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-E-devlet uygulamalarında  öncü duruma gelen ülkelerden olan Güney Kore 

vatandaşlarına çeşitli online hizmetler sunmaktadır.

-Sunmuş olduğu hizmetlerin dışında geliştirmiş olduğu uygulama standartları 

bulunmaktadır
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-Diğer e-devlet uygulamalarından farklı olarak  iş arama platformu mavi/beyaz yakalı 

çalışanları tek bir portal üzerinde buluşturmuştur

-Portal üzerinde iş arama/başvurma işlemleri yapılmaktadır.
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-Online Vatandaş platformunda ; vatandaşlar  herhangi bir devlet kurumuna 

gitmeden  tüm işlemlerini online olarak yapabilmektedir

-3020 tane e-hizmet ve 1208 tane online doküman sunulmaktadır
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-Devlet kurumları vatandaş ile ilgili etkileşimini öneri/istek platformu üzerinden 

gerçekleştirmektedir.

-Devlet kurumları vatandaş ile etkileşimini  sunulan anketler ve vatandaşların iletmiş 

olduğu dilekçeler ile sağlamaktadır.
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-Güney Kore şehir içindeki toplu taşım araçları için akıllı kart uygulamasına geçmiştir.

-Akıllı kart  kredi yüklemeleri ülke içindeki atm ve kiokslar üzerinden kolayca 

yapılabilmektedir 
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-Geliştirilmiş olan  yazılım çerçevesi ; inşa edilmek istenen bir bina olarak 

düşünebiliriz

-Genel bileşenleri  inşa edilen binanın kapı, pencere ve aydınlatma elemanları olarak 

tanımlayabiliriz

-Geliştirme çerçevesi  ise binanın iskeleti olarak tanımlanabilir

-Genel bileşenler ve geliştirme çerçevesi uygulamanın ana temelini oluşturmaktadır
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-Bu sayfada geçmişteki ve günümüzdeki  uygulamalar karşılaştırılmıştır

-Geçmişteki  uygulamalarda aynı işlemi yapan genel bileşenler geliştirilmekteydi  ve 

uygulamalar birbirlerine sıkı bağlı olduğundan dolayı uygulamalar üzerinde ek 

geliştirmeler yapmak diğer uygulamaları olumsuz etkilemekteydi

-Günümüzdeki uygulamalarda  aynı genel bileşen ve yazılım çerçevesi kullanıldığından 

ek geliştirmeler kolay şekilde yapılmakta ve  uygulamaların üretkenliğini ve kalitesini 

artırmaktadır
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-Moldova devleti  2012  yılında vatandaşlarına  çeşitli e-hizmetler sunmaya 

başlamıştır.

-Sunmuş olduğu e-hizmetlerin dışında 2020 hedefleri kapsamında çeşitli standartlar 

geliştirilmeye başlanmıştır.
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-2020 hedefleri kapsamında online vatandaşlık platformu Mayıs 2012’de hizmet 

vermeye başlamıştır.

-Online vatandaşlık platformu sayesinde vatandaşlar yer ve zamandan bağımsız 

olarak devlet ile ilgili işlemlerini online olarak gerçekleştirebilmektedir
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-Moldova devleti  sunmuş olduğu e-devlet hizmetlerinde ortak bir doğrulama servisi 

kapsamında  mobil imza kullanımına geçmiştir

-Mobil imza projesi ülkede operatör hizmeti veren Orange ve Moldcell’in ortak 

çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir
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-Devlet kurumlarının  dokümanlarını dijitalleştirme kapsamında elektronik imza 

kullanımı yaygınlaştırılmaya başlanmıştır

-Vatandaşlar devlet kurumlarına gitmeden devlet ile ilgili  resmi evraklarını online 

olarak imzalayabilmektedir
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-E-hizmetleri altyapısı oluşturma kapsamında  devlet ile ilgili ödemelerin tek bir 

sistem üzerinden yönetilmesi planlanmıştır

-Vatandaşlar belli bir ödeme noktasına(kioks, banka şubesi ,atm vb) gitmeden 

ödemelerini online olarak yapabilmektedir
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-Moldova devleti sunmuş olduğu e-hizmetlerin güvenliğini tek bir noktadan 

yönetebilmek için ulusal doğrulama servisini kullanıma açmıştır

-Doğrulama servisi ile sunmuş olduğu e-hizmetler için belli bir standart belirlenmiştir
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-Moldova devleti  günümüz teknolojilerinden  olan bulut teknolojisini kendi e-

hizmetlerinde kullanmaya başlamıştır

-E-hizmetleri bulut sistemine taşınarak  her yerden ulaşılabilir duruma getirilmiştir
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-Devlet kurumları  iş süreçlerindeki verimliliği artırmak için  kağıtsız/dijital devlet 

uygulamasına geçmeye karar vermiştir

-Moldova  devleti bu  proje ile Yeşil BT  kapsamında  büyük bir atılım 

gerçekleştirmiştir 
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-Moldova devleti sunmuş olduğu e-hizmetlerin birlikte çalışabilirliğini  artırmak için e-

hizmet entegrasyon projesine başlamış ve Eylül 2012’de  devlet kurumlarının   bir 

kısmı  bilgi ve veri paylaşımını bu sistem üzerinden gerçekleştirmeye başlamıştır

-Entegrasyon katmanını basit şekilde açıklamak istersek ; entegrasyon katmanını  

şehirler arası bir yol olarak düşünürsek bu yol üzerinden haberleşen e-hizmetleri  

yolculuk eden arabalar diyebiliriz. Konulmuş olunan trafik kurallarını ise entegrasyon 

katmanının güvenliğini sağlayan unsurlar olarak kabul edebiliriz
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-Moldova devleti sunulan e-hizmetler’de uygulama standartlarını belirlemek için  E-
hizmet Teslim Modeli’ni kabul etmiştir.

-E-hizmetlerin aşağıdaki standartlara uyması beklenmektedir;

• İçerik taşınabilirliği: E-hizmetler mobil cihaz ve diğer sistemler üzerinden 

erişilebilir olmalıdır

• Standart Arayüz: E-hizmetler için belli arayüz şablonları belirlenmiştir

• Güvenlik: E-hizmetlerin daha önce belirlenmiş olan güvenlik sertifikalarını ve 

standartlarını taşıması beklenmektedir 

• Bilgi ve Veri Paylaşımı: E-hizmetler arasındaki paylaşım

• Bulut Sistemine Uygunluk: Sunulacak olan e-hizmetlerin bulut standartlarına 

uygun olması beklenmektedir

• Mobil Uyumluluk: E-hizmetlere mobil platform üzerinden ulaşılabilmesi 

beklenmektedir

• Açık Veriye Uygunluk: Şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılması kapsamında  

sunulan e-hizmetlerin açık veriye uygun olması beklenmektedir 
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-Akıllı BT Yatırım Çerçevesi kapsamında daha önce devreye aldığı uygulamalar ile  

sunduğu e-hizmetler için belli bir altyapı oluşturmuştur

-Akıllı BT Yatırım Çerçevesinde ; genel amaç yapılan ortak işlemlerin(elektronik 

ödeme, elektronik imza, mobil imza vb. ) tek bir noktadan yönetiminin sağlanmasıdır
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-Amerika Birleşik Devletlerindeki açık  veri projelerinin  fikir babası  Başkan Obama 

olarak bilinmektedir.

-Federal harcamaların saydamlığını ve hesap verilebilirliğinin  artırılması adına 2006 

yılında  Coburn-Obama Yasası yürürlüğe girmiştir

-Yasa yürürlüğe girdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri  devlet kurumları ile ilgili 

veri setlerini  kurmuş olduğu web siteleri üzerinden açıklamaya başlamıştır.

-Açık Veri sunan örnek  web siteleri;
• www.usaspending.gov

• www.data.gov

• petitions.whitehouse.gov
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