
Politik değişimlerden etkilenmeyecek, 
h e r  ö n l e m i  a l a b i l e c e k  b i r 
“E-devlet üst yapısı” kurulmalı

“E-Devlet Hizmetlerinden Beklentilerimiz” raporunda,  en kritik üç konunun üst 
yapı, güvenlik ve engelliler için çözüm; en önemli görülen üç alanın ise, kişisel 
bilgilerin mahremiyetinin korunması, hizmet sunumunda şeffaflık ile birlikte 
çalışılabilirlilik olduğuna dikkat çekildi. e-Devlet hizmet sunum kanalların 
çeşitlendirilmesi ve ihtiyaç gruplarına özgün etkin modellerin geliştirilmesinin 
beklendiği belirtilen raporda, bilişim ile ilgili STK’lara yetkinlik ve sorumluluk 
verilmesinin sağlanması da istendi.

TBD Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri 
Birliği’nin (TBD Kamu-BİB) on yedinci dönem 
çalışmaları kapsamında, 3. Çalışma Grubu 
(ÇG3) tarafından oluşturulan  “E-Devlet 
Hizmetlerinden Beklentilerimiz” raporunu grup 
başkanı (TODAİE) Dr. Nihat Yurt sundu. Rapor, 
Kamu-BİB YK Temsilcileri M. Semih Işıksal 
(TÜİK) ve TBD Ankara Şube Başkanı Selçuk 
Kavasoğlu (Kalkınma Bakanlığı) tarafından 
hazırlandı. 
e-Devlet hizmetlerinden azami düzeyde 

ve kuruluşları uygulama ve hizmetlerine, 
çocuk, genç/öğrenci, emekli/yaşlı, ev kadını, 
engelli (duyma, görme, fiziksel), esnaf/tüccar, 
akademisyen, bürokrat ve iş adamı gözüyle 
bakarak bu kişilerin hayallerindeki uygulama ve 
e-hizmetleri ortaya çıkartmaya çalıştı. 
e-Devlet uygulama ve hizmetleriyle etkinlik 
ve verimlilik artışı sağlandığı; katılımcı bir 
kamu yönetimi oluşturulması sürecinde 
ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çekilen 
raporda, yapılan görüşme ve anketler sonucu 
genel olarak belirlenen en kritik üç konunun 
üst yapı, güvenlik ve engelliler için çözüm; en 
önemli görülen üç alanın ise, kişisel bilgilerin 
mahremiyetinin korunması, hizmet sunumunda 
şeffaflık ile birlikte çalışılabilirlilik olduğu 
vurgulandı. “Yerli teknolojinin gelişimini teşvik 
eden, esnek ve dinamik bir biçimde birbirine 
bağlanabilme özellikleri taşıyan pilot projelerle 
e-Dönüşüm sürecinde adım adım ilerlenmelidir” 
denilen raporda, hizmet sunum kanalların 
çeşitlendirilmesi ve ihtiyaç gruplarına özgün etkin 
modellerin geliştirilmesi önerildi.
 
Kadınları teknolojik olanaklardan uzak tutmak, …
vazgeçmek anlamına gelebilir

Raporda, “Bireysel Beklentiler” başlığı altında, 
e-devlet hizmetlerine yönelik emekli kesimin 
beklentisi olarak, “Emekliler günlük yaşantılarında 
gereksinim duyduğu bilgilere kolay ve hızlı 
erişim için güncel KENT REHBERİ’ne ihtiyaç 
duymaktadır” denildi. Ayrıca emeklilerin, kamu 
kurum ve kuruluşlarının hizmet sunumunda 
seçeneklerin artırılması ile kolaylığın sağlanmasını 
istedikleri kaydedildi. 
“Ev Kadını Gözüyle Beklentiler” başlığında ise 
kadınların, “internet bilgi erişim sistemi ve 
e-posta iletişimi, kendi ürünlerini pazarlama, bilgi 
alışverişi ya da elektronik alış-veriş amacıyla” 
kullanabilmesinde ekonomik, kültürel vb. 
nedenlerden dolayı güçlükler yaşandığına işaret 
edildi. “Teknolojinin bu anlamda yayılması için, 
ülkemizde eğitim, maliyet, yerleşim ve zaman gibi 
kısıtlayıcı unsurların giderilmesi gerekmektedir” 
denilen raporda, “Çağımızda kadınları teknolojik 
olanaklardan uzak tutmak, aynı zamanda 
özgürlükçü, katılımcı, demokratik ve insan 
haklarına dayalı toplum düzeninden de vazgeçmek 
anlamına gelebilmektedir” vurgusu yapıldı. 

yararlanmak üzere toplumun tüm kesimlerinin 
ihtiyaç ve beklentilerini ortaya koyup hizmetlerin 
ihtiyaç ve beklentiler yönünde geliştirilmesine 
katkı sağlamak amacıyla oluşturulan raporda, 
kamu hizmetlerinin etkin sunulma yöntemlerine 
katkıda bulunmanın yanı sıra vatandaş 
memnuniyeti, hizmetlere etkin ulaşım ve bilişim 
destekli kalkınma için bunun, önemli bir kaldıraç 
görevi göreceğinin altı çizildi. 
Kamu BİB “e-Devlet Hizmetlerinden 
Beklentilerimiz” çalışma grubu, kamu kurum 

T

Raporda, e-devletin, bürokrasiden kaynaklanan 
hantallığı aşması, israfı ve aşırı kaynak kullanımını 
önlemesinin beklendiği kaydedilirken kurumların 
kendi içlerinde, diğer kurum ve vatandaşlarla 
iletişimi ve yazışmalarında kâğıt kullanmak yerine 
elektronik araçları, özellikle de internet temelli 
teknolojiyi kullanmasıyla önemli ölçüde tasarruf 
sağlanacağı ve mükerrerliğin önleneceği belirtildi.

“Kamu kurumları, en üst düzey yöneticisinden, 
en alt kademede çalışanına kadar etkili iletişim 
kanalları 
oluşturarak geleceğe dönük ortak bir vizyon 
oluşturmalı, iç ve dış müşterisine hitaben açık 
ve anlaşılır mesajlar üretmeli ve bu mesajların 
geri dönüşlerini karar alma mekanizmalarında 
kullanmalıdırlar” denilen raporda kamudaki 
beklentilerden bazıları şöyle: 

• Bilgi paylaşımının kolay ve yaygın olmasına 
ve e-Devlet kazanımlarına uygun stratejiler 
tanımlanmalı ve geliştirilmelidir. 
• Devlet kurumları arasındaki bilgi paylaşımının 
nasıl sağlanacağı ve bunun vatandaşa nasıl 
kolaylıklar getireceği iyi bir şekilde planlanmalı ve 
anlatılmalıdır. 
• Kurumların bütününü kapsayacak ortak 
standartlar belirlenmelidir. Ayrıntılı proje yönetimi 
yapılmalı ve kurumlar arası koordinasyon mutlaka 
sağlanarak entegre bir yapı oluşturulmalıdır.
• Ülke çıkarlarını ve kamu yararını en üst düzeyde 
koruyan, mümkün olduğu kadar yerli teknolojinin 
gelişimini teşvik eden, esnek ve dinamik bir 
biçimde birbirine bağlanabilme özellikleri taşıyan 
pilot projelerle e-Dönüşüm sürecinde adım adım 
ilerlenmelidir.
• Gerçekleştirilen ve planlanan e-devlet 
projelerinin arasında aciliyeti olan çevrimiçi (on-
line) hizmetlere öncelik verilmelidir.
• Planlama ve tasarım evrelerinde vatandaşla 
işbirliği yapılmalıdır.
• Sunulan hizmetlerde sunum seçenekleri 
sağlanmalıdır.
• Tüm kamu kurumlarında entegrasyonu 
kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için 
veri değişim standartlarına uygun yazılımlar 
kullanılmalı, değişik kamu kurumlarındaki benzer 
işler ortak bir merkezden yapılmalıdır
• Kurumlar arasında proje temelli işbirliği 
sağlanmalı, bilgi paylaşımı için ortak alanlar ve 
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anahtarlamalar geliştirilmelidir.
• Nitelikli insan kaynakları, uzmanı olduğu 
alanlara yönlendirilmelidir. İnsan kaynaklarının 
dengeli dağılımı sağlanmalıdır. Bilişim ve iletişim 
teknolojileri konusunda, yeterli düzeyde bilgi, 
beceri ve deneyime sahip iş gücü yetiştirilmeli, 
sürekli meslek içi eğitim kapsamında mesleki 
becerileri geliştirilmelidir. 
• e-Devlet’e geçişte yaşanabilecek olası 
sorunlardan dolayı kurum yöneticileri ve 
uzmanları yıpratılmamalıdır. Toplam kalite 
yönetimi bazlı kişisel gelişim ve kurumsal gelişim 
platformları oluşturulmalıdır. Stratejilere uygun 
görev tanımları geliştirilmeli ve uygulamaya 
sokulmalıdır. İş süreçlerine yönelik sorumluluklar 
belirlenmelidir. En üst düzeyden en alt düzeye 
kadar kurumsal sahiplenme sağlanmalıdır.

e-Devlet’e geçişte yaşanabilecek sorunlardan 
dolayı kurum yöneticileri ve uzmanlar 
yıpratılmamalı

Son yıllarda uygulamaya konulan e-hizmetlerin 
aktarıldığı raporda, gelişmeler olmakla birlikte, 
mevzuat (hukuki altyapı), koordinasyon eksikliği, 
bütçe, internet erişimi, telekomünikasyon altyapısı, 
BT yetenekleri, bilgi güvenliği gibi bir dizi konu 
başlığının e-devletin yaygınlık kazanmasında 
temel engelleri oluşturduğuna dikkat çekildi. 
Bu engellerin sonucu olarak; bilişimcilerin 
e-devletten beklentileri ise şöyle sıralandı:

• Politik değişimlerden etkilenmeyecek, 
mevzuatları düzenleyecek, vizyon, strateji ve 
planları olan, gözetim ve denetimi sağlayan, 
toplumsal farkındalık için eğitim ve tanıtım 
faaliyetlerini organize eden, bilişim ve iletişim 
teknolojileri konusunda, yeterli düzeyde bilgi, 
beceri ve deneyime sahip iş gücü yetiştirilmesi için 
gerekli tedbirleri alan bir E-devlet üst yapısının 
kurulması,
• e-Devlet’e geçişte yaşanabilecek olası 
sorunlardan dolayı kurum yöneticileri ve uzmanları 
yıpratılmaması,
• Toplam kalite yönetimi bazlı kişisel gelişim ve 
kurumsal gelişim platformlarının oluşturulması ve 
stratejilere uygun görev tanımları geliştirilmesi,
• İş süreçlerine yönelik sorumlulukların 
belirlenmesi, en üst düzeyden en alt düzeye kadar 
kurumsal sahiplenmenin gerçekleştirilmesi,

hizmetine sürekli erişebilmek için “bütün genç ve 
öğrencilere sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti” 
de sağlanarak “bunun bir devlet politikası” haline 
getirilmesi önerisi de getirildi. Ayrıca, “Uzaktan 
eğitim kurumlarının içeriklerine erişimi; Özellikle 
görme engelli öğrenciler için sistemin kullanışlı 
hale gelmesi ve ders kitaplarının sesli hale 
getirilmesi” önerilirken engelli öğrenciler için 
devlet tarafından yapılacak yardımların, e-devlet 
üzerinden sadece kişi ve kurumların bilgisiyle 
yapılarak, 3.tekil kişilere iletilmeden çözülmesinin 
memnuniyeti arttıracağı belirtildi.

“Sektörel Beklentiler” bölümünde, “Yerel 
yönetimler”in bilgi toplumu olma doğrultunda 
“Bilişim kenti’ne (Akıllı kent)” dönüşmesi gerektiği 
vurgulanırken “İnsanı esas alan, teknolojiyi en iyi 
şekilde kullanan ve e-hizmetleri gerektiği şekilde” 
gerçekleştiren yerel yönetimlerde e-devlet 
entegrasyonunun mutlaka olması istendi. 

Rapordaki, diğer öneriler ise şöyle:
• MERNİS, TAKBİS, SGK, VEDOP gibi projelerle 
çevrim-içi bağlantı kurulmalıdır.
• Belirlenecek standartlarda donanım ve 
yazılımlara sahip olmalıdır.
• Bilişim ekibinin eğitim durumu yeterli düzeyde 
olmalıdır.
• Sağlık, itfaiye, doğal afet için acil durum ve 
sosyal yardım sistemleri oluşturulmalıdır.
• Kentteki tüm kurum kuruluşlar arası veri 
paylaşımı olmalıdır. Kimin hangi veriyi üreteceği, 
hangilerini paylaşabileceği belirlenmelidir.
• Uygulamalar vatandaş odaklı olmalıdır.
• Güvenilir, hızlı bir internet altyapısı ile 
vatandaşlara hizmet sunabilmelidir.
• Kişisel verilerin korunması sağlanmalıdır.
• Yerel yönetimlerdeki Kent Bilgi Sistemini 
kullanan vatandaşların sisteme rahat erişmeleri, 
kolay kullanımları ve tüm gereksinimlerine yanıt 
alabilmeleri önemlidir.
• Gerçekleştirilen tüm hizmetlerin kullanımı 
sırasında vatandaş memnuniyetini tespit edecek 
geri bildirim (feedback) yöntemleri geliştirilmelidir.

Gıda güvenliği ürün takip sistemi geliştirilmeli

Raporda, gıda çeşitliliği, çevre etkisi ve üretim 
teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte 
kalitenin sağlanması ve sürdürebilirliğinin önem 

• Bilişim ile ilgili STK’lara yetkinlik ve sorumluluk 
verilmesinin sağlanmasıdır.

Çocuklara yönelik eğitici ve öğretici yayınların 
olduğu bir platform

İnterneti, bilgiye erişim, sosyal paylaşım ve oyun 
amaçlı kullanan çocukların eğitim ve kültürel 
faaliyetlerin yaygınlaşmış olmasını, e-devlet 
kavramı içerisinde tutulma ve onların gözüyle de 
bakılması ihtiyacı duydukları kaydedilen raporda, 
çocuk gözüyle ifade edilen bazı beklentilerin 
bazıları şunlar:

• e-Devlet üzerinde e-çocuk olgusu 
yaratılmalı,
• Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan 
kitaplara interaktif olarak ulaşılmalı,
• İnternet üzerinden kendi hazırladıkları 
videolar, çektikleri fotoğraflar ve yaptıkları 
çalışmaları paylaşabilme olanakları 
sunulmalı,
• Okulda gördükleri derslere puan vermeyi,
• Bakanlıklar, kamu kurum ve 
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, 
üniversiteler ve özel sektör tarafından 
hazırlanmış çocuklara yönelik eğitici ve 
öğretici yayınların olduğu bir platform 
oluşturulmasını beklemektedir.

Yetişmiş insan kaynağı, liyakat esaslarına 
uygun olmalı ve sürekliliği sağlanmalı

Doğru bilgiye doğru kanallar aracılığı 
ile erişimin akademik hayatın en 
önemli beklentileri arasında yer aldığı 
vurgulanırken üniversite ve kamu 
kurumları arasında yürütülmesi beklenen 
işbirliklerinin önemli unsurlarından 
birisinin kamunun hizmet sunumu 
gereklerine uygun araştırmaların 
gerçekleştirilmesi ve maliyet ekili projelerin 
belirlenerek hayata geçirilmesi olduğuna 
işaret edildi. Bilişimci akademisyen bakış 
açısıyla e-devlet hizmetlerinden beklentiler 
ise şöyle özetlendi:

• Bilişim teknolojileri alanında yetişmiş 
insan kaynağının liyakat esaslarına uygun 
bir şekilde kurumlarda değerlendirilmesi 

ve sürekliliğinin sağlanması,
• e-Devlet hizmetleri gereklerine uygun insan 
kaynaklarının yetiştirilmesine yönelik sürekli 
güncellenen müfredatın tasarlanarak erişilebilir ve 
paylaşılabilir olması sağlanmasıdır.
E-Devlet platformunun, sadece genç ve 
öğrencileri, kamu hizmetleriyle buluşturan değil, 
güvenilir bir kaynak, kesintisiz erişim ve günlük 
kullanılan bir yapı haline getirerek tek bir çatı 
altında bütün hizmetlere ulaşılabilmesi sağlaması 
istendi. Raporda,  e-devlet platformu ile genç 
ve öğrencilerin doğru bilgiye erişmesi; günlük 
hayatta kullandığı birden çok uygulamaların tek bir 
noktadan ve tek bir şifreyle erişebilmesi; e-devlet 
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taşıdığı belirtilerek gıda sektörünün e-Devlet 
hizmetlerinden beklentileri şu şekilde yer aldı: 

• Etkin gıda güvenliğini sağlamaya yönelik üretim 
aşamasından tüketiciye kadar olan tüm süreçlerin 
takip edilebildiği gıda güvenliği ürün takip 
sisteminin geliştirilmesi,
• Tarım ürünlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik 
çiftçi kayıt sistemi destekli ürün güvenliği bilgi 
sistemlerinin geliştirilmesi,
• Gıda denetiminde yerel yönetimler ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile güvenli veri 
paylaşım mekanizmalarının oluşturulması,
• Ziraat mühendislerine gıda ürünlerinde 
kullanılan ilaçların reçete edilebilme yetkisi 
verilmesi ve sağlıkta e-reçete ve ilaç takip sistemi 
benzeri uygulamanın geliştirilmesi,
• Avrupa Birliği iyi ürün uygulamalarının takibi ve 
gıda güvenliği sisteminin AB uyumlu tasarlanması,
• Ürünlerde E harfi ile başlayan katkı maddelerin 
açık adlarının yazılması, katkı maddesi konmadan 
ve iyi ürün üretimi kurallarına uygun üretilen 
gıdalarda organik ibarelerinin barkod destekli 
konması,
• Denetimlerde tespit edilen uygunsuz ürünlerin 
e-Devlet altyapısı üzerinde teşhir edilmesinin 
yanı sıra yaptırıma ilişkin mevzuat düzenlemesi 
yapılması, 
• Paketli ürünlerin barkodlarını okutarak ürünlerin 
özelliklerini, yetiştirme koşulları vb. bilgilerin 
öğrenilebilmesi,
• Evlerimizde kullanılan suların barkodlarını 
okutmak suretiyle güncel analiz değerlerinin 
görülebilmesi.

İşletmelere özel e-ticaret eğitimleri, bir e-devlet 
hizmeti olarak verilmeli

KOBİ’lerin e-devlet hizmetlerinde kendilerine 
yönelik eksiklerin giderilmesine ilişkin beklentileri 
ise raporda şöyle açıklandı: 

• Oda ve meslek kuruluşlarının da e-devlet 
sistemine dâhil olarak işlemlerini devlet 
hizmetlerinde olduğu gibi yapabilmek
• İnternet üzerinden elektronik imza ile gerekli 
belgelere ulaşabilmek,
• Belge ve evrak bedellerinin internet üzerinden 
ödeyebilmek,
• Teşvik ve hibelere çevrimiçi başvurabilmek,

• Sosyal-medyada yer alabilmek için gerekli eğitim 
ve desteği almak,
• e-Devlet web sitelerinde güncellenmiş bilgilere 
ulaşmak,
• İşletmelere özel e-ticaret eğitimlerini bir 
e-devlet hizmeti olarak almak,
• Kamu kesimi ile yapılan ticari işlerde tedarik 
zinciri süreçlerini çevrimiçi olarak takip 
edebilmek,

• Sektör bazında 
gruplanmış kayıtlı 
işletmelerin iletişim 
bilgilerine e-devlet 
hizmetleriyle ulaşmak.

“Büyük 
veri”kullanılarak 
doğal afetlerle ilgili 
güncel tahmin bilgileri 
oluşturulmalı

Bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin doğal 
afetle mücadele 
sürecinin her 
aşamasında toplumun 
en çok ihtiyaç duyduğu 
unsurlardan biri 
olduğu değinilen 
raporda, “Bir eğitim 

ve bilgilendirme aracı olarak afet 
öncesinde, haberleşme ve tespit aracı 
olarak afet boyunca ve sonrasında 
bilgi teknolojilerinden yararlanılarak 
afetlerin olumsuz sonuçlarının 
azaltılması mümkündür” denildi. 

Raporda bilgi-iletişim teknolojileri 
ve e-devlet hizmetlerinden nasıl 

yararlanılabileceğine ilişkin şu öneriler getirildi:  

• Sel, deprem, heyelan gibi doğal afetler konusunda afet 
öncesi ve sonrası yapılacaklar (ilk yardım dahil) ; tüm 
televizyon kanallarında ve internet ortamında haftada bir gün 
gündüz yayınlarında belirlenen bir saatte eğitici ve öğretici 
bilgilerin görsel programlarla verilmesi,
• “Büyük veri” nin (big data) kullanılarak doğal afetlerle ilgili 
güncel tahmin bilgilerinin oluşturulması,
• Tahmin bilgisinin önlem alınması açısından uyarı bilgilerine 
dönüştürülmesi,
• Uyarı sistemlerinin oluşturularak bu sistemlerinin 
işlerliğinin sürekli olarak kontrol edilmesi,
• Uyarı sistemlerinin internet erişimi kısıtları göz önünde 
bulundurularak SMS servisleriyle entegre olması ve 
uyarıların SMS yoluyla halka ulaştırılması,
• Uyarı sistemlerinin kurtarma ekiplerine ait sistemlerle 
entegre olması,
• Telefon altyapısının çalışamaz olduğu durumlarda halka 
açık bir ağ yoluyla internet ve bağlı sistemlerin kullanılabilir 
olmasıdır. (ör:Global Positioning System –GPS “Küresel 
Konumlama Sistemi”nin kullanılabilir olması),

Tüm ulaşım modlarını kapsayacak entegre bir e-bilet 
sistemi kurulmalı

Çevre bilincini yayabilmek için çevre konularına (şikâyet, 
bilgilenme, tasarruf yöntemleri vb.) tek noktadan 
ulaşabilmenin önemli bir adım olabileceğine işaret edilen 
raporda, ulaştırma sektörünün yukarıdaki hizmetlere ilave 
olarak e-hizmetlerden beklentileri şu şekildedir:

• Tüm ulaşım modlarını kapsayacak entegre bir e-bilet 
sisteminin kurulması gerekmektedir.
• Tüm yerel yönetim toplu taşıma sistemlerinde geçerli 
olabilecek kartlı bilet uygulamasının kurulması ve üye 
şehirlerle ve bu şehirlerdeki toplu taşıma sistemleri ile 
(banliyö, metro, otobüs, metrobüs vapur vb.) entegre 
edilmesi gerekmektedir.
• Sektörel istatistiklerin (altyapı, yatırımlar, gerçekleşmeler, 
kaza istatistikleri, yol durumları, ruhsat durumları, 
sertifikalar vb.) üye kamu kurum ve kuruluşlarca ortak 
bir noktada toplanması ve ilgililerin bu bilgilere erişiminin 
sağlanması gerekmektedir.

Raporun sonuç bölümünde yapılan çalışmada elde 
edilen bulguların, e-devlet hizmet sunumunda kanalların 
çeşitlendirilmesi ve ihtiyaç gruplarına özgün etkin hizmet 
sunumu modellerinin geliştirilmesine katkıda bulunması 
öngörüldü. 

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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