Türksat’ın müşteri 
kurum, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü’nün proje 
yöneticisi kurum, TAI, ASELSAN ve CTech proje 
yüklenicisi kurumlar olarak katılımıyla üretiliyor. 
Projeye Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın 368 milyon 830 bin 776 TL, 
TÜBİTAK’ın 147 milyon 397 bin 547 TL, Türksat’ın 
ise 29 milyon 728 bin 716 TL katkı vermesi 
kararlaştırıldı.

42° Doğu yörüngesinde işletilecek olan uydumuz, 
bu yörüngede TV yayıncılığı ve askeri haberleşme 
için kapasite artışı sağlayacak; Hindistan ve 
Güneydoğu Asya ülkelerinin bir kısmını da 
kapsama imkânına sahip olacak. Uydumuzun, 15 
yıl tasarım ömrü bulunuyor.

Türksat’ın Japonya’da teknoloji transfer 
programında yetişen mühendisleri de bu projede 
yer alıyor. 

Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde 
(USET) üretilecek olan Türksat 6A uydusunun, 2019 
yılı sonunda tamamlanması ve 2020 yılı içerisinde 
uzaya fırlatılması hedefleniyor.

-Yeni fırlatılan TÜRSAT 4B Uydusu hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

-7 Mart 2011 tarihinde Japon Mitsubishi Electric 
Corporation (MELCO) firması ile yapılan sözleşme 
ile yapımına başlanan TÜRKSAT 4B uydusunun 
üretimi 4 Haziran 2014’te tamamlandı. 16 Mayıs 
2014 ve 16 Mayıs 2015 tarihlerindeki Proton roketi 
arızaları sebebi ile fırlatma, 16 Ekim 2015 tarihine 
ertelendi. Bu tarihte Kazakistan’da bulunan 
Baykonur Uzay Üssü’nden Proton roketi ile uzaya 
fırlatıldı. 

Uydumuzun Aralık ayı başında teslim alınarak 
hizmete başlamasını beklemekteyiz. Türksat 4B 

uydusu üzerinde Ku, Ka ve C frekans bantlarında 
transponderlar bulunuyor. Ku bantta, diğer 
uydularımıza benzer şekilde Avrupa, Asya ve 
Türkiye kapsama alanlarında hizmet verilecek. 
Ku frekans bandı canlı yayın geçişleri için de 
kullanılması bekleniyor. 

Ka band ise data haberleşmesi için kullanılacak.  
Ka bandında 12 adet spot kapsama alanı 
bulunuyor. Bu kapsama alanları Türkiye, 
Azerbaycan, Filistin, İsrail, Lübnan, Ürdün, Irak, 
Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, 
Slovakya, Pakistan, Kırgızistan, Afganistan, 
Pakistan ve Türkmenistan’ı içeriyor. Toplam 1800 
MHz’lik haberleşme kapasitesine ile 3 Gbps veri 
haberleşme kapasite artışı sağlıyor. KA band ile 
ekonomik ve yüksek hızlı internet erişim imkanı 
sağlanabiliyor. 

Ayrıca, TÜRKSAT 4B uydusunun sahip olduğu 
C bant üzerinden ise Türkiye ve Afrika kıtasının 
tamamına Türksat 4B uydusu ile erişim 
sağlanabilecek.

-Ürün ve hizmetleriniz arasında bulunan 
BELGENET hakkında kısa bilgi alabilir miyiz? Bu 
ürün ve hizmetlerinizin şu anki durumu nedir?

-Belgenet™, mühendislerimiz tarafından 
geliştirilen, kurumsal belgelerin yasal mevzuat 
ve standartlara uygun şekilde elektronik ortamda 
güvenli ve etkin olarak yönetilmesini, teknolojik ve 
yasal gelişmelerin sisteme hızlı ve doğru biçimde 
uygulanmasını sağlayan “Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi” çözümüdür.

Belgenet kullanan kurumlar, yazışmalarını 
elektronik ortamda 
kolaylıkla oluşturmanın 
yanı sıra imza süreçlerini 
de dijital ortamda 
yönetebiliyor. Ayrıca 
dijital arşivleme özelliği 
ile geçmişe ait basılı 
belgeler Belgenet’e 
aktarılıp sisteme 
dâhil edilebiliyor. 
Böylelikle kurumlar eski 
belgelerini de saklayıp 
arşiv bütünlüğüne 
sahip olabiliyor. Ayrıca 
Belgenet, e-imza/
mobil imza uyumu ile 
yöneticilerin zamandan 
ve mekândan bağımsız 
çalışabilmesine de 
olanak sağlayan bir ürün 

konumunda.
Belgenet, bugün çoğu bakanlık 
düzeyinde 20 kurumda, 100 bini aşkın 
kullanıcı tarafından kullanılıyor. 
Amacımız Belgenet’i “Kamunun Ortak 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi” 
yapmak. Bu hedef doğrultusunda 
ürünümüzün hizmet kalitesini 
zirveye taşımak ve daha fazla kamu 
kurumuna, üniversiteye ve belediyeye 
ulaşmak konusunda çalışmalarımız 
devam edecek.

-TÜRKSAT, Türk Standartları Enstitüsü’nden 
(TSE) 6 Eylül 2015’te A Seviye Sızma Testi 
Firması Belgesi’nin yanı sıra, personellerinin 
TSE’nin Sızma Testi Uzmanı eğitim ve sınavlarına 
girerek başarıyla geçmesiyle Kıdemli, Sertifikalı 
ve Kayıtlı Sızma Testi Uzmanlıkları Belgelerini 
de almaya hak kazandı. Bu belgelerin “siber 
güvenlik” açısından anlam ve önemi nedir?

-“Türksat olarak kamu kurum ve kuruluşlarına 
bilişim hizmetleri sunuyoruz. Sunduğumuz 
hizmetlerin kalitesi personelin yetkinliği ile 
doğru orantılı. Siber güvenlik uzmanlarımızın 
bilgi ve becerilerini artıracak eğitimlerle sürekli 
gelişmelerini sağlamaya çalışıyoruz.

Bu kapsamda ekibimizin gelişimini ve yetkinliğini 
belgelendirme açısından sertifikasyonun önemi 
çok büyük. Sonuçta sızma testi hizmetini en 
iyi şekilde yapan firmaları belirlemek için 
kamu kurum ve kuruluşlarının kriter olarak 
kullanabilecekleri birkaç parametreden biri 
sertifikasyon. Sertifikasyon sayesinde kurumlar, 
siber güvenlik konusunda kime güveneceklerini 
çok daha kolay belirleyebiliyorlar. 

Biz Türksat olarak hizmet kalitesine çok önem 
veriyoruz. Verdiğimiz önemin en bariz göstergesi, 
sunduğumuz ürün ve hizmetlerde hizmet 
kalitemizi tescillemek için standartlar çıkar çıkmaz 
gerekli çalışmaları başlatmamız ve TSE tarafından 
düzenlenen zorlu sınavlardan ve denetimlerden 
geçerek sertifikayı ilk alan firmalardan 
olmamızdır. Yine bu standartta da “A seviye Sızma 
Testi Firması Sertifikası”nı ilk alan iki firmadan biri 
olduk.

-Mayıs 2015’te Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde (KKTC) e-Devlet Programı 
kapsamında, e-kimlik kartlarının dağıtımı başladı 
ve ilk fazı tamamlandı. KKTC e-Kimlik Projesi’nde 
TÜRKSAT’ın rolü nedir? Projenin sistem 
entegratörlüğü ve alt yükleniciliğini kimler 
üstlendi? İkinci faza ne zaman başlanacak? 
KKTC e-Kimlik Kartı Projesi nedir, ne zaman 
tamamlanması hedefleniyor?

-TÜRKSAT, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı adına e-KKTC Programı Ana 
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Yüklenicisi ve Sistem Entegratörü konumundadır. 
TÜBİTAK, e-Kimlik Projesi kapsamında 
TÜRKSAT’ın alt yüklenicisidir.

İkinci faz için hazırlık çalışmaları tamamlandı. 
Önümüzdeki aylarda ikinci faza başlayacağız.

e-Kimlik Projesi ile KKTC vatandaşlarına 
güvenli kimlik kartı sağlanması ve vatandaşların 
e-imza içeren bu kart ile elektronik ortamda 
kamu hizmetlerinden yararlanması amaçlandı. 
Projeye 2012 yılının Mayıs ayında başlanmış 
olup sistem 2015 yılının Mayıs ayında 
kullanıma merkez birim olan KKTC Nüfus Kayıt 
Dairesi’nden başlanmıştır. Şu an için Girne ve 
Gazimağusa kaymakamlıklarında pilot çalışmalar 
yürütülmektedir. 2016 yılında tüm ilçelerden 
kimlik başvurusu ve dağıtımı yapılabilecektir.

-Bilgi Toplumu Stratejisi (BTS) içinde önemli bir 
proje olan ve TÜRKSAT’ın yürütmekle görevli 
olduğu “e-Devlet Kapısı” konusunda gelinen 
son nokta hakkında bilgi verir misiniz? e-Devlet 
Kapısı’nda halen hangi hizmetler veriliyor? 
e-Devlet kullanıcı sayısı Eylül 2015 sonu itibariyle 
neye yükseldi?  e-Devlet Kapısı’nın kapsamı 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 

-Öncelikle kullanıcıların hizmet geliştirme 
sürecine katılımına önem veriyoruz. Sosyal Medya, 
Çağrı Merkezi ve diğer kanallardan gelen kullanıcı 
yorumları, çalışmalarımıza yön veren en önemli 
unsurlardan arasında yer alıyor. Vatandaşlara 
kulak veriyoruz; vatandaşların önerilerini 
önemsiyoruz. Kullanıcıların almak istediği 
hizmetleri öncelikli olarak e-Devlet Kapısı’na 
entegre etmek için uğraşıyoruz. Bu kapsamda, 
geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabımız 
üzerinden bir mini anket yaparak, vatandaşların 
e-Devlet Kapısı üzerinden almak istedikleri 
hizmetleri sorduk. Buna benzer anketler ile 
vatandaşlardan gelen önerileri alıyor ve hizmet 
geliştirmelerimizde kullanıyoruz.

Mobil Uygulamalarımız

Günümüzde internet kullanımı daha çok mobil 
cihazlar üzerinden gerçekleşiyor.  Biz de bu 
teknolojileri yakından takip ediyor, e-Devlet 
Kapısı hizmetlerinin mobil cihazlar üzerinden 

ulaşılabilirliğini arttıracak çalışmalar yapıyoruz. Bu 
anlamda m-Devlet bizim öncelikli alanlarımızdan 
birisini oluşturuyor. Mart ayında yeni mobil 
uygulamalarımızı Android ve iOS platformunda 
yayınlamaya başladık. Bugüne kadar turkiye.gov.
tr kullanıcılarımız mobil uygulamalarımıza da 
büyük bir ilgi gösterdiler. Yaklaşık 2 milyon kişi 
mobil uygulamalar üzerinden, ortalama 65 saniye 
gibi kısa bir sürede ihtiyaçlarını karşılıyorlar. 
Kullanıcı kitlesinin yaş gruplarında oldukça geniş 
bir aralıkta yer almasına rağmen, bu 65 saniyelik 
ortalama işlem yapabilme süresini daha da anlamlı 
kılmaktadır. Mobil uygulamalarımızda Eylül ayında 
11 milyondan fazla işlem gerçekleşti. 

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan barkodlu 
belgelerin doğrulamasının mobil cihazlar 
üzerinden kolayca yapılabilmesi için karekod 
uygulaması geliştirildi ve aktif olarak kullanılıyor. 
www.turkiye.gov.tr üzerinden sunulan hizmetleri 
belli bir öncelik sırasına göre mobil uygulamamıza 
da ekliyoruz. Örneğin Üniversite e-kayıt hizmetini 
mobil uygulamamız üzerinden de sunduk.

Hizmet çeşitliliği ve kalitesinin artması, mobil 
kanallardan daha özelleşmiş ve kolay ulaşılabilen 
e-Devlet Hizmetlerinin sunulması ile tüm İnternet 
kullanıcılarına ulaşmayı hedefliyoruz. 

Aktif bilgilendirme sistemi

Profilinde cep telefonu ve e-posta bilgisi 
tanımlı olan kullanıcılarımızı kendileriyle ilgili 
gelişen durumlardan SMS, e-Posta ve mobil 
cihazlarına yükleyecekleri program vasıtasıyla 
gelen anlık bildirimlerle bilgilendiriyoruz. Yani, 
kullanıcıların tek tek bilgilerini sorgulamak yerine 
gerektiğinde bilgilendirmeyi biz yapıyoruz. Buna 
Aktif Bilgilendirme Sistemi diyoruz. Böylece, 
kullanıcıların kendileriyle ilgili gelişmelerden daha 
hızlı ve kolay haberdar olmalarını sağlayarak, itiraz 
süresi bulunan hizmetler için daha önce yaşanan 
mağduriyetlerin önüne geçilmesi planlanıyor.

Yeni açılan hizmetlerimiz ile kullanıcılarımızın 
hayatlarını daha da kolaylaştırıyoruz

e-Kayıt

Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
(YÖK) ile Türksat A.Ş. arasında yapılan işbirliği 
çerçevesinde ilk olarak 32 devlet üniversitesinde 
başlatılan e-Devlet Kapısı üzerinden e-Kayıt 
uygulamasının kapsamı bu yıl genişletildi. YÖK 
işbirliği ile tüm devlet üniversiteleri kayıtlarının 
e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmasına ilişkin 
çalışmalar tamamlandı ve 2015-2016 öğretim 
yılı kayıt döneminde 106 devlet üniversitesine 
yerleşmiş öğrenci adayları, e-Devlet Kapısı 
mobil ve web uygulamaları (www.turkiye.gov.tr) 
üzerinden, üniversite kayıtlarını güvenli bir şekilde 
e-Kayıt ile yaptırdı. e-Kayıt hizmeti ile 311.355 
kişi üniversite kaydını yaptırdı. Böylece öğrenciler 
yaşadıkları şehirde bulunmayan okullarına 
gitme gereği duymadan üniversite kaydını online 
yaptırabildi ve yaklaşık olarak 100 milyon TL maddi 
tasarruf sağlanmış, yaklaşık olarak 14 bin saatlik 
bir işgücü kaybının önüne geçilmiş oldu.

KYK- yurt kayıt

Üniversite e-Kayıttan sonra öğrencilerinin 
hayatlarını kolaylaştıran bir hizmet daha e-Devlet 
Kapısı’na eklenerek öğrencilerin yurt kayıtlarını 
www.türkiye.gov.tr üzerinden gerçekleştirmeleri 
sağlandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına 
girerek ilk defa bir yükseköğretim programına 
girmeye hak kazanan hazırlık ve birinci sınıf 
öğrencileri ile ara sınıf öğrencileri (hâlihazırda bir 
yükseköğretim programında öğrenim gören ön 
lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 
ile yurtiçi ve yurtdışı değişim programına katılan 
öğrenciler), yurt kayıtlarını e-Devlet Kapısı 
üzerinden yapabiliyor.
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı yurtlara, yurt başvurusunda 
bulunmuş ve kayda hak kazanmış öğrenciler, 
yurt kayıtlarını e-Devlet Kapısı üzerinden 
yapıyor. Böylece öğrenciler, daha önce 
üniversitelerinin bulunduğu şehre bizzat giderek 
tamamlayabildikleri yurt kayıt işlemlerini artık 
e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başlanan 
“Yurt Kayıt İşlemleri Hizmeti” ile elektronik 
ortamda gerçekleştirebiliyor. Şimdiye kadar 
bu hizmet aracılığı ile 138.662 kişi yurt kaydını 
yaptırdı. Ara sınıfların yedek yerleştirmeleri için 
yurt kayıtları devam ediyor.
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İnternet Bankacılığı

Denizbank, Garanti, İş Bankası, Yapı kredi ile 
ayrı ayrı yürütülen çalışmalar neticesinde bu 
bankaların müşterileri İnternet Şubeleri üzerinden 
e-Devlet Kapısı’na (türkiye.gov.tr) başka bir 
şifreye ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde giriş 
yapabiliyor.
Uygulamanın ilk kez açıldığı günden bu yana 
internet bankacılığı üzerinden e-Devlet Kapısı’na 
yaklaşık 421 bin kez giriş yapıldı. Yaklaşık 68 
bin kişi de e-Devlet Kapısı’na ilk kez internet 
bankacılığı üzerinden giriş yaparak e-Devlet Kapısı 
kullanıcısı oldu.
Bu uygulama aracılığıyla e-Devlet Kapısı şifresi 
olmayan söz konusu bankaların müşterileri de 
e-Devlet Kapısı kullanıcısı olabiliyor. İnternet 
şubesi üzerinden turkiye.gov.tr’ye giriş yapan 
ve daha önce şifresi olmayan kullanıcılar, 
profil sayfası üzerinden e-Devlet Kapısı şifresi 
oluşturabiliyor. Uygulamayla ayrıca, söz konusu 
bankaların müşterisi olup e-Devlet Kapısı şifresini 
unutmuş kullanıcılar için de kapıya giriş imkânı 
sağlanmış oluyor. e-Devlet Kapısı girişi için yeni 
bir alternatif olan uygulama, kamu kurumlarının 

e-Devlet Kapısı’na eklenmiş olan elektronik 
hizmetlerine 7/24 ve ücretsiz olarak erişime 
olanak sağlıyor.

Bankalarla görüşme yapılarak uygulamanın 
yaygınlaştırılması için çalışılıyor. Bu uygulama 
dünyada başka bir örneği bulunmayan başka 
ülkelere de örnek olacak bir uygulama. 
İşitme engellilerin e-Devlet Kapısı hizmetlerinden 
daha etkin yararlanması amacıyla “e-Devlet’te 
Engel Yok Projesi” hayata geçirildi.

Türkiye’de yaklaşık 3 milyon işitme engellinin 
e-Devlet Kapısı hizmetlerinden daha etkin 
yararlanması amacıyla “e-Devlet’te Engel Yok 
Projesi” hayata geçirildi. 

Proje kapsamında işitme engellilere yönelik olarak 
yazılı ve işaret diliyle görüntülü hizmet veren 
bir çağrı merkezi oluşturuldu. Söz konusu çağrı 
merkezinde işaret dili bilen operatörlerimiz, işitme 
engelli e-Devlet Kapısı kullanıcılarının istek, öneri 
ve şikâyetleriyle ilgili olarak yazı veya işaret dili 
kullanarak karşılıklı görüntülü canlı destek ortamı 
üzerinden destek sağlıyor.

e-Devlet Kapısı üzerindeki hizmetlerin işitme 
engellilere uygun şekilde işaret diliyle de 
sunulması çalışmaları kapsamında ilk olarak www.
türkiye.gov.tr üzerindeki sıkça sorulan sorular 
işaret diline çevrilerek erişime açıldı.

HGS

e-Devlet Kapısı üzerinden açılan ve köprü ile 
otoyollardan hızlı ve kolay geçiş için kullanılan Hızlı 
Geçiş Sistemi (HGS) hizmetiyle kullanıcılar HGS 
Hesap Bilgilerini ve HGS ihlalli geçiş bilgilerini 
sorgulayabiliyor. İhlalli geçişlerde kullanıcıya SMS 
ile bilgilendirme yapılıyor. Bu uygulamayla bakiyesi 
yetersiz olan HGS kullanıcılarına, geçiş ihlali 
yapmaları durumunda, geçiş tarihinden itibaren 
başlayan 15 günlük yasal süre dolmadan önce iki 
defa (1 gün ve 5 gün önce) bilgi ve uyarı amaçlı 
SMS gönderiliyor. Böylece, HGS kullanıcıları -yasal 
süre içinde- yeterli bakiyeyi yatırmaları gerektiği 
konusunda uyarılmış ve sistem üzerinde cezaya 
girmeleri önlenmiş oluyor.

İhlalli geçişlerde yapılacak SMS 
bilgilendirmesinden e-Devlet Kapısı profilinde 
cep telefonu numaralarını ve e-posta adreslerini 
tanımlamış e-Devlet Kapısı kullanıcıları 
faydalanıyor.

OGS

HGS hizmetlerine benzer şekilde köprü ile 
otoyollardan hızlı ve kolay geçişte kullanılan 
Otomatik Geçiş Sistemine (OGS) ilişkin veriler, 
e-Devlet Kapısı’ndan sorgulanabilecek.  

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri 
Sorgulama hizmetlerinin ardından, OGS sorgulama 
hizmetleri de Karayolları Genel Müdürlüğü ve 
Türksat işbirliği ile e-Devlet Kapısı’na eklendi. 

Araç sahipleri, www.türkiye.gov.tr adresinden 
sunulan yeni hizmetle adlarına açılmış OGS’ye ait 
hesap detaylarını, OGS geçiş ve OGS ihlal bilgilerini 
sorgulayabilecek.

Belediye Hizmetleri

Belediye hizmetleriyle ilgili hizmet geliştirmeleri 
tamamlandı. Standart belediye hizmetlerinin 
yanı sıra, Pendik Belediyesi ile yapılan pilot 
çalışma neticesinde kısa bir süre önce Pendik 
Belediyesinin Nikah Salonu Durum Sorgulama, 
Encümen Kararı Sorgulama, Etkinlik Bilgisi 
Sorgulama, Evrak Takibi, Günlük Faaliyet Planı 
Sorgulama, İhale Sorgulama, İmar Durum Bilgisi 
Sorgulama, Meclis Gündem Sorgulama, Meclis 
Kararı Sorgulama ve Vefat Bilgisi Sorgulama 
hizmetleri kullanıma açıldı.

e-Devlet Kapısı’na Artık, Vodafone Mobil 
İmza ile de Giriş Yapabilirsiniz

Vodafone ile yapılan çalışmalar tamamlandı ve 
e-Devlet Kapısı mobil imza ile giriş seçeneklerine 
“Vodafone” da eklendi. Bundan böyle mobil imza 
kullanan Türkcell ve Avea gibi Vodafone aboneleri 
mobil imzaları ile e-Devlet Kapısına kolayca giriş 
yapabilecek. 
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e-Devlet Kapısı’nda mobil imza ile hangi işlemler yapılabiliyor?

-Mobil imza ile e-Devlet Kapısı’na giriş yaparak sunulan tüm hizmetlerden 
faydalanılabilmektedir. Bununla birlikte e-Devlet Kapısı’na mobil imza ile giriş yapılarak şifre 
de oluşturulabilir. 

Nüfus müdürlüğüne gitmeden e-Devlet Kapısı üzerinden e-imza ve mobil imza ile adres 
değişikliği yapılabilir, Milli Kütüphane Üyelik Başvurusunda bulunulabilir, UYAP Avukat 
Portali Girişi, UYAP Portali Baro Girişi ve UYAP Portali Kurum Girişi de yine e-Devlet Kapısı 
üzerinden e-imza ve mobil imza ile yapılabilir.

e-Devlet Kapısı’na Dair 
Güncel Rakamsal Bilgi 

Hizmet Sayısı: 1.316
Aktif Kullanıcı Sayısı: 24.736.810

199 kurum ile işbirliği
46 ilimizde bulunan 129 adet belediye 

ve 4 adet yerel hizmet kurumu
Günlük yaklaşık 600 bin tekil giriş

T ü r k s a t  A . Ş .  G e n e l  M ü d ü r ü  E n s a r  G ü l  k i m d i r ?
Ankara Fen Lisesi mezunu olan Ensar Gül, 1982’de Boğaziçi Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere Loughborough Teknoloji 
Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde, doktorasını İngiltere Sussex Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi’nde tamamladı.
Aynı üniversitede post-doktora çalışması yapan Prof. Dr. Gül, 1991’de Türkiye’ye döndü. 
Askerlik hizmetinden sonra Uludağ Üniversitesi Mühendislik Bölümü’nde Yardımcı Doçent 
olarak görev aldı. 1993’te bilgisayar yazılımı alanında Doçent unvanı alarak, 2009’da 
Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne atandı.
1997 - 1998 yıllarında Marmara Üniversitesi İnternet Merkezi Sorumlusu olarak görev yapan 
Gül, 1993 - 1997 yılları arasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Bilişim Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsü’nde Danışmanlık görevinde bulundu.
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Mühendisliği Bölümü’ne Profesör olarak atandı.
Ekim 2010 - Ekim 2012 döneminde ÖSYM Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan ve ÖSYM 
bilgi işlem altyapısının yenilenmesi ve ölçme değerlendirme soru havuzu programlarının 
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