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Kavramların tanımları  bulunmaktadır.
Kaynaklar:
http://www.yerelsiyaset.com/v4/sayfalar.php?goster=ayrinti&id=1175
https://www.turkiye.gov.tr/bilgilendirme?konu=sikcaSorulanlar
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e-Devlet uygulamalarından beklentiler ve faydaları nelerdir. Başarılı olmuş projenin 
ceza mahkemelerindeki idari işlemlere faydaları.
. 
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Kaynaklar:
http://sablon.sdu.edu.tr/fakulteler/iibf/dergi/files/2013-2-12.pdf
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Sanal ortamın sürekli saldırıya açık olması devletlerin ve şirketlerin casusluk 
faaliyetlerinde bulunmaları.
Kaynaklar:
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/yayin/e-Ogrenme-II_Bolum-19.pdf
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www.turkiye.gov.tr ‘nin at kullanıcı ve kullanım sayıları
Kaynaklar:
https://www.turksat.com.tr/tr/haberler/296-e-devlet-kapisi-kayitli-kullanici-sayisi-
20-milyona-yaklasti
https://www.turkiye.gov.tr
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e Devlet uygulamasında kurumların çok kullanılan hizmetleri
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e Devlet uygulamasında kurumların çok kullanılan hizmetleri
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e Devlet uygulamasında kurumların çok kullanılan hizmetleri
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e Devlet uygulamasında kurumların çok kullanılan hizmetleri
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Bilgi işlem teknolojileri yatırımlarının son yıllarda artışıyla birlikte e Devlet hizmet ve 
kullanıcı sayısı doğu orantılı artmıştır.
Kaynaklar:
http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Diger/Kamu_BIT_Yatirimlari_2013.pdf
http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Diger/KAMU_BIT_YATIRIMLARI_2014.
pdf
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2012 yılı önemli gelişmelerden biride şirketlerin %73.7 sinin e devlet kullanıyor 
olması. 
e-devlet hizmetlerinden memnuniyet oranı ise %94,3 gibi yüksek olması önemli bir 
istatistik.
2014 yılı internet kullanan bireylerin yarıdan fazlası e-devlet hizmetleri kullandı buda 
%12 lik bir artış sağladı.
Kaynaklar:
http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Diger/Kamu_BIT_Yatirimlari_2013.pdf
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198
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Veri merkezi olarak Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’nın açıklamasına göre 
Konya olarak düşünülmekte. 
Kaynaklar:
http://www.udhb.gov.tr/haber-44-e-devlet-kapisi-kullanici-sayisi-20-milyonu-
gecti.html
http://www.sayistay.gov.tr/rapor/perdenrap/2006/2006-3eDTR/2006-eDTR.pdf
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Bilgilendirme ve lider katkısı ile uygulama sayısı sayesinde kullanıcı arttırdı.
Kazakistan e.gov uygulaması ile başarılı olup uluslararası rekabette WSIS (Dünya bilgi 
toplumu zirvesi) 2013 Proje Ödüllü www.elicense.kz "e-İş" kategorisinde iyi proje 
seçildi.

Kaynaklar:
http://egov.kz/wps/portal/index
http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=%2Fegovcontent%2FportalsNews%
2Fnews%2Fnews_1404&lang=en
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Sık kullanılan e devlet uygulamaları özellikle gayrimenkul konusunda başarı olan bir 
ülke.
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Telefon ile karşılıklı iletişim olduğu için çözüme ulaşmak daha hızlı ve etkili çözüm 
sunuyor

17



Eğitimli insan kaynağı devlet kurumları için daha önemli yasal mevzuatı iyi bilmeli 
kurum sayesinde eğitim alan personelin özel firmalar tarafından iş teklifleri 
sunulması eğitimli iş gücü konusunda sorun olmakta. 
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*112 acil çağrı merkezi ilk olarak 2010 yılının ağustos ayında hizmet vermeye 
başlamış ve pilot bölgeler olarak Antalya ve Isparta seçilmiştir.
Ambulans ,İtfaiye , Polis , Sahil güvenlik, Afet-Acil durum ve Orman yangınları gibi acil 
durumlarda hızlı ,etkin koordineli bir şekilde müdahale etmek hedeflenmektedir.
*Proje kapsamında Afyonkarahisar, Aksaray, Burdur, Denizli, Karaman, Kırıkkale, 
Kırşehir, Konya, Mersin ve Niğde de teknik kurulum sözleşmesi yapılmış
*24 il de acil çağır merkezi kurum ihalesi yapılmış  (Adana, Amasya, Ankara, Aydın, 
Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kayseri, 
Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Uşak, Yalova ve Yozgat )
*Ankara, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Trabzon, Yalova da ise bina yapımı  ve 
yazılım donanım alt yapısı tamamlanımışıtır.
Kaynaklar:
http://www.illeridaresi.gov.tr/Iller/Illericerik.aspx?icerik=117
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Engelsiz 112 projesi mevcut engelli vatandaşların bilgileri veri tabanına kayıt edilerek 
çağrı alındığı zaman gerek görüldüğü durumda engellinin yakınlarına telefon ile 
ulaşılacak. Akıllı telefon uygulamaları ile GPS ile yer bulma ,görüntülü konuşma 
fotoğraf ile anlatım eş zamanlı yazışma ve görüntülü konuşma özelliği ile işaret dili 
kullanılarak hizmet vermek hedeflenmektedir.
Kaynaklar
http://www.antalya112acm.gov.tr/projeler_112.aspx
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Bütünleşik çağrı merkezi olabilmesi için birden fazla kurumun tek bir numara ve çağrı 
merkezi üzerinde işlem yapılması gerekmektedir.
Alo 150 Başbakanlık İletişim Merkezi öneri şikayetleri için etkin ve çok kullanılan çağrı 
merkezi durumunda. İstek, öneri ve şikayet hattı. Aranan ilin valiliğindeki görevli 
halkla ilişkiler personeli telefonu açmaktadır.
182 Merkezi Hastane Randevu Servisi: Kullanıcı yorumlarına göre düzgün çalışmadığı 
yüksek ücretlerin telefon faturasına yansıdığı söylenmekte. Şuan ücretsiz şekilde 
hizmet vermekte. 
Kaynak:
http://www.bimer.gov.tr/Forms/pgFaq.aspx
https://www.mhrs.gov.tr/Vatandas/
http://www.mhrs182.net/mhrs-vatandas-giris-ekrani.html#comment-5498
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Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi 256 konuda hizmet veren alo 
170  Soru, Öneri, Eleştiri, İhbar, Şikâyet, Başvuru ve talepleri, etkin ve hızlı bir biçimde 
çözüme kavuşturabilmek amacıyla kurulmuştur. Sonuç olarak başarı sağlamış 
durumda.
Alo 150 Başbakanlık İletişim Merkezi öneri şikayetleri için etkin ve çok kullanılan çağrı 
merkezi durumunda.
Bütünleşik çağrı merkezi olabilmesi için bu kurumların tek bir numara ve çağrı 
merkezi üzerinde işlem yapılması gerekmektedir.
Kaynak:
http://www.alo170.gov.tr/haberler-duyurular.aspx
http://sskhizmetdokumu.net/alo-160-e-devlet-danisma-hatti/
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Buradaki çağrı merkezlerinden bazıları bizde yeni başlanan TR112 örneği gibi 
birleştirile bilir. Ör: Telefon arıza 121, doğalgaz acil 187 ,185 su arıza ve 186 elektrik 
arıza bu üç kuruluşta enerji sektöründe alt yapı ve arıza hizmetleri vermekte  çağrı 
merkezleri birleşir ise daha kaliteli hizmet ve daha iyi alt yapı hizmetleri sunula bilir.  
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Gürcistan 112 acil müdahale merkezi ile Polis, İtfaiye ve ambulans hizmetlerine etkin 
ve hızlı bir şekilde ulaşa bilmek için tek bir çağrı merkezi kurmuş ve başarılı olmuş.
Kaynaklar:
http://en.wikipedia.org/wiki/112_Georgia
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Yaşlı ve engelli insanlar için uygun bir model 
Yerel yönetimler için daha başarılı bir sistem
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Kaynaklar
http://www.yerelsiyaset.com/v4/sayfalar.php?goster=ayrinti&id=1175
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Bide hükümet konakları mevcut. 
Resmi gazetede yayınlanan 2006 yılında başbakanlığı zamanında Recep Tayyip 
Erdoğan talimatı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerince de vali ve 
kaymakamların tek adımda hizmet duraklarının açılmasını istemiş. 
Kaynak :http://www.zonguldak.gov.tr/default_b0.aspx?content=1083
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Asan  hizmet noktaları ve gelecek hedefleri 
Kaynaklar:
http://www.asan.gov.az/
http://www.diplomatmagazine.com/issues/2014/september-october/888-
azerbaijan-s-e-government-based-one-stop-shop.html
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Kapsam dışı hizmetlerde telefon veya internet üzerinden başvurulur.

Kaynak :https://2015bil506.wordpress.com/(Tek Durak Hizmet Noktaları – Ülke 
İncelemeleri Hande ÖZER)
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Asan hizmetleri
Kaynaklar:
http://www.asan.gov.az/
http://www.diplomatmagazine.com/issues/2014/september-october/888-
azerbaijan-s-e-government-based-one-stop-shop.html
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Başarılı olmuş ülkelerde lider katkısı önemli faktör 
Kazakistan örneğinde olduğu gibi e devlet kullanıcı sayısındaki hızlı artış incelenmeli
e Devlet hizmetleri hakkında etkin bilgilendirme yapılması özellikle mobil uygulama 
hakkında 
Teşvik konusuna örnek olarak trafik cezalarını e Devlet sistemi üzerinden yapılmak 
koşu ile belli oranlarda indirim yapılırsa kullanıcı sayısı ve halk arasında bilinirlik 
konularında daha hızlı ilerleme kayıt edilebilir.
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