
 

 

 

25 Haziran 2013 

www.bilgitoplumustratejisi.org 

Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik Ekseni 

Mevcut Durum Raporu 

 

Bilgi Toplumu Stratejisinin 

Yenilenmesi Projesi 

 

T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 



 

 

 

 

 

 

 

Bu rapor, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi ve McKinsey Danışmanlık 

Hizmetleri Limited Şirketi arasında imzalanan Bilgi Toplumu Stratejisinin 

Yenilenmesine İlişkin Hizmet Alımı İşi Sözleşmesi kapsamında, gerekli bulgu ve 

analizler hazırlanmak suretiyle, oluşturulacak Bilgi Toplumu Stratejisine altyapı teşkil 

etmek üzere üretilmiştir. Bu raporun hazırlanmasında çalışma boyunca ilgili 

taraflardan elde edilen bilgi ve görüşler ile Kalkınma Bakanlığı’nın 

değerlendirmelerinden istifade edilmiştir. Bu çalışma Kalkınma Bakanlığı’nın 

kurumsal görüşlerini yansıtmaz. Bu raporda yer alan içeriğin tamamı ya da bir kısmı 

atıfta bulunmak kaydıyla Kalkınma Bakanlığı’nın izni olmadan kullanılabilir. 



 

1 

 

  

Bu raporun hazırlanmasında, Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi 

çerçevesinde gerçekleştirilen odak grup ve atölye çalışmalarında yer alarak, Proje ve 

Katılımcılık Portalı üzerinden görüşlerini ileterek ve bilgi ve deneyimlerini birebir 

paylaşarak katkı veren herkese teşekkür ederiz.  



 

2 

 

İçindekiler 

1 YÖNETİCİ ÖZETİ ................................................................................................. 9 

2 GİRİŞ .................................................................................................................. 12 

2.1 Türkiye’de Kamuda BT Kullanımı Tarihçesinde Önemli Gelişmeler ................... 15 

2.1.1 e-Dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Örnek Gelişmeler ................................. 15 

2.1.2 e-Dönüşüm Türkiye Projesinden Örnek Gelişmeler ..................................... 16 

2.1.3 2010 Yılı ve Sonrasından Örnek Gelişmeler ................................................ 18 

3 KAMU BİT YATIRIMLARI .................................................................................... 21 

4 E-DEVLET HİZMETLERİNİN SAĞLADIĞI FAYDALAR VE POTANSİYEL 

RİSKLERİ .................................................................................................................. 24 

4.1 Ekonomik Faydalar ............................................................................................ 24 

4.2 Sosyal Faydalar ................................................................................................. 28 

5 TÜRKİYE’DE E-DEVLETİN ÖNEMLİ YAPITAŞLARI: OMURGA 

VERİTABANLARI VE E-DEVLET KAPISI ................................................................... 31 

5.1 Omurga Veritabanları ........................................................................................ 32 

5.2 e-Devlet Kapısı .................................................................................................. 36 

5.2.1 Faydaları ...................................................................................................... 36 

5.2.2 Kuruluş ve Gelişme Süreci .......................................................................... 40 

6 E-DEVLET HİZMETLERİ TALEP İNCELEMESİ ................................................... 44 

6.1 e-Devlet Hizmetleri Kullanım Oranı .................................................................... 44 

6.1.1 Bireylerin e-Devlet Hizmetleri Kullanım Oranları .......................................... 45 

6.1.2 Girişimlerin e-Devlet Hizmetleri Kullanım Oranları ....................................... 52 

6.2 e-Devlet Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ......................................................... 55 

6.2.1 e-Devlet Hizmetlerinin Kapsamı ................................................................... 57 

6.2.1.1 Merkezi Yönetim e-Devlet Hizmetleri ........................................................... 57 

6.2.1.2 Yerel Yönetim e-Devlet Hizmetleri ............................................................... 64 

6.2.2 e-Devlet Hizmetlerinin Bilinirliği ................................................................... 66 

6.2.3 e-Devlet Hizmetlerinin Tercih Edilmesi ........................................................ 69 

6.2.4 e-Devlet Hizmetlerine Ulaşım ...................................................................... 73 

6.2.4.1 Arama Motoru Vasıtasıyla e-Devlet Hizmetlerine Ulaşım ............................. 74 

6.2.4.2 e-Devlet Hizmetlerinin tek noktadan sunumu .............................................. 75 

6.2.4.3 Hizmetlerin mobil ortamda sunulmaları ........................................................ 77 



 

3 

 

6.2.5 e-Devlet Hizmetlerinin Kullanım Kolaylığının Kullanıcıların Katılımıyla 

Geliştirilmesi ........................................................................................................... 80 

6.2.5.1 Kullanıcıların Görüşlerinin e-Devlet Hizmet Tasarımına Dahil Edilmesi ....... 82 

7 E-DEVLET HİZMETLERİ ARZ İNCELEMESİ ....................................................... 89 

7.1 Kurum İçi Etkinlik ............................................................................................... 93 

7.1.1 Kurumsal BT Stratejisi ................................................................................. 95 

7.1.2 BT Süreçleri ................................................................................................. 98 

7.1.2.1 Proje Geliştirme Süreci ................................................................................ 98 

7.1.2.2 Proje İzleme Süreci .................................................................................... 102 

7.1.3 Teknik Kılavuzlar ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı ........................ 103 

7.1.3.1 Teknik Kılavuzlar ....................................................................................... 103 

7.1.3.2 Açık Kaynak Kodlu Yazılım ........................................................................ 106 

7.1.4 BT Yönetim Yapısı ..................................................................................... 109 

7.1.5 BT İnsan Kaynağı ...................................................................................... 112 

7.1.5.1 Kamu BT Personeline Sağlanan İmkânlar ................................................. 113 

7.1.5.2 Kamu BT Personeli Seçme Sistemi ........................................................... 115 

7.1.5.3 Kamu BT Personeli Sınıflandırması ........................................................... 115 

7.1.5.4 Kamu BT Personeli Kurumlar Arası Transfer Programları.......................... 120 

7.2 Kamu Kurumları Arası Etkinlik ......................................................................... 121 

7.2.1 Kurumlar Arası BT Stratejisi Eşgüdümü ..................................................... 123 

7.2.2 Kurumlar Arası En İyi Uygulama ve Ortak Çözüm Paylaşımı ..................... 128 

7.2.2.1 En İyi Uygulamaların Paylaşımı ................................................................. 128 

7.2.2.2 Ortak Çözümlerin Paylaşımı ...................................................................... 131 

7.2.3 Kamuda Bulut Bilişim Yoluyla BT Altyapısı Paylaşımı ................................ 133 

7.2.3.1 Bulut Bilişimin Faydaları ............................................................................ 133 

7.2.3.2 Mevcut Durumdaki Uygulamalar ................................................................ 134 

7.2.4 BT Ortak Tedariki ....................................................................................... 135 

8 KAMU VERİSİNİN YENİDEN KULLANIMI .......................................................... 137 

8.1 Türkiye’de Kamu Verisinin Yeniden Kullanımı ................................................. 138 

9 EKLER .............................................................................................................. 144 

9.1 Bilgi Toplumu Strateji ve Eylem Planlarının Kamu BT Etkinliğine Dair 

Kısımlarının Sonuçları .............................................................................................. 144 

9.2 e-Devlet Hizmetleri Kullanımı Anketi Soruları .................................................. 147 



 

4 

 

9.3 TÜİK’in 2012 yılı Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasının e-

Devlet’le ilgili Sonuçları ............................................................................................ 151 

9.4 Kamu Kurumlarında BT Projelerinde İç Kaynak Kullanımı Örnekleri................ 153 

KAYNAKÇA ............................................................................................................. 156 



 

5 

 

Şekiller Listesi 

Şekil 2.1 Kamunun BİT kullanım amaçlarının gelişimi ............................................... 13 

Şekil 2.2 Planlanan kamu BT yönetim yapısı ............................................................ 19 

Şekil 3.1 Kamunun BİT yatırım ödenekleri ................................................................ 21 

Şekil 3.2 Merkezi yönetim yatırımlarında BİT yatırımlarının payı ............................... 22 

Şekil 5.1 e-Devlet hizmetleri akış özeti ..................................................................... 31 

Şekil 5.2 e-Devlet Kapısı kişisel sayfa örneği ............................................................ 39 

Şekil 5.3 e-Devlet Kapısı hizmet ve kayıtlı kullanıcı sayıları ....................................... 41 

Şekil 5.4 e-Devlet Kapısı hizmetlerinin hizmet tipine göre kırılımı.............................. 43 

Şekil 6.1 e-Devlet Kapısı kullanım oranı .................................................................... 46 

Şekil 6.2 e-Devlet Kapısı kullanım sıklığı ................................................................... 47 

Şekil 6.3 Bireylerin e-devlet hizmet kullanımının Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılması 48 

Şekil 6.4 e-Devlet hizmet kullanım çeşitlerine göre bireylerin e-devlet hizmetleri 

kullanımının Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılması ........................................................ 49 

Şekil 6.5 e-Devlet Kapısı’ndan sunulan hizmetlerin kurumlara göre dağılımı ............ 50 

Şekil 6.6 e-Devlet Kapısı’ndan sunulan işlemlerin işlem adetleri .............................. 51 

Şekil 6.7 Girişimlerin e-devlet hizmet kullanımının Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılması

 ................................................................................................................................. 53 

Şekil 6.8 Girişimlerin e-devlet kullanımının detaylı karşılaştırılması ........................... 54 

Şekil 6.9 e-Devlet hizmetlerinin kullanımının yaygınlaşması için gerekli adımlar ....... 56 

Şekil 6.10 e-Devlet hizmetlerinin kapsamının küresel örneklerle kıyaslanması ......... 58 

Şekil 6.11 20 Temel kamu hizmetinin sunumu ......................................................... 59 

Şekil 6.12 Anket katılımcılarının demografik dağılımı ................................................ 61 

Şekil 6.13 Bireylerin önemli bir bölümü tarafından kullanılan ama elektronik ortamda 

sunulmayan kamu hizmetleri .................................................................................... 62 

Şekil 6.14 e-Devlet hizmetleri için gerekli adımların elektronik ortama geçirilmesinin 

AB örnekleriyle karşılaştırılması ................................................................................ 63 

Şekil 6.15 Belediye internet sitesi gibi temel belediye e-devlet hizmetlerinin kapsamı

 ................................................................................................................................. 64 

Şekil 6.16 Belediyelerde borç sorgulama ve ödeme hizmetlerinin elektronik ortamda 

sunumu ..................................................................................................................... 65 

Şekil 6.17 Yerel yönetim e-devlet hizmet olgunluğunun AB ülkeleriyle kıyaslanması 66 



 

6 

 

Şekil 6.18 e-Devlet hizmetlerinin bilinirliği ................................................................ 67 

Şekil 6.19 Bakanlıkların sosyal medyada etkinlikleri ................................................. 69 

Şekil 6.20 Bireylerin e-Devlet Kapısı’nı kullanmama nedenleri ................................. 70 

Şekil 6.21 Bireylerin e-devlet hizmetleri kullanmama nedenleri ................................ 71 

Şekil 6.22 e-Devlet hizmetlerinin kullanılmama nedenleri ......................................... 72 

Şekil 6.23 e-Devlet hizmetlerinin kullanılmama nedenleri ......................................... 73 

Şekil 6.24 Arama sonuçlarında e-Devlet Kapısı ........................................................ 74 

Şekil 6.25 e-Devlet Kapısı’nda sunulmayan girişimlere yönelik hizmetler ................. 76 

Şekil 6.26 e-Devlet Kapısı’nda sunulmayan bireylere yönelik bazı temel hizmetler .. 77 

Şekil 6.27 Örnek e-devlet mobil hizmetleri ............................................................... 78 

Şekil 6.28 e-Devlet Kapısı mobil uygulamasında sunulan hizmetler ......................... 79 

Şekil 6.29 e-Devlet Kapısı mobil uygulamasında sunulan hizmetlerin mobil ortamda 

kullanım oranları ....................................................................................................... 80 

Şekil 6.30 e-Devlet Kapısı memnuniyet oranı ........................................................... 81 

Şekil 6.31 e-Devlet Kapısı memnuniyet oranı değişimi ............................................. 82 

Şekil 6.32 Aralık 2012 BT birimi yöneticileri anketi sonuçları - 1 ............................... 83 

Şekil 6.33 Aralık 2012 BT birimi yöneticileri anketi sonuçları – 2 ............................... 84 

Şekil 6.34 Belediyelerde kullanıcı memnuniyeti konusundaki sorunlar ..................... 85 

Şekil 6.35 Belediyelerde kullanıcı gereksinimi belirleme ve kullanıcı memnuniyeti 

ölçme çalışmaları ...................................................................................................... 86 

Şekil 6.36 Belediye ve İl Özel İdarelerinde kullanıcı memnuniyeti araştırmaları ........ 87 

Şekil 6.37 Belediye ve İl Özel İdarelerinde katılımcılık çalışmaları ............................ 88 

Şekil 7.1 Kamu BT yatırımlarının bütçe ve planlanan süre dâhilinde gerçekleşmeleri 90 

Şekil 7.2 Kısa Dönem ve 2005 Eylem Planlarındaki BT projeleri .............................. 91 

Şekil 7.3 Belediyeler ve il özel idarelerinin BT alanında belirttikleri sıkıntılar ............. 93 

Şekil 7.4 Kurum içi BT etkinliğinde kritik unsurlar ..................................................... 94 

Şekil 7.5 Kamu BT birimlerinin kurum stratejisine katkıları ....................................... 97 

Şekil 7.6 Teknik ölçütlere dair dokümanlar ............................................................. 104 

Şekil 7.7 Ölçütlerdeki eksiklikler ............................................................................. 105 

Şekil 7.8 BT birimlerinin idari yapıdaki konumları ................................................... 110 

Şekil 7.9Belediyelere bağlı BT birimlerinin idari hiyerarşideki konumları ................ 111 

Şekil 7.10 Bakanlıklara bağlı BT birimleri ................................................................ 112 



 

7 

 

Şekil 7.11 Aynı iş tanımına sahip çalışanların farklı maaş ve haklara sahip olması - 

2012 ....................................................................................................................... 117 

Şekil 7.12 BT personeli sınıflamasındaki sıkıntılar .................................................. 118 

Şekil 7.13 Belediyelerde BT personeli sınıflamasındaki sıkıntılar ............................ 119 

Şekil 7.14 Belediyelerde aynı iş tanımına sahip, aynı görevi yapan BT personelinin 

farklı maaş ve kadroyla çalışmasının yaygınlığı ....................................................... 120 

Şekil 7.15 BT personeli için kurumlar arası geçiş programları ................................ 121 

Şekil 7.16 e-Devlet Kapısı’nda sunulan en çok kullanılan 25 hizmetin kurumların 

eşgüdümü açısından incelenmesi ........................................................................... 122 

Şekil 7.17 Kamu BT stratejisinin eşgüdümü ve Danimarka örneği ......................... 126 

Şekil 7.18 Belediyelerde mükerrer BT yatırımları konusundaki çalışmalar .............. 127 

Şekil 7.19 Belediyelerin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) alanına yatırımları .................. 128 

Şekil 7.20 Kamu BİT bilgi ve çözüm paylaşımı ....................................................... 130 

Şekil 7.21 Belediyelerde BİT en iyi uygulamalarının paylaşımı ............................... 131 

Şekil 8.1 Türk kamu kurumlarının açık verilerinin küresel örneklerle karşılaştırılması

 ............................................................................................................................... 140 

Şekil 8.2 ABD veri kataloğu ve kamu verisiyle geliştirilen uygulamalar .................. 142 

Şekil 9.1  Kısa Dönem Eylem Planı Sonuçları ......................................................... 144 

Şekil 9.2  2005 Eylem Planı Sonuçları .................................................................... 145 

Şekil 9.3 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) Sonuçları .................... 146 

Şekil 9.4 Girişimlerin elektronik ortamda kamu ihalelerine katılma oranı ................ 151 

Şekil 9.5 Girişimlerin elektronik ortamda idari işlemleri yapma oranları .................. 152 

Şekil 9.6 Girişimlerin elektronik ortamda kamuyla veri alışverişi yapma oranları .... 153 

 

 



 

8 

 

Kısaltmalar 

AB 

ADK 

AKKY 

BGM 

BİT 

BM 

BT 

BTYK 

CBS 

EKAP 

FATİH 

Avrupa Birliği 

Adres Kayıt Sistemi 

Açık Kaynak Kodlu Yazılım 

Bilgi Genel Müdürü (CIO) 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Birleşmiş Milletler 

Bilgi Teknolojileri 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 

Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Elektronik Kamu Alımları Platformu 

Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 

KDVİRA Katma Değer Vergisi İadeleri Risk Analizi 

KHK 

KİK 

KPS 

KKKY 

MAKS 

Kanun Hükmünde Kararname 

Kamu İhale Kurumu 

Kimlik Paylaşım Sistemi 

Kapalı Kaynak Kodlu Yazılım 

Mekansal Adres Kayıt Sistemi 

MERNİS 

MERSİS 

MHRS 

OECD 

 

SGK 

SOYBİS 

TAKBİS 

TÜİK 

UAVT 

UYAP 

YBBO 

 

Merkezi Nüfus İdare Sistemi 

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi 

Merkezi Hastane Randevu Sistemi 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

(Organization for Economic Co-operation and Development) 

Sosyal Güvenlik Kurumu 

Sosyal Yardım Bilgi Sistemi 

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi 

Türkiye İstatistik Kurumu 

Ulusal Adres Veritabanı 

Ulusal Yargı Ağı Projesi 

Yıllık Birleşik Büyüme Oranı 

 



 

9 

 

1 Yönetici Özeti 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) yatırımları, kamunun önemli yatırım kalemlerinden 

birisidir. 2012 yılında kamu kurumlarının BİT yatırım projeleri için yaklaşık 2,5 milyar 

TL ödenek ayrılmıştır. Bu yatırımlar kamuya maliyetleri azaltmak, gelirleri artırmak ve 

kamu etkinliğini artırmak gibi alanlarda fayda sağlamaktadır. Ayrıca vatandaşlara ve 

işletmelere zaman ve maliyet tasarrufu sağlamakta, yeni hizmetler sunulmasını 

hızlandırmaktadır. Bu yatırımların etkisini artırmak için e-devlet hizmetlerinin arzında 

etkinliğin, talep tarafında ise kullanıcı odaklılığın önemi söz konusudur. 

Küresel ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'de e-devlet hizmetlerinin kullanımı düşük 

seviyededir. Türkiye Avrupa ülkeleri arasında bireylerin internet üzerinden kamuya 

form göndermelerinin yaygınlığında sondan üçüncü, girişimlerin internet üzerinden 

kamuya form göndermelerinin yaygınlığında ise sondan beşinci sıradadır. Kullanımın 

artmasının önündeki engeller hizmetlerin bir kısmının elektronik ortamda 

sunulmaması, elektronik ortamda sunulan hizmetlerin bilinmemesi, hizmetlerin 

güvenlik kaygıları gibi nedenlerden dolayı tercih edilmemesi, hizmetlere ulaşımın zor 

olması ve hizmetlerin kullanım kolaylıklarının kullanıcılarının katılımıyla 

sağlanmamasıdır.  

Birleşmiş Milletler (BM) e-Devlet Araştırmasına göre Türkiye’de kamu, uluslar arası 

en iyi örneklere göre çevrimiçi hizmet endeksinde (online service index) daha düşük 

bir sıradadır. Bu endeks kapsamında belli başlı e-devlet hizmetlerinin olgunlukları 

değerlendirilmekte, ülkelere bu hizmetlerin olgunluk seviyesine göre bir puan 

verilmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin BM e-devlet araştırması kapsamında incelenen 

e-devlet hizmetleri, incelenen bazı küresel örneklerdeki e-devlet hizmetlerine göre 

daha düşük olgunluk seviyesinde hizmetlerdir. Türkiye 2005’te bu endekste dünyada 

191 ülke arasında 47. olurken, 2012’de 190 ülke arasında 83. sıraya gerilemiştir. 

Çeşitli kaynaklara göre e-devlet hizmetlerinin bilinirlik azlığı vatandaşların %20-

%30'unun e-devlet hizmetlerini kullanamamasına neden olmaktadır. Anket 

sonuçlarına göre güvenlik kaygılarının e-devlet hizmetlerinin kullanılmamasına etkisi 

çok farklılık göstermektedir ancak uluslararası araştırmalarda e-devlet hizmetlerine 

güvenin e-devlet hizmetlerinin kullanımında önemli hususlardan olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca e-devlet şifresinin ilk alınacağı zaman ve her unutulduğunda 

vatandaşlar tarafından PTT’ye gidilip alınmasının da kullanımı olumsuz etkilediği 

görülmüştür. Hizmetlerin tek noktadan sunumu ve mobil ortamdan erişilebilmesi 

konularında da eksiklikler mevcuttur.  
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En çok kullanılan e-devlet hizmetlerinden bazıları, girişimlere yönelik çoğu e-devlet 

hizmeti ve çoğu belediye e-devlet hizmeti e-Devlet Kapısı’ndan verilmemektedir. 

Bunun yanında mobil ortamdan da çoğu e-devlet hizmetlerinde faydalanılamamakta, 

mevcut durumda e-devlet hizmetleri kullanımının çok düşük bir kısmının mobil 

ortamda gerçekleştiği incelenen örneklerde görülmektedir. e-Devlet hizmetlerinin 

kullanım kolaylıklarının kullanıcılarının katılımıyla artırılması konusunda da e-Devlet 

Kapısı’nda 2010 yılından beri çalışmalar yapılmaktadır. Ancak kamu BT yöneticilerinin 

önemli bir kısmı kullanıcılarının katılımıyla kullanım kolaylığının artırılmasını sağlamaya 

yönelik çalışmalar için yeterli personel, yönlendirme veya ödenek bulamadıklarını 

belirtmektedir. 

Türkiye’de kamu Bilgi Teknolojileri (BT) projelerinin sadece %24’ünün planlanan 

zaman ya da bütçe dahilinde bitirildikleri hesaplanmıştır. Bu durumun sebepleri kamu 

kurumları arasındaki eşgüdüm ve kurum içi BT etkinliği alanlarında ayrı ayrı 

incelenmiştir. Kurum içi BT etkinliği bu rapor kapsamında strateji, süreçler, teknoloji, 

yönetim yapısı ve insan kaynağı kategorilerinde incelenmiştir. 

BT birimleri kurum stratejisinin geliştirilmesine kısıtlı bir katkıda bulunmaktadır ve BT 

birim yöneticileri kurumda stratejik birimler olarak görülmediklerini düşünmektedir. 

Projelerde iç kaynak ve dış kaynak kullanımına karar verme sürecinde, ilgili mevzuat 

yöneticileri kamu ihale mevzuatından muaf kurumlarla çalışmaya teşvik 

edebilmektedir. Kamu ihale mevzuatından muaf kurumlarla gerçekleştirilen projelerin 

sözleşmelerinin muayene ve kabul şartlarının nasıl hazırlanacağı konusunda kamu 

ihale mevzuatındaki gibi kapsamlı kurallar bulunmamaktadır. Mevzuatta proje 

yönetim süreçleri belirlenmiş olsa da bu süreçlerin takibi yapılmadığı için proje 

yönetimi süreçlerinin belirlenen şekillerde gerçekleşmediği durumlar olabilmektedir. 

Bu gözlemlere ek olarak kamu ihale mevzuatında BT yatırımlarına uygun olmayan 

bazı hususlar bulunmaktadır. Örneğin modüler projeler kamu ihale mevzuatına uygun 

değildir. Ayrıca BT proje yönetiminin sürekli bir parçası olması gereken proje 

ilerlemesine dair izleme raporlarının çoğu Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmemekte, 

izleme çalışmalarının sonuçları ölçülmemekte ve takip edilmemektedir. 

Kamuda bazı teknik ölçüt ve prensipler belirlenmekle beraber standartların kapsamı 

yeterince geniş değildir. Belirlenen ölçütler teknolojinin gelişimine paralel olarak sık 

güncellenmemekte ve ölçütlere uyum takip edilmemektedir. Türkiye’de kamu Pardus 

projesine önemli yatırımlar yapmış olsa da kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım 

(AKKY) kullanımında gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaktadır.  
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Kamu BT birimleri, yurtdışı örneklere kıyasla idari yönetim yapısında üst yönetimden 

daha uzaktadır. Merkez teşkilatı ve bağlı kurumlarında birden fazla BT birimi olan 

kurumlar içinde BT eşgüdümünü sağlayan bir merkezi yapılanma bulunmamaktadır. 

Kamu BT insan kaynağı politikaları, BT personeline özel sektöre kıyasla daha az 

maaş ve kariyer imkanı sağlamaktadır. BT personelinin seçiminde de eksiklikler 

bulunmaktadır. Personel KPSS dışında BT konusunda özel bir yazılı ya da sözlü 

sınava tabi olmadan kamuda çalışmaya başlamaktadır. Sıklıkla karşılaşılan bir başka 

sorun ise kamuda yaygın olarak görülen aynı ya da benzer iş tanımındaki personelin 

farklı maaşlarla çalışmasıdır. 

Kurumlar arası etkinlik ise BT stratejisi eşgüdümü, en iyi uygulama ve ortak 

çözümlerin paylaşımı, bulut bilişim yoluyla altyapı paylaşımı ve BT ortak tedariki 

alanlarında incelenmiştir. BT stratejisi eşgüdümü konusunda 2011’de mevzuat 

değişikliği yapıldığı, bu mevzuat değişikliğinin tüm paydaşlara olan etkilerini 

detaylandıran bir metnin bulunmadığı, strateji eşgüdümünün farklı bakanlıklarda 

müsteşar yardımcılarına bağlı birimler tarafından yapıldığı görülmüştür. 

Türkiye’de kamuda ana etkinlik alanları arasında en iyi BT uygulamalarının yayılması 

ya da ortak çözümlerin belirlenip merkezi olarak geliştirilmesi olan birimler 

bulunmamaktadır, bu durum Türkiye’de kamunun bu alanlarda gelişimini 

etkileyebilmektedir. Bulut bilişim konusunda da Türkiye’de bazı bakanlıklarda 

çalışmalar olsa da küresel örneklerdeki gibi bir kamu bulutu henüz kullanıma 

açılmamıştır. BT ortak tedariki yoluyla kamu BT harcamalarında önemli tasarruf 

yapılması imkanı olmasına rağmen bu konuda kamuda BT özelinde faaliyet gösteren 

bir uygulama henüz bulunmamaktadır. 

Son olarak Türkiye’de kamu verisinin yeniden kullanımı incelenmiştir. Bu konuda 

mevzuat eksiklikleri olduğu, bir açık kamu verisi katalogu henüz oluşturulmadığı ve 

kamunun yeniden kullanıma açtığı verilerin yeniden kullanmaya açık formatlarda 

olmadığı gözlemlenmiştir. 
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2 Giriş 

Kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan bireylerin ve girişimlerin kullanımına yönelik 

elektronik ortamda farklı kanallar üzerinden bütünleşik bir şekilde sundukları 

hizmetler bu rapor kapsamında e-devlet hizmetleri olarak tanımlanmıştır. Bununla 

birlikte kamu hastanelerinin acil servis hizmetleri, cerrahi servisi hizmetleri gibi bazı 

sağlık hizmetleri elektronik ortama tamamen aktarılamayacak hizmetler oldukları için 

e-devlet hizmetleri kapsamı dışında kalmaktadır. e-Devlet hizmetlerinin kullanıcıların 

(bireyler ve girişimciler) taleplerine cevap verecek şekilde tasarlanması, geliştirilmesi, 

hizmete alınması ve bu süreçlere kullanıcıların katılımı artırılarak kullanıcı odaklı 

hizmetlerin sunulması büyük önem taşımaktadır. Kullanıcı odaklı1 hizmet sunumunda 

önemli etkenlerden birisi de hizmetleri sunacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki BT 

süreçlerinin etkinliği ve kurum ve kuruluşlar arasındaki eşgüdümün etkin bir şekilde 

sağlanabilmesidir. 

Bu kapsamda, “Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik” ekseni mevcut 

durum raporunda aşağıdaki konulara değinilecektir: 

 Kamu BİT Yatırımları bölümünde kamunun önemli yatırım kalemlerinden birisi 

olan BİT yatırımları ve tarihsel gelişimi incelenecektir. 

 e-Devlet Hizmetlerinin Sağladığı Faydalar bölümünde bu hizmetlerin çeşitli 

paydaşlara sunduğu ekonomik ve sosyal faydalar özetlenecektir. 

 Türkiye’de e-Devletin Önemli Yapıtaşları: Omurga Veritabanları ve e-Devlet 

Kapısı bölümünde Türkiye’de e-devlet hizmetlerinin temelini oluşturan omurga 

veritabanları ve pek çok e-devlet hizmetinin vatandaşlara sunumunu sağlayan 

e-Devlet Kapısı’nın bugünkü durumu özetlenecektir. 

 Bir sonraki e-Devlet Hizmetleri Talep İncelemesi bölümünde bireylerin ve 

girişimlerin e-devlet hizmetlerini kullanımlarının düşük olmasının nedenleri 

kullanıcı odaklılık ilkeleri temel alınarak incelenecektir. 

 e-Devlet Hizmetleri Arz İncelemesi bölümünde e-devlet hizmetlerinin arzı ele 

alınacaktır. Bu kısımda ilk olarak kamu kurumlarının kurum içi BT etkinlikleri; 

strateji, süreç, kullanılan teknolojiler, yönetim yapısı ve insan kaynakları 

alanlarında incelenecektir. Kurum içi etkinlik değerlendirmesinden sonra, e-

devlet hizmetlerin sunumunda önemli bir husus olan kamu kurum ve 

kuruluşları arasındaki etkinlik incelenecektir. 

 
1 Vatandaş odaklılık yerine daha geniş kapsamlı, girişimleri ve vatandaşları içeren kullanıcı odaklılık terimi 

kullanılmıştır. 
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 Dokümanın son bölümü olan Kamu Verisinin Yeniden Kullanımı kısmında, 

kamunun üretmiş olduğu sayısal içeriğin hem katma değer yaratmak hem de 

bilgiye dayalı karar süreçlerine katkı sağlamak üzere vatandaşların ve 

girişimcilerin kullanımına açık hale getirilmesi konusundaki mevcut durum 

değerlendirilecektir. 

Dünyada kamunun BİT kullanım amaçları teknolojinin gelişmesine paralel olarak 

şekillenmiştir (Şekil 2.1).  

Şekil 2.1 Kamunun BİT kullanım amaçlarının gelişimi 

 

 

Dünyada kamu hizmetleri alanındaki gelişmeler incelendiğinde, kamu kurum ve 

kuruluşlarının BİT’te yaşanan hızlı gelişmelere paralel olarak kamu hizmetlerini gün 

geçtikçe daha da artan bir şekilde elektronik kanallardan vatandaşlara sundukları 

gözlemlenmektedir. Hizmetlerin elektronik ortamlardan sunulmasıyla, sunulan 

hizmetlerin kalitesi artmakta, işlemler hızlı bir şekilde hatasız olarak 
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tamamlanabilmekte ve hem vatandaşlara hem de kamuya önemli oranlarda maliyet 

avantajları sunulmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde 1960’ların sonlarında BT’nin gelişimiyle birlikte, kamu yönetimleri 

bu gelişen teknolojiler yardımıyla etkinliklerini ve verimliliklerini artırmaya başlamıştır. 

Bu çalışmaların odak noktası, vatandaşlarla ve girişimcilerle en az ilişkisi olan arka 

ofis işlemlerinin otomatik hale getirilerek süreçlerin hızlandırılması, maliyetlerin 

düşürülmesi ve hataların azaltılmasıydı. İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve BİT 

kavramının 1990’larda ortaya çıkmasıyla vatandaşlara sunulan hizmetlerde BİT 

kullanımına yönelik projeler geliştirilmeye başlanmıştır. ABD’de özellikle e-Devlet’le 

ilgili tüm kamu kurumlarına yönelik ilk yönerge Aralık 1999’da yayımlanmıştır [1].  Bu 

yıllarda hizmetlerin bütünleşik sunumu, kağıtla yürütülen işlemlerin azaltılması ve 

kişisel bilgilerin korunması öne çıkmıştır.  

2000’li yılların ortalarına kadar devletler tarafından yapılan BİT yatırımları e-Devlet 

hizmetlerinin kullanımını devletlerin hedefledikleri seviyelere getirememiş, bu da e-

devlet hizmetlerini devlet odaklı, e-devlet hizmetlerini verimliliği artırmak için bir araç 

olarak gören yaklaşımın değişmesine neden olmuştur. Kullanıcı odaklı yaklaşım ön 

plana çıkmaya başlamıştır. Bu yaklaşımda e-devlet hizmetleri kamu hizmetlerinin 

sunumunda ve geliştirilmesinde yeni yaklaşımların denenebileceği bir alan olarak 

görülmekte, hizmetlerin kullanım oranlarına ve kullanım kolaylıklarına da önem 

verilmektedir. Bu iki yaklaşımın çelişmediği pek çok ülkede görülmüş, e-devlet 

hizmetlerinin kullanıcı odaklı olarak geliştirilmesinin bu hizmetlerin kullanımını artırdığı, 

bu durumun da kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına neden olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda 2000’lerin ortalarında devletler e-devlet hizmetlerinin 

kullanıcıların talep ve ihtiyaçlarını ne derece karşıladığını ölçmek için takip ve 

değerlendirme yöntemleri geliştirmeye başlamışlardır [2]. Günümüzde, kullanıcı odaklı 

yaklaşım üzerine çalışmalar devam etmektedir. Örneğin 2009’da Avrupa Birliği (AB) 

bakanlar arası e-devlet konferansında, e-devletle ilgili belirlenen 4 hedeften birinin 

ana teması e-devlet hizmetlerinin kullanıcı odaklı sunumudur [3].  Ayrıca 2010’da e-

devlette kullanıcı odaklı olmak AB’nin 2015 hedefleri arasında yer almıştır [4]. 

Kullanıcı odaklılık anlayışıyla birlikte birey ve girişimlere sunulan hizmetlerin 

olgunluğu de ölçülmeye başlanmış, AB kıyaslarında 5 seviyeli olgunluk modeli (5 

stage maturity model) kullanılmaya başlanmıştır. 

 Seviye 1: Bilgi verme 

 Seviye 2: Tek yönlü iletişim (kullanıcı sadece bilgi alabilmekte ve form 

doldurabilmekte) 
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 Seviye 3: Çift yönlü iletişim (kullanıcı kendini sisteme tanıtıp form doldurarak 

kamu hizmeti için başvuruda bulunabilmekte) 

 Seviye 4: İşlem tamamlama (kullanıcı hizmeti tamamen elektronik ortamda 

almakta) [5] 

 Seviye 5: Hedefleme (targetization – ön-ofis ve arka ofis entegrasyonu 

sayesinde kamu verisi yeniden kullanılmakta ve hizmetler kullanıcıya proaktif 

bir şekilde sunulmaktadır) [6] 

2010’lu yıllarla birlikte kamunun hizmet sunumundaki odak noktasına yeni alanlar 

eklenmeye başlamıştır. Örneğin ABD Bilgi Genel Müdürü (BGM), yayımladığı 25 

maddelik kamu BT reform planında [7] özellikle bulut bilişim olmak üzere yeni 

teknolojilerin kullanımına ve kamu BT proje başarı oranının yükseltilmesine 

odaklanmıştır. Bu yıllardaki başka bir yeni odak noktası ise kamu verisinin yeniden 

paylaşımıdır. Bu konuda ilk kapsamlı çalışmalar ABD’de başlamıştır. ABD’de ve 

İngiltere’de 2009 yılında bu amaca hizmet eden internet siteleri kurulmuş, kamu verisi 

kamu dışı paydaşlar tarafından yeniden kullanılmaya başlanmıştır. 

2.1 Türkiye’de Kamuda BT Kullanımı Tarihçesinde Önemli Gelişmeler 

2.1.1 e-Dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Örnek Gelişmeler 

Türkiye’de 1990’ların başından itibaren BİT teknolojileri yardımıyla kamu hizmetlerinin 

daha etkin ve verimli sağlanması konusunda çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.  

1993’te Dünya Bankasıyla ortak hazırlanan Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon 

Türkiye Raporu bu konuda ilk çalışmalardan biridir. Raporda kamu yönetimi için BT 

konusunda öneriler geliştirilmiştir. Ancak, Dünya Bankası ile kredi anlaşması 

tamamlanmamış ve öneriler uygulanamamıştır. 1999 yılında Türkiye Ulusal 

Enformasyon Altyapısı Ana planı (TUENA) kapsamında kamusal yönetim bilgi sistemi 

sektörü ve kamusal elektronik hizmet sektörü çalışma grupları kurulmuş, kamuda BT 

incelenmiş, hedef ve öneriler geliştirilmiştir. 1998’de Başbakanlık Müsteşarı’nın 

başkanlığında, KamuNET teknik kurulu ve KamuNET üst kurulu kurulmuştur. Yine 

aynı yılda KamuNET kapsamında Kamu Bilgisayar Ağları Konferansı düzenlenmiştir. 

KamuNET kapsamında 1998-2002 arasındaki dönemde yürütülen çalışmalar 

sonucunda yakın, orta ve uzun vadeli hedefler belirlenmiştir. Bu hedefler arasından e-

Devlet Kapısı’nın isminin belirlenmesiyle ilgili anket yapılması gibi bazı ön çalışmalar 

tamamlanmıştır. 2001 yılında Başbakanlığın 352 sayılı Genelgesi ile e-Türkiye Girişimi 

başlatılmıştır. e-Türkiye Girişimi’nin amacı bilgi toplumuna dönüşüm ve e-Avrupa 
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Eylem Planı’nın ülkemize uyarlanmasıdır. Bu kapsamda 13 çalışma grubu kurulmuş 

ancak siyasi ve ekonomik istikrarsızlık yüzünden eylem planı uygulaması çok sınırlı 

kalmıştır [8].  

Bu dönemde yapılan strateji ve eylem planı üzerine çalışmaların yanında önemli e-

devlet hizmetleri üzerinde çalışılmıştır. Vergi sisteminin elektronik ortama taşınmasını 

hedefleyen VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) ve MERNİS projeleri 

1998’de başlatılmıştır. MERNİS projesi kapsamında 130 milyondan fazla vatandaşın 

verisinin elektronik ortama geçirilmesi 1999’da, yazılım geliştirme çalışmalarının ilk 

aşaması ise 2000 yılında tamamlanmış, tüm vatandaşlara kimlik numarası verilmiştir. 

2000 yılında UYAP projesi başlatılmış, yargı sisteminin elektronik ortama taşınmasına 

başlanmıştır  [9]. 

2.1.2 e-Dönüşüm Türkiye Projesinden Örnek Gelişmeler 

2003’te e-Dönüşüm Türkiye Projesi başlatılmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı 

bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi kurulmuş, E-Türkiye Girişimi çerçevesinde kurulan 

13 çalışma grubu yeniden düzenlenmiş ve 8’e düşürülmüştür. e-Dönüşüm Türkiye 

Projesinin yönlendirilmesi ve izlenmesi amacıyla Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı başkanlığında ve diğer bakan ve müsteşarların katılımıyla toplanan e-

Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu kurulmuştur [10]. İcra Kurulu, projenin ilk yılında her ay 

düzenli toplanırken, 2005 yılında toplantı sıklığı azalmıştır. Kurul, projenin 

başlangıcından günümüze kadar 28 kez toplanmış, 28 karar almıştır. Kurul 15 Kasım 

2011 tarihinden beri toplanmamaktadır. e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu aldığı 

kararlarla Kısa Dönem Eylem Planı’nın izlemesinin eşgüdümü sağlanmasına, Bilgi 

Toplumuna Dönüşüm Politikası belgesinin kabulüyle Türkiye’nin bilgi toplumu 

öngörüsünün belirlenmesine, e-Devlet Kapısı’nın kurulmasına, e-Dönüşüm Türkiye 

Projesi 2005 Eylem Planının uygulamaya konmasına, Bilgi Toplumu Stratejisinin 

hazırlanmasına katkıda bulunmuştur [11]. 

2003-2004 yıllarını kapsayan KDEP (Kısa Dönem Eylem Planı) hazırlanmıştır. 

KDEP’nin sonuçlanmasını takiben 2005 yılında e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 

Eylem Planı oluşturulmuş ve 2005 Eylem Planı’nın uygulanmasını takiben, 2006’da 

2006-2010 dönemini kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. 

DPT Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, eylemlerden sorumlu bakanlıkların, kamu 

kurum ve kuruluşlarının strateji geliştirme başkanları ile üniversite ve belediye 

temsilcilerini içeren Dönüşüm Liderleri Kurulu oluşturulmuştur. 2007’de e-Dönüşüm 

Türkiye Danışma Kurulu meslek kuruluşları ve STK temsilcilerini içerecek şekilde 

yeniden yapılandırılmıştır [12]. Bu strateji ve eylem planlarının sonuçları 9.1 Bilgi 
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Toplumu Strateji ve Eylem Planlarının Kamu BT Etkinliğine Dair Kısımlarının 

Sonuçları bölümünde incelenmiştir. 

Diğer taraftan 2007’de,Başbakanlık bünyesinde e-Devlet Çalışma Kurulu kurulmuş ve 

etkisi yüksek, riski az ve mevzuat olarak önünde engeller olan 11 e-devlet projesi 

öncelikli olarak belirlemiştir. Bu yönde çalışmalar için e-Devlet Mevzuat Grubu 

kurulmuş ve mevzuatta e-devlet hizmetlerinin sunulmasında engel teşkil eden 

hükümlerin ayıklanması için çalışmalar yapılmıştır. Mevzuat Grubu tarafından çok 

sayıda kamu BİT projesini etkileyebilecek “e-Devlet Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve 

Kamu Hizmetlerinin Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 

hazırlanmıştır. Bu tasarının temel amaçları kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatının 

hizmetlerin elektronik ortamda sunumuna engel olan unsurlardan arındırılması, 

elektronik ortamda hizmet sunumunun yaygınlaştırılması ve hizmetlerin 

hızlandırılmasıdır. Bu tasarıyla davalara ilişkin usul işlemleri, vize ve pasaport 

başvuruları, bazı noterlik işlemleri, sağlık hizmetleri, güvenli elektronik imzanın mali 

sektörde kullanımı konusunda kolaylıklar getirilmesi amaçlanmıştır. Ancak, bu yasa 

tasarısı TBMM Genel Kurul’dan geçip yasalaşamamıştır. 

Bu eylem planları ve diğer çalışmalar kapsamında bu dönemde önemli e-devlet 

hizmetleri geliştirilmiş, e-Devlet Kapısı kurulmuştur. 2004 yılında sigorta primi 

ödemeleri belgelerinin elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan e-Bildirge sistemi 

kurulmuş, 2005 yılında gelir vergisi ve kurumlar vergisi belgelerinin elektronik 

ortamda gönderilmeye başlanmış, gene aynı yılda KPS sayesinde MERNİS’deki 

kimlik bilgilerinin diğer kamu kurumlarla ve özel sektör kuruluşlarıyla paylaşılması 

yaygınlaşmaya başlamıştır. 2006’da kapsamlı e-Okul projesi kullanıma açılmış, 

öğrencilerin okullar arası transferleri gibi süreçler elektronik ortama taşınmıştır. 

2007’de Elektronik Kimlik Kartı projesi pilot uygulaması Bolu ilinde başlatılmıştır. Yargı 

alanında ise 2008 yılında adli yazışmaların UYAP kapsamında yapılması zorunlu hale 

getirilmiş, 2009 yılında UYAP Çevrimiçi Takyidat Sistemi faaliyete geçmiştir [13]. 

2009 yılında e-devlet hizmetlerinin birlikte çalışmaları konusunda başarılı örnekler 

gözlemlenmiş; SEÇSİS (Seçim Sistemi Otomasyonu Projesi) ve MERNİS’in birlikte 

çalışmaları sayesinde seçmen kaydı işlemleri elektronik ortama taşınmıştır. Aynı yılda 

e-Okul, AKS ve MERNİS sistemlerinin birlikte çalışmasıyla öğrenciler adreslerine 

göre en uygun okullara otomatik olarak kaydedilmiştir. 2009 yılında başka bir önemli 

gelişme Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS) sayesinde muhtaçlık tespitinin 

merkezileştirilmesi ve mükerrer yardımların önlenmesidir. 
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e-Devlet Kapısı projesiyle ilgili ise 2005 yılında o dönemde bir kamu şirketi olan Türk 

Telekom A.Ş. görevlendirilmiştir. 2006’da Türk Telekom A.Ş.’nin özelleştirilmesiyle, 

projenin sorumluluğu yine bir kamu şirketi olan TÜRKSAT A.Ş.’ye devredilmiş, 18 

Aralık 2008’de de e-Devlet Kapısı açılmıştır. 

2.1.3 2010 Yılı ve Sonrasından Örnek Gelişmeler 

2006-2010 dönemini kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisi’nin uygulama dönemi bittikten 

sonra, yani 2010 yılı ve sonrasında da özellikle kamu BT yönetişim yapısının 

kurulması konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar halen devam etmektedir. 

2011’de Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na 

dönüştürülürken, e-devlet hizmetlerinin eşgüdümü görevi bu bakanlığın Haberleşme 

Genel Müdürlüğü’ne 1 Kasım 2011 tarihinde 28102 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında verilmiştir. Haberleşme Genel 

Müdürlüğü’ne bu sorumluluğu veren madde şu şekildedir: “Haberleşme Genel 

Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri 

çerçevesinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve eşgüdümü 

sağlayarak e-devlet hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile 

bu hizmetlere ilişkin eylem planlarını hazırlamak, eşgüdüm ve izleme etkinliklerini 

yürütmek, gerekli düzenlemeleri hazırlamak ve bu kapsamda ilgili etkinlikleri koordine 

etmek”. 

1983 yılında kurulan, üyeleri arasında Başbakan, bakanlar, bilim ve teknoloji 

konusunda görev yapan kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri bulunan, 

Türkiye’nin uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarını belirlemekle görevli [14] BTYK 

yakın dönemde e-devlet hizmetleri stratejisinde daha aktif bir rol üstlenmektedir. 2013 

Ocak ayında yapılan 25. BTYK kararları arasında “e-Devlet Organizasyonu Yönetim 

Modeli Çalışmalarının Yapılması” konusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı, görevlendirilmiştir. Bakanlığın Başbakanlık, Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜRKSAT gibi paydaşlarla birlikte çalışarak 

bu çalışmanın sonuçlarını altı ay sonra yapılacak olan 26. BTYK toplantısında 

görüşülecek şekilde hazırlamasına karar verilmiştir. Bu yönetim modeli çalışmalarına 

başlangıç etmesi için bir kuruluş şeması toplantı raporları arasında paylaşılmıştır. Bu 

şemada BTYK’ya politika belirleme, BTYK’ya bağlı e-Devlet Koordinasyon Kurulu’na 

eşgüdüm, bakanlıklar dâhilinde kurulacak teknik danışmanlık birimlerine teknoloji 

danışmanlığı, bakanlık dâhilinde kurulacak olan e-Dönüşüm koordinatörlerine ise bu 
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konuda stratejiyi özel sektörden kamu tarafından onaylanmış şirketlerle birlikte 

uygulama yetkisi verilmiştir (Şekil 2.2).  

Şekil 2.2 Planlanan kamu BT yönetim yapısı 

 

 

BTYK toplantısı kararlarında bahsedilen onay mekanizmasının ise Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı tarafından “e-Devlet Uygulamaları Hizmet Alımları için Firma 

Belgelendirme Sistemi Oluşturulması” kararı çerçevesinde geliştirilmesine karar 

verilmiştir. 

BTYK toplantısı sonuçları arasında kamu BT stratejisi dışında da önemli kararlar 

üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

“Kurumların İhtiyaç Duyduğu Paket Program Çözümlerinin Toplu Alım Yöntemi ile 

Tedarik Edilmesi” kararı çerçevesinde DMO, KİK gibi kurumlarla ortak çalışıp kamu 

kurumlarının ihtiyaç duydukları paket program çözümlerine ilişkin envanter 

oluşturulması ve toplu satın alma yapılabilmesi için teknik, hukuki, idari ve uygulama 

modelinin geliştirilmesi üzerine çalışıp, sonuçları 26. BTYK’da paylaşacaktır. Bunun 

Kaynak: TUBİTAK internet sitesindeki 25. BTYK toplantısı sonuçları
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yanında, aynı bakanlığa “Ulusal Veri Merkezi Çalışmalarının Yapılması” kararı 

çerçevesinde Kalkınma Bakanlığı, TÜRKSAT A.Ş. gibi kurum ve kuruluşlarla ortak 

çalışarak kamu kurumlarının veri merkezlerinin birleştirilmesine yönelik hukuki, teknik 

ve idari yapılanma modelinin oluşturulması ve Türkiye Kamu Entegre Veri Merkezi’nin 

kurulması çalışmalarının yapılması görevleri verilmiştir. 

Bu dönemde yönetişim yapısı konusunda yapılan çalışmaların yanında, çok sayıda e-

devlet hizmeti konusunda da ilerleme kaydedilmiştir. 2010 yılı itibariyle yeni şirket 

kaydı ve ticaret sicili işlemlerini elektronik ortama taşıyan MERSİS’in pilot uygulaması 

Mersin’de başlatılmıştır. 2012 sonu itibariyle MERSİS yurt çapında kullanılmaya 

başlanmıştır [15]. Kayıtlı Elektronik Posta hizmetlerine ilişkin mevzuat da 2011 yılında 

tamamlanmış ve 2012 yılında PTT ilk Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı 

olarak yetkilendirilmiştir [16]. Gene aynı yılda tüm tapu kayıtları TAKBİS merkezi 

veritabanına aktarılmış, taşınmazlarla ilgili işlemlerin taşınmazların bağlı olduğu tapu 

sicil müdürlüğü dışında da yapılabilmesi sağlanmıştır [17]. 
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3 Kamu BİT Yatırımları 

BİT yatırımları, kamunun önemli yatırım kalemlerinden birisidir. 2012 yılında kamu 

kurumlarının BİT yatırım projeleri için yaklaşık 2,5 milyar TL ödenek ayrılmıştır (Şekil 

3.1). Yatırım ödenekleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken önemli bir husus bu ödeneğin 

yatırım öncesi ayrılan başlangıç ödeneği olduğudur. Yıl içinde ek ödenek kullanmak 

ve projeler arası ödenek aktarması yapmak gibi yöntemlerle yatırıma tahsis edilen 

ödeneğin miktarı değişebilmektedir [18]. Bu değişikliklerin sonuçları takip edilip, bu 

değişiklikler göz önünde bulundurularak yatırımların sektör bazındaki dağılımı tekrar 

hesaplanamamaktadır [19]. 

Şekil 3.1 Kamunun BİT yatırım ödenekleri 

 

2012 yılında bu yatırım ödeneklerinden en fazla payı eğitim sektörü almıştır. Eğitim 

sektörünün toplam BİT yatırımları içerisindeki payı 2002 yılında yüzde 11 iken, 2012 

yılında yüzde 46’ya yükselmiştir. Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 

(FATİH) projesini yürüten Milli Eğitim Bakanlığı, 2012 yılında en fazla BİT yatırım 

ödeneği tahsis edilen kamu kurumu olmuştur.  

Kaynak: Kamu BİT yatırımları, Mayıs 2012, Bilgi Toplumu Dairesi

2012 fiyatlarıyla milyon TL

1 Turizm, enerji, tarım ve madencilik sektörlerini ve Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık gibi kurumlara ait yatır ımların yer aldığı genel idare, adalet 

hizmetleri, güvenlik hizmetleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yerleşme-şehirleşme, çevre, esnaf, sanatkâr ve küçük sanayi, teknolojik araştırma, sosyal güvenlik 

ve istihdam, afetler alt sektörlerini içermektedir
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Kamunun BİT yatırım ödenekleri 2009 yılındaki küresel krizde sekteye uğramasına 

rağmen son 10 yılda yıllık ortalama %16 artmıştır. Kamu yatırımlarının geneline 

bakıldığında, bu yatırımlarda BİT yatırımlarının payının artmakta olduğu 

gözlemlenmektedir (Şekil 3.2). 2002 yılında BİT yatırımları kamu yatırımlarının 

%2,9’una tekabül ederken, bu oran 2012 yılına gelindiğinde 2 katından fazla artarak 

%6,5’e çıkmıştır. Özellikle önümüzdeki yıllarda FATİH projesi kapsamında yapılacak 

BİT yatırımlarıyla BİT yatırımlarının kamu yatırımları içindeki payının artması 

muhtemeldir. 

Şekil 3.2 Merkezi yönetim yatırımlarında BİT yatırımlarının payı 

 

 

Kamu BİT yatırımlarının artışı ve buna paralel olarak genel yatırım bütçesi içindeki 

payının artışı bu yatırım kaleminin etkin kullanımını daha da önemli hale getirmektedir. 

Bu bağlamda, kamudaki BİT projelerinin etkin yönetimi ve bunun sonucunda proje 

bütçelerine ve proje tamamlanma sürelerine bağlı kalınması, mükerrer BİT 

yatırımlarının önlenmesi, kamu kurumları arasında elektronik ortamda birlikte 

çalışabilirliğin sağlanması, yatırım sürecinde teknolojideki hızlı değişimlerin göz 

Kaynak: Kamu BİT yatırımları, Mayıs 2012, Bilgi Toplumu Dairesi

Kamu BİT yatırımlarının toplam kamu yatırımlarına oranı1
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önünde bulundurulması ve atıl yatırımların önlenmesi, maliyet avantajları sağlamak 

için kurumlar tarafından yapılan BİT alımlarının merkezileştirilmesi gibi pek çok alanın 

incelenmesi gerekli hale gelmektedir. 
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4 e-Devlet Hizmetlerinin Sağladığı Faydalar ve Potansiyel 

Riskleri 

Kamu tarafından e-devlet hizmetlerinin sunumu için yapılan yatırımlar vatandaşlara, 

işletmelere ve kamuya pek çok ekonomik ve sosyal fayda sağlamaktadır. Aşağıda 

detaylı olarak açıklanan bu faydaların yanında e-devlet hizmetlerinin riskleri olduğu da 

unutulmamalıdır. Sağlanan bu faydaların yanında kamuda BİT kullanımının potansiyel 

riskleri de bulunmaktadır. Örneğin kişisel bilgilerin kişilerin rızası olmadan 

paylaşılması ya da açığa çıkarılması, bilgi güvenliği açıkları ciddi ekonomik ve sosyal 

zararlar verme potansiyeline sahip risklerdir. Bu risklerin gerçekleştiği durumlar da 

ülkemizde görülmeye başlanmıştır. Konut Edindirme Yardımı hak sahiplerine 

yapılacak geri ödemelerde hak sahiplerinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve 

sosyal güvenlik numaralarının birlikte yayımlanması kişisel verilerin ifşa edilmesine 

neden olmuştur [20]. Bu riskler, çalışma kapsamında hazırlanan “Bilgi Güvenliği, 

Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet” ekseni mevcut durum raporunda 

detaylı olarak incelenmiştir. 

4.1 Ekonomik Faydalar 

Kamuda BT kullanımının kamuya sunduğu ekonomik faydalar 7 ana başlık altında 

incelenebilir: 

Kamu cari harcamalarının azalması: 

 Maliyet kalemlerinin azaltılması: e-Devlet hizmetleri kağıt, kalem gibi sarf 

malzemelerinin kullanımını azaltmaktadır. Örneğin e-beyanname sistemiyle 

2010 yılında 20 bin ağaçlık kağıt tasarrufu sağlanmıştır [21]. Merkezi Nüfus 

İdare Sistemi (MERNİS) entegrasyonu sayesinde kamu kurumları 

vatandaşlardan nüfus kayıt örneği istemeyi bırakmış [22], büyük miktarda kağıt 

sarfiyatının önüne geçilmiştir. Ayrıca kurumlar arası gönderi maliyetleri 

düşmekte, bu da kamunun araç, benzin gibi cari harcamalarını azaltmaktadır. 

Henüz etkisi ölçülmemiş olsa da 2012 Ocak itibariyle altı kurumda pilot 

aşamada kullanılan e-yazışma sistemi sayesinde bu kurumlar arasında fiziki 

ortamda resmi yazışma gönderimleri azalacağı düşünülmektedir [23]. 

 Kamuda şeffaflığın artması: Özellikle kamu cari harcamalarına şeffaflık 

getirilmesiyle ve ihalelerin tek bir kanaldan kolayca ulaşılabilecek bir şekilde 

sunumuyla rekabetin artması ve maliyetlerin azalması beklenmektedir. 

Örneğin Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) 2012 yılında ihale 

dokümanı e-imza ile indirilen ihalelerde ortalama teklif sayısı 5,1 iken, ihale 
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dokümanının idareden temin edinildiği ihalelerde 2,6’dır. Ayrıca sözleşme 

bedellerinin sözleşmelerin yaklaşık maliyetine oranı KİK tarafından ölçülmüş, 

bu oranın %81’den %74’e gerilediği gözlemlenmiş ve bu veriler sonucunda 

2011 ve 2012 yıllarında artan rekabet sayesinde toplam yaklaşık 3 milyar TL 

tasarruf yapıldığı hesaplanmıştır [24]. 

Kamu gelirlerinin artması: 

 Kayıt dışı ekonominin azaltılması: Elektronik takip mekanizmaları ve kamu 

verisinin paylaşımı sayesinde kayıt dışı ekonomi azaltılmaktadır. Örneğin 

Katma Değer Vergisi İadeleri Risk Analizi (KDVİRA) Projesi Ocak 2010 

döneminde kullanılmaya başlanmış, Kasım 2011’e kadar 360 binden fazla 

taleple ilgili risk analizi yapılmış ve 44 binden fazla mükelleften iade talep 

edilmiştir [25]. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) e-devlet hizmetleri sayesinde 

çalışanlar primlerini kolaylıkla sorgulayabilmekte, ödenmeyen primlerden 

haberdar olabilmektedir. 

 Kamu için yeni gelir alanlarının ortaya çıkması: Kamu verisinin kullanım 

haklarının satışı veya ücretsiz sunulması gibi yollarla kamu verisinin yeniden 

kullanımı sayesinde kamu için açık veri odaklı yeni gelir alanları ortaya 

çıkmaktadır. Bu konuda Türkiye’de çalışmalar henüz başlangıç 

aşamasındayken gelişmiş ülkelerde kamu verisinin yeniden kullanımı 

sayesinde ortaya çıkmış ya da büyümeyi başarmış şirketler bulunmaktadır. 

Örneğin kamu coğrafi bilgisinden yararlanan teknoloji şirketi Garmin Ocak 

2013 itibariyle borsada yaklaşık 7 Milyar ABD dolarlık değere ulaşmıştır [26]. 

Ayrıca, bu şirketlerden alınan vergiler de kamu için ilave bir gelir kaynağı 

oluşturmaktadır. 

Kamuda etkinliğin artması: 

 Kamuda yönetim etkinliğinin iyileşmesi: BİT sayesinde toplanan veriler ve bu 

veriler üzerinde gerçekleştirilen analizler sayesinde idari faydalar 

sağlanmaktadır. Örneğin SGK, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlarda veri 

madenciliği kullanılarak yönetimin daha etkin kararlar almasına yardımcı 

olunmaktadır [27]. 

 Kamu verimliliğinin artması: e-Devlet hizmetleriyle artan verimlilik sonucunda 

hızlanan süreçlerle daha az zamanda daha çok işlem yapılması 

sağlanmaktadır. Aşağıdaki örnek çalışmada daha da detaylı incelendiği üzere 

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) uygulamaları sayesinde, UYAP öncesinde 

günler süren işlemler UYAP’la dakikalar içinde tamamlanmaktadır.  
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 Kamuda hataların azalması: Bazı kontrollerin elektronik ortamda otomatik 

yapılmasıyla hataların ve ekonomik zararların azaltılması beklenmektedir. 

Örneğin UYAP kapsamındaki “Karar Destek Sistemi” vasıtasıyla duruşmanın 

gizli yapılması gerektiği, sanık hakkında başka yerde aynı suçtan dosyanın 

varlığı gibi yaklaşık 1300 uyarı UYAP sistemine dahil edilmiştir. Uyarıların 

yasalar nedeniyle bağlayıcılıkları olmamakla birlikte savcı ve hakimlerin 

bilgisine sunulmuştur [28]. Başka bir örnek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

bünyesindeki SOYBİS’tir. Bu sistem öncesinde kamu sosyal yardımları birden 

çok kurumdan verilmekteydi ve mükerrer yardımları önleyecek bir sistem 

bulunmamaktaydı. SOYBİS sayesinde başvuru sahibinin aldığı tüm sosyal 

yardımlar incelenerek mükerrer yardımlar önlenmiş ve bu sayede yardımların 

gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması konusunda gelişme sağlanmıştır [29]. 

e-Devlet hizmetlerinin birey ve girişimlere sunduğu ekonomik faydalar 3 ana başlık 

altında incelenebilir: 

 Birey ve girişimlerin kamu hizmetlerine erişim maliyetlerinin azalması: e-Devlet 

hizmetleri öncesinde hizmet almak için harcanan ulaşım, evrak gibi masraflar 

e-devlet hizmetleriyle azaltılmış ya da tamamen kaldırılmıştır. Örneğin, 

girişimlerin ihale dokümanlarını idareden satın almak yerine e-imzalarını 

kullanarak EKAP üzerinden ücretsiz temin ederek ihale dokümanı satın alma 

maliyetlerinden 2011 ve 2012 yıllarında toplam 85 milyon TL tasarruf ettikleri 

hesaplanmıştır [30]. Yine benzer şekilde SOYBİS sayesinde sosyal yardıma 

başvuran vatandaşların 2 milyon TL ulaşım masrafından tasarruf ettikleri 

tahmin edilmektedir [31]. 

 Birey ve girişimlerin kamu hizmetlerine erişim zamanının azalması: e-Devlet 

hizmetleri sayesinde vatandaş ve girişimlerin zaman kaybı azalmıştır. Örneğin 

e-Devlet Kapısı’ndan yılda 50 milyondan fazla dava dosyası sorgulaması 

yapılmaktadır. Bu sayede vatandaşlar adliyeye ulaşım ve adliyede hizmet alımı 

zamanından tasarruf etmiştir. Aynı şekilde SOYBİS öncesinde 3 ile 15 gün 

arasında süren ortalama sosyal yardım başvuru süresi SOYBİS’le birkaç 

dakikaya inmiştir [32]. 

 Kamu verisinin yeniden paylaşımı sayesinde ekonominin gelişmesi: Kamu 

verisinin yeniden kullanımı sayesinde yeni şirketler açılmakta ve mevcut 

şirketler açık kamu verisi kullanarak gelirlerini artırmaktadırlar. Henüz bu 

konuda Türkiye’de kapsamlı ölçümlemeler yapılmamıştır ancak örneğin 

İspanya’da kamu verisini kullanan 150 şirket belirlenmiştir [33]. Bu şirketlerin 

sundukları hizmetler bireylere de ekonomik fayda sağlamaktadır, örneğin 
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ABD’de finansal bilgi alanında faaliyet gösteren Brightscope şirketi kamu 

bilgisini yeniden kullanarak bireylerin emeklilik hesaplarındaki kesintileri daha 

iyi anlamalarını, daha iyi finansal kararlar vermelerini sağlamaktadır [34]. 

 

Örnek çalışma: Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) 

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşları bünyesinde 

yürütülen etkinliklerin ve yargı sistemi ile ilgili işlevlerin bilgisayar yardımıyla tam 

bütünleşmiş bir şekilde otomasyona geçirilmesidir. UYAP kapsamında, bilgi ve 

belge alış verişini elektronik ortama taşımak için diğer kurum ve kuruluşların bilgi 

sistemleriyle entegrasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu sayede idari ve yargısal 

süreçte mükerrer yapılan işlemlerle değer katmayan uygulamalar ve ara süreçler 

ortadan kaldırılmakta, sürat ve kolaylıklar sağlanarak iş yoğunluğu azaltılmakta ve 

personel açığından kaynaklanan sıkıntılar en aza indirilerek posta ve kırtasiye gibi 

masraflardan tasarruf edilmektedir [35]. 

 

UYAP’ın sağlamış olduğu tüm faydalar düşünüldüğünde, 2009’dan 2011’e kadar 

Kaynak: TBMM Araştırma Komisyonuna Mayıs 2012’de yapılan Adalet Bakanlığı sunumu

Önemli hizmetler

UYAP öncesi işlem süresi

Dakika

UYAP sonrası süre

Dakika

Ceza mahkemelerindeki idari işlemler

Terfi iş cetvelleri

hazırlanması

1.400

(1 gün)

Adli sicil biriminden

sabıka kaydı almak

1.400-21.600

(1 – 15 gün)

Nüfus müdürlüğünden

nüfus kaydı almak

1.400-21.600

(1 – 15 gün)

1

1

0-1

ÖRNEK İŞLEMLER
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geçen sürede 1,6 milyar TL tasarruf edildiği, bunun 705 milyon TL’sinin MERNİS 

(Merkezi Nüfus İdare Sistemi) entegrasyonu sayesinde sağlandığı hesaplanmıştır 

[36]. 

4.2 Sosyal Faydalar 

e-Devlet hizmetlerinin ekonomik faydaların yanında vatandaşlara sunmuş olduğu 

sosyal faydalar 3 ana başlık altında incelenebilir: 

 Coğrafi kısıtların hizmet sunumuna etkisinin azalması: Özellikle kırsal 

bölgelerde vatandaşlar kamu hizmetlerini almak için uzun mesafeler kat etmek 

zorunda kalabilmektedir. Hizmetlerin elektronik ortamda sunumu hizmetlerin 

tüm vatandaşlara ulaşması yönünde önemli bir adımdır. Ancak bu adım e-

devlet hizmetlerinin coğrafi kısıtlar olmadan sunulması anlamına 

gelmemektedir. Coğrafi kısıtlar kamu kurumlarının BİT’den faydalanmalarına 

engel teşkil edebilmektedir ve kamu kurumları BİT’den faydalanamadıkları 

durumlarda vatandaşlar ve girişimlere yönelik e-devlet hizmetlerinin 

sunumunda da eksiklikler olabilmektedir. 

 Vatandaşlara sunulan hizmet kalitesi arasındaki farkların azalması: Farklı 

sosyoekonomik kesimlere ait vatandaşlara farklı coğrafyalarda hizmet veren 

kamunun, tüm vatandaşlara aynı hız ve güvenilirlikle çevrimdışı hizmet 

vermesinin önünde çeşitli ekonomik zorluklar mevcuttur. e-Devlet hizmetleri 

ise vatandaşlara benzer seviyede hız ve güvenilirlikle sunulabilmektedir. Fakat 

tek başına e-devlet vatandaşların hizmetlerden eşit seviyelerde 

faydalanmalarını sağlayamamaktadır. e-Devlet hizmetleri benzer seviyede 

sunulsa da vatandaşlar bu hizmetlerden internet erişimine sahip olup 

olmamaları, sahip oldukları internet erişiminin hızı, bilgisayar okuryazarlıkları 

gibi hususlar yüzünden farklı seviyelerde faydalanabilmektedir. 

 Dezavantajlı kesimlerin hizmetlerden yararlanmaları: Hizmetlerin elektronik 

ortamda sunumunun yaşlı ya da engelli vatandaşların kamu hizmetlerinden 

faydalanmalarını kolaylaştırma potansiyeli bulunmaktadır. Bu noktada dikkat 

edilmesi gereken husus hizmetlerin bu kesimlerin ihtiyaçlarına göre 

düzenlenmiş olmalarıdır. Örneğin yaşlılar için yazı karakterinin çok küçük 

olmaması, görme engelliler için sitelerin ekran okuyucularını desteklemesi 

önemli hususlardır, bu hususlar gerçekleşmeden bu vatandaşların 

hizmetlerden faydalanması sınırlı kalacaktır. 
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Kamuda BT hizmetleri verilirken özellikle engelli vatandaşların hizmetlerden kolay bir 

şekilde yararlanabilmesi ön planda tutulmaya çalışılmaktadır. 5809 sayılı Elektronik 

Haberleşme Kanunu’nun 4. maddesinin (k) bendinde, kanunun temel ilkelerinden 

birinin “teknolojik yeniliklerin kullanılması da dahil olmak üzere özürlü, yaşlı ve sosyal 

açıdan korunmaya muhtaç diğer kesimlerin özel ihtiyaçlarının dikkate alınması” 

olduğu vurgusu yapılmaktadır. Bu kapsamda engelli vatandaşlar için sunulan 

hizmetlere örnekler aşağıda özetlenmiştir. 

 Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı 

(GETEM) ve Türk Telekom işbirliği sayesinde görme engelli bireyler telefon 

üzerinden ücretsiz olarak birçok sesli kitaba ulaşabilmektedir [37]. 

 Milli Kütüphane bünyesinde görme engellilere hizmet vermek amacıyla kayıt 

stüdyoları kurulmuş ve gönüllü okuyucuların yardımıyla 6400 kitaba ulaşan 

Konuşan Kitaplık [38] oluşturulmuştur. İnternet üzerinden sunulan bu hizmet 

vasıtasıyla görme engelli vatandaşlar Konuşan Kitaplıktaki kitapları sesli olarak 

dinleyebilmektedir. 

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından görme engelliler için 

adres bulma cihazı Gören Göz [39] hazırlanmıştır. Bu cihaz sayesinde görme 

engelli vatandaşların sesli komutlar yardımıyla yürümelerinde ve toplu taşıma 

araçlarını kullanmalarında kolaylık sağlanmaktadır. Cihaz, yön tarifi, bulunduğu 

konumu seçilen kişilere mesajla bildirme, toplu taşıma araçlarının bilgilerini 

sağlama gibi hizmetleri sunmaktadır. Ancak 2013 Ocak itibariyle vatandaşların 

gören göz cihazına başvurmak için fiziki olarak ilgili kuruma gitmeleri 

gerekmektedir, başvurularını internet üzerinden yapamamaktadırlar. 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen Görme Engelliler için Kent 

Rehberi mobil yazılımı görme engelli vatandaşlara bilgi sağlamaktadır. Bu 

uygulamayla, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Coğrafi Adres Bilgi Sistemi Projesi 

kapsamında yetki alanı içerisinde topladığı taksi ve otobüs durakları, 

eczaneler, kamu kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri, bankalar, vezneler, 

tarihi/turistik yerler gibi yaklaşık 15 bin önemli nokta hakkında görme engelli 

vatandaşlara mesafe ve yön bilgisi sunmaktadır [40]. 

Bu hizmetlere ek olarak yerel yönetimlerin özellikle dezavantajlı kesimlere yönelik e-

devlet hizmetleri araştırılmıştır. 2011 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılan “e-Devlet (Yerel) Uygulamaları Anketi”ne cevap veren 2666 

belediyeden %6’sı yaşlılara, %5’i fiziksel engellilere, %3’ü görme özürlülere, %1’i eski 

hükümlülere özel e-devlet hizmetleri geliştirmiştir [41]. 
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Bu hizmetlerin yanında kamu kurumları internet siteleri de engelli vatandaşların 

ihtiyaçlarına uygunlukları bakımından değerlendirilmiştir. İçerik Erişilebilirlik Rehberi 

(Web Content Accessibility Guideline – WCAG) 1. öncelik seviyesi engelliler de dahil 

olarak tüm kullanıcıların internet sitelerinden yararlanabilmeleri için gerekli kıstasları 

içermektedir. 2012 yılında incelenen 33 kamu internet sitesinin İçerik Erişilebilirlik 

Rehberi kıstaslarına uyumu Erişilebilirlik Değerlendirme Aracıyla (Web Accessibility 

Evaluation Tool - WAVE) ölçülmüştür. 33 kurumda da kıstaslara uyumda sorunlar 

gözlemlenmiştir. Engellilerin kamu sitelerini kullanımını zorlaştıran çeşitli hususlar 

göze çarpmaktadır. Bu hususlara tüm kamu internet sitelerinde değil bazı kamu 

internet sitelerinde rastlanmıştır. Yazı boyutunun küçüklüğü, resimlerin yazılı 

açıklamalarının eksikliği, renk körü vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olmayan 

renklerin kullanılması, ekran okuyucu programların desteklenmemesi, anlaşılması zor 

form açıklamaları, makine ve insanları ayırt eden CAPTCHA sistemlerinin sesle 

çalışmaması gibi hususlara rastlanmıştır [42]. 
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5 Türkiye’de e-Devletin Önemli Yapıtaşları: Omurga 

Veritabanları ve e-Devlet Kapısı 

e-Devletin önemli yapıtaşlarını açıklamadan önce e-devlet hizmetlerinin nasıl bir yapı 

ve akış içinde sunulduğunu özetlemek faydalı olacaktır. Talep tarafında bireyler ve 

girişimlerden gelen hizmet talepleri bulunmaktadır. Bu taleplerin bazıları doğrudan 

kurum internet siteleri üzerinden karşılanabildiği gibi pek çok e-devlet hizmeti e-

Devlet Kapısı üzerinden karşılanabilmektedir.  

Şekil 5.1 e-Devlet hizmetleri akış özeti 

 

Bu kanalların yanında yakın zamanda kullanımı hızla artmakta olan yeni kanallar 

sosyal ağlar ve mobil uygulamalardır. Birey ve girişimler mobil uygulamalarla e-devlet 

hizmetlerinin bazılarına ulaşabilmekte ve sosyal ağlar üzerinden de kamu 

kurumlarından bilgi alabilmektedir. Kamu kurumlarının bireyler ve girişimlerden gelen 

hizmet taleplerini karşıladıkları bu kanallar e-devletin ön ofis bölümünün temel 

yapıtaşlarıdır. 

Omurga veritabanları

Uygulamalar
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Hizmetlerin arzında, kamunun sunduğu e-devlet hizmetleri temelde 4 omurga 

veritabanı üzerine kurulmuştur (Şekil 5.1). Kamu hizmetleri genellikle kurumlar arası 

bilgi erişimini gerektirmekte, bundan dolayı kamu kurumları hizmet arzını sağlamak 

için diğer kamu kurumları ve omurga veri tabanlarından hizmet almaktadır. Kamu 

kurumları arasındaki bilgi alış verişi arka ofis entegrasyonu sayesinde çok kullanılan 

hizmetlerde elektronik ortama geçirilmiş ve bilgi sistemleri arasındaki bağlantılar 

üzerinden otomatik olarak gerçekleşmektedir.  

Hizmet arzında arka ofis bağlantılarının etkinliği kritiktir. Bazı kurumların pek çok 

kurumla entegre çalıştığı yapıda bir kurumun uygulamasında hata olması pek çok 

farklı kurumda da hatalarla karşılaşılmasına anlamına gelmektedir. Bu yönden en 

kritik alanlar en çok kamu kurumunun entegre olduğu omurga veritabanlarıdır. 

5.1 Omurga Veritabanları 

e-Devlet yapısının temelinde kamu kurumlarının en çok ihtiyaç duyacakları öngörülen 

verileri saklayan 4 omurga veritabanı tasarlanmıştır. MERNİS (Merkezi Nüfus İdare 

Sistemi) gerçek kişilere ait kimlik bilgisini, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) tüzel 

kişilere ait temel bilgileri, Ulusal Adres Veritabanı (UAVT) adres bilgisini, Tapu ve 

Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) tapu ve kadastro bilgisini saklamaktadır. Bu 

veritabanları sayesinde vatandaşlar ve girişimler kimlik bilgileri, adresleri ve sahip 

oldukları tapu bilgileriyle çeşitli kamu kurumları ve girişimlerle paylaşılabilmektedir. Bu 

veritabanları sayesinde vatandaş ve girişimlerden istenen evrak sayısı azalmış, 

işlemlerin hızı artmış, dolayısıyla hem vatandaşlar ve hem de girişimler üzerindeki 

idari yük azalmıştır. Bu veritabanları kamuda da adalet, eğitim, güvenlik, sağlık, 

sosyal güvenlik, vergilendirme gibi hizmetlerin verilmesini kolaylaştırmıştır. Örneğin 

MERNİS sayesinde seçmen kütüklerinin düzenlenmesi MERNİS öncesine göre çok 

daha hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmektedir [43]. Ayrıca omurga 

veritabanlarına entegrasyon sağlanarak çok sayıda kamu hizmeti (UYAP, SOYBİS, 

EKAP gibi) elektronik ortamda sunulabilmektedir. 

Omurga veritabanlarının kamuya, vatandaşlara ve girişimlere önemli faydaları 

bulunmakla birlikte, bu veritabanları Türkiye’de e-devlet anlayışının yeni gelişmeye 

başladığı dönemde geliştirilmiş olup, günümüz e-devlet veri ihtiyaçlarını tam olarak 

karşılar halde değildir. Örneğin EKAP sistemi için 44 [44], SOYBİS kapsamında 

10’dan fazla [45] ayrı kurum ve kuruluşla entegrasyon sağlanması gerekmiştir. Bir 

hizmet sunumu için bu kadar yüksek sayıda veri entegrasyonu gerekmesi ve her veri 

entegrasyonu için kurumlar arasında protokol yapılması gerekmesinin kamu 

kurumlarının e-devlet uygulamaları geliştirmelerini olumsuz yönde etkilediği 
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düşünülmektedir. Proje kapsamında Aralık 2012-Şubat 2013 arasında tamamlanan 

Kamu BT Yöneticileri Anketi sonuçlarına göre kamu BT yöneticilerinin çoğu elektronik 

ortamda başka kurumlardan veri akışı sağlarken zorluk çektiklerini belirtmiştir. 

Proje kapsamında yapılan Kamu BT Yöneticileri Anketi:  

Proje kapsamında Türkiye’de kamu BT yöneticilerinin e-devlet hizmetlerinin talebi ve 

arzı hususundaki çalışmalarının daha iyi anlaşılması için Aralık 2012 - Şubat 2013 

döneminde kapsamlı bir anket yapılmıştır. Ankete Başbakanlık, bakanlıklar ve 

bakanlıklara bağlı, ilgili ya da ilişkili kurumlardan 37 BT yöneticisi katılmıştır. Ankette 

birebir görüşmelerde kamu BT yöneticilerinin karşılaştıkları belirtilen sorunların genel 

olarak kamuda görülen sorunlar olup olmadıklarını tespit etme amaçlı sorular 

sorulmuştur. Sonraki bölümlerde anket sonuçları detaylı olarak incelenecektir. 

Omurga veritabanlarında dikkat çeken bir başka husus da bu veritabanlarından 

faydalanan kurumlara veritabanlarında fark ettikleri hataları veritabanı yönetimine 

bildirmeleri için manüel süreçleri en aza indirgeyen elektronik ortamda bir mekanizma 

geliştirilmemiş olmasıdır. 

Bu omurga veritabanlarından ilk kurulmuş olan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık 

İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan MERNİS veritabanıdır. İlçe nüfus 

idarelerinin bilgisayar altyapıları 1998 yılında tamamlanmıştır. MERNİS veritabanına 

veri girişleri 1999 yılında tamamlanmış ve 2000 yılında vatandaşlara MERNİS 

üzerinden T.C. Kimlik Numaraları dağıtılmaya başlanmıştır. MERNİS ile artık hayatta 

olmayanlar da dahil olmak vatandaşlara ait kimlik bilgileri saklanabilmekte, merkezi 

bir sistem üzerinden bu veriler yönetilebilmektedir [46]. 

Bir başka omurga veritabanı olan UAVT, yine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğü bünyesinde bulunmaktadır. UAVT’nin geliştirilmesi eylemi, e-Dönüşüm 

Türkiye Projesi 2003 yılı Kısa Dönem Eylem Planı’na alınmıştır. Sistemin verilerinin 

hazırlanması 2007 yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından tamamlanmış, 

bundan sonra veri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. 

UAVT’deki verilerin güncellenmesi yerel yönetimler ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 

Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. UAVT veritabanı sayesinde adres 

verisinin standartlaştırılıp tek noktada saklanmasına ve merkezi olarak yönetilmesine 

olanak sağlanmıştır. UAVT’nin bir eksikliği adres bilgisinin veritabanında sadece 

metin olarak saklanmasıdır. Bu sebeple Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) 

üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. MAKS sayesinde UAVT’ye mekânsal boyut 

kazandırılacak, Coğrafi Bilgi Sistemine sahip idarelerin ikinci veri girişine ihtiyaç 

duymaksızın adres verisini güncellemelerine imkân sağlanacak, pek çok kurumun 
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ihtiyaç duyduğu mekânsal adres bilgisi kurumlarla paylaşılacaktır. MAKS şu anda 

pilot aşamadadır ve MAKS TAKBİS parsel bilgilerinden faydalanmaktadır [47] [48]. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kimlik Paylaşım Sistemi 

(KPS) yardımıyla bu genel müdürlüğün bünyesindeki iki omurga veritabanının içeriği 

diğer kurumlarla paylaşılabilmektedir. KPS kamunun en çok entegrasyon sağlanan 

sistemlerinden biridir.  

KPS dolayısıyla MERNİS kurum ve girişimlere ihtiyaç duydukları kimlik verilerini 

sağlamaktadır. Kurumlara tüm kimlik verilerine değil, kanunla belirlenmiş hizmetlerini 

yürütmeleri için gerekli bilgilere erişim sağlanmaktadır. 2013 Şubat itibariyle yaklaşık 

800 kuruma ücretli, 1700 civarında kuruma ücretsiz olarak veri sağlamaktadır. 

MERNİS’in veri sağladığı sayıca en büyük grup belediyelerdir; 1400 civarında 

belediye ve belediyeye bağlı kurum MERNİS’e entegredir. Bunun yanında finans 

alanında bankalar ve sigorta kurumları, oteller, hastaneler, üniversiteler gibi 

aralarında kamu kurumlarının da girişimlerin de bulunduğu çok sayıda kullanıcı 

MERNİS’e entegre olmuş ve sistemden faydalanmaktadır. MERNİS sistemine ise 

Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden veri 

sağlanmaktadır. MERNİS üzerinden 2012 boyunca yaklaşık 6 milyar adet sorgu 

gerçekleşmiş, bu sorguların yaklaşık %15’i ücretli olarak gerçekleşmiştir. Ücretli 

sorgular sonucu Maliye Bakanlığına yaklaşık 20 Milyon TL gelir sağlanmıştır [49]. 

KPS dolayısıyla UAVT kurum ve girişimlere ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamaktadır. 

2013 UAVT Şubat itibariyle çoğunlukla ücretsiz olmak üzere yaklaşık 1.500 kuruma 

veri sağlamaktadır. Bu kurumlar arasında yaklaşık 1.400 belediye bulunmaktadır. 

Adres bileşenlerinde meydana gelen değişiklikleri UAVT’ye Belediyeler ve Organize 

Sanayi Bölge Müdürlükleri gibi yetkili idarelerce işlenmektedir. 2012 yılında UAVT 

üzerinden yaklaşık 200 milyon numarataj sorgusu yapılmıştır [50]. 

Üçüncü omurga veritabanı olan TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi), Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunmaktadır. TAKBİS kapsamında kadastro 

(tapunun coğrafi özellikleri) bilgilerindeki doğruluk payı yeterince yüksek olmayan 

kadastro bilgileri güncellenme çalışmaları yapılmıştır. TAKBİS’le tapu ve kadastro 

bilgisinin elektronik ortamda tek noktada saklanması ve yönetilmesi amaçlanmıştır. 

TAKBİS için 2000 yılında ön çalışmalar başlatılmıştır ve bu çalışmalar günümüzde 

halen devam etmektedir. Sistemin tapu bileşeni tamamlanmış olmakla birlikte, 

kadastro bileşeni henüz geliştirilmemiştir. TAKBİS yılda 20 milyon civarında bireye 

hizmet vermektedir [51]. 2013 Şubat itibariyle TAKBİS 67 belediye ve 26 kurumla 

elektronik ortamda, 64 belediye ve 45 kurumla da çevrimdışı ortamda veri 

paylaşımında bulunmaktadır. Tapu bilgisi, kurumun ihtiyacına göre yapılan protokol 
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kapsamında paylaşılmaktadır. TAKBİS, MERNİS ve Gelir İdaresi Başkanlığı verileri ile 

entegre edilmiştir.  2012 yılında sistemde yaklaşık 450 milyon sorgu yapılmış ve bu 

sorgular sonucu yaklaşık 4 milyon TL döner sermaye geliri elde edilmiştir. 2012 

boyunca Gelir İdaresi Başkanlığından yaklaşık 130 bin, MERNİS üzerinden ise 

yaklaşık 19 milyon sorgu yapılmıştır. 

Dördüncü omurga veritabanı ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan 

MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) veritabanıdır. MERSİS sisteminin geliştirilmesi, 

2003 yılında tüzel kişiliklerin tek numara sisteminde birleştirilmesi çalışmalarıyla 

başlamış ve MERSİS sistemi Ocak 2013’te Türkiye çapında kullanıma geçmiştir. Bu 

veritabanı vasıtasıyla Türkiye’deki tüzel kişiliklere ait bilgiler saklanabilmekte ve 

merkezi olarak yönetilebilmektedir. 2013 Şubat itibariyle Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’ndan sağlanan bilgilere göre MERSİS, MERNİS ve Noterler Birliği 

uygulamalarından bilgi almaktadır. MERSİS kapsamında Adalet Bakanlığı UYAP ve 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na bilgi sağlanması çalışmaları 

yapılmaktadır. 

MERSİS’in uzun vadedeki hedefi tüzel kişilikler ile ilgili işlemlerin tek noktadan 

yapılabilmesini sağlamaktadır. Bunu sağlamak için orta vadede tüzel kişiliklerin kamu 

kurumlarından aldıkları muhtemel tescil, izin, patent ve belge işlemleri elektronik 

ortama aktarılacaktır [52]. 

Bu omurga veritabanlarına ek olarak kamuda bazı veritabanlarının pek çok kamu 

kurumu tarafından kullanıldığı ve özel sektör tarafından da kullanılabileceği 

gözlemlenmiştir. Bu veritabanları henüz omurga veritabanları kadar yoğun olarak 

kullanılmasalar da kamunun omurga veritabanları dışında en önemli 

veritabanlarındandır. 

Kamu kurumları farklı kurumlardaki verilerden faydalanarak hizmetlerini 

geliştirmektedir. Örneğin, kamu BT yöneticileriyle yapılan görüşmelerde aşağıdaki 

alanlardaki verilerin hizmet sunumunda kullanıldığı ya da kullanılmasının 

planlandığına değinilmiştir: 

 Birey ve girişimlerin vergi borç durumu kamunun birey ve girişimlere ödeme 

yapacağı çeşitli hizmetlerde kontrol edilmektedir. 

 Kamunun birey ve girişimlere verdiği destek ve sosyal yardımlara ait veri bu 

birey ve girişimlere yeni destek ve sosyal yardımlar verilmesi öncesinde 

incelenmektedir. 

 Birey ve girişimlerin araç sahiplikleri, bu birey ve girişimlere yeni destek ve 

sosyal yardımlar verilmesi öncesinde incelenmektedir. 
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 Coğrafi veriler, örneğin yüksek çözünürlüklü coğrafi fotoğraflar çeşitli 

belediyeler ve kamu kurumları tarafından kullanılmaktadır. 

Özel sektör ve STK’lar kişisel verilerin güvenliğinin sağlandığı, birey ve girişimlerin 

onaylarının alındığı durumlarda aşağıdaki alanlardaki verilerden faydalanarak 

hizmetlerini geliştirebilir: 

 Kamu ve özel sektöre ait maaş ve ek ödeme bilgilerine erişim sağlanmasıyla 

kredi başvuruları, vize başvuruları gibi işlemler kolaylaşabilir. 

 Araç sahipliği gibi sahiplik bilgilerine, vergi borcu gibi borç bilgilerine erişim 

sağlanması da kredi başvuru süreçlerinin basitleştirilmesine katkıda 

bulunabilir. 

 Adli sicil kayıtları, sosyal güvenlik kayıtları gibi bilgilere girişimlerin erişiminin 

sağlanmasıyla girişimlerde insan kaynakları yönetimi sistemlerinin elektronik 

ortama geçişi hızlandırılabilir. 

 Coğrafi veriler, örneğin yüksek çözünürlüklü coğrafi fotoğraflar, inşaat, coğrafi 

temelli bilgi sistemleri geliştirme gibi alanlarda faaliyet gösteren girişimler 

tarafından kullanılabilir. 

5.2 e-Devlet Kapısı 

5.2.1 Faydaları 

e-Devlet Kapısı kamu hizmetlerinin tek kapıdan sunulmasını ve kullanıcıların kamu 

hizmetlerine elektronik ortamda ulaşmalarını sağlayan bir platformdur. Günümüzde 

vatandaşlar, e-devlet hizmetlerine kamunun resmi sitesi olan e-Devlet Kapısı’ndan 

(www.turkiye.gov.tr) e-devlet şifresi ve T.C. Kimlik Numarası bilgilerini girerek veya e-

imza2 ya da mobil imza3 kullanarak tek bir noktadan ve tek bir kimlik doğrulaması ile 

ulaşabilmektedir. 

e-Devlet Kapısı’nın kullanıcılara beş temel faydası bulunmaktadır: 

 Kullanıcılar tek bir kez sisteme kaydolarak, şifrelerini kaybetmedikleri sürece 

pek çok e-devlet hizmetine tekrar kayıt olmadan ulaşabilmektedir 

 
2 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir.  

3 Cep telefonu ve GSM SIM kart kullanılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun 
olarak ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan uygulamadır. 
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 Pek çok e-devlet hizmetine tek bir internet sitesinden erişilebilmesini 

sağlayarak e-devlet hizmetlerine ulaşmayı kolaylaştırmaktadır 

 Farklı e-Devlet hizmetlerinin benzer bir tasarım ve ara yüzle sunulmasını 

sağlayarak kullanıcıların hizmetlerden daha kolay faydalanmalarını 

sağlamaktadır 

 Kullanıcılar sisteme bir kere girdikten sonra, aynı güvenlik seviyesi gerektiren 

hizmetleri tekrar şifrelerini girmeden alabilmekte, zaman kazanmaktadır 

 Kullanıcılar sık kullandıkları e-devlet hizmetlerine tek adımda ulaşabilecekleri 

bir kişiselleştirme sayfası oluşturarak işlemlere ulaşmalarını hızlandırmaktadır 

Kullanıcılar e-devlet şifrelerini alıp, e-Devlet Kapısı’na kayıt olduktan sonra e-Devlet 

Kapısı’na entegre olmuş hizmetleri tekrar herhangi bir kayıt işlemi yapmadan 

kullanabilmektedir. Örneğin e-Devlet Kapısı’na entegre olmamış Merkezi Hastane 

Randevu Sistemi (MHRS) sistemini kullanmak için ise vatandaşlar kamuda zaten 

bulunan kendileri ile ilgili bilgileri tekrar girmektedir [53]. TC Kimlik No ile 

ulaşılabilecek isim, sosisim, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri tekrar sisteme girmek 

vatandaşların zaman kaybına yol açmaktadır. Ayrıca vatandaşlar birden çok şifreyi 

akıllarında tutmak zorunda kalmaktadır. 

e-Devlet hizmetlerinin tek noktadan benzer bir tasarım ve ara yüzle sunulması e-

devlet hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmaktadır. Hizmetler e-Devlet Kapısı’nda aynı 

ara yüzle sunulduğu için vatandaşlar farklı hizmetleri yeni bir ara yüzün kullanılmasını 

öğrenmeye gerek kalmadan kullanabilmektedir. Diğer kamu internet sitelerinin ara 

yüzlerinde ise farklar bulunmaktadır. 2012 itibariyle 33 kamu kurumunun internet 

sitesinin incelenmiştir. İçerik Erişilebilirlik Rehberi (Web Content Accessibility 

Guideline – WCAG) 1. öncelik seviyesi engelliler de dahil olarak tüm kullanıcıların 

internet sitelerinden yararlanabilmeleri için gerekli kıstasları içermektedir. Araştırmaya 

göre bazı kamu internet siteleri bu rehberdeki neredeyse tüm hususlara uyumlu 

olarak tasarlanmışken, diğer kamu sitelerinde rehbere uyum açısından önemli 

eksiklikler bulunmaktadır. Bunun yanında siteler arasında site tasarımı ve ara yüzü 

açısından çok sayıda farklılık tespit edilmiştir [54]. Hizmetlerin tek noktadan 

sunulmasının da faydaları bulunmaktadır. Örneğin, bu faydalardan biri sık kullanılan 

e-devlet hizmetleri ana sayfada görünür bir şekilde paylaşılmasıdır. Bu sayede 

kullanıcılar çok kullanılan e-devlet hizmetlerinden haberdar olmakta ve o hizmetlere 

kolayca erişebilmektedir. e-Devlet hizmetlerinin tek noktadan sunulması konusunda 

mevcut durum 6.2.4 e-Devlet Hizmetlerine Ulaşım kısmında daha detaylı olarak 

incelenecektir. 
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e-Devlet Kapısı’nda hizmetler güvenlik açısından 3’e ayrılmış durumdadırlar. 1. seviye 

hizmetler e-Devlet Kapısı’na şifreyle giriş yapmadan kullanılabilmekte, 2. seviye 

hizmetler için e-devlet şifresiyle giriş yapmak gerekmekte, 3. seviye hizmetler için ise 

e-imza ya da mobil imzayla giriş yapmak gerekmektedir. Kullanıcı sisteme giriş 

yaptığı güvenlik seviyesi ve daha düşük güvenlik seviyelerindeki hizmetleri sisteme 

tekrar giriş yapmadan kullanabilmektedir. Örneğin kullanıcı e-devlet şifresiyle giriş 

yaptıktan sonra tüm 1. ve 2. seviye hizmetleri kullanabilmekte, sadece 3. seviye 

hizmetleri kullanmak için e-Devlet Kapısına mobil imza ya da e-imzayla giriş yapması 

gerekmektedir. 

Kişiselleştirme, kullanıcı deneyimini iyileştirmekle ilgili önemli bir adımdır. e-Devlet 

Kapısı’nda kişiselleştirme hizmetleri verilmeye başlanmıştır (Şekil 5.2). Kişiselleştirme 

sayfası her ne kadar kullanıcılar için açılış sayfası değilse de kullanıcılar “Bana Özel” 

bağlantısıyla sayfaya ulaşıp sayfayı kişiselleştirebilmektedir. Sayfada kullanıcının son 

kullandığı hizmetlerin bir listesi Ocak 2013 itibariyle bulunmamaktadır, kullanıcılar bu 

sayfaya hizmet ekleyebilmek için önce hizmeti favori olarak belirlemeleri sonra da 

favoriler listesinden bu hizmeti sayfaya eklemeleri gerekmektedir. Yaklaşık 10 hizmet 

ise sayfaya bilgi kutucuğu olarak eklenebilmektedir. Örneğin vatandaşlar gerekli 

kişiselleştirmeleri yaptıktan sonra sadece bu sayfaya gelerek herhangi bir işlem 

yapmadan hava durumu, döviz kuru, dava bilgileri, sürücü ceza puanı gibi bilgilere 

ulaşabilmektedir. 
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Şekil 5.2 e-Devlet Kapısı kişisel sayfa örneği 

 

Kullanıcılara bu faydalarının yanında e-Devlet Kapısı’nın kamu kurumlarına da birlikte 

çalışabilirlik alanında faydaları olmaktadır. e-Devlet Kapısı’yla kurumların entegre 

olmaları kurumların veri iletişim hizmetleri (web servis) geliştirmelerini tetiklemektedir. 

e-Devlet Kapısı’nın belirlediği veri iletişim hizmeti normları kurumlarla paylaşılmakta, 

kurum bünyesinde geliştirilen veri iletişim hizmeti vasıtasıyla e-Devlet Kapısı ve 

kurumun entegrasyonuna başlanmaktadır. Bu süreci takiben kurumun veri iletişim 

hizmetiyle ilgili sözel ve görsel içerikle ilgili kurumdan destek alınarak düzenlemeler 

yapılmakta ve hizmet e-Devlet Kapısı’ndan sunulmaya başlanmaktadır. Zamanla 

kurumun hizmetinde gerçekleşen sözel ve görsel değişiklikler ise e-Devlet Kapısı’na 

bildirilip e-Devlet Kapısı üzerinde de gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte e-Devlet 

Kapısı ağ hizmet normu her zaman kurumlar tarafından birebir takip edilmemektedir. 

Ancak bu norm, normu takip eden kurumlar arasındaki veri iletişimini 

kolaylaştırmaktadır. Ayrıca e-Devlet Kapısı’na entegrasyon öncesi veri iletişim hizmeti 

sunmayan kurumlar, e-Devlet Kapısı’nda hizmetlerini sunmak için veri iletişim hizmeti 

geliştirmektedir. Bu durumda diğer kurumlar da bu geliştirilen veri iletişim 

hizmetlerinden yararlanabilmektedir [55]. 

Kaynak: e-Devlet Kapısı Ocak 2013

Kişisel sayfa örneği
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Ödeme sistemleri konusunda da e-Devlet Kapısı’nın kurumlara faydaları 

bulunmaktadır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın denizcilikle ilgili 

işlemleri, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve 

3 bankayla yürütülen bir pilot çalışma kapsamında e-Devlet Kapısı banka ve kamu 

kurumları arasında kullanılacak veri iletişim protokolleriyle ilgili ölçütleri 

tasarlamaktadır. Böylece kurumlar sadece belli ölçütlere göre veri iletişim altyapılarını 

kurduklarında, bu ölçütlere göre veri iletişimi yapan tüm bankalarla veri 

entegrasyonunu sağlamış olacak ve yazılım geliştirme maliyetinden tasarruf 

edecektir. 

5.2.2 Kuruluş ve Gelişme Süreci 

e-Devlet Kapısı’nın geliştirilmesi sürecinde ilk olarak e-Devlet Kapısı teknik 

altyapısının kurulması görev ve sorumluluğu e-Devlet Kapısı’na ilişkin 2005/8409 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ye verilmiştir. 2005 yılı 

içinde Türk Telekom’un özelleştirilmesinden dolayı e-Devlet Kapısı’nın kurulması ve 

yönetilmesi görev ve sorumluluğu Nisan 2006’da yayımlanan e-Devlet Kapısı’na 

İlişkin 2006/10316 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık adına Ulaştırma 

Bakanlığı'na verilmiştir. Daha sonrasında, Ağustos 2006 yılında yayımlanan e-Devlet 

Kapısı’nın Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine ilişkin 2006/22 sayılı Başbakanlık 

Genelgesi ile e-Devlet Kapısı Projesinin en kısa süre içerisinde bitirilmesi ve 

aksamaya mahal verilmemesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli 

hassasiyetin gösterilerek tüm tedbirlerin alınması ve projenin yürütülmesi konusunda 

bir kamu şirketi olan TÜRKSAT Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş.'ye 

gerekli desteğin verilmesi istenmiştir.  

Ulaştırma Bakanlığı ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

arasında Ekim 2006 tarihinde imzalanmış “e-Devlet Kapısı Projesi Usul Esaslara 

İlişkin Protokol” hükümleri uyarınca, TÜRKSAT A.Ş. e-Devlet kapısı uygulaması 

çerçevesinde, gerçek, özel ve kamu tüzel kişileri ile gerekli her türlü, protokol ve 

sözleşmeleri Bakanlığın gözetim ve denetimi altında yapmaya yetkili kılınmıştır. e-

Devlet Kapısı, 18 Aralık 2008 tarihinde hizmete açılmıştır. e-Devlet Kapısı’ndan Adalet 

Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İŞ-KUR ve SGK gibi günlük yaşamı 

etkileyen faaliyetlerde bulunan pek çok kamu kuruluşunun elektronik ortamda 

sunduğu hizmetlere ulaşılabilmektedir. 

31.07.2009 tarihli 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin 

Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 4. maddesindeki “İdare, 

başvuruların elektronik ortamda da yapılmasına, sürecin başvuru sahibince 
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izlenebilmesine ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine yönelik tedbirleri 

alır ve hizmetin e-Devlet Kapısı’na entegrasyonunu sağlar” cümlesiyle kamu kurum 

ve kuruluşlarının e-Devlet Kapısı’na entegrasyonundan mevzuatta bahsedilmiştir. e-

Devlet Kapısı’nın 2008 yılında hizmete açılmasından sonra kamunun elektronik 

ortamda sunduğu hizmet sayısı son yıllarda hızla artmış ve hizmetler e-Devlet 

Kapısı’na entegre edilmeye başlanmıştır. 2012 yılı sonu itibariyle 547 kamu hizmeti e-

Devlet Kapısı’na entegre edilmiştir [56] (Şekil 5.3).  

Şekil 5.3 e-Devlet Kapısı hizmet ve kayıtlı kullanıcı sayıları 

 

 

Pilot aşamada olan, kurumların sadece kurum sitelerinden girişimlere ve 

vatandaşlara sundukları ve belediyelerin sundukları çok sayıda hizmet e-Devlet 

Kapısı’na dahil edildiğinde, e-Devlet Kapısı’nda sunulan hizmet sayısının hızla 

artmaya devam edeceği öngörülmektedir. 

Sunulan hizmet sayısındaki artışa paralel olarak e-Devlet Kapısı’na kayıtlı olan 

kullanıcı sayısında da hızlı bir artış gözlemlenmiştir. 2011 yılında e-Devlet Kapısı’na 

Kaynak: e-Devlet Kapısı, TBMM Araştırma Komisyonuna 17 Mayıs 2012’de yapılan TURKSAT sunumu, TURKSAT internet sitesi, TURKSAT Şubat 2013
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kayıtlı kullanıcı sayısı 5,9 milyon civarındayken bu sayı 2012 yılı sonuna gelindiğinde 

13,9 milyona ulaşmıştır. Bu kullanıcı artışının ana sebepleri arasında şu anda e-Devlet 

Kapısı’nda en çok kullanılan işlemler arasında olan SGK işlemleri ve tapu bilgisi 

sorgulama işlemlerinin e-Devlet Kapısı’ndan sunulmaya başlanması [57] ve SGK 

işlemlerinin Aralık 2011 tarihine kadar sadece e-Devlet Kapısı üzerinden verilmesi 

bulunmaktadır. SGK hizmetleri öncelikle tamamen SGK internet sitesinden, 

vatandaşların TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet şifrelerini kullanmalarına gerek 

olmadan bilgi alabilecekleri şekilde verilmiştir. 07.05.2010 tarihli ve 5982 sayılı 

Kanunun 2’nci maddesiyle, TC Anayasasının 20. maddesine eklenen 3. fıkrasında 

kişisel bilgilerin korunmasına dair düzenlemeler gerçekleştirildikten sonra bazı 

hizmetler sadece sigortalıların e-devlet şifreleriyle ulaşabilecekleri şekilde e-Devlet 

Kapısı’ndan verilmeye başlanmıştır. Ancak SGK 2011 Aralık itibariyle bu hizmetlerin 

bir kısmını tekrar kendi sitesi üzerinden vermeye başlamıştır. Kişisel verilerin 

korunmasına dair yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla hizmetleri kullanmak 

için gerekli kimlik bilgisi miktarı artırılmış ve sigortalılara dilekçeyle başvurup 

bilgilerinin sadece e-Devlet Kapısı üzerinden sunulmasını sağlama imkânı verilmiştir 

[58]. 

e-Devlet Kapısı’ndan sunulan hizmetlerin sayısı kadar bu hizmetlerin ne seviyede 

oldukları da önemlidir. TÜRKSAT e-Devlet Kapısı’nda sunulan hizmetleri 3’e 

ayırmıştır: 

 Bilgilendirme hizmetleri: Kullanıcılara kendilerine özel ve genel bilgilere 

ulaşmasını sağlayan hizmetlerdir. Örneğin kullanıcının bir kuruma olan borcu 

kullanıcıya özel bir bilgidir. Kullanıcının hava durumu tahminini öğrenmesi ise 

kullanıcının genel bir bilgiye ulaştığı bir bilgilendirme hizmetidir. Bu hizmetler 

Giriş kısmında anlatılan 5 seviyeli olgunluk modelinin 1. seviyesine (bilgi 

verme) veya 2. seviyesine (tek yönlü iletişim) karşılık gelmektedir. 

 Başvuru hizmetleri: Kullanıcının bir işlem için başvurmasını sağlayan 

hizmetlerdir. Giriş kısmında anlatılan 5 seviyeli olgunluk modelinin 3. 

seviyesine (çift yönlü iletişim) veya 4. seviyesine (işlem tamamlama) karşılık 

gelmektedir. 

 Diğer kurumlara e-Devlet Kapısı üzerinden kullanıcı doğrulama 

(authentication) hizmeti: Kamu kurumları elektronik ortamda hizmet sağlarken 

bazı hizmetlerde kullanıcının kimliğini doğrulamaları gerekmektedir. Bu 

doğrulama hizmeti için kurumlar e-Devlet Kapısı’nı kullanarak doğrulama 

yapabilmekte, kimlik doğrulama sonrası hizmetin devamı yine kurumun kendi 

sitesi üzerinde verilmektedir. Bu hizmetler doğrudan birey ve girişimlere değil, 
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kamu kurumlarına sunulan hizmetlerdir, bu yüzden olgunluk modeli 

kapsamında değildir. 

e-Devlet Kapısı’nda sunulan hizmetlerinin çoğu bilgilendirme amaçlıdır ve en çok 

kullanılan hizmetler incelendiğinde bu hizmetlerin tamamen bilgilendirme amaçlı 

oldukları ve olgunluk modelinin 1. seviyesine (bilgi verme) ait oldukları görülmektedir 

(Şekil 5.4). 

Şekil 5.4 e-Devlet Kapısı hizmetlerinin hizmet tipine göre kırılımı 

 

 

Kaynak: TURKSAT bilgi paylaşımı, Şubat 2013

Bilgilendirme

%67

Diğer kurumların e-Devlet

Kapısı aracılığıyla kullanıcı

doğrulama (authentication)

yapması

%3

Başvuru%30

Bilgilendirme

%100

e-Devlet Kapısı hizmetlerinin tüm hizmetleri

Şubat 2013

e-Devlet Kapısında en çok kullanılan 10 hizmet

Şubat 2013
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6 e-Devlet Hizmetleri Talep İncelemesi 

Giriş kısmında belirtildiği üzere kamuda BİT alanında son 10 yılda ortaya çıkan en 

önemli paradigma değişikliklerinden biri kullanıcı odaklılıktır. Bu paradigma 

çerçevesinde e-Devlet hizmetlerinin faydalarının ortaya çıkması için e-Devlet 

hizmetlerinin kullanımını artırmanın kritik olduğu ortaya çıkmıştır.  

Türkiye’de e-Devlet hizmetleri kullanım oranı hem bireylerde hem de girişimlerde 

Avrupa’da son sıralardadır. Bu durum detaylı olarak 6.1 e-Devlet Hizmetleri Kullanım 

Oranı kısmında incelenecektir. 

Bu kullanım oranı düşüklüğünün sebeplerinin anlaşılması için Türkiye’de e-Devlet 

hizmetleri kullanıcı odaklılık açısından incelenip özellikle e-Devlet hizmetlerinin 

kapsamı, bilinirliği, tercih edilmesi, ulaşılabilirliği ve kullanım kolaylığının kullanıcıların 

katılımıyla geliştirilmesi alanlarındaki sorunlar nedeniyle kullanımın düşük kaldığı 

belirlenmiştir. Bu durum detaylı olarak 6.2 e-Devlet Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık 

kısmında incelenecektir. 

6.1 e-Devlet Hizmetleri Kullanım Oranı 

Son yıllarda e-Devlet Kapısı’ndan sunulan e-devlet hizmetlerinin ve kayıtlı 

kullanıcıların sayısındaki artışa rağmen, Türkiye’de bireylerin ve girişimlerin e-devlet 

hizmetleri kullanım oranları gelişmiş ülkelere göre düşüktür. Aşağıdaki bölümlerde bu 

bulguyu destekleyen çeşitli kaynaklardan veriler incelenecektir. Kaynaklar arasında 

kamu kurum ve kuruluşlarının paylaştıkları veriler, yayımladıkları halka açık bilgiler, 

TÜİK, EuroStat anketleri, Avrupa Birliği araştırmaları ve uluslararası kıyaslar 

bulunmaktadır. 

 e-Devlet Kapısı’na sadece 18 yaş ve üstü vatandaşlar kayıt olabilmektedir ve 

2012 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 18 yaş ve üstü nüfusun sadece %27’si e-

Devlet şifresi almış, %23’ü e-Devlet Kapısı’na kayıt olmuştur. 

 2012 yıl sonu itibariyle 18 yaş ve üstü nüfusun sadece %19’u e-Devlet 

Kapısı’na son 12 ayda giriş yapmıştır. 

 Eurostat istatistiklerine göre 2012 itibariyle bireylerin e-devlet hizmetlerini 

kullanımı Avrupa’nın gerisindedir; son 12 ayda 16-74 yaş nüfusun %19’u kamu 

sitelerinde bilgi almış, %7’si form indirmiş ve %8’i form doldurmuştur. 

 Kullanılan hizmetlerin çeşitliliği düşüktür. 2012 yıl sonu itibariyle e-Devlet 

kapısı üzerinden yapılan işlemlerin çoğu SGK ve Adalet Bakanlığı tarafından 

sunulan hizmetlerden oluşmuştur. 
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 Detaylı e-devlet hizmet dağılımına bakıldığında, 2012 yıl sonu itibariyle toplam 

işlemlerin çoğu sunulan hizmetlerin %1’i tarafından sağlanmaktadır. 

 2011 itibariyle 10'dan fazla çalışanı olan girişimlerin %75’i kamu sitelerinden 

bilgi almıştır, %65’i form indirmiş, %49’u form doldurmuştur. Bu alanlarda 

Türkiye Avrupa ülkeleri arasında son sıralardadır. 

6.1.1 Bireylerin e-Devlet Hizmetleri Kullanım Oranları 

Bireylerin, kamunun sunduğu e-devlet hizmetlerini kullanabilmeleri için öncelikle 

internete erişimlerinin olması gerekmektedir. Erişim sağlandıktan sonra, bazı bilgi 

amaçlı kamu hizmetleri herhangi bir şifre talep edilmeden kullanılabilirken, pek çok 

hizmet e-devlet şifresi gerektirmektedir. Bu hizmetleri kullanabilmek için bireylerin e-

devlet şifresi sunan bir PTT şubesine gitmesi, başvuru formu doldurarak ve cüzi 

miktardaki (2 TL) şifre bedelini ödeyerek geçici e-devlet şifresi için şahsen başvuruda 

bulunmaları gerekmektedir. 

Türkiye’de bireyler arasında e-devlet kullanımının Avrupa ülkelerinden düşük 

olmasının önemli sebepleri arasında 16-74 yaş grubundaki bireylerin bilgisayar ve 

internet kullanım oranının %49 olması ve internet kullanan bireylerin yaklaşık yarısının 

e-Devlet Kapısı’na kayıtlı olmaları bulunmaktadır (Şekil 6.1). 

e-Devlet şifresi almış bireyler 18 yaş ve üstü nüfusun %27’sini oluşturmaktadır. e-

Devlet şifresi almış bireylerin çoğunluğu e-Devlet Kapısı’na kayıt olmuştur ve e-Devlet 

Kapısı’na kayıt olmuş bireyler 18 yaş ve üstü nüfusun %23’ünü oluşturmaktadır. 
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Şekil 6.1 e-Devlet Kapısı kullanım oranı 

 

 

e-Devlet Kapısı üzerinden işlem yapan veya bilgi alan bireylerin kullanım sıklıkları 

incelendiğinde, 18 yaş ve üstü nüfusunun sadece %19’u son 12 ayda ve %11’i son 6 

ayda e-Devlet Kapısı’na girmiştir (Şekil 6.2). Kullanım sıklığına bakıldığında bireylerin 

çoğunluğu genelde siteye yalnızca 1 kere veya 5 kereden fazla giriş yapmıştır. 

Bunlara ek olarak e-Devlet Kapısı’na kayıtlı olan kullanıcıların %41’i son 6 ayda ve 

%73’ü son 12 ayda siteye giriş yapmıştır. 

 

Gerekli 

süreç

Kullanılabilir 

e-Devlet 

hizmetleri

▪ PTT şubelerinden 

e-Devlet  şifresi 

başvurusunda 

bulunmak (2 TL 

şifre ücreti)

▪ Şifreyle e-Devlet 

Kapısına girip yeni 

şifrenin belirlenmesi

▪ e-Devlet Kapısı bazı hizmetlere şifresiz olarak 

erişilebilmektedir

– Meteoroloji ya da en yakın PTT’yi bulmak gibi 

genel bilgi hizmetleri

– IMEI sorgulama gibi vatandaşın girdiği verilerle 

sunulan hizmetler

▪ Örneğin MHRS gibi e-Devlet Kapısına entegre 

olmamış hizmetler kullanılabilmektedir

▪ e-Devlet şifresiyle 

sunulan hizmetler 

(sınav sonucu 

sorgulama, başvuru 

sonuçları gibi kişisel 

bilgi içeren 

hizmetler)

Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Kayıt Sistemi 2011, TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2012, TÜRKSAT

18 yaş ve  üstü 

nüfus içindeki 

oran

2327

491

e-Devlet 

şifresi almış

e-Devlet şifresi almış 

ve e-Devlet kapısına 

kayıt olmuş

İnternet 

kullanmış

1 16-74 yaş arası bireyler içindir

2012
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Şekil 6.2 e-Devlet Kapısı kullanım sıklığı 

 

 

Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında e-devlet hizmetlerinin kullanımında Türkiye, 

AB ülkelerinin oldukça gerisinde kalmaktadır. Türkiye, 31 Avrupa ülkesi arasında 

kişisel amaçla kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde interneti kullanan bireylerin 

oranında sondan 2.’dir (Şekil 6.3). 

5+     1,8

4 0,4

3 0,6

2 1,0

1 1,7

%4

%1

%1

%2

%3

4.0

0.8

1.1

1.7

2.5

%8

%2

%2

%3

%5

Kaynak: TÜRKSAT, TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 31/12/2011 sonuçları

Son 12 ayda 

vatandaşların 

%19’u siteye 

giriş yapmıştır

Son 6 ayda 

vatandaşların 

%11’i siteye 

giriş yapmıştır

Son 6 ayda Son 12 ayda

Siteye 

giriş 

sayısı

Kullanıcıların

Sayısı

Milyon kullanıcı

18 yaş üstü nüfusa oranı 

Yüzde

Kullanıcıların

Sayısı

Milyon kullanıcı

15 yaş üstü nüfusa oranı 

Yüzde

%12

%7

%5

%3

%13

%18

%12

%8

%6

%29

…
e-Devlet kapısına kayıtlı 

toplam kullanıcılara oranı

Aralık 2012

Siteyi ziyaret eden kullanıcılar
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Şekil 6.3 Bireylerin e-devlet hizmet kullanımının Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılması 

 

 

e-Devlet hizmetlerinin kullanımı detaylı olarak incelendiğinde de Türkiye’nin 

Avrupa’daki konumu önemli olarak değişmemektedir. Türkiye, 31 Avrupa ülkesi 

arasında bireylerin kamu sitelerinden bilgi almasında sondan ikinci, form indirmesinde 

sonuncu ve form göndermesinde ise sondan üçüncü sıradadır (Şekil 6.4). AB 27+ 

ortalaması ile karşılaştırıldığında, 16-74 yaş grubu için kamu sitelerinden bilgi alanlar 

AB’de nüfusun %43’ünü oluştururken bu oran Türkiye’de %19, form indirenler AB’de 

%30’ken bu oran Türkiye’de %7 ve son olarak form dolduranlar AB’de %27 olurken 

Türkiye’de bu oran %8 seviyesinde kalmıştır. 

Kaynak: Eurostat, TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması

32

49

19

20

43

45

51

61

İtalya

Türkiye1

Polonya

İngiltere

AB 27+

Almanya

Fransa

İspanya

Kişisel amaçla kamu kurumlarıyla iletişimde interneti kullananlar

7

11

16

17

24

30

31

x
31 Avrupa ülkesi 

içindeki sırası

BİREYLERİN E-DEVLET HİZMETLERİ KULLANIMI, 2012, 16-74 YAŞ NÜFUSUN YÜZDESİ

1 TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2012'de son 12 ay içinde İnternet kullanan bireylerin 16-74 yaş arası tüm bireylere oranıyla, son 12 ay 

içinde İnternet kullanan bireylerin kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanma oranının çarpımıyla hesaplanmıştır.
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Şekil 6.4 e-Devlet hizmet kullanım çeşitlerine göre bireylerin e-devlet hizmetleri 
kullanımının Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılması 

 

 

Kullanım durumu ve kullanım sıklığının yanında Türkiye’de e-Devlet Kapısı üzerinden 

sunulan hizmetlerin sayısı kullanım çeşitliliğine yansımamıştır. Her ne kadar e-Devlet 

Kapısı’ndan 2012 sonu itibariyle 547 hizmete ulaşılsa da kullanıcılar tarafından 

gerçekleştirilen işlemlerin %66’sı SGK ve Adalet Bakanlığı tarafından sunulan 

hizmetlere aittir (Şekil 6.5). 

8

8

11

23

27

23

15

40

Kaynak: Eurostat, TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2012

13

7

15

22

30

30

31

37

17

19

25

28

43

43

50

52

İtalya

Türkiye2

Polonya

İngiltere1

İspanya

Almanya

Fransa

AB 27+

Kamu sitelerinden bilgi 

alanlar

Kamu sitelerinden form 

indirenler

Kamu sitelerinden form 

dolduranlar

8

10

15

24

28

30

31

9

12

14

22

27

31

29

7

22

15

15

27

29

29

x
31 Avrupa ülkesi 

içindeki sırası

1 2011 değeridir

2 TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2012'de son 12 ay içinde İnternet kullanan bireylerin 16-74 yaş arası tüm bireylere oranıyla, son 12 ay 

içinde İnternet kullanan bireylerin kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanma oranı ve yürüttükleri faaliyetler altında paylaşılan 

oranların çarpımıyla hesaplanmıştır.

BİREYLERİN E-DEVLET HİZMETLERİ KULLANIMI, 2012, 16-74 YAŞ NÜFUSUN YÜZDESİ
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Şekil 6.5 e-Devlet Kapısı’ndan sunulan hizmetlerin kurumlara göre dağılımı 

 

e-Devlet Kapısı verileri incelendiğinde farklı hizmetlerin kullanım miktarları arasında 

büyük farklılıklar olduğu gözlemlenmektedir. Gerçekleştirilen toplam işlemlerin %60’ı 

e-devlet hizmetlerinin %1’i ve %90’ı e-devlet hizmetlerinin %5’i tarafından 

sağlanmaktadır (Şekil 6.6). En çok kullanılan 25 hizmet SGK, Adalet Bakanlığı, 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hizmetlerinden oluşmaktadır. 2012 yılında 52 milyondan 

fazla işlemle en çok tercih edilen e-devlet hizmeti Adalet Bakanlığı’nın Mahkeme 

Dava Dosyası Sorgulama hizmetidir. 

%11

Adalet

Bakanlığı

Diğer

%44

%12

Sosyal 

Güvenlik 

Kurumu 

Başkanlığı

%22

Meteoroloji

Gn. Md.

%12

Emniyet

Gn. Md.

E-Devlet kapısında sunulan hizmetin kurumlara dağılımı

Yüzde, 2012

Toplam = ~240 Milyon İşlem1

1 Hizmet almak için sisteme giriş yapmak işlem sayılmaktadır. Örneğin kullanıcı e-Devlet kapısı üzerinden meteoroloji genel müdürlüğünün sağladığı verilere 

eriştiğinde bu bir işlem sayılmaktadır

Kaynak: TURKSAT Aralık 2012
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Şekil 6.6 e-Devlet Kapısı’ndan sunulan işlemlerin işlem adetleri 

 

Bunların yanında özellikle vurgulanması gereken bir başka husus; 2013 Şubat ayında 

e-Devlet Kapısı’ndan sunulan hizmetlerin hizmet adedi olarak yaklaşık %15’ini 

oluşturan 80 civarında hizmetin hiç kullanılmamış olmasıdır. Bu hizmetler çoğunlukla 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesindeki denizcilik hizmetleridir.  

e-Devlet Kapısı dışında da çok kullanılan e-Devlet uygulamaları bulunmaktadır. Sağlık 

alanında bu konuda örnek gösterilecek çok kullanılan uygulamalar bulunmaktadır. 

Örneğin 2010 yılında pilot olarak başlatılan, 2012 yılında tüm Türkiye’ye 

yaygınlaştırılan Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) sayesinde vatandaşların 

kamu hastanelerinde sıra bekleyerek zaman kaybetmeleri azaltılmıştır. Sisteme 2012 

itibariyle 8 milyondan fazla vatandaş kayıt olmuş ve site günlük ortalama 200 bin adet 

ziyaret almıştır [59]. Siteden alınan randevu sayısı hızla artmış; 2012 yılında internet 

sitesi üzerinden 18 milyonun üzerinde randevu alınmıştır. Sitenin yanında ALO 182 

çağrı merkezinden de hastane randevu hizmeti sağlanmaktadır. 2012 yılında 

randevuların %40’tan fazlası internet sitesinden,  yaklaşık %60’ı çağrı merkezinden 

sağlanmıştır. Sağlık Bakanlığının başka bir hizmeti olan hasta hakları şikâyet formu 

hastaların Bakanlık hastaneleriyle ilgili şikâyetlerinin sonuçlarını takip etmelerini 

1 Açıklama: 4A’yla eski Emekli Sandığına tabi olanlar, 4B’yle eski Bağ-Kur’a tabi olanlar, 4C’yle eski SSK’ya bağlı işçiler kastedilmektedir

Kaynak: TURKSAT Aralık 2012

2012 toplam hizmet kullanımı

Milyon Hizmet

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

6

6

6

6

7

7

7

22

27

35

53

4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama 1

4A Banka ve Adres Değişikliği 1

4A Tescil Kaydı 1

4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama 1

4B Emekli Aylık Bilgisi 1

4A Emeklilik Kaydı 1

4B Banka ve Adres Değişikliği 1

Aile Hekim Bilgisi Sorgulama

4C Emekli Aylığı Kesintileri 1

4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme 1

4B Ödeme Dökümü 1

4C Emekli Aylık Bilgisi 1

4A Emekli Aylığı Kesintileri 1

Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi

Provizyon Sorgulama

4B Hizmet Bilgisi 1

4A Emekli Aylık Bilgisi 1

4B Borç Durumu 1

Tapu Bilgileri Sorgulama

4A Emekli Ödeme Bilgileri 1

Araç Sorgulama

Günlük Hava Tahmini

4A Hizmet Dökümü1

Adalet Bakanlığı Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama

Hizmetlerin 

%1’i 

kullanımın 

%60’ını 

oluşturuyor

Hizmetlerin 

%5’i 

kullanımın 

%90’ını 

oluşturuyor

Bakanlık ya da 

kurum

Adalet Bakanlığı

SGK

Meteoroloji G.M.

Emniyet G.M.

SGK

Tapu Kadastro G.M.

SGK

SGK

SGK

SGK

MEB

Emniyet G.M.

SGK

SGK

SGK

SGK

SGK

SGK

SGK

SGK

Sağlık Bakanlığı

SGK

SGK

SGK

SGK

Çok kullanılan hizmet
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sağlamaktadır. Bu hizmet 2012 yılında yaklaşık 63 bin kez kullanılmıştır [60]. Bazı 

sağlık uygulamaları ise hem e-Devlet Kapısında hem de kamu kurumu internet 

sitelerinde sunulmaktadır. Örneğin hastaların organ bekleme listesinde olup 

olmadıklarını kontrol etmelerini sağlayan Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Bilgisi 

Sorgulama uygulaması bu tip uygulamalara örnektir. Organ Nakli Bilgisi Sorgulama 

uygulaması 2012 yılında Bakanlık internet sitesinden 157 bin kez kullanılmışken, e-

Devlet Kapısı üzerinden yaklaşık bin kez kullanılmıştır [61]. 

Eğitim alanında da e-Devlet Kapısına entegre olmamış ancak önemli kullanım 

sayısına sahip uygulamalar bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki e-

devlet hizmetlerinden en çok kullanılan hizmetler arasında yer alan e-okul, veli 

bilgilendirme sistemi gibi hizmetler e-Devlet Kapısı’na entegre edilmemiştir. 2012 

boyunca veli bilgilendirme sisteminde 500 milyondan fazla, e-okul sisteminde 

yaklaşık 100 milyon, açık öğretim lisesi üzerinde ise 30 milyondan fazla işlem 

yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı e-devlet hizmetleriyle ilgili başka bir husus ise hem 

e-Devlet Kapısı hem de kurum internet sitesi üzerinden verilen bazı e-devlet 

hizmetlerinde yapılan işlemlerin büyük kısmının bakanlık internet sitesinden 

gerçekleştirilmesidir. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) 

üzerinden 2012 yılında bakanlık internet sitesinden yaklaşık 70 milyon, e-Devlet 

Kapısı’ndan ise yaklaşık 1 milyon işlem yapılmıştır. 

Kamunun faaliyet gösterdiği diğer alanlarda da e-Devlet Kapısına entegre olmamış 

bazı hizmet örnekleri bulunmaktadır. Örneğin Emniyet Genel Müdürlüğü Otoparka 

Çekilen Araç Sorgulama sistemi 2012 yılında yaklaşık 235 bin kez sorgulanmıştır [62]. 

Maliye Bakanlığı’nın bireylere yönelik vergi levhası sorgulama hizmetinden 2012 

yılında yaklaşık 8 milyon işlem yapılmıştır. [63] 

6.1.2 Girişimlerin e-Devlet Hizmetleri Kullanım Oranları 

TÜİK’in 2012 yılında yapmış olduğu Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım 

Araştırması’na göre Türkiye’de 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %92,5’i 

internet erişimine sahiptir [64] ve girişimlerin internet erişim oranı bireylerin internet 

erişimine göre oldukça yüksektir. Girişimlerdeki yüksek internet erişime rağmen e-

devlet hizmetlerini kullanımları Avrupa ülkelerinin gerisinde kalmıştır. Türk girişimleri 

30 Avrupa ülkesi arasında girişimlerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde 

interneti kullanma oranında sondan sekizincidir (Şekil 6.7). 
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Şekil 6.7 Girişimlerin e-devlet hizmet kullanımının Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılması 

 

 

Girişimlerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimi daha detaylı incelendiğinde de 

Türkiye’nin Avrupa içindeki konumunun önemli olarak değişmediği 

gözlemlenmektedir. Türk girişimleri 31 Avrupa ülkesi arasında kamu sitelerinden bilgi 

almada sondan dokuzuncu, form indirmede sondan üçüncü, form göndermede ise 

sondan beşinci sıradadır (Şekil 6.8). AB 27+ ortalaması ile karşılaştırıldığında, kamu 

sitelerinden bilgi alan girişimler AB’de %79 olurken bu oran Türkiye’de %75, form 

indirenler AB’de %79 olurken bu oran Türkiye’de %65 ve son olarak kamu 

sitelerinden form dolduranlar AB’de %70 olurken Türkiye’de bu oran %49 seviyesinde 

kalmıştır. 

2011 TÜİK anketinde girişimlerin kullandıkları e-devlet hizmetleriyle ilgili sorular da 

sorulmuş ve tüm girişimlerin %53’ünün sosyal güvenlik ödemelerine ilişkin 

beyanlarını ve %51’inin KDV beyannamesini elektronik ortamda verdiği görülmüştür. 

Aynı araştırmaya göre tüm girişimlerin %17’sinin kamu elektronik satınalma 

sisteminde yer alan ihale dökümanlarına ve şartnamelere ulaştığı ve %12’sinin 
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İspanya

Türkiye

AB 27+

Polonya

Fransa

İtalya

Kaynak: Eurostat, TÜİK Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması - 2012

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde interneti kullananlar

9

9
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23
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x
30 Avrupa ülkesi 

içindeki sırası

GİRİŞİMLERİN E-DEVLET HİZMETLERİ KULLANIMI1, 2011, YÜZDE 

1 En az 10 çalışanı olan, ulusal istatistik kurumları tarafından belirlenen çok sayıda sektördeki (örneğin imalat sanayi, gayrimenkul faaliyetleri) girişimler için

ortalama değerlerdir
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Türkiye’de kamu elektronik satınalma sistemine mal ve hizmet teklifi verdiği tespit 

edilmiştir. Anketin sonuçları daha detaylı olarak 9.3 TÜİK’in 2012 yılı Girişimlerde 

Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasının e-Devlet’le ilgili Sonuçları bölümünde 

incelenmiştir. 

Şekil 6.8 Girişimlerin e-devlet kullanımının detaylı karşılaştırılması 

 

 

Girişimlerin faydalandığı çok kullanılan bazı e-devlet hizmetleri bulunmaktadır. 

Örneğin Maliye Bakanlığı’nın e-beyanname hizmetinden 2012 yılında yaklaşık 50 

milyon işlem yapılmıştır [65]. Başka çok kullanılan bir e-devlet hizmeti olan EKAP ise 

daha detaylı olarak incelenmiştir. 

Örnek çalışma: EKAP Elektronik Kamu Alımları Platformu kullanımı 

Kamu alımlarını elektronik ortama taşıyan EKAP sistemi KİK bünyesinde 1 Eylül 

2010’da devreye alınmış ve 2012 sonu itibariyle 25 bin idareye, 30 binden fazla 

gerçek/tüzel kişiye hizmet vermektedir. Sistemin 2012 sonu itibariyle 380 binden 
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içindeki sırası

GİRİŞİMLERİN E-DEVLET HİZMETLERİ KULLANIMI1, 2011, YÜZDE 

1 En az 10 çalışanı olan, ulusal istatistik kurumları tarafından belirlenen çok sayıda sektördeki (örneğin imalat sanayi, gayrimenkul faaliyetleri) girişimler için

ortalama değerlerdir

2 Bu 3 istatistik Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2012'de en az 10 çalışanı olan girişimlerde girişimlerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

iletişimde internet kullanımı oranının, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde internet kullanan girişimlerde iletişim amacı bölümünde sağlanan oranlarla 

çarpılmasıyla hesaplanmıştır
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fazla kayıtlı kullanıcısı bulunmaktadır. Ayrıca, idareler EKAP aracılığıyla yaklaşık 

250 bin ihale ilanı yayımlamış, yaklaşık 1,4 Milyon teyit almışlardır. Gerçek ve 

tüzel kişiler 685 bin kez ihale dokümanlarını e-imza ile indirmiştir. Aralık 2012 

itibariyle ihale dokümanına elektronik ortamda ulaşma oranı %60’ı geçmiştir. 

EKAP sitesine yaklaşık 40 Milyon ziyaret gerçekleşmiştir [66]. 

EKAP ihalelerde şeffaflığı ve rekabeti artırarak önemli tasarruflara yol açmaktadır. 

Bu tasarruflar Ekonomik Faydalar bölümünde kamuda şeffaflığın artması başlığı 

altında incelenmiştir 

6.2 e-Devlet Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık 

Türkiye’de mevcut e-devlet hizmetlerinin kullanımı; kullanıcı odaklılık konusundaki 

eğilimler ve e-devlet hizmetlerinin kullanımı önündeki engeller temel alınarak 

incelenecektir. 

2009’da hazırlanan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) raporunda  [67] 

kamuda kullanıcı odaklılık konusunda belli başlı eğilimler özetlenmiştir. 

 e-Devlet hizmetlerinin öncelikle çok talep edilen hizmetlerden oluşmaları 

 Yüksek bilinirliğe sahip olmaları 

 Bir ya da iki siteden, benzer kullanıcı ara yüzüne sahip bir şekilde, belli 

kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bütünleşik sunulmaları 

 Kullanıcıların e-devlet hizmeti tasarım sürecine dahil olmalarıyla kullanım 

kolaylığının artırılması 

Bu eğilimlerin yanında uluslar arası araştırmalarda e-devlet hizmetlerinin kullanımı 

önündeki en önemli engellerden sayılan [68] güven sorunları nedeniyle e-devlet 

hizmetlerinin kullanılmaması da incelenecek alanlara dahil edilmiştir.  

Bu bilgilerin ışığında Türkiye’de mevcut e-devlet hizmetlerinin kullanımı 5 temel husus 

göz önüne alınarak incelenecektir (Şekil 6.9). Kullanıcıların hizmetlerden 

yararlanabilmeleri için öncelikli olarak; 1) hizmetlerin kamu tarafından sunuluyor 

olmaları gerekmektedir. Bu amaçla kamunun sunduğu hizmetlerin kapsamının 

incelenmesi ve vatandaşlar/girişimler için önemli hizmetlerin sunulup sunulmadığının 

anlaşılması gerekmektedir. Hizmet sunumundan sonraki adımda; 2) sunulan 

hizmetlerin toplumda ne kadar bilinir olduğunun incelenmesi ve 3) bilinen hizmetlerin 

elektronik ortam üzerinden tercih edilip edilmemesinin araştırılması gerekmektedir. 

Bir sonraki adımda; 4) elektronik ortamda sunulan hizmetlere vatandaşların 

ulaşımının ne kadar etkili olduğunun belirlenmesi ve 5) ulaşılan ve kullanılan 
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hizmetlerin kullanım kolaylığının kullanıcıların katılımıyla nasıl geliştirildiğinin 

araştırılması gerekmektedir. 

Şekil 6.9 e-Devlet hizmetlerinin kullanımının yaygınlaşması için gerekli adımlar 

 

Talep tarafında, Türkiye’de mevcut e-devlet hizmetleri 5 temel nedenden dolayı 

yaygın olarak kullanılmamaktadır. Sonraki bölümlerde bu bulguyu destekleyen çeşitli 

kaynaklardan veriler incelenecektir. Kaynaklar arasında kamu kurum ve kuruluşlarının 

paylaştıkları veriler, yayımladıkları halka açık bilgiler, TÜİK, EuroStat ve yurtiçi 

STK’ların düzenledikleri anketler, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler araştırmaları, 

uluslararası kıyaslar, e-Devlet Kapısı’nın incelenmesi ve bu rapor kapsamında 

yapılmış e-Devlet Hizmetleri Kullanımı Anketi bulunmaktadır. 

Kamunun sunmuş olduğu e-devlet hizmetlerine vatandaşların talebi yukarıda 

bahsedilen 5 temel adımda incelendiğinde aşağıdaki eksiklikler gözlemlenmiştir: 

 Kapsam: Türkiye’de e-devlet hizmetlerinin kapsamı diğer ülke örneklerinin 

gerisinde kalmıştır. Örneğin BM e-Devlet Araştırmasına göre Türkiye’de kamu, 
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uluslar arası en iyi örneklere göre çevrimiçi hizmet endeksinde (online service 

index) daha düşük bir sıradadır. 

 Bilinirlik: Farklı anketlere göre e-devlet hizmetlerini kullanmayan bireylerin 

%20’den fazlası e-devlet hizmetlerini kullanmama sebepleri arasında e-devlet 

hizmetlerinden haberlerinin olmamasını saymaktadır. 

 Tercih edilme: İncelenen anketlerin çoğunda e-devlet hizmetlerini kullanmayan 

bireylerin yaklaşık %20’si ve e-devlet hizmetlerini kullanmayan girişimlerin 

yaklaşık %30’u güvenlik kaygılarını e-devlet hizmetlerini kullanmama nedenleri 

arasında saymışlardır 

 Ulaşılabilirlik: Aralarında AB tarafından belirlenmiş 20 temel kamu hizmetinden 

hizmetlerin de olduğu, bireylere ve girişimlere yönelik bazı e-devlet hizmetleri 

e-Devlet Kapısı’ndan verilmemektedir. Az sayıda e-devlet hizmeti mobil 

ortamda sunulmaktadır. 

 Kullanım kolaylığı: e-Devlet Kapısı’ndan sunulan hizmetlerin kullanıcı 

memnuniyetini ölçmeye yönelik anketler yoluyla kullanıcılar e-devlet hizmeti 

tasarım sürecine dâhil edilmeye çalışılmaktadır. Ankete katılan merkezi 

yönetim ve belediye BT yöneticilerinin yaklaşık %40’ı e-devlet hizmetlerinin 

kullanım kolaylığının kullanıcıların katılımıyla geliştirilmesinde personel 

yetersizliği, diğer kurum ve birimlerden yönlendirme eksikliği, yetki eksikliği ve 

ödenek yetersizliği gibi nedenlerden dolayı sorunlar yaşandığı belirtmiştir. 

6.2.1 e-Devlet Hizmetlerinin Kapsamı 

6.2.1.1 Merkezi Yönetim e-Devlet Hizmetleri 

Türkiye’de e-devlet hizmetlerinin kapsamı özellikle Avrupa’nın ve gelişmiş ülkelerin 

gerisinde kalmaktadır. Bu konuda öncelikle ülkelerin sunmuş olduğu önemli e-devlet 

hizmetleri inceleyen Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler’in (BM) anketlerine 

başvurulmuştur. 

BM e-Devlet Araştırmasına göre Türkiye’de kamu, uluslar arası en iyi örneklere göre 

çevrimiçi hizmet endeksinde (online service index) daha düşük bir sıradadır. Bu 

endeks kapsamında belli başlı e-devlet hizmetlerinin olgunlukları değerlendirilmekte, 

ülkelere bu hizmetlerin olgunluk seviyesine göre bir puan verilmektedir. Dolayısıyla 

Türkiye’nin BM e-devlet araştırması kapsamında incelenen e-devlet hizmetleri, 

incelenen bazı küresel örneklerdeki e-devlet hizmetlerine göre daha düşük olgunluk 

seviyesinde hizmetlerdir. Türkiye 2005’te bu endekste dünyada 191 ülke arasında 47. 

olurken, 2012’de 190 ülke arasında 83. sıraya gerilemiştir [69] (Şekil 6.10). 
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Şekil 6.10 e-Devlet hizmetlerinin kapsamının küresel örneklerle kıyaslanması 

 

AB ülkelerinin e-devlet hizmetleri giriş kısmında açıklanan 5 seviyeli hizmet olgunluğu 

ölçme sistemiyle sınıflandırılmıştır. Türkiye 2007-2010 yılları arasında büyük gelişme 

göstererek çevrimiçi bulunma endeksinde %50’den %89’a, e-devlet hizmet 

olgunluğunda %68’den %91’e çıkmıştır. Ancak, Türkiye’nin bu endekslerde AB 

içindeki konumu ciddi miktarda değişmemiştir. 2007 yılında çevrimiçi bulunma 

endeksinde 31 Avrupa ülkesi arasında 18’inciyken 2010’da 32 Avrupa ülkesi arasında 

17’nciliğe yükselmiştir. e-Devlet hizmet olgunluğunda 2007’de 31 Avrupa ülkesi 

arasında 20’ncilikten, 2010’da 32 Avrupa ülkesi arasında 19’unculuğa yükselmiştir 

[70] (Şekil 6.10). 

AB raporunun sonuçlarını değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken 

önemli bir husus 2010 yılında AB’deki 20 temel hizmetin4 elektronik ortamda 

sunumunda AB ortalamasının %82’ye ulaşmış olmasıdır. Dolayısıyla 20 temel kamu 

hizmetinin çoğu AB ülkesinde elektronik ortamda sunulduğu görülmektedir. 2010 

 
4 AB tarafından belirlenen ülkelerdeki e-devlet gelişimini objektif olarak ölçebilmek için girişimlere ve 

bireylere yönelik hizmetleri içeren 20 temel kamu hizmeti 

Kaynak: BM, 2005, Global E-Government Readiness Report; BM, 2008, 2010, 2012, E-Government Survey; Capgemini, 2007, The User Challenge Benchmarking the 

Supply of Online Public Services; Capgemini, IDC, Rand Europe, Sogeti ve DTI, Aralık 2010, Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into 

action 9th Benchmark Measurement
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2 Çevrimiçi Hizmet Endeksi ülkelerin e-Devlet hizmetlerinin ne kadar kapsamlı olduğunu belirtir
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yılından sonra AB bu 20 temel hizmet odaklı yaklaşımla yeni raporlar 

hazırlamayacaktır. AB e-devlet hizmetlerinin değerlendirilmesinde işlem yerine 

deneyim (life event) odaklı bir yaklaşım geliştirilecek, örneğin mevcut yaklaşımdaki 

araç kayıt işleminin elektronik ortama aktarımının incelenmesi yerine araç kayıt 

ettirecek vatandaşın deneyimi incelenecek, bu deneyim bütüncül bir şekilde 

ölçülmeye çalışılacaktır [71]. Ancak henüz bu yeni ölçüm sistemi temel alınarak 

kapsamlı bir ölçüm yapılmamıştır. 

Türkiye’nin bu anketlerde yükselememesinin en önemli sebeplerinden biri AB 20 

temel kamu hizmetinin 6’sının çevrimiçi sunumunda eksiklerin olması veya bu 

hizmetlerin yaygın kullanımı için gerekli koşulların oluşmamış olmasıdır (Şekil 6.11).  

Şekil 6.11 20 Temel kamu hizmetinin sunumu 

 

 

2013 Ocak itibariyle bu 6 hizmetin 2’si elektronik ortamda sunulmazken, 3’ü yurt 

çapında ve hizmetin gerektirdiği tüm kapsamda değil sınırlı olarak sunulmaktadır. 

Örneğin tüm TUİK anketleri elektronik ortamda sunulmamaktadır. 

Kaynak: Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesi, BTK 2012 3. Çeyrek raporu, Bilgi Toplumu Dairesi, 2013, Bilgi Toplumu 

Stratejisi ve Eylem Planı (2006-2010) Nihai Değerlendirme Raporu Taslağı
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Adres değişikliği hizmeti ise yurt çapında sunulmasına rağmen bu işlemin yapılması 

için elektronik imza veya mobil imza gerektiği ve bu imzalar 2012 3. çeyrek itibariyle 

sadece yaklaşık 520 bin vatandaşta (15 yaş üstü vatandaşların yaklaşık %1’i) [72] 

olduğu için hizmetin elektronik ortamda kullanılması sınırlı kalmıştır. 

Ancak Türkiye’de e-devlet hizmetlerinin arzı artmaktadır, örneğin 2012 sonu itibariyle 

elektronik ortamda sunulamayan ve AB’nin belirlediği 20 temel kamu hizmetinden biri 

olan yeni şirket kaydı işlemi 2013 yılında yurt çapında elektronik ortam üzerinden 

sunulmaya başlanmıştır. 

2010 yılındaki AB çapındaki kıyaslamada elektronik satın alma hizmeti de incelenmiş, 

Türkiye incelenen 32 Avrupa ülkesi arasında elektronik satın alma süreçlerinin 

elektronik ortamda bulunması endeksinde (eProcurement pre‐award process 

availability indicator) sondan üçüncü, elektronik satın alma sitesindeki ilanlara diğer 

kamu sitelerinden ne kadar bağlantı sağlandığını ölçen elektronik satın alma 

görünürlüğü endeksinde (eProcurement visibility benchmark) ise sonuncu olmuştur. 

Örneğin Türkiye’de AB kıyasına göre 2010 itibariyle elektronik satın alma süreçlerinin 

%32’si elektronik ortama aktarılmışken İngiltere’de bu oran %96’dır. Bu konuda 

önemli bir husus geçen 2 yılda bu alanda önemli gelişmeler yaşandığı, EKAP 

uygulamasının önemli kullanım miktarlarına ulaştığıdır. 

Proje kapsamında yapılan e-Devlet Hizmetleri Kullanımı Anketi:  

Proje kapsamında Türkiye’de bireylerin e-devlet hizmetlerini kullanımının daha iyi 

anlaşılması için 650 vatandaşın katılımıyla Ocak 2013’te kapsamlı bir anket 

yapılmıştır. Katılımcıların kapsamının Türkiye demografik yapısına mümkün 

olduğunca yakın olmasına özen gösterilmiş, farklı yaş, cinsiyet eğitim durumu ve 

bölgelerden katılımcılarla anket tamamlanmıştır (Şekil 6.12). Ankette öncelikle 

vatandaşlara en sık kullandıkları kamu hizmetleri sorulmuş, sonrasında bu 

hizmetlerin elektronik ortamda sunulup sunulmadığının bilinirliği araştırılmıştır. 

Elektronik hizmetleri kullanmayı deneyen vatandaşlara daha detaylı olarak bu 

hizmetleri kullanma deneyimleri hakkında sorular sorulmuş, ulaşma ve kullanım 

kolaylığı açısından hizmetleri değerlendirmeleri istenmiştir. Elektronik hizmetleri 

kullanmayı denemeyen vatandaşlara ise bunun nedenleri sorulmuştur. Sonraki 

bölümlerde anket sonuçları detaylı olarak incelenecektir. Ankette sorulan sorular 

ise 9.2 e-Devlet Hizmetleri Kullanımı Anketi Soruları bölümünde paylaşılmıştır. 
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Şekil 6.12 Anket katılımcılarının demografik dağılımı 

 

Türkiye’de vatandaşların önemli bir bölümünün kullandığı bazı kamu hizmetleri hala 

elektronik ortamda sunulmamaktadır (Şekil 6.13). e-Devlet Hizmetleri Kullanımı 

Anketi’ne göre katılımcıların %52’sinin kullandığı ikametgâh belgesi alma hizmeti, 

%41’inin kullandığı nüfus kayıt örneği alma hizmeti ve %28’inin kullandığı adli sicil 

kaydı alma işlemi en genel şekilde kullanılan kamu hizmetleri arasındadır. İkametgâh 

belgesi almak, her ne kadar bu bilgi Ulusal Adres Veritabanı ile elektronik ortama 

aktarılmış olsa da, en geniş vatandaş kitlesinin kullanmış olduğunu belirttiği kamu 

hizmetidir. Bu hizmetin hâlâ çevrimdışı ortamda alınmasının sebeplerinden biri birey 

ve girişimlerin diğer birey ve girişimlerle olan işlemlerinde kamudan sağlanması 

gereken belgelerin bilgi sahibinin onayı sonrasında elektronik ortamda sağlanması 

için bir altyapı kurulmamış olmasıdır. Örneğin işyerleri elektronik ortamda mevcut adli 

sicil kaydını vatandaşlardan kağıt üzerinde istemektedir, bu belgeye vatandaşın 

onayıyla elektronik ortamda ulaşabilecekleri altyapı mevcut değildir. 
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AB 20 temel kamu hizmeti ve bu üç genel olarak kullanılan hizmetin sunumu dışında 

Türkiye’de yoğun olarak kullanıldığı düşünülen başka hizmetlerin sunumunda da 

eksiklikler bulunmaktadır. Örneğin tecil, karar aldırma gibi askerlik işlemleri, 

vatandaşların daha üst düzey olgunluk seviyesinde hizmetleri kullanmasını 

sağlayacak elektronik imza içeren kimlik kartı gibi e-devlet hizmetleri, henüz ülke 

çapında sunulmamaktadır. 

Şekil 6.13 Bireylerin önemli bir bölümü tarafından kullanılan ama elektronik ortamda 
sunulmayan kamu hizmetleri 

 

Hizmetlerin sunumu Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye’de şirket açma 

işleminde gerekli adımların elektronik ortama geçiş yüzdesinde 2010 itibariyle AB 27+ 

ortalamasının gerisindedir (Şekil 6.14). 1 Ocak 2013 itibariyle şirket açma işlemlerinin 

daha kapsamlı bir şekilde elektronik ortama aktarılmasıyla Türkiye’nin konumunun bu 

e-devlet hizmeti kapsamında iyileşme göstermesi muhtemeldir. 

Kaynak: e-Devlet Hizmetleri Kullanımı Anketi

Elektronik ortamda 

sunulmayan hizmet

Ankette hizmeti kullandığını 

belirten vatandaşlar

%52İkametgah belgesi almak

Nüfus kayıt örneği almak %41

Adli sicil kaydı almak %28

Bazı özel kurumlar ve 

yabancı ülke 

temsilciliklerinin bu 

elektronik sisteme 

vatandaşın izniyle dahi 

erişebilecekleri 

düzenleme olmadığı 

için vatandaşlardan bu 

belgeleri istemektedirler

e-Devlet Hizmetleri Kullanımı Anketi
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Şekil 6.14 e-Devlet hizmetleri için gerekli adımların elektronik ortama geçirilmesinin 
AB örnekleriyle karşılaştırılması 

 

2009 yılında TÜİK tarafından yapılan Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı 

Araştırması sonucuna göre girişimlerde e-devlet hizmetlerini kullanmama nedenleri 

arasında “yüz yüze görüşmenin tercih edilmesi” %67’yle en önemli neden, “ihtiyaç 

duyulan hizmetlerin internet üzerinden sunulmaması” %40’la 2. en önemli neden 

olarak belirlenmiştir. Bu durum 2009 itibariyle girişimlerin en çok kullandıkları 

hizmetlerin elektronik ortamda sunulmadığını göstermektedir. 2010 yılında ankette 

verilen cevaplar arasında “ihtiyaç duyulan hizmetlerin internet üzerinden 

sunulmaması” cevabı yer almamaktadır [73].  

2010 yılında TÜİK tarafından tekrarlanan Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı 

Araştırması kapsamında incelenen internete erişimi olduğu halde kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla iletişimde interneti kullanmayan girişimlerin interneti kullanmama 

nedenleri arasında “e-devlet hizmetlerinin hâlâ kağıt evrak veya yüz yüze görüşme 

gerektirmesi” %34’le 2. en önemli neden olarak sayılmıştır. Bu soru daha güncel TÜİK 

anketlerinde sorulmadığı için bu konuda kamu tarafında yapılan iyileştirmelerin 

girişimlere nasıl bir etkisi olduğu bilinmemektedir. 

Şirket açma

67

92

20

46

61

83

100

100

Polonya

Türkiye

Avrupa 27+2

Fransa

İtalya

Almanya

İspanya

İngiltere

Hizmet sunumundaki adımların elektronik ortamda sunulma yüzdesi, 20101

Kaynak: Capgemini, IDC, Rand Europe, Sogeti ve DTI, Aralık 2010, Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action 9th Benchmark Measurement

1 Elektronik ortamda sunulmayan ancak haklarında elektronik ortamda bilgi sağlanan adımlar burada elektronik ortamda sunulan adımlara dahil edilmemişlerdir.

2 30 Avrupa ülkesi ortalaması sunulmuştur
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6.2.1.2 Yerel Yönetim e-Devlet Hizmetleri 

Türkiye’de yerel yönetim e-devlet hizmetlerinin sunumunda da önemli eksiklikler 

bulunmaktadır. Borç sorgulama, ödeme, istek ve şikayet gibi pek çok hizmet nüfus 

yoğunluğu düşük bölgelerde sunulamamaktadır. Sunulan hizmetlerin kapsamı AB 

kıyaslarının gerisinde kalınmıştır. Özellikle nüfus yoğunluğunun az olduğu bölgelerde 

yerel e-devlet hizmetlerin kapsamında eksiklikler mevcuttur (Şekil 6.15).  

Örneğin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Mart 2011 e-Devlet 

(yerel) uygulamaları anketine katılan belediyelerdeki nüfusun %3’üne karşılık gelen 

ancak sayı olarak ankete katılan belediyelerin %26’sını oluşturan belediyelerde 

internet sitesi bulunmamaktadır. İnteraktif kent rehberi, belediyeye başvurularla ilgili 

elektronik ortamda bilgilendirme gibi e-devlet hizmetleri de sayı olarak belediyelerin 

çoğunda sunulmaktadır. 

Şekil 6.15 Belediye internet sitesi gibi temel belediye e-devlet hizmetlerinin kapsamı 

 

 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Mart 2011 e-Devlet (yerel) uygulamaları anketi raporlaması
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Belediyelerin önemli gelir kaynaklarından belediye vergileri ve alacakları alanlarında 

da elektronik ortama geçiş düşüktür (Şekil 6.16). Belediyelerin adet olarak %83’ünde, 

nüfusun da %38’inde vatandaşlara ve girişimlere elektronik ortamda vergi sorgulama 

hizmeti sunulamamaktadır Belediyelerin alacak ve cezalarının tahsilinde elektronik 

ortama geçiş de düşüktür. Türkiye’deki belediyelerin %92’sinde alacak ve cezaların 

tahsili ve ödemesi elektronik ortamda yapılamamaktadır. 

Şekil 6.16 Belediyelerde borç sorgulama ve ödeme hizmetlerinin elektronik ortamda 
sunumu 

 

 

Yerel yönetim e-devlet hizmetleri hizmet olgunluğu konusunda merkezi yönetim e-

devlet hizmetlerinin ve diğer ülke örneklerinin gerisinde kalmıştır. Türkiye’de yerel 

yönetimler incelenen bina izinleri ve doğum ve evlilik izinleri hizmetlerinin sunumunda 

hem ülke seviyesinin hem de diğer AB ülkeleri seviyesinin altında kalmaktadır (Şekil 

6.17). 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Mart 2011 e-Devlet (yerel) uygulamaları anketi raporlaması
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Şekil 6.17 Yerel yönetim e-devlet hizmet olgunluğunun AB ülkeleriyle kıyaslanması 

 

6.2.2 e-Devlet Hizmetlerinin Bilinirliği 

Bireylerin e-devlet hizmetlerinin varlığından haberdar olmamaları e-devlet 

hizmetlerinin kullanımını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışma kapsamında 

yapılan e-devlet hizmetleri Kullanımı Anketi’nde kullanıcılara sık kullandıkları merkezi 

yönetim ve belediye e-devlet hizmetleri sorulmuş, daha sonrasında bu hizmetlerin 

elektronik ortamdaki sunum bilinirlilikleri araştırılmıştır. İnternet erişimi olan bireylerin 

%26’sının merkezi yönetim e-devlet hizmetleri, %34’ünün ise belediye e-devlet 

hizmetleri arasında sık kullandıkları hizmetler içinde en az birinin elektronik ortamda 

verilip verilmediğini bilmediklerini belirtmiştir (Şekil 6.18). Tüm hizmetlere 

bakıldığındaysa internet erişimi olan bireylerin sık kullandıkları merkezi yönetim 

hizmetlerinin %18’inin, yerel yönetim hizmetlerinin ise %27’sinin elektronik ortamda 

olup olmadığını bilmediklerini belirttikleri görülmüştür.  

Bireylerdeki bilinirlik sorunu başka araştırmalarla da teyit edilmektedir. TÜSİAD ve 

Türkiye Bilişim Vakfı tarafından 2011 yılında hazırlatılan e-devlet / e-belediye Kullanıcı 

Memnuniyet Araştırması’nda Türkiye’deki bireylerin %26’sının e-devlet hizmeti 

Kaynak: Capgemini, IDC, Rand Europe, Sogeti ve DTI, Aralık 2010, Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action 9th Benchmark Measurement
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kullanmama nedenleri arasında hizmetlerden haberdar olmadıkları görülmektedir 

(Şekil 6.18).  

Şekil 6.18 e-Devlet hizmetlerinin bilinirliği 

 

 

Bilinirlik sorunu girişimler için de mevcuttur. 2010 yılı itibariyle girişimlerde e-devlet 

hizmetlerini kullanmama nedenleri arasında e-devlet hizmetlerinin varlığını bilmemek 

%21’le 4. en önemli neden olarak sayılmıştır [74]. 

E-devlet hizmet bilinirliği artırmak için yapılan çalışmalarda, kamunun sosyal 

medyadaki çalışmaları da incelenmiştir. 21 bakanlığın kurumsal internet sitesi Ocak 

2013 itibariyle incelenmiş, bu bakanlıklardan 16’sının sosyal medya hesaplarını ana 

sayfalarında paylaşmadıkları görülmüştür (Şekil 6.19). Bu bakanlıkların sosyal medya 

hesapları olsa dahi hesapların gerçekten bakanlıklara ait olduğunu anlamak, bu 

hesapların paylaşımının bakanlık ana sayfalarından yapılmadığı için vatandaşlara 

zorluklar çıkarabilmektedir. 

Kaynak: e-Devlet Hizmetleri Kullanımı Anketi Ocak 2013, TUSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı, 2011, e-Devlet / e-Belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması

e-Devlet Hizmetleri Kullanımı Anketi
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hizmetleri için2 %34

Merkezi yönetim

hizmetleri için1
%26

1 437 vatandaş en sık kullandıkları merkezi yönetim hizmetlerinin elektronik ortamda olup olmadığı konusunda toplam 1619 görüş beyan etmişlerdir. 

2 290 vatandaş en sık kullandıkları belediye hizmetlerinin elektronik ortamda olup olmadı konusunda toplam 399 görüş beyan etmişlerdir
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Sağlık Bakanlığı sosyal medya kullanımı konusunda en başarılı bakanlıklardan 

birisidir. Sosyal iletişim analiz sitesi Socialbakers.com Ocak 2013 sonuçlarına göre 

Sağlık Bakanlığı dünyada en çok beğenilen 150 kamu kurumu arasında yer 

almaktadır ve bu durum Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasını Sağlık Bakanlığı e-

devlet hizmetlerinin bilinirliğini artırmak açısından büyük potansiyeli olan bir mecra 

haline getirmektedir. Dışişleri Bakanlığı da Twitter kanalında yüksek takipçi sayısına 

ulaşarak Twitter’da Türkiye’de bakanlıklar arasında birinci sıradadır. 

Çalışmalar kapsamında bakanlıkların sosyal medya paylaşımları incelenmiş ve bunlar 

arasında e-devlet hizmetleriyle ilgili bilgilendirmeler [75], bakanlıkların çevrimdışı 

hizmetleriyle ilgili paylaşımlar [76], bakanlığın etkinlik alanıyla ilgili halkı bilinçlendirme 

amaçlı paylaşımlara [77] rastlanmıştır. Ayrıca vatandaşlara özellikle Twitter kanalında 

sorularına cevap alma fırsatı sağlanmıştır [78]. 

Sosyal medya kullanımı konusunda başka önemli bir husus ise Türkiye’de bu konuda 

kamu yöneticilerine yol gösterecek bir rehberin henüz hazırlanmamış olmasıdır. 

Örneğin ABD’de bu konuda yöneticilere yol gösterecek dokümanlar hazırlanmış, 

kamuda güvenli sosyal medya kullanımıyla ilgili esaslar belirlenmiş ve bu konuda en 

iyi uygulamalar kamu yöneticilerinin kolayca erişebilecekleri şekilde paylaşılmıştır 

[79]. 
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Şekil 6.19 Bakanlıkların sosyal medyada etkinlikleri 

 

6.2.3 e-Devlet Hizmetlerinin Tercih Edilmesi 

e-Devlet hizmetlerinin tercih edilmemesine neden olan en önemli hususlar 

vatandaşların hizmetleri yüz yüze almak istemesi, e-Devlet şifresi eksikliği ve e-devlet 

hizmetlerinin güvenliğiyle ilgili kaygılardır. Bu konuda AB’de yapılmış en güncel 

çalışmalardan Elektronik Gündem Sonuçları (Digital Agenda Scoreboard) 

çalışmasında da hizmetlerin kullanılmaması sebepleri arasında öne çıkan faktörler 

ihtiyaç duymama, güven eksikliği ve yetkinlik azlığı olarak belirlenmiştir [80]. Yetkinlik 

azlığı konusu bu çalışma kapsamında hazırlanan Toplumsal Dönüşüm ekseni mevcut 

durum raporunda detaylı olarak incelenmiştir. 

e-Devlet Hizmetlerinin Tercih Edilmesi kapsamında öncelikle e-Devlet Kapısı’nın 

tercih edilmesi incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında yapılan e-Devlet Hizmetleri 

Kullanımı Anketi’nde bireylere sık kullandıkları merkezi yönetim ve belediye e-devlet 

hizmetleri sorulmuş, bu hizmetlerden elektronik ortamda sunulanları kullanmadılarsa 

neden kullanmadıkları incelenmiştir (Şekil 6.20). Anket sonuçlarına göre e-Devlet 

Kapısı üzerindeki hizmetlerin kullanımında en büyük engel vatandaşların e-Devlet 

Kaynak: Facebook ve twitter incelemeleri Şubat 2013

7

11

21

100

159

Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

30

7

12

34

235

Twitter sayfası

Bin kullanıcı

Facebook sayfası

Bin kullanıcıKurum

Diğer 16 bakanlığın sosyal medya sayfalarına bakanlık internet sitesi 

ana sayfalarında bağlantı sağlanmamıştır, bu durum kullanıcıların 

kurumun resmi sosyal medya hesaplarını bulmasını zorlaştırmaktadır

İzleyici sayıları

1 Sayfa hakkında yakın zamanda paylaşım yapan kullanıcıların sayfanın toplam kullanıcılarının sayısına bölünmesi ile bulunmuştur
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şifresini almamış ya da alıp kaybetmiş olmalarıdır. Merkezi yönetim e-devlet 

hizmetleri için bu hizmetleri kullanmayı denemeyen vatandaşların %31’i e-Devlet 

şifresini sunulan e-devlet hizmetini denemelerindeki bir engel olarak belirtirken, aynı 

oran yerel yönetim e-devlet hizmetleri için %26’dır. 

Şekil 6.20 Bireylerin e-Devlet Kapısı’nı kullanmama nedenleri 

 

 

Genel olarak e-Devlet hizmetlerinin tercih edilmesi konusunda yapılan araştırmalarda 

öncelikli olarak hizmetlerin tercih edilmemesi nedeni olarak güven duymama ve 

güvenlik kaygıları belirtilmiştir (Şekil 6.21). Türkiye’de 2011’de e-devlet hizmetlerine 

güvenmeme oranı AB 2008 ortalamasıyla karşılaştırıldığında dahi e-devlet 

hizmetlerine güvensizlik öne çıkmaktadır.  

E-Devlet şifremi kaybettim

ve tekrar almadım
%5

Yüz yüze görüşmeyi

tercih ediyorum
%6

Gerek duymadım %15

Henüz zamanım olmadı %26

e-Devlet şifremi almadım %26

Diğer %22 Diğer %41

Kamu birimine gidip işlemi

yaptırmak internette

yapmaktan daha kolay

%7

E-Devlet şifremi kaybettim

ve tekrar almadım
%7

Henüz zamanım olmadı %12

Yüz yüze görüşmeyi

tercih ediyorum
%14

e-Devlet şifremi almadım %19

Kaynak: Rapor kapsamında yapılan e-Devlet Hizmetleri Kullanımı Anketi, Ocak 2013

1 192 vatandaş 203 sebep saymıştır

2 132 vatandaş 147 sebep saymıştır

e-Devlet Kapısı’ndaki yerel yönetim hizmetleri için2

e-Devlet Kapısı’ndaki merkezi yönetim 

hizmetleri için1

e-Devlet Kapısı’nı kullanmayı denemeyen vatandaşların e-Devlet Kapısı’nı kullanmama sebepleri

Sayılan tüm sebeplerin yüzdesi
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Şekil 6.21 Bireylerin e-devlet hizmetleri kullanmama nedenleri 

 

 

Bu konuda Türkiye’de en güncel kaynak 2012 tarihli TÜİK Hanehalkı BT Kullanım 

Araştırmasıdır. 16-74 yaş arası, son 12 ay içinde interneti kullanan bireyler arasında 

kamu kurum/kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanmama nedenleri arasında en öne 

sebepler %87 ile ihtiyaç duyulmaması ve %10’la yüz yüze görüşmenin tercih 

edilmesidir. Bilgilerin güvenliğine ve korunmasına ilişkin kaygıların olması ise bu 

grubun sadece yaklaşık %1’lik kısmı tarafından seçilmiştir (Şekil 6.22). Ancak dikkat 

edilmesi gereken önemli bir husus güvenlik kaygılarının e-devlet hizmetlerinin 

kullanılmamasına olan etkisinin farklı anketlere göre farklı sonuçlar göstermesidir. 

Girişimler için bilgi güvenliği kaygıları önem taşımaktadır. 2009 ve 2010 yıllarında 

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmalarında girişimlere benzer bir 

şekilde e-devlet hizmetlerini neden tercih etmedikleri sorulmuştur (Şekil 6.23). Anket 

sonuçlarına göre girişimlerin sunulan hizmetlere ihtiyaç duymamaları, yüz yüze 

görüşmeyi tercih etmeleri, güvenlik ve gizlilik kaygıları e-devlet hizmetlerinin tercih 

edilmesini etkilemektedir.  

Kaynak: e-Devlet Hizmetleri Kullanımı Anketi Ocak 2013, TUSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı, 2011, e-Devlet / e-Belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması

e-Devlet / e-Belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması2

İstediğim hizmeti 

karşılamak için 

internet kullanmak 

istemedim

12

İnternet hizmetlerine

güvenmiyorum
20

İstediğim hizmet

için internete 

ihtiyacım yoktu

21

İhtiyacım olmadı 39

14

10

44

Bu cevaba AB

araştırmasında 

rastlanmadı

Türkiye AB

Bireylerin e-Devlet hizmetlerini kullanmama nedenleri1, Yüzde, 2011

1 Bir vatandaş dilerse birden çok sebep saymıştır

2 E-devlet hizmetlerini kullanmamayla ilgili sayılan bilgisayar bilgisi eksikliği, hizmetlerin kapsamı, bilinirlik eksikliği, hizmetlerin kullanım zorluğu gibi hususlar 

diğer kısımlarda incelenmiştir. Bir vatandaş birden çok sebebi belirtmiştir.

e-Devlet Hizmetleri Kullanımı Anketi

9

Diğer 14

Elimde doküman

olsun istiyorum

İhtiyaç duymadım 14

Yüz yüze görüşmeyi

tercih ediyorum
20

E-Devlete

güvenmiyorum
21

Bilgilerimin

güvenliğinden

endişe ediyorum

39

Türkiye

2013 2011 2008
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Şekil 6.22 e-Devlet hizmetlerinin kullanılmama nedenleri 

 

 

Günümüzde de etkisinin devam ettiği düşünülen, tamamen kültürel etkenlerle 

açıklanamayacak şekilde girişimlerin e-devlet hizmetlerini tercih etmesini azaltan 

önemli hususlar “bilgi güvenliğine ilişkin kaygılar” ve “acil durumlarda geri dönüşlerin 

gecikmesi”dir. 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2012, son 12 ay içinde internet kullanan bireylerin kamu kurum/kuruluşlarıyla iletişimde 

interneti kullanmama nedenleri

Bireylerin e-devlet hizmetlerini kullanmamalarının nedenleri1

Yüzde, 2012

1

1

2

1

6

10

87

Yüzyüze görüşmenin 

tercih edilmesi

Acil durumlarda geri 

dönüşlerin gecikmesi

İhtiyaç duyulan hizmetlerin 

internette sunulmaması

İnternet bağlantı 

ücretinin pahalı bulunması

Bilgi güvenliğine dair kaygılar

Kamu internet sitelerinin

karmaşık olması

İhtiyaç duyulmaması

1 Bir birey dilerse birden çok sebep saymıştır
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Şekil 6.23 e-Devlet hizmetlerinin kullanılmama nedenleri 

 

 

6.2.4 e-Devlet Hizmetlerine Ulaşım 

Elektronik ortamda e-devlet hizmetlerine ulaşmayı kolaylaştıran önemli hususlar bu 

hizmetlere arama motorlarında ve mobil ortamda kolaylıkla erişilmesidir. Bunun 

yanında e-devlet hizmetlerinin az sayıda internet sitesine toplanması da hizmetlere 

ulaşılmasını kolaylaştırmaktadır. 

2006’da yayımlanan 2006/35 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle çevrimdışı ortamda da 

devlet hizmetlerinin bir kısmına tek noktadan ulaşım imkanı sağlayan, vatandaş 

üzerindeki idari yükü azaltan, tek adımda hizmet büroları kurulmaya başlanmıştır. Bu 

bürolar yeşil kart verilmesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yardımı 

verilmesi, asker ailelerine sağlık cüzdanı verilmesi, Yaşlılık ve Sakatlık Aylığı 

bağlanması ile Muhtaçlık Belgesi düzenlenmesi hizmetlerine tek noktadan başvuru 

imkanı sağlamaktadır. Bu büroların illerde ve toplam nüfusu 50.000’i geçen ilçelerde 

kurulması öngörülmüş ve pek çok il ve ilçede tek adımda hizmet büroları kurulmuştur 

Kaynak: TÜİK, 2009, 2010, Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması

Girişimlerin1 e-Devlet hizmetlerini kullanmama nedenleri2

Yüzde 

Acil durumlarda geri 

dönüşlerin gecikmesi
28

Bilgi güvenliğine 

ilişkin kaygılar
33

Yüzyüze görüşmenin tercih

edilmesi
67

26
Veri gizliliği ve 

güvenlik kaygıları

İhtiyaç duyulmaması 39

2009 2010

Kullanım zorluğu, hizmetlerin tam olarak elektronik 

ortama aktarılamaması, bilinirlik eksikliği gibi 

sorunlar diğer kısımlarda incelenmiştir

1 En az 10 çalışanı olan, ulusal istatistik kurumları tarafından belirlenen çok sayıda sektördeki (örneğin imalat sanayi, gayrimenkul faaliyetleri) girişimler için ortalama 

değerlerdir

2 Bir girişim dilerse birden çok sebep saymıştır
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[81]. 2010 yılında kurulan SOYBİS tek adımda hizmet bürolarında sunulan 

hizmetlerden yeşil kart ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yardımı verilmesi 

hizmetlerinde vatandaşların üzerindeki idari yükü azaltmıştır. 2013 itibariyle çoğu tek 

adımda hizmet bürosu 2006’da mevzuatta tanımlanan 5 hizmeti vermeye devam 

etmektedir. 

6.2.4.1 Arama Motoru Vasıtasıyla e-Devlet Hizmetlerine Ulaşım 

e-Devlet hizmetlerine internet arama motorları kullanarak veya e-Devlet Kapısı’ndaki 

arama özelliğini kullanarak ulaşmak mümkündür. e-Devlet Kapısı’nda en çok 

kullanılan 5 e-devlet hizmeti en çok kullanılan arama motorunda tam e-devlet hizmeti 

adına yakın bir kelime grubuyla aranmış ve 4 hizmet için ilk sonuç olarak e-Devlet 

Kapısı’na, 1 hizmet için ise kurum internet sitesine ulaşılmıştır (Şekil 6.24). 

Şekil 6.24 Arama sonuçlarında e-Devlet Kapısı 

 

 

Kaynak: E-Devlet Kapısı ve arama motoru incelemeleri Ocak 2013, e-Devlet Hizmetleri Kullanımı Anketi

1 Arama tipik bir arama motoru aramasına benzer bir şekilde tam e-devlet hizmeti adına yakın bir kelime grubuyla (bir kelimesi ya da birkaç harfi eksik) yapılmıştır

E-devlet kapısında en çok kullanılan 5 e-

devlet hizmeti için arama1 sonuçlarında 

doğru e-Devlet kapısı hizmeti

E-Devlet kapısında

aramada ilk 10

sonuç arasında

%60

Arama motorunda

İlk 10 sonuç 

arasında

%80

e-Devlet hizmeti kullanmayı deneyen 

vatandaşların hizmetlere ulaşma deneyimi

Hizmeti bulamadım %12

Kurumun internet 

sitesinden zor da 

olsa ulaştım

%5

e-Devlet kapısından

zor da olsa ulaştım
%15

Kurumun internet

sitesinden kolayca

ulaştım

%11

e-Devlet kapısından 

kolayca ulaştım
%57
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Aynı aramalar e-Devlet Kapısı arama fonksiyonu ile yapıldığında, aranan 5 hizmetin 

3’ü ilk 5 sonuç arasında görülmüştür. Geri kalan 2 hizmet arandığında bu 2 hizmetin 

ilk 10 sonuç arasında bulunmadığı görülmüştür. e-Devlet Kapısı aramalarında hiçbir 

durumda aranan hizmetin ilk sonuç olarak sunulmadığı gözlemlenmiştir. 

Aramada yaşanan bu güçlüklerin bireylerin e-devlet hizmetlerine ulaşma deneyimini 

etkilediği düşünülmektedir. Bu çalışma kapsamında yapılan e-Devlet Hizmetleri 

Kullanımı Anketi sonuçlarına göre, bireylerin %20’si aradıkları e-devlet hizmetine 

ulaşırken güçlük yaşamış, %12’si ise aradıkları hizmeti bulamamıştır (Şekil 6.24). 

e-Devlet Kapısı arama motoru optimizasyonunun geliştirilmesi ve e-Devlet Kapısı’nın 

birinci arama sonucu olması hizmetlere ulaşımı artıracak bir etken olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

Şubat 2013 itibariyle e-Devlet Kapısı dışındaki e-devlet hizmetlerine de arama 

motorlarıyla ne kadar kolay ulaşıldığı incelenmiştir. Eğitim alanında e-okul ve ÖSYM 

sınav sonuç hizmetleri, sağlık alanında MHRS, vergi alanında gelir vergisi 

beyannamesi, sosyal güvenlik alanında ne zaman emekli olurum hizmeti bu 

kapsamda incelenmiştir. Bu 5 e-devlet hizmeti en çok kullanılan arama motorunda 

tam e-devlet hizmeti adına ya da hizmetin içeriğine yakın bir kelime grubuyla aranmış 

ve 4 hizmet için ilk sonuç olarak e-devlet hizmet sayfasına ulaşılmış, bir hizmet için 

ise e-devlet hizmeti 2. sonuç olarak sunulmuştur. 

6.2.4.2 e-Devlet Hizmetlerinin tek noktadan sunumu 

Bireylerin ve girişimlerin e-devlet hizmetlerine ulaşmasını kolaylaştıracak önemli bir 

konu hizmetlerin tek bir siteden sunulmasıdır. Bu konuda 2000’lerden beri gelişmiş 

ülkelerde çalışmalar yürütülmektedir. Eylül 2000’de ABD’de FirstGov.gov, 2001’de 

İngiltere’de UKonline kurulmuş, 2004’te UKonline yerine daha kapsamlı Directgov 

sitesinden hizmet sunumuna başlanmıştır. 2008’de de Türkiye’de e-Devlet Kapısı 

açılmıştır. 

Günümüzde Türkiye’de e-Devlet Kapısı’nda sunulan hizmet sayısı artmasına rağmen 

hâlâ bazı kritik hizmetler e-Devlet Kapısı’ndan sunulmamaktadır (Şekil 6.25). Rapor 

kapsamında 6 kamu kurumu sundukları en çok kullanılan e-devlet hizmetlerinin e-

Devlet Kapısı’nda sunulup sunulmadığını paylaşmışlardır. Bu kurumlar sundukları en 

çok kullanılan e-devlet hizmetlerinin yarısından azının e-Devlet Kapısı’na entegre 

olduğunu belirtmiştir.  

Özellikle belediye hizmetlerinin sunumunda eksiklikler bulunmaktadır. 2012 sonu 

itibariyle Türkiye’deki belediyelerin sayı itibariyle sadece %1’i e-Devlet Kapısı’nda 
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temsil edilmektedir ve e-Devlet Kapısı’nda temsil edilen belediyeler nüfusun %17’sine 

hizmet sunmaktadır. Girişimlere yönelik hizmetlerin de çoğu e-Devlet Kapısı yerine, 

ilgili kurumların internet sitelerinden sunulmaktadır. 

Şekil 6.25 e-Devlet Kapısı’nda sunulmayan girişimlere yönelik hizmetler 

 

 

Bireylere yönelik hizmetlerin e-Devlet Kapısı’ndan sunumunda ciddi eksiklikler 

bulunmaktadır (Şekil 6.26). En çok kullanılan e-devlet hizmetleri arasında olan Sağlık 

Bakanlığı Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS), eğitim alanında e-Okul Veli 

Bilgilendirme Sistemi, e-Yurt ve e-Akademi gibi hizmetler e-Devlet Kapısı’ndan 

sunulmamaktadır. Adalet, sosyal güvenlik, vergi gibi önemli alanlarda da e-Devlet 

Kapısı’ndan sunulmayan hizmetler bulunmaktadır. 

Kaynak: E-İçişleri Türkiye Mülki İdare Bölümleri Envanteri toplam belediye sayısı, 2012 Aralık e-Devlet Kapısı, TURKSAT’tan proje kapsamında 2013 Şubat’ta 

bilgi paylaşımı

Hizmet tipi Açıklama

Belediye 

hizmetleri

▪ Belediyelerin sadece %1’ine (28 belediye) ait hizmetler 

e-Devlet kapısından verilmektedir, bu hizmetler nüfusun 

%17’sine hitap etmektedir

▪ İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi büyük şehir 

belediyelerinin hizmetleri e-Devlet kapısına henüz entegre 

edilmemiştir

▪ Vergi Dairesi 

işlemleri 

Hizmet

▪ Çoğu belediyenin 

tüm hizmetleri

Girişimlere 

yönelik 

hizmetler
▪ Gümrük 

bildirimleri 

▪ Kamu alımları 

▪ Çalışanlar için 

sigorta bildirimi 

▪ İstatistik birimine 

veri iletimi 

▪ Bu hizmetlere sadece kurumların internet sitelerinden 

ulaşılmakta, hizmetlere bağlantılar ya da hizmetler 

hakkında bilgilendirme e-Devlet kapısında 

bulunmamaktadır

E-devlet kapısında eksik hizmetler
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Şekil 6.26 e-Devlet Kapısı’nda sunulmayan bireylere yönelik bazı temel hizmetler 

 

 

6.2.4.3 Hizmetlerin mobil ortamda sunulmaları  

Türkiye’de hizmetlere ulaşımla ilgili başka önemli bir husus, hizmetlerin sunuldukları 

kanallardır. En sık kullanılan bazı e-devlet hizmetlerinin mobil sürümleri sunulmaya 

başlansa da çoğu e-devlet hizmeti mobil ortamda sunulmamaktadır. e-Devlet 

hizmetlerini mobil ortamda sunan bazı kamu kurumları incelenmiş ve sunulan e-

devlet hizmetlerinin genellikle kullanıcılardan olumlu yorumlar aldıkları ancak çoğu 

uygulamanın henüz ciddi kullanıcı sayılarına ulaşamadıkları gözlemlenmiştir(Şekil 

6.27). 

Kaynak: TURKSAT’tan proje kapsamında 2013 Şubat’taki bilgi paylaşımı

Hizmet

Sağlık

▪ Merkezi Hastane Randevu Sistemi

Eğitim

▪ e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

▪ e-Yurt

▪ e-Akademi

Sosyal Güvenlik

▪ Emeklilik zamanı öğrenme

▪ Emekli aylığı ve ikramiyesi hesaplama

▪ Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirgesi

Vergi

▪ Motorlu taşıt vergisi sorgulama

▪ Vergi borç sorgulama

Adalet

▪ Adli sicil kaydı verilmesi

Hizmet tipi

E-Devlet kapısında sunulmayan hizmetler

ÖRNEKLER
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Şekil 6.27 Örnek e-devlet mobil hizmetleri 

 

 

e-Devlet Kapısı’ndaki hizmetlerin çoğu mobil ortamda sunulmamakla beraber, mobil 

ortamda sunulan hizmetler en çok kullanılan hizmetler arasından seçilmiştir (Şekil 

6.28). 2013 Ocak sonu itibariyle tüm hizmetlerin %6’sı, en çok kullanılan 10 hizmetin 

%70’i, en çok kullanılan 100 hizmetin %35’i e-Devlet Kapısı Android mobil 

uygulamasından sunulmaktadır. 

Kaynak: Google Play Store Şubat 2013, iTunes Şubat 2013

Kurum Uygulama

İndirilme 

sayısı

Puan veren 

kullanıcı sayısı

Kullanıcı 

puanı

Puan veren 

kullanıcı sayısı

Kullanıcı 

puanı

Sigortalı Hizmet 

Dökümü

E-Devlet Kapısı >20

MHRS Mobil >10

Google Play Uygulama Dükkanı iTunes Uygulama Dükkanı

10 –

50 Bin

10 -

50 Bin

100 –

500 Bin

100 –

500 Bin

SGK Hastaneni 

Seç
>50

>100

>500

>800

ÖRNEK UYGULAMALAR
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Şekil 6.28 e-Devlet Kapısı mobil uygulamasında sunulan hizmetler 

 

 

2013 Şubat itibariyle e-Devlet Kapısı Android ve iPhone kullanım miktarları 

incelenmiş ve hizmetlerin yaklaşık %2,5’inin mobil ortamda gerçekleştiği 

hesaplanmıştır. Ayrıca 2013 Şubat ayında en çok kullanılan 10 e-Devlet Kapısı 

hizmetinin incelenmiş ve mobil ortamda kullanım oranları arasında büyük farklar 

olduğu görülmüştür (Şekil 6.29). Bu 10 hizmetten mobil ortamda sunulanlar arasında 

mobil ortamda kullanım oranı en yüksek hizmet %7’lik kullanım oranıyla araç 

sorgulama hizmetidir. Mobil ortamda kullanım oranı en düşük hizmet ise %2’lik 

kullanım oranıyla 4A emekli aylık bilgisi hizmetidir [82]. Hizmetlerin mobil ortamda 

kullanılma oranları arasındaki farklar göz önüne alındığında bazı hizmetlerin 

sağladıkları bilgi ve hizmet dolayısıyla mobil ortamda kullanıma daha uygun oldukları 

düşünülmektedir. 

E-devlet kapısı hizmetleri

Ocak 2013

Kaynak: TURKSAT Ocak 2013, E-Devlet kapısı Android uygulaması Ocak 2013

▪ 35 hizmet mobil 

ortamda sunulmaktadır

▪ En sık kullanılan2

– 10 hizmetin 7’si 

sunulmaktadır

– 100 hizmetin 35’i 

sunulmaktadır  

Bu hizmetler 

mobil ortamda 

sunulmamaktadır

%94 %6

1 Mobil ve diğer internet ortamındaki toplam kullanım baz alınmıştır

2 2012 yılı hizmet kullanım miktarları baz alınarak hesaplanmıştır

%100 = 562 hizmet
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Şekil 6.29 e-Devlet Kapısı mobil uygulamasında sunulan hizmetlerin mobil ortamda 
kullanım oranları 

 

 

6.2.5 e-Devlet Hizmetlerinin Kullanım Kolaylığının Kullanıcıların Katılımıyla 

Geliştirilmesi 

e-Devlet/e-Belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırmasına göre e-devlet hizmeti 

kullanmayan bireylerin %15’i bunun nedeninin hizmeti kullanmayı deneyip, 

kullanımını çok zor bulmaları olduğunu belirtmiştir [83]. Aynı araştırmada, girişimlerin 

de %18’i 2010 itibariyle e-devlet hizmetlerini karmaşık bulduklarını ve e-devlet 

hizmetlerini tamamlamanın zaman aldığını belirtmiştir [84]. Ayrıca Türkiye, 2010 

yılında 32 Avrupa ülkesi arasında e-devlet hizmetleri kullanıcı deneyimi bakımından 

endekste 18’inci olmuştur [85]. Bu bulgular vatandaş ilişkileri yönetimi açısından 

kamuda gelişme potansiyeli olduğunu göstermektedir. 

e-Devlet Kapısı’nda kullanıcı memnuniyeti 2010 yılında kapsamlı bir çalışmayla 

ölçülmüştür (Şekil 6.30).  

Kaynak: TURKSAT’tan çalışma kapsamında 2013 Şubat’taki bilgi paylaşımı

En çok kullanılan 10 hizmet

Günlük döviz kurları

3 günlük hava tahmini

4A emekli ödeme bilgileri

4A Emekli Aylık Bilgisi %2

4A Hizmet Dökümü %2

4B Hizmet Bilgisi %2

4B borç durumu %3

Mahkeme dava dosyası sorgulama %3

Tapu bilgileri sorgulama %3

Araç sorgulama %7

Hizmetin mobil ortamda kullanılma oranı

2013 Şubat

Bu hizmetler mobil 

ortamda 

sunulmamaktadır
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Şekil 6.30 e-Devlet Kapısı memnuniyet oranı 

 

 

Kullanıcıların %72’si genel olarak değerlendirdiklerinde sunulan hizmetten memnun 

olduklarını belirtmiştir. “Beklentilerim açısından sunulan hizmetten memnunum” 

ifadesine ise kullanıcıların %66’sı katılmıştır. “Sunulan hizmet olması gereken 

düzeydedir” ifadesine ise kullanıcıların %54’ü katılmıştır. 

2011 yılının anketinde de memnuniyet seviyesinin ciddi miktarda değişmediği 

görülmüştür (Şekil 6.31). 

Kaynak: Doç. Dr. İsmail BAKAN, Prof. Dr. A. Hamdi AYDIN, Doç. Dr. Muhsin KAR, Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZ, Şubat 2011, Türkiye Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu 

Uygulamaları (T-VOHSA) Projesi

Anket soruları ve sorulara verilen cevaplar

Beklentilerim açısından sunulan 

hizmetten memnunum

Sunulan hizmet olması gereken 

düzeydedir

Genel olarak değerlendirdiğimde 

sunulan hizmetten memnunum

%8
%8

%37

%35

%12

%34

%32

%12

%12

%10

%28

%26
%17

%18

%11

Tamamen katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Kararsızım

Kısmen katılmıyorum

Hiç katılmıyorum

Anket katılımcıları sadece başarılı şekilde hizmet alan 

vatandaşlardır, hatayla karşılaşan vatandaşlar ankete dahil 

edilmemişlerdir
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Şekil 6.31 e-Devlet Kapısı memnuniyet oranı değişimi 

 

 

6.2.5.1 Kullanıcıların Görüşlerinin e-Devlet Hizmet Tasarımına Dahil Edilmesi  

6.2.5.1.1 MERKEZİ E-DEVLET HİZMETLERİ 

Kamu BT yöneticileri ile yapılan anket sonuçlarına göre kamu BT yöneticilerinin 

%59’u kullanıcı memnuniyeti, kullanım yoğunluğu ölçümü ve kullanım memnuniyeti 

sağlanması konularında sıkıntı yaşandığını belirtmiş, en önemli sıkıntıların sırasıyla 

personel yetersizliği, yetki eksikliği, diğer kurum ve birimlerden yönlendirme eksikliği 

ve ödenek yetersizliği olduğunu belirtmiştir (Şekil 6.32). 

Kaynak: TURKSAT tarafından sağlanan  Ağustos 2012’de hazırlanmış Türkiye Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu Uygulamaları (T-VOHSA) Projesi 2011 Yılı 

Sonuçları; Doç. Dr. İsmail BAKAN, Prof. Dr. A. Hamdi AYDIN, Doç. Dr. Muhsin KAR, Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZ, Şubat 2011, Türkiye Vatandaş Odaklı 

Hizmet Sunumu Uygulamaları (T-VOHSA) Projesi

Genel olarak değerlendirdiğimde sunulan hizmetten memnunum

%8
%8

%37

%35

%12

Tamamen katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Kararsızım

Kısmen katılmıyorum

Hiç katılmıyorum

%9

%8

%37

%34

%13

2010 2011

Anket soruları ve sorulara verilen cevaplar
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Şekil 6.32 Aralık 2012 BT birimi yöneticileri anketi sonuçları - 1 

 

 

Bu sorunların etkileri özellikle kullanıcı memnuniyeti ölçme konusunda görülmektedir. 

Kamu BT yöneticilerinin kullanıcı gereksinimini anlamak için yapılan çalışmalara 

önem verdikleri, bu konuda çoğu birimin birden çok çalışma yaptığı belirtilmiştir. 

Ancak, BT birimlerinin %71’i kullanıcı memnuniyetini düzenli olarak ölçmediklerini 

belirtmiştir (Şekil 6.33). 

Kaynak: Aralık 2012-Şubat 2013 Kamu BT Yöneticileri Anketi

Kullanıcı memnuniyeti sağlanması, ölçümü ve kullanım yoğunluğu ölçümü konularında kamu BT

yöneticisinin görüşü

%8

%14

%22

%30

%41

Bu konuda yetkimiz yoktur

Personel yeterli değildir

Sorun yoktur

Yönlendirme gereklidir

Ödenek bulunmamaktadır

BT birimi 

yöneticilerinin 

%59’u bu 

konularda sorun 

yaşadıklarını 

belirtmişlerdir1

1 Bir yöneticiye birden çok seçeneği seçme hakkı sağlanmıştır
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Şekil 6.33 Aralık 2012 BT birimi yöneticileri anketi sonuçları – 2 

 

 

6.2.5.1.2 YEREL E-DEVLET HİZMETLERİ 

 

Proje kapsamında yapılan Yerel Yönetim BT Yöneticileri Anketi:  

Proje kapsamında Türkiye’de belediyelerdeki BT yöneticilerinin e-devlet 

hizmetlerinin talebi ve arzı hususundaki çalışmalarının daha iyi anlaşılması için 

Şubat 2013 döneminde kapsamlı bir anket yapılmıştır. 36 belediyeden BT yöneticileri 

ankete katılmıştır. Ankette birebir görüşmelerde belediye BT yöneticilerinin 

karşılaştıkları sorunların genel olarak belediyelerde görülen sorunlar olup 

olmadıklarını tespit etme amaçlı sorular sorulmuştur. Sonraki bölümlerde anket 

sonuçları detaylı olarak incelenecektir. 

Kullanıcı görüşlerinin e-devlet hizmeti tasarımına dahil edilmesi konusunda 

belediyelerde de eksiklikler mevcuttur. Belediye BT yöneticilerinin %59’u kullanıcı 

Kaynak: Aralık 2012-Şubat 2013 Kamu BT Yöneticileri Anketi

Kullanıcı gereksinimlerini anlamak için 

yapılan çalışmalar1

1 Bir birim birden çok çalışma yapabilir

Kullanıcı memnuniyetini ölçme yöntemleri

%5

Farklı arayüzlerin

kullanıcılarla test edilmesi
%8

Uluslararası örneklerin

incelenmesi
%22

Odak grup çalışması %35

Anket %41

Kullanıcılara sistemin 

arayüzü test ettiriliyor
%43

Kullanıcılarla birebir

görüşmeler

Hiç çalışma yapılmıyor

%59

Sisteme bütünleşik rastgele

kullanıcılara sunulan anketler
%11

3 ayda bir anket 

yapılıyor
%19

Birkaç anket yapıldı %41

Bu konuda bir 

çalışma yapılmıyor
%30

Bu  çalışma çerçevesinde bulunan kullanıcı memnuniyeti anketleri TUİK

Yaşam Memnuniyeti anketindeki e-hizmet soruları, Araç ve Sürücü Bilgi 

Sistemi (ASBİS) projesi dahilinde yapılan anket ve e-Devlet Kapısı’ndaki 

e-Devlet Hizmetleri anketidir
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memnuniyeti, kullanım yoğunluğu ölçümü ve sağlanması konularında sorunlar 

olduğunu belirtmektedir. En çok belediye BT yöneticisi tarafından belirtilen sorunlar 

sırasıyla bu konuda personel eksikliği, yönlendirme eksikliği, bu konuda yetkili 

olmamaları ve ödenek yetersizliğidir (Şekil 6.34). 

Şekil 6.34 Belediyelerde kullanıcı memnuniyeti konusundaki sorunlar 

 

 

Bu sorunlara rağmen belediyeler kullanıcı gereksinimlerini anlamak için kapsamlı 

çalışmalar yaptıklarını belirtmiştir. Belediyelerin %58’i kullanıcılarla birebir 

görüşmelerle, %44’ü kullanıcılara yaptırılan ara yüz testleriyle, %36’sı anketlerle, 

%19’u odak grup çalışmalarıyla ve %8’i farklı ara yüzlerin kullanıcılara test 

ettirilmesiyle kullanıcı görüşlerinin e-devlet hizmet tasarımına dahil edilmesini 

sağladıklarını belirtmiştir. Belediyelerin %33’ü de hizmet tasarımında küresel 

örneklerden faydalandıklarını belirtmiştir. Kullanıcı gereksinimlerini anlama çalışması 

yapan belediyeler bu sayılan yöntemlerin ortalama yaklaşık 2’sinden 

faydalanmaktadırlar. Ankete katılan belediyelerin %8’i ise bu konuda hiçbir çalışma 

yapmadıklarını belirtmiştir (Şekil 6.35). 

Kaynak: Şubat 2013 Yerel Yönetim BT Yöneticileri Anketi

Kullanıcı memnuniyeti sağlanması, ölçümü ve kullanım yoğunluğu ölçümü konularında 

belediye BT yöneticisinin görüşü

%14

%17

%28

%31

%42

Ödenek yeterli değildir

Bu konuda yetkimiz yoktur/

başka bir birim bu konuda 

görevlidir

Yönlendirme gereklidir

Personel yeterli değildir

Sorun yoktur

BT birimi 

yöneticilerinin 

%58’i bu 

konularda sorun 

yaşadıklarını 

belirtmişlerdir
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Şekil 6.35 Belediyelerde kullanıcı gereksinimi belirleme ve kullanıcı memnuniyeti 
ölçme çalışmaları 

 

 

Kullanıcı gereksinimleri anlaşıldıktan sonra hazırlanan e-devlet hizmetlerinin kullanım 

kolaylığının sürekli geliştirilmesi için kullanıcıların hizmetin geliştirilmesi sürecine dahil 

edilmesi gerekmektedir. Fakat kullanıcı gereksinimlerini anlama konusunda kapsamlı 

çalışmalar yapan belediye BT yöneticileri kullanıcı memnuniyetini düzenli olarak 

ölçme konusunda aynı çabayı gösterememektedir. Belediye BT yöneticilerinin %53’ü 

bu konuda hiç çalışma yapılmadığını belirtirken, %30’u sadece birkaç anket yapıldığını 

belirtmiştir. 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği anketin bu 

konudaki sonuçları daha da çarpıcıdır. Ankete katılan belediyelerin %93’ü ve il özel 

idarelerinin %86’sı kullanıcı memnuniyeti araştırması yapmadıklarını belirtmiştir (Şekil 

6.36). 

Kaynak: Şubat 2013 Yerel Yönetim BT Yöneticileri Anketi

Kullanıcı gereksinimlerini anlamak için 

yapılan çalışmalar1

1 Bir birim birden çok çalışma yapabilir

Kullanıcı memnuniyetini ölçme yöntemleri

%44

%58
Kullanıcılarla birebir

görüşmeler

%33

Odak grup çalışması

%8

%8
Farklı arayüzlerin

kullanıcılarla test edilmesi

Kullanıcılara sistemin 

arayüzü test ettiriliyor

%36

Uluslararası örneklerin

incelenmesi

Anket 

%19

Hiç çalışma yapılmıyor

%30Birkaç anket yapıldı

Bu konuda bir 

çalışma yapılmıyor

%6

Sisteme bütünleşik rastgele

kullanıcılara sunulan anketler

3 ayda bir anket 

yapılıyor

%11

%53
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Şekil 6.36 Belediye ve İl Özel İdarelerinde kullanıcı memnuniyeti araştırmaları 

 

 

Ayrıca, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği anket sonuçlarına göre 

yerel yönetimler kullanıcı katılımını sağlamaya yönelik e-devlet hizmetleri de 

sunmaktadır. Belediyelerin nüfusa göre %87, adede göre %43’ü anket, oylama, 

forum gibi hizmetlerden en az birini elektronik ortamda sunmaktadır (Şekil 6.37) [86]. 

Vatandaş ve girişimlerin elektronik ortamda belediye ve il özel idarelerine erişmelerini 

sağlayacak sistemler (örn. istek ve şikayetleri elektronik olarak toplayıp, ilgili birime 

ileten sistemler) il özel idarelerinin neredeyse hepsinde bulunmasına karşın, çoğu 

belediyede bu sistemler bulunmamaktadır. Bu durum vatandaşların ve girişimlerin 

belediyeye ulaşmalarını ve görüşlerini aktarmalarını zorlaştırmaktadır. 

%93

%7

Araştırma yapmayan

Araştırma yapan

%86

%14

Araştırma yapmayan

Araştırma yapan

%100 = 2.666 belediye %100 = 81 İl Özel İdaresi

Kaynak: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Mart 2011, e-Devlet (Yerel) Uygulamaları Anketi Raporlaması

Belediyelerde kullanıcı memnuniyeti 

araştırması

İl Özel İdarelerinde kullanıcı memnuniyeti 

araştırması
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Şekil 6.37 Belediye ve İl Özel İdarelerinde katılımcılık çalışmaları 

 

 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Mart 2011 e-Devlet (yerel) uygulamaları anketi raporlaması

Belediyeler arasında İl özel idareleri arasında

%53
%47

Mevcut

Mevcut

değil

%6

%94

Mevcut

Mevcut

değil

Belediyeler arasında İl özel idareleri arasında

%63

%37

Mevcut

Mevcut

değil

%30

%70

Mevcut

Mevcut

değil

Belediye e-devlet hizmetlerinde katılımcılık

Yüzde, 2011

İstek ve şikayetleri elektronik olarak 

toplayıp, ilgili birime ileten sistemler

Resimli istek ve şikayetlerin elektronik ortamda 

belediyelere ulaştırılmasını sağlayan sistem

%57
%43

En az bir

hizmet

sunul-

makta1

Hiçbir

hizmet

sunulma-

makta

%13

%87
En az bir hizmet

sunulmakta1

Hiçbir hizmet

sunulmamakta

Belediye adedine göre Nüfusa göre

Belediyelerde yönetime katılımcı hizmetler

1 Online anket, online oylama, online interaktif tartışma ya da diğer katılımcı hizmetlerinden en azından biri sunuluyor
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7 e-Devlet Hizmetleri Arz İncelemesi 

e-Devlet hizmetleri arzındaki başarı düzeyi, kamu BT projelerine ve kamu birimlerinin 

bu projeleri hazırlama ve yürütmedeki yetkinliğine bağlıdır. Bütünleşik, kullanımı kolay 

çözümler ancak farklı kurumların dahil olduğu BT projelerinin başarıyla 

tamamlanmasıyla hayata geçirilmektedir. 

Küresel örneklere ve Türkiye özeline bakıldığında, kamu BT projelerinin zamanında 

ve bütçe dahilinde tamamlanması az rastlanan bir durumdur. Öncelik verilmiş kamu 

BT projelerinde dahi projelerin 5 yıldan daha uzun sürdüğü gözlemlenmektedir 

(Örnek çalışma: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi 

“TAKBİS” projesi). 

Genel İdare alanındaki kamu BT projelerinin bütçe ve planlanan süre dahilinde 

bitirilmeleri Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından incelenmiştir.  Genel 

İdare alanı Avrupa Birliği Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi bazı 

bakanlıkların, TBMM, Sayıştay Başkanlığı gibi kurumların yatırımlarını içermektedir. 

Genel İdare alanına dahil olmayan güvenlik hizmetleri, adalet hizmetleri, düzenleyici 

ve denetleyici kurumlar ve belediyelerin BT projeleri bu incelemeye dahil 

edilmemiştir. İncelenen verinin kapsamı sadece proje olarak nitelenebilecek BT 

yatırımlarıdır. Örneğin, donanım alımı ya da yazılım lisansı temini gibi BT yatırımlarını 

içermemektedir. Nitekim bu tip yatırımlarda satışı yapacak şirketle fiyat konusunda 

anlaşıldıktan sonra bütçe ya da planlanan sürenin dışına çıkılması ender görülen 

durumlardır. Ancak projelerin farklı BT donanımı, yazılımı ve iletişim sistemlerinin 

birlikte çalışmasını gerektirdiği durumlarda, projelerin bütçeyi ya da planlanan süreyi 

aşmaları daha çok gözlemlenmektedir. Bu tanıma uyan (yazılım, donanım ve iletişim 

sistemleri entegrasyonu içeren) kamu BİT projelerine 2007-2010 yılları arasında 583 

milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Kamu BİT projeleri toplam kamu BİT yatırımlarının 

göreceli düşük bir kısmını oluştursa da bu projelerin başarısı kamu BİT yatırımlarının 

ekonomik ve sosyal faydasının gerçekleşmesi için kritiktir. Bütünleşik ve kullanıcı 

odaklı hizmetler ancak BİT projelerinin başarılı yürütülmesiyle sunulabilir. Türkiye’de 

kamu BİT projelerinin sadece %24’ünün planlanan zaman ya da bütçe dahilinde 

bitirildikleri hesaplanmıştır. Ortalama proje tamamlanma süresinin 1-2 yıl arasında 

olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 7.1). Bu projelerle ilgili ayrı bir eksiklik ise projelere 

ayrılan ödeneğin ve gerçekleşen masrafların miktarlarının tam olarak bilinmemesidir. 

Bu durumun sebepleri 7.1.2.2 Proje İzleme Süreci kısmında açıklanmıştır. 
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Şekil 7.1 Kamu BT yatırımlarının bütçe ve planlanan süre dâhilinde gerçekleşmeleri 

 

 

Bu durum sadece öncelik sağlanmamış projeler için geçerli bir durum değildir. 

Kamunun 2003-2010 arasındaki dönemdeki en öncelikli BT projeleri e-Dönüşüm 

Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planına, e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem 

Planına ya da 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planına dahil edilmiş yeni bir 

e-devlet hizmeti sağlamaya, mevcut e-devlet hizmetlerinin entegrasyonunu 

sağlamaya ve diğer e-devlet hizmetleri için destek hizmetleri (acil durum merkezi gibi) 

sağlamaya yönelik projelerdir. Bu projelerden öncelikli görülmeye devam edenler bir 

sonraki eylem planına da dâhil edilmiştir. 2003 yılında hazırlanan e-Dönüşüm Türkiye 

Projesi Kısa Dönem Eylem Planı’ndaki bu tip projelerden %25’i, ve e-Dönüşüm 

Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı’ndaki bu tip projelerden %20’si, 2006 yılında hayata 

geçen Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planına dahil edilmelerine rağmen, 2012 sonu 

itibariyle mevzuat değişikliği gerekliliği, personel eksikliği, kurumlar arası eşgüdüm 

eksikliği gibi nedenlerden dolayı tamamlanmamıştır (Şekil 7.2). 

Kaynak: Bilgi Toplumu Dairesi, 2011 Bilgi Toplumu İstatistikleri kapsamındaki çalışma

Projenin 

bütçe ve süre 

dahilinde 

tamamlanma 

oranı

%24

Proje

sayısına 

göre

Proje

yatırımına 

göre

%35

Ortalama proje süresi 

(yatırıma göre 

ağırlıklandırılmış)

2 yıl

1 Bilgi Toplumu Dairesi tarafından hazırlanmıştır, tüm projeleri içermemektedir

Ortalama proje süresi 

(proje sayısına göre 

ağırlıklandırılmış)

1 yıldan fazla

Donanım ve yazılım lisansı alımları hariç 

BT projelerinin başarı oranı1 BT projelerinin ortalama süresi1

2007-2010 yılları arasında bitmesi planlanmış projeler
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Şekil 7.2 Kısa Dönem ve 2005 Eylem Planlarındaki BT projeleri 

 

Örnek çalışma: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Bilgi 

Sistemi (TAKBİS) Projesi 

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), tapu ve kadastro verilerinin üretimi, 

arşivlenmesi ve sayısal ortamda ilgili taraflara sunulmasını hedefleyen bir sistem 

olup, kamu BT altyapısının 4 temel omurga veritabanından biridir. 1997 yılında 

yatırım programına alınmış proje çalışmalarına 2000 yılında başlanmasına rağmen 

proje hâlâ öngörülen haliyle tamamlanamamıştır. 

TAKBİS projesinde kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve bu ihtiyaçlara uygun 

kadastro uygulama yazılımı geliştirilmesinde sorunlar yaşanmış, kadastro 

uygulama yazılımı birden çok kez geliştirilmesine rağmen henüz kurum tarafından 

kabul edilmiş bir kadastro yazılımı mevcut değildir. 26 Aralık 2000 tarihinde 

HAVELSAN A.Ş. ile imzalanan sözleşme ile başlayan TAKBİS I projesinde 

kadastro uygulama yazılımı geliştirilmiştir. 12 Eylül 2005 tarihinde tekrar 

HAVELSAN A.Ş. ile 3 yıllığına imzalanan sözleşmeyle başlayan TAKBİS II projesi 

Kaynak: Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı Değerlendirme Raporu (V) Mart 2010, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi, 

Şubat 2013, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2006-2010) Nihai Değerlendirme Raporu taslağı

Kısa dönem eylem planı ya da 2005 eylem planında başlatılıp 2012 sonu itibariyle tamamlanmamış eylemler

Eylem 

Birlikte 

çalışabilirlik 

standartları ve veri 

paylaşımı

Tarım bilgi sistemi

CBS altyapısı

Kamu bilgi 

sistemleri acil 

durum yönetimi

Sosyal güvenlik 

sis-temleri 

entegrasyonu

Entegre iş 

platformu

▪ VEPA (Veri Paylaşımı Altyapı Projesi) fizibilite çalışması 

tamamlanmış ancak proje tutarı yüksekliği ve 

mükerrerlik içerip içermediği konusundaki belirsizlikler 

yüzünden uygulanmamıştır

Tamamlanamama sebebi2

▪ Farklı birimlerin geliştirdikleri hizmetler olmuş ancak 

bütünleşik bir sistem kurulamamıştır

▪ Mevzuat değişikliği gereksinimi, teknik kurul üyelerinin 

bilgi, deneyim farkı ve yoğunluğu ve diğer kurumlarla 

çalışmadaki zorluklar yüzünden tamamlanamamıştır

▪ Mevzuat değişikliği gereksinimi, proje tutarı yüksekliği 

ve kurumlararası çalışma zorlukları yüzünden 

tamamlanamamıştır

▪ Mevzuat değişikliği gerekmektedir, Başbakanlığın 

sorumluluğunda sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili 

kuruluşların yetki, görev ve sorumluluklarının netleştirilmesi 

gerekmektedir.

▪ Mevzuat değişikliği gereksinimi, personel yetersizliği ve 

kurumlar arası eşgüdüm eksikliği yüzünden 

tamamlanamamıştır

Eylem planındaki BT projeleri1

1 Eylem planlarının e-devlet eksenindeki yeni bir e-hizmet üzerine çalışmalar, mevcut e-hizmetlerin entegrasyonunu sağlamak ve diğer e-hizmetler için destek 

hizmetleri (acil durum merkezi gibi) sağlamak gibi çalışmalar bu kapsama katılmıştır. Eylemlerin sınıflandırılması bu rapor kapsamında yapılmıştır

2 2010 Mart itibariyle tespit edilmiştir

%25

%20

Kısa Dönem Eylem Planı

2005 Eylem Planı
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kapsamında iki alt yükleniciyle iki yeni kadastro uygulama yazılımı geliştirilmiş, 

ancak bu iki yazılım kurum tarafından kabul edilmemiştir.  

Teknik şartnamelerin yazımında da sorunlar yaşanmıştır. TAKBİS I projesinde 

yazılımların fikri mülkiyet haklarının alınması teknik şartnameye dahil edilmemiş 

ve yüklenicide kalmıştır. Bu yüzden TAKBİS II projesi dahilinde TAKBİS I 

projesinin kaynak kodu ve bu kodun fikri mülkiyet hakları satın alınmıştır. TAKBİS 

III projesinde ise kurum TÜRKSAT’la projenin detaylı tanımı, muayene ve kabul 

usulleri yer almayan götürü usulle ödemelerin öngörüldüğü bir sözleşme 

imzalamıştır [87]. 

Kamu BT projelerinin planlanan zamanlarda bitirilememesi durumu yerel yönetimlerin 

ilgili projeleri için de geçerlidir. Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2006-2010) 

kapsamında yerel yönetimleri ilgilendiren ve yerel yönetimlerin koordine çalışmalarını 

gerektiren 3 eylemden (yerel yönetimlerde performans ölçümlemesi, yerel 

hizmetlerde e-dönüşüm ve yerel demokrasi programı) sadece birinde Şubat 2013 

itibariyle %20’den fazla ilerleme kaydedildiği görülmüştür [88]. 

Belediyeler ve İl Özel İdareleri de BT konusunda sıkıntıları olduğunun farkındadırlar. 

Belediyeler ve İl Özel İdareleri e-Devlet uygulamalarında farklı konular zorluk 

yaşandığı belirtmiştir. Bu zorluklardan en önde gelenlerinin belediyelerde uzman, 

altyapı/finansman ve bilgi/strateji eksikliği, il özel idarelerinde ise diğer devlet 

kurumlarıyla eşgüdümde yaşanan sıkıntılar, altyapı/finansman ve uzman eksikliği 

olduğu paylaşılmıştır (Şekil 7.3). 
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Şekil 7.3 Belediyeler ve il özel idarelerinin BT alanında belirttikleri sıkıntılar 

 

 

e-Devlet hizmetleri arzında kurumlar arası etkinlik kurum içi etkinlik kadar önemlidir. 

Kamu bu iki alanda da başarılı olamazsa bütünleşik hizmetlerin sunumunun aksaması 

muhtemeldir. Bu kapsamda e-devlet hizmetlerinin arzı; kurum içi ve kurumlar arası 

etkinlik bakımından ayrı ayrı incelenecektir.  

7.1 Kurum İçi Etkinlik 

Kurum içi BT etkinliği 5 ana bileşen bazında incelenecektir (Şekil 7.4). Öncelikle 

kurum stratejisi incelenecek ve bilişim teknolojilerinin bu strateji içindeki rolü 

anlaşılacaktır. Bu stratejinin uygulanmasında kullanılan bilgi teknolojisiyle ilgili 

süreçler arasından en sorunlu oldukları belirlenen proje karar, ihale ve proje yönetimi 

süreçleri incelenecektir. Süreçlerin yanında kurum içinde ve kurumlar arasında 

kullanılan BT ölçüt ve prensipleri değerlendirilecektir. Strateji, süreç ve teknolojilerle 

ilgili kararları alan yönetim yapısı ve son olarak tüm bu hususları etkileyen, kamu BT 

insan kaynağı politikaları incelenecektir. 

Yerel e-Devlet uygulamalarında yaşanan zorluklar1

Yüzde, 2011 

Belediyeler İl özel idareleri

26

57

34

18

23

32

47

59

Diğer

Konu iyi anlaşılmadan yasal gereklilik

yüzünden uygulamaya geçilmesi

Kurum içi koordinasyon sıkıntıları

Diğer kurumlarla koordinasyon

sıkıntıları

Düzenleyici işlem eksikliği

Bilgi/strateji eksikliği

Altyapı/finansman

Uzman eksikliği

41

63

21

32

27

38

46

42

Kaynak: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Mart 2011 e-Devlet (yerel) uygulamaları anketi raporlaması

En önemli 3 sebep

1 Dileyen  anket katılımcıları birden çok seçeneği seçmişlerdir

Katılımcılar ortalama yaklaşık 

3 sebep belirtmişlerdir
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Şekil 7.4 Kurum içi BT etkinliğinde kritik unsurlar 

 

 

Kurum içi BT etkinliğini anlamak için çeşitli kaynaklara başvurulmuştur. Kaynaklar 

arasında kamu kurum ve kuruluşlarının paylaştıkları veriler, yayımladıkları halka açık 

bilgiler, rapor kapsamında kamu bilgi teknolojisi yöneticileriyle yapılan anket ve 

omurga veritabanı yöneticileriyle ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları bilgi işlem 

yöneticileriyle yapılan görüşmeler, uluslararası kıyaslar, uzmanlarla görüşmeler 

bulunmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda kamu BT birimlerinin kurum içi 

etkinliklerinde aşağıdaki eksiklikler gözlemlenmiştir: 

 BT birimleri kurum stratejisinin geliştirilmesine kısıtlı bir katkıda 

bulunmaktadırlar ve bu durum BT birimlerinin stratejik birimler olarak 

görülmemesine, stratejiyi sahiplenmemelerine yol açmaktadır. 

 Dış kaynak kullanım süreçlerinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Projelerde iç 

kaynak ve dış kaynak kullanımına karar verme sürecinde, ilgili mevzuat 

yöneticileri dış kaynak kullanımına ya da iç kaynaklarla proje geliştirme yerine 

kamu ihale mevzuatından muaf kurumlarla çalışmaya teşvik edebilmektedir. 

▪ Farklı birimlerin katkısıyla 

oluşturulan ortak strateji

Süreç 

▪ Standartlaştırılmış 

etkin süreçler

Teknoloji 

▪ Ortak yazılım, 

donanım ve arayüz

standartları

▪ Bütünleşik hizmete 

uygun teknik 

altyapı

Organizasyon 

▪ Hızlı karar 

mekanizmalarına 

sahip BT odaklı 

organizasyon

İnsan kaynağı

▪ Yetkin, motivasyonu yüksek çalışanlar

Strateji1

2 3 4

5
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Bu kurumlarla yapılan sözleşmeler kamu ihale mevzuatından muaf oldukları 

için bu sözleşmelerin muayene ve kabul şartlarının nasıl hazırlanacağı 

konusunda kamu ihale mevzuatındaki gibi kapsamlı kurallar bulunmamaktadır. 

Mevzuatta kurum içi proje yönetim süreçleri belirlenmiş olsa da bu süreçlerin 

takibi yapılmamaktadır. Bu gözlemlere ek olarak mevcut kamu ihale 

mevzuatında BT yatırımlarına uygun olmayan hususlar bulunmaktadır. Ayrıca 

proje yönetiminin sürekli bir parçası olması gereken proje izlemesinde mevcut 

durumda sorunlar bulunmaktadır, çoğu kurum BİT projelerine dair Proje İzleme 

Raporlarını hazırlayıp Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesine 

ulaştırmamaktadır. 

 Kamuda bazı teknik ölçüt ve prensipler belirlenmekle beraber standartların 

kapsamı yeterince geniş değildir. Belirlenen ölçütler teknolojinin gelişimine 

paralel olarak sık güncellenmemekte ve ölçütlere uyum takip edilmemektedir. 

Kamuda AKKY üzerine çalışmalar yapılmakta olsa da kamuda açık kaynak kod 

kullanımı az sayıda örnekle sınırlı kalmıştır. 

 Kamu BT birimleri, yurtdışı örneklere kıyasla idari yönetim yapısında üst 

yönetimden daha uzaktadır. Merkezi teşkilatı ve bağlı kurumlarında birden 

fazla BT birimi olan kurumlar içinde BT eşgüdümünü sağlayan bir merkezi 

yapılanma bulunmamaktadır. 

 Kamu BT insan kaynağı politikaları, BT personeline özel sektöre kıyasla 

oldukça zayıf imkânlar sağlamaktadır. Bu politikaların başka bir sonucu da 

çoğu BT personelinin, KPSS dışında BT konusunda özel bir yazılı ya da sözlü 

sınava tabi olmadan kamuda çalışmaya başlamasıdır. Sıklıkla karşılaşılan bir 

başka sorun ise kamuda yaygın olarak görülen aynı ya da benzer iş 

tanımındaki personelin farklı maaşlarla çalışmasıdır. 

7.1.1 Kurumsal BT Stratejisi 

Kurumların stratejisinin belirlenmesi kritik öneme sahiptir. Stratejisi yanlış 

kurgulanmış bir kurum o stratejiyi ne kadar iyi uygularsa uygulasın başarılı olma 

ihtimali düşüktür. Stratejinin kendisi kadar strateji geliştirme süreci de önemlidir. 

Kurum ve kişiler katkıda bulunmadıkları süreçlerin sonuçlarını da sahiplenmekte 

zorluk yaşayabilirler [89]. Bu yüzden en iyi uygulamalarda strateji geliştirme sürecine 

farklı paydaşlar dâhil edilerek kurumdaki farklı birimlerin kurumun hedeflerini 

anlamaları, o hedeflere karar verilmesine katkıda bulunmaları ve bunun sonucunda o 

hedefleri sahiplenmeleri sağlanmaktadır. 
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Türkiye’de halihazırda kamuda çoğu kurum BT stratejisi hazırlayıp hayata 

geçirmemiştir. Çalışma kapsamında sadece Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi az 

sayıda kurumda BT stratejisi hazırlandığı fark edilmiştir. Bundan dolayı, kamu BT 

birimlerinin strateji geliştirme sürecine katılımlarıyla ilgili olarak, bulundukları kurumun 

stratejik planları incelenmiştir. Stratejik planlamanın uygulama sahasını ve şekillerini 

belirlemek için gerekli mevzuatın temelini, 24 Aralık 2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu oluşturmaktadır. Söz konusu Kanunda, 22.12.2005 tarih ve 5436 sayılı 

“Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca yapılan 

değişiklikle, kamu kurum ve kuruluşları performans esaslı bütçeleme sistemi içinde 

stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılınmıştır. 18.2.2006 tarihli 26804 sayılı Resmi 

Gazete’de Bakanlar Kurulu kararıyla yayımlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile çalışma prensipleri belirlenen 

Strateji Geliştirme Başkanlıkları, stratejik planları hazırlamakla yükümlü kılınmıştır. 

Türkiye’de kamu BT yöneticilerinin kurum stratejik planına katkıları, çoğunlukla 

üzerinde çalıştıkları projelerin detaylarını bildirmekle sınırlı kalmaktadır. Kamu BT 

yöneticileri anketinde, “Bağlı olduğunuz kurumun stratejik planının geliştirilmesine 

nasıl katkıda bulunuyorsunuz?” sorusuna katılımcıların %6’sı hiç katkıda 

bulunmadıklarını, %33’ü sadece üzerinde çalıştıkları projelerin içeriğini ve tahmini 

bitiş tarihlerini strateji birimiyle paylaştıklarını, kalan katılımcılar (katılımcıların %61’i) 

ise strateji dokümanına daha kapsamlı olarak katkıda bulunduklarını ve kurumdan 

birimlerine kurumun gelecek senedeki BT ihtiyaçlarının bildirildiğini belirtmiştir (Şekil 

7.5). 

İncelenen stratejik planlar da anket katılımcılarının çoğunun yanıtlarını 

desteklemektedir. Stratejik Planlarda mevcut BT altyapısından ve BT projelerinden 

bahsedilmiştir. BT proje hedefleri, proje bitiş tarihi seviyesinde bırakılmış, 

oluşturulacak BT sistemlerinin kullanım oranları ve kullanıcı memnuniyeti gibi 

performans hedefleri belirlenmemiştir [90]. 
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Şekil 7.5 Kamu BT birimlerinin kurum stratejisine katkıları 

 

 

Katılımcıların %39’unun stratejik planlama çalışmasına katılmamaları ya da katılsalar 

dahi bunun sadece yaptıkları projelerle ilgili strateji birimini bilgilendirmekten ileri 

gitmemesi, birimin kurum içinde nasıl algılandığını da etkilemektedir. Bu konuda kamu 

BT yöneticileri anketinde “Kurumunuzda Bilgi İşlem Dairesi nasıl algılanıyor?” sorusu 

sorulmuştur ve katılımcıların %35’i sorun olunca ulaşılan birim, %28’i ise diğer 

birimlerin belirttiği teknoloji projelerini gerçekleştirmekle yükümlü bir birim olarak 

görüldüklerini belirtmiştir. 

İncelenen Stratejik Planlarda yerel yönetimlerde de merkezi yönetime benzer 

sıkıntılar olduğu gözlemlenmiştir [91]. Merkezi yönetim Stratejik Planlarında olduğu 

gibi yerel yönetim Stratejik Planlarında da BT proje hedefleri proje bitiş tarihi ve proje 

kapsamı seviyesinde bırakılmış, oluşturulacak BT sistemlerinin kullanım oranları çok 

ender olarak hedeflere dâhil edilmiş, kullanıcı memnuniyetine ilişkin performans 

hedefleri belirlenmemiştir. Stratejiyle ilgili eksiklikler belediyeler tarafından da fark 

Kaynak: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5436 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun", 26179 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında 

yönetmelik’, Aralık 2012- Şubat 2013 Kamu BT Yöneticileri Anketi, kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planları

▪ Mevzuata göre "kamu idareleri; 

kalkınma planları, programlar, 

ilgili mevzuat ve benimsedikleri 

temel ilkeler çerçevesinde 

geleceğe ilişkin vizyon ve 

misyonları oluşturmak, stratejik 

amaçlar ve ölçülebilir hedefler 

saptamak, performanslarını 

önceden belirlenmiş göstergeler 

bazında ölçmek ve bu sürecin 

izleme ve değerlendirmesini 

yapmak amacıyla katılımcı 

yöntemlerle stratejik plan 

hazırlarlar"

▪ Katılımcılık vurgusu mevzuatta 

olmasına rağmen bilgi 

teknolojileriyle ilgili mevzuatta 

özel bir vurgu bulunmamaktadır

BT biriminin stratejik plana katkısı

Anket sonuçları

BT birimi strateji geliştirme 

sürecine katılmamaktadır

▪ İncelenen stratejik planlarda mevcut BT

altyapısından ve BT projelerinden bahsedilmiştir

▪ İncelenen planlarda BT proje hedefleri sadece 

proje bitirilme tarihi seviyesinde bırakılmış, 

projelerin kapsamı kullanım oranı ve kullanıcı 

memnuniyetiyle ilgili hedefler konulmamıştır

Kamu stratejisinde BT’ye sadece 

değinilmektedir

Projelerin 

içeriği ve 

bitiş tarihleri

%33

Yoktur %6

Daha detaylı 

katkılar
%61

Stratejik planlama mevzuatında BT

birimine değinilmemektedir

Bilgi İşlem stratejik bir birim olarak 

görülmemektedir

Diğer birimlerin BT birimi algısı1

Anket sonuçları

Stratejik teknoloji

çözümleri ortağı
%18

Teknoloji çözüm ortağı %20

Diğer birimlerin projelerini 

gerçekleştirmekle yükümlü birim 
%28

Sorun olunca ulaşılan birim %35

1 BT birimlerinin "Kurumunuzda Bilgi İşlem Dairesi nasıl algılanıyor?" sorusuna cevaplarını içerir.
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edilmiş, belediyeler bilgi ve strateji eksikliğini BT etkinliğini önleyen en önemli üçüncü 

neden olarak belirtmiştir [92]. 

Belediyelerde de merkezi yönetimde görülen BT biriminin stratejiye katkısıyla ilgili 

sorunlar mevcuttur. Yerel Yönetim BT Yöneticileri Anketi sonuçlarına göre, 

belediyelerin %8’i belediyelerinin stratejik planına katkıda bulunmadıklarını, %42’si 

katkılarının sadece proje başlangıç ve tahmini bitiş tarihlerinden ibaret olduğunu 

belirtmiştir. Belediye BT yöneticilerinin kalan %50’si stratejik plana daha kapsamlı 

katkı yaptıklarını belirtmiştir ancak incelenen planlarda bu katkılara rastlanmamıştır. 

Ayrıca diğer kurumlardaki BT birimi algısı da BT biriminin stratejinin yeterince aktif bir 

parçası olmadığını göstermektedir. Belediye BT yöneticilerinin %58’i birimlerinin 

“sorun olunca ulaşılan bir birim” ya da “Diğer birimlerin belirttiği teknoloji projelerini 

gerçekleştirmekle yükümlü bir birim” olarak görüldüğünü düşünmektedir. 

7.1.2 BT Süreçleri 

7.1.2.1 Proje Geliştirme Süreci 

Projelerde iç ve dış kaynak kullanımına karar verme sürecinde mevzuat, yöneticileri 

dış kaynak kullanımı ya da iç kaynaklarla proje geliştirme yerine kamu ihale 

mevzuatından muaf TÜRKSAT A.Ş., TUBİTAK, DMO gibi kurumlarla çalışmaya 

teşvik edebilmektedir. Bu kurumlarla yapılan projelerle ilgili kamu ihale mevzuatına 

ilişkin bir kural mevcut değildir. Bu yüzden bu projelerin sözleşmeleri kamu ihale 

mevzuatına uygun ihalelere göre muayene ve kabul şartları gibi alanlarda daha zayıf 

olabileceği düşünülmektedir.  

Proje geliştirmeyle ilgili kamu BT yöneticilerinin önünde 3 seçenek bulunmaktadır ve 

bu seçenekler şu şekilde değerlendirilebilir: 

 İç kaynak kullanımı: Yetkin BT personelinin kadroya alımı kamu imkânlarıyla 

zordur, zaman almaktadır ve proje yönetimi yöneticinin ciddi sorumluluk ve 

zamanını gerektirmektedir. Kamuda iç kaynak kullanımıyla ilgili bazı örnekler 

9.4 Kamu Kurumlarında BT Projelerinde İç Kaynak Kullanımı Örnekleri 

bölümünde incelenmiştir. 

 İhaleyle dış kaynak kullanımı: Kamu ihale mevzuatının ciddi yasal bağlayıcılığı 

bulunmaktadır [93]. Kamu ihale mevzuatının cezai yaptırımları öncelikli olarak 

rekabetin korunması amaçlıdır. Ayrıca, kamu ihale mevzuatı çeşitli 

sebeplerden dolayı BT projelerine uygun değildir, bu sebepler bir sonraki 

bölümde detaylı incelenecektir. Kamu ihale mevzuatının BT projelerine uygun 

olmaması ve ciddi yasal bağlayıcılığı bulunması kamu BT yöneticilerinin bu 
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mevzuattan muaf kurumlarla çalışmalarını daha kolaylaştırmaktadır Bu durum, 

kamu ihale mevzuatından muaf kamu alımların toplam kamu alımlarının 2011 

itibariyle yaklaşık %22’sini oluşturmasını açıklayan hususlardan biridir.  

 TÜRKSAT A.Ş. ve TÜBİTAK gibi kamu ihale mevzuatından muaf olarak diğer 

kamu kurumlarına hizmet sağlayabilen kurumlarla proje geliştirme: Proje 

geliştirmek isteyen kurum, kamu ihale mevzuatından muaf kuruluşlarla 

herhangi bir standarda bağlı kalmadan belli konularda çalışabilmektedir. 

Örneğin, TÜRKSAT A.Ş. ile e-devlet, TÜBİTAK’la araştırma geliştirme projeleri 

kamu ihale mevzuatından muaf olarak yapılabilmektedir. Başka önemli bir 

husus bu projelerin yüklenicisi TÜRKSAT A.Ş.’nin kendi alt yüklenicilerini 

seçerken kamu ihale mevzuatına bağlı olma zorunluluğunun olmamasıdır. 

Diğer proje geliştirme yöntemlerinin risk ve külfetleri göz önüne alındığında, 

TÜRKSAT A.Ş. ve TÜBİTAK yüklenici olarak diğer kurumlardan daha avantajlı bir 

konumdadırlar ve kamu BT yöneticilerine, en az riskli BT projesi geliştirme yöntemini 

sunmaktadırlar. Ancak TÜRKSAT’la ve TÜBİTAK’la yapılacak projeler kamu ihale 

mevzuatına tabi olmadıkları için, bu projelerle ilgili örneğin muayene ve kabul 

şartlarını kamu ihale mevzuatı belirlememektedir. Bunun sonucunda bu tip projeleri 

yürüten kamu BT yöneticileri sözleşme hazırlanması ve proje yönetimi hususlarında 

yol gösterici kapsamlı mevzuat olmadan hareket etmek zorunda kalmaktadırlar. 

Yukarıda belirtildiği üzere, TÜRKSAT A.Ş. ve TÜBİTAK gibi kamu ihale 

mevzuatından muaf olarak diğer kamu kurumlarına hizmet sağlayabilen kurumlarla 

proje geliştirme kamu BT yöneticisi açısından bakıldığında en avantajlı ve risksiz 

çözümdür. Ancak, bu muafiyetler e-devlet, araştırma geliştirme gibi belli başlı bazı 

alanlarda verilmiştir. Bunun dışındaki projeler için kurumlar ihale ve iç kaynak 

kullanımı yöntemlerini uygulamaktadır. İhaleyle dış kaynak kullanımı konusunda kamu 

ihale mevzuatının BT projelerine uygun olmaması kamu BT süreçlerini olumsuz 

etkilemektedir. İhale mevzuatının BT projelerine uygun olmamasına sağlayan önemli 

hususlar aşağıda sıralanmıştır: 

 Kamuda BT’ye özel bir alım şekli bulunmamaktadır. Kamu ihale mevzuatından 

muaf olan DMO’nun ana statüsünde yer alan mal ve hizmetler gibi alanlar 

arasında BT alımları bulunmamaktadır [94]. Bu sebepten kamu ihale 

mevzuatının BT projelerine uygunluğu önem arz etmektedir. 

 Bazı BT alımlarının hangi yönetmelik üzerinden yapılacağı net değildir. Kamu 

ihale mevzuatı yönetmeliklerinde yapım işleri, mal alımı, hizmet alımı ve 

danışmanlık olmak üzere 4 tip uygulama bulunmaktadır. Örneğin, yazılım 

lisansı alımlarının hangi kategoriden yapılacağı açık değildir. Bir örnek vermek 
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gerekirse, ABD’de BT proje büyüklüğüne göre, ayrı şablonlar ve ihale 

dokümanı hazırlamak için yazılım geliştirilmiştir [95]. 

 Kamu ihale mevzuatından muaf kurumlar bulunmaktadır. Mevcut ihale 

kanununa doğrudan 20’ye yakın, dolaylı olarak 40’a yakın kanun değişikliği ile 

müdahale edilmiş, muaf kurumlar tanımlanmıştır. DMO, TÜRKSAT A.Ş., 

TÜBİTAK gibi kurumlar kamu ihale mevzuatından muaf tutulmuştur. ABD ise 

DMO’ya benzer işlevleri olan Genel Hizmetler Yönetimi (General Services 

Administration) dışındaki kamu kurumlarına hizmet ya da ürünün tek bir 

sağlayıcısı olması, ihtiyacın acil olması, uluslararası anlaşmalara uyum 

zorunluluğu gibi sınırlı durumlar haricinde [96] böyle bir muafiyet 

sağlanmamaktadır. 

 Kamu ihale mevzuatı çoğunlukla maliyet odaklı olarak uygulanmaktadır. Çoğu 

kamu ihalesinin amacı belli kriterler dahilinde en ucuz fiyata hizmet ve ürün 

almaktır. Ancak, stratejik öneme sahip BT projelerinde proje maliyetine 

odaklanmak, projenin uzun vadedeki faydasının göz ardı edilmesine sebep 

olabilmektedir. Bu konuda kamu ihale mevzuatı fiyat dışı unsurların 

kullanılmasına izin vermektedir, ancak bu unsurlar kamu BT yöneticileri 

tarafından sık olarak kullanılmamaktadırlar. Fiyat dışı unsurlar içeren ihalelerde 

firma itirazlarıyla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) 

yasal statüsü nedeniyle belli kıstaslar dahilinde firmalardan gelen itirazları 

incelemeye alınması gerekmekte ve gelen itirazların değerlendirilmesi 1 ay 

kadar sürebilmektedir. Kamu BT yöneticileri 6 aydan uzun sürecek projelerin 

%59’unun birimlerine projenin başlama tarihinden 1 ay kala ya da daha geç 

bildirildiğini belirtmiştir [97]. Bu şartlarda hızla proje geliştirmeye başlamak 

isteyen yöneticiler, ihalelerdeki gecikmeleri mümkün olduğunca azaltmak 

isteyecek ve fiyat dışı unsurları ihalelerine dahil etmeyecektir. ABD örneğinde 

ise ihalelerde amaç en iyi ekonomik değeri yaratacak alımı yapmaktır. Bunun 

belirlenmesinde toplam fayda, tedarik harici maliyetler dâhil olarak 

düşünülmektedir [98]. 

 Kamu ihale mevzuatı modüler projelere izin vermemektedir. Kamu ihale 

mevzuatına göre bir bütün halindeki işin parçalara bölünerek ihaleye çıkılması 

yasaklanmıştır. Karmaşık bilgisayar sistemleri için tek ihale yapılmakta, ancak 

geliştirmesi 1 yıldan uzun sürecek projenin tüm özellikleri teknik şartname 

hazırlanma sürecinde bilinemeyeceği için teknik şartnamelerin muğlak 

bırakıldığı durumlar olmaktadır. ABD’de ise Devlet BGM’si projelerin en geç 3 

ayda bir sonuç sağlayacak şekilde parçalara bölünmesi gerektiğini belirtmiştir 

[99]. 
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 Proje süreleri çoğu zaman 1 yılı geçememektedir. Kamuda ödeneği olmayan 

hiçbir iş için ihaleye çıkılamamaktadır ve kamu kuruluşları 1 yıllık bütçe 

hazırlamaktadır5. Çözüm olarak bir yılı aşan projelerin maliyetlerinin çoğu, bir 

yıllık ihaleye yüklenmeye çalışılmaktadır ve bu da kamu açısından verimlilik 

problemleri ortaya çıkarabilmektedir. ABD Devlet BGM’si birimlerden kısa 

sürede çıktı üreten projelere ağırlık vermelerini istese de, özellikle BT 

donanımlarının(örneğin, dizüstü bilgisayar) bakım ve yenileme anlaşmalarının 

5 yıllık yapılmasını sağlayacak hazır anlaşmalara imkân tanınmaktadır [100]. 

 Kamu BT yöneticileriyle yapılan görüşmelerde hizmet alımı ihalelerinde kıdem 

tazminatının ödenmesi için gerekli miktarın ayrılmadığı durumlar olduğu 

belirtilmiştir. Bu durum tüm hizmet alımlarıyla ilgili bir durumdur ancak BT’de 

personel maaşları diğer bazı sektörlere göre daha yüksek olduğu için BT 

birimlerini daha çok etkilemektedir. Kamu ihale mevzuatına göre kıdem 

tazminatları diğer maliyetlerle birlikte sözleşme giderleri ve genel giderler 

kısmından karşılanmaktadır. Ancak kıdem tazminatları bu tazminatları 

karşılamak için ayrılan giderleri aşabilmektedir. Kıdem tazminatlarının bu 

tazminatları karşılamak için ayrılan giderleri aştığı durumlarda çalışanlar hukuki 

süreçlere başvurmak durumunda kalabilmekte, bu durum kamu kurumları, 

yükleniciler, çalışanlar ve adalet sistemi için ekstra idari yük ortaya 

çıkarabilmektedir [101]. 

 Kamu BT yöneticileriyle yapılan görüşmelerde yüklenicinin personeline asgari 

ücretten yüksek bir ücret verildiği birim fiyat hizmet alımlarında, bu personele 

mevzuata göre izin verilen ücret artışının yetersiz olabildiği belirtilmiştir. Birim 

fiyat hizmet alımlarının çoğunda yüklenici personeline verilen ücretin 

artırılmasını öngören hususların ihalelere dahil edildiği belirtilmiştir. Kamu ihale 

mevzuatına göre öngörülen bu ücret artışı asgari ücret üzerinden 

hesaplanmaktadır. Dolayısıyla asgari ücretin birkaç katı ücret alabilen BT 

personeline verilecek ücret farkı asgari ücret üzerinden hesaplanmakta ve 

personele aldığı ücrete göre düşük oranda zam yapılabilmektedir. Bunun 

sonucunda birim fiyat hizmet alımlarında çalıştırılan deneyimli personelin kamu 

BT projelerinde devamlılığını sağlamakta zorluk çekildiğini belirtmiştir. Bu 

durum tüm hizmet alımlarıyla ilgili bir durumdur ancak BT’de personel ücretleri 

 
5 5018 no’lu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 20 d) “Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan 

ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda 
yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır.” 
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diğer sektörlere göre daha yüksek olabildiği için BT birimlerini daha çok 

etkilemektedir [102]. 

İhale süreci tamamlandıktan sonra ya da iç kaynak kullanımına karar verildiğinde 

proje yönetim safhasına geçilmektedir. Kamu BT projelerinin yönetiminde mevzuatla 

belirlenmiş, bağlayıcılığı olan kamu BT proje süreç geliştirme standartları 

bulunmaktadır. Örneğin, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 

Temmuz 2012’de hazırlanan Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama 

Kılavuzu’nda zorunlu proje yönetim standartları belirlenmiştir. 5 milyon TL üstü 

projeler için yazılım geliştirme süreciyle ilgili teknik dokümanlara standart getiren 

SPICE, süreç geliştirme standardı CMMI ya da yazılım yaşam döngüsü boyunca 

izlenmesi gereken kalite standartlarını belirleyen AQAP 160 standartlarından birisinin 

kullanılması gerekmektedir. 5 milyon TL altı projelerde zorunlu kullanılması gereken 

standart TS ISO 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Standardıdır. Ancak, kamuda ana 

görevi bu tür işlerde standartlara uyumu takip etmek olan bir birim ve/veya süreç 

bulunmamakta ve standartlara uyumun hangi düzeyde olduğu ölçülmemektedir. 

7.1.2.2 Proje İzleme Süreci 

2013 Yılı Programının Uygulanması, Eşgüdümü ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu 

Kararı’na göre Yatırım Programındaki BİT projeleri üçer aylık raporlarla izlenir. 

Bakanlar Kurulu Kararı Madde 25 k) bendinde bu süreç detaylı olarak anlatılmıştır: 

“her bir bilgi ve iletişim teknolojisi projesi için Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi 

Projeleri Hazırlama Kılavuzunda yer alan Tablo 7.1 ile tüm harcama kalemleri 

itibariyle üçer aylık dönemler ve yıl içi katlanmış harcamayı gösterecek şekilde 

hazırlanacak Tablo 2’yi ve ayrıca Yatırım Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 

7’yi, (b) bendinde belirtilen dönemleri takip eden 30 gün içinde Kalkınma Bakanlığı’na 

iletecektir.” Ancak Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesiyle ve Kalkınma Bakanlığı 

Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Yatırımlar ve Proje 

Analiz Dairesi Başkanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda Bakanlar Kurulu 

Kararı’nda bahsedilen proje izleme raporlarının çoğunun Kalkınma Bakanlığı’na 

iletilmediği belirlenmiştir. Projelerin izlenmesindeki bu eksiklik projelerin etkinliğine ve 

verimliliğine etki edebilmektedir. 

BİT projeleri izlemesinde ve değerlendirmesinde önemli bir husus BİT’in Kalkınma 

Bakanlığında bir sektör olarak tanımlanmamış olmasıdır. Mevcut durumda kamu 

kurumları projelerin sektörünü belirtmekte ve projeler o sektöre bakan birime 

gönderilip değerlendirilmektedir. Bu durum BİT gibi farklı sektörler içinde etkinlik 

gösteren alanların değerlendirmesini, izlemesini ve ölçümünü zorlaştırmaktadır. Bu 
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konularda sağlıklı sonuçların alınması ancak diğer sektördeki çalışanların dikkat ve 

inisiyatifiyle sağlanmaktadır, BİT projelerinin kurumlarda BİT projesi olarak belirlenip 

doğrudan bu projeler üzerinde çalışan Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi’ne 

gönderilmesini sağlayacak altyapı henüz kurulmamıştır. 

Küresel örneklerle karşılaştırıldığında bu süreçte önemli başka bir husus proje 

performans değerlendirmeleriyle ilgili yol gösterici rehberlerin yayımlanmaması, 

sonuçlarının ölçülmemesi ve halka açık şekilde paylaşılmamasıdır. Örneğin, ABD’de 

BT projelerinde üst yönetim katılımıyla yapılan kurum içi performans 

değerlendirmeleri sonucunda 2010-2011 arasında yaklaşık 75 milyar dolarlık ABD 

federal hükümeti BT harcamalarında 900 milyon dolardan fazla, yani %1’den fazla 

tasarruf sağlandığı ölçülmüştür. Bu toplantılarda, projelerin kapsamını değiştirme, 

projeleri sonlandırma ya da proje yönetim yapısını ve modelini değiştirme kararları 

alınarak zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanmıştır. Bu faydanın sağlanmasında; 

performans değerlendirme sürecinin nasıl yürütüleceği üzerine bir rehber 

yayımlanması, kurumlara Aralık 2010’da 2011 Mart ayına kadar en az bir bu tip 

toplantı yapmaları hedefi konulması, 24 kurumdan 21’inin belirlenen süre içinde ilk 

toplantılarını yapmaları ve bu toplantıları proje yönetim sürecine dahil etmelerinin 

etkisi olmuştur [103]. 

7.1.3 Teknik Kılavuzlar ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı 

7.1.3.1 Teknik Kılavuzlar 

Kamudaki teknoloji kullanımında önemli noktalardan biri, teknoloji alanındaki 

ölçütlerin kılavuzlarla belirlenmesidir. Ölçütlerin belirlenmemesi, kurumların tecrübeli 

olmadıkları bir konuda uygulama geliştirirken mükerrer çaba sarf etmelerine, yanlış 

kararlar vermelerine ve farklı kurumlarda farklı teknolojiler kullanan uygulamalar arası 

entegrasyon sorunlarının doğmasına neden olabilmektedir. 

Türkiye’de, kamuda kullanılması gereken yazılım, donanım ve teknik ölçütler kapsamlı 

bir şekilde oluşturulmamıştır. Örneğin veri ve yazılım lisanslarının uyması gereken 

kurallar, tavsiye edilen donanım mimarileri, mobil uygulamaların geliştirileceği 

platformlar belirlenmemiştir. Mevcut ölçütleri belirleyen kılavuzlar sık 

güncellenmemekte ve ölçütlere uyum takip edilmemektedir. Kamuda teknik ölçütleri 

belirleyen 2 ana doküman yayımlanmıştır (Şekil 7.6). Birlikte Çalışabilirlik Esasları 

Rehberi, genel olarak yazılım ve yazılım geliştirme ölçütlerini belirlemeyi hedeflerken, 

Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu kamu kurumlarının internet sitelerinin 

görünümlerinin birbirleriyle uyumlu olmasını hedeflemektedir. İki belgeye uyum da 
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Başbakanlık genelgesi kapsamında zorunlu kılınmıştır, ancak Birlikte Çalışabilirlik 

Esasları Rehberi’ndeki ölçütlerin %60’ına yakınının bağlayıcılığı bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, dokümana uyum zorunlu kılınmasına rağmen, doküman çoğu standarda 

uyumu zorunlu kılmamıştır. 

Şekil 7.6 Teknik ölçütlere dair dokümanlar 

 

Bu dokümanların yöneticilere yol göstermek açısından faydalı oldukları 

düşünülmektedir. Kamu BT yöneticileri anketine katılan 37 yöneticinin %51’i Birlikte 

Çalışabilirlik Esasları Rehberi’nden faydalandıklarını belirtmiştir (Şekil 7.7). Ancak, bu 

ölçüt ve prensiplerde bazı eksiklikler mevcuttur: 

 Ölçütlerin kapsamı dışında kalan önemli BT kalemleri bulunmaktadır. Örneğin, 

veri ve yazılım lisansları, özellikle emtia sayılabilecek donanım ve donanım 

bakım anlaşmaları, mobil uygulamalar konularında ölçütler belirlenmemiştir. Bu 

nedenle kurumlar farklı uygulamalar izleyebilmektedir. 

 Dokümanlar sık güncellenmemektedir. Birlikte Çalışabilirlik Esasları 

Rehberi’nin ve Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu’nun son iki sürümü 3 

Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu

Amacı

▪ Kurumların teknik ortamda birlikte 

çalışabilirliğini sağlamak

▪ Kamu kurumları internet sitelerinde sunulması 

gereken asgari içeriğin ve sunum şekillerinin 

belirlenmesi

Sürüm

tarihleri

▪ Sürüm 2.0 Şubat 2009

▪ Sürüm 2.1 Mayıs 2012

▪ Sürüm 1.0 Ağustos 2006

▪ Ocak 2009’da daha kapsamlı Kamu Kurumları 

İnternet Siteleri Standartları ve Önerileri rehberi 

hazırlanmıştır

Mevzuat 

▪ Ağustos 2006 sürümüne uyum, 2007/4 tarihli ve 

26416 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında 

zorunludur

▪ Güncel sürüme uyum, 2009/4 Sayılı 

Başbakanlık Genelgesi kapsamında zorunludur

Uyumun 

sağlanması

▪ Bu rehberin 2006 versiyonuna uyum Birlikte 

Çalışabilirlik Esasları Rehberinin son 

versiyonunda zorunlu tutulmuştur

▪ Dokümanda uyumun ölçülmesi için bir kontrol 

listesi bulunmaktadır

▪ Ancak bu rehberin 2009 versiyonunun 

bağlayıcılığı bulunmamaktadır

▪ Çoğu norma uyum zorunlu tutulmamış, takdire 

bırakılmıştır

▪ Rehber’in uygulanmasına ilişkin genel 

koordinasyon Kalkınma Bakanlığı tarafından 

yürütülmektedir ancak bakanlık bünyesinde ana 

sorumluluğu bu olan bir birim bulunmamaktadır

Kaynak: Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi Sürüm 2.1 Mayıs 2012, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı Değerlendirme Raporu (V) Mart 2010

Kapsam 

▪ Dosya sunumu ve değişimi

▪ Ara bağlantılar

▪ Veri entegrasyonu ve içerik yönetimi

▪ Güvenlik

▪ Coğrafi Bilgi Sistemleri

▪ Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve yönetimi

▪ Kamu İnternet sitelerinin

– İçeriği

– Tasarımı

– Yayınlama esasları
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yıl arayla hazırlanmıştır. Bunların sonucunda, projelerde karşılaşılan özel 

durumlar ve yeni teknolojiler ölçütlere anında yansıtılmamaktadır. 

 Ölçütlere uyumdan sorumlu bir birim bulunmamaktadır. Birlikte Çalışabilirlik 

Esasları Rehberi’nde standartlara uyumun ölçülmesini sağlayacak bir kontrol 

listesi bulunmamaktadır. Bunun sonucunda ölçütlere uyum konusunda en son 

durumun ne seviyede olduğu bilinmemekte, ölçütlere uyum konusundaki 

gelişmeler takip edilememektedir. 

 Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi’ndeki ölçütlerin %59’u zorunlu değildir. 

Bu konularda ölçütlere uyum karar vericinin takdirine bırakılmıştır. 

Şekil 7.7 Ölçütlerdeki eksiklikler 

 

 

Yerel yönetimlerde teknik ölçütlere uyum konusunda da merkezi yönetim BT 

birimlerine benzer bir durum mevcuttur. Belediyelerin %54’ü, İl Özel İdarelerinin 

%22’si kullandıkları program ve yazılımların Birlikte Çalışabilirlik Standartları 

Rehberine uyumlu olmadığını belirtmiştir [104]. 

Kaynak: Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi Sürüm 2.1 Mayıs 2012, kamu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlarıyla görüşmeler, Aralık 2012- Şubat 2013 Kamu BT 

Yöneticileri Anketi

Teknik kılavuzlar sık 

güncellenmemektedir

▪ Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi’nin son iki versiyonu 

3 yıl arayla hazırlanmıştır

▪ Internet siteleri standartları dokümanı 2006’da 

hazırlanmıştır

Normlara uyum yeterince 

takip edilmemektedir

▪ Kılavuzlardaki esaslara uyumu takipten sorumlu bir birim 

bulunmamaktadır

Çoğu norma uyum 

zorunlu değildir

Teknik kılavuzlar tüm 

alanları kapsamamaktadır

▪ Veri ve yazılım lisanslarına dair normlar(örneğin veri 

lisanslarının tanımlanmış özel durumlar harici tüm kamuya 

açık olması) belirlenmemiştir

▪ Donanım ve bakım anlaşmalarına ilişkin normlar 

belirlenmemiştir

Kamu BT yöneticilerinin 

uyacakları normları 

belirlerken kullandıkları 

kaynaklar

Tedarikçi

firmalar
%46

Küresel

standartlar
%66

Diğer

kamu

kurumları

%49

Birlikte 

Çalışabilirlik 

Esasları 

Rehberi

%51

Birden çok 

normdan birinin 

seçilmesi zorunlu

%16

Zorunlu

%24

Üzerinde çalışılan

%4

Önerilen
%55

Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi’ndeki 

normların bağlayıcılığının dağılımı
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7.1.3.2 Açık Kaynak Kodlu Yazılım 

Açık Kaynak Kodlu Yazılımın (AKKY) bazı alanlarda kapalı kaynak kodlu yazılımdan 

daha yaygın kullanılmaktadır. Örneğin, internet tarayıcısı6 veya ağ sunucuları 

alanında tamamen ya da çoğunlukla açık kaynak kodlu yazılımlar, kullanıcıların çoğu 

tarafından tercih edilmektedir [105]. Bu yaygın kullanımın, AKKY’nin kullanıcıya 

sağladığı faydalar nedeniyle gerçekleştiği düşünülebilir. Bu yüzden, kamunun AKKY 

alanındaki yaklaşımı kamu BT etkinliğinde önem taşımaktadır. AKKY’yi Kapalı Kaynak 

Kodlu Yazılımla karşılaştırmak için pek çok husus [106] [107] göz önüne alınmaktadır:  

 Güvenilirlik: Sistemin kullanıcı müdahalesi olmadan ne kadar süre ayakta 

kalabildiği, 

 Kalite: Belirli bir kod bloğundaki hata sayısının azlığı, 

 Güvenlik: Yazılımın yetkisiz eylemlere (virüs, vb.) karşı ne kadar koruma 

sağladığı, 

 Esneklik: Yazılımın, kurumun özel ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap verebildiği ve 

farklı ortamlarda sorunsuz çalışıp çalışmadığı, 

 Proje Yönetimi: Yazılım geliştirme sürecinin iyi organize edilip edilmediği, 

 Açık Standartlar: Yazılım aracılığıyla oluşturulan dosyaların alternatif 

yazılımlarda kolaylıkla kullanılabilir olup olmadığı, 

 Vazgeçme Maliyeti: Bir yazılımdan başka bir yazılıma geçiş maliyetinin yüksek 

olup olmadığı, 

 Toplam Sahip Olma Maliyeti: Yazılımın kurulumu, idamesi ve vazgeçilmesi için 

gerekli maliyetlerin toplamı, 

 Bakım-İdame: Yazılıma destek sağlayacak şirketlerin bulunması, bakım ve 

idame maliyetlerinin kabul edilir seviyelerde olması, 

 Kullanıcı Dostluğu: Yazılımın kolay kullanıma ne kadar imkân sağladığı, 

yazılımla ilgili eğitim materyallerinin kalitesi ve kapsamı. 

AKKY yazılımları kullanım alanları ve olgunlukları farklı olduğu için ayrı ayrı 

değerlendirilmelidir. Ancak, AKKY yazılımlarının aşağıdaki alanlarda kapalı kaynak 

kodlu yazılımlara göre üstün olabileceği belirlenmiştir: 

 
6 Chrome tarayıcısının kodunun önemli kısmı Chromium projesi altında AKKY olarak paylaşıldığı için Chrome 

AKKY olarak kabul edilmiştir 
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 Güvenilirlik: İlgili yazılım alanına göre AKKY güvenilirliğinde ciddi farklar olsa 

da, örneğin; güvenilirliğin ön plana çıktığı internet sunucusu alanında AKKY 

pazarın çoğunluğuna hakimdir [108]. 

 Esneklik: AKKY çoğu zaman geniş kitlelere ve çok farklı kullanım alanları ve 

amaçlarına yönelik tasarlandığı için, kapalı kaynak kodlu yazılıma göre daha 

esnek olduğu alanlar bulunmaktadır. 

 Toplam Sahip Olma Maliyeti: Lisans maliyeti olmaması AKKY’ye bu alanda 

avantaj sağlamaktadır. AKKY’de kullanılan açık standartlar sayesinde 

vazgeçme maliyeti de Kapalı Kaynak Kodlu Yazılım’a (KKKY) göre daha 

düşüktür. Ayrıca, AKKY modeliyle geliştirilen yazılımın üzerine yeni 

geliştirmeler yapılması da düşük maliyetlidir. AKKY’de geliştirilen yazılımın 

kaynak kodu, alıcı kuruluşun yetkililerine teslim edilmekte ve yazılımcıların 

teslim ettiği yazılım üzerinde hiçbir telif hakkı kalmamaktadır. Bu yüzden, 

kaynak kod uluslararası standartlara uygun yazıldığı sürece firma bağımlılığı 

olmamakta, başka bir BT firması diğer firmanın AKKY’sini geliştirmeye devam 

edebilmekte, bu da rekabeti artırarak maliyeti düşürmektedir. Oysa kapalı 

kaynak kodlu yazılımda geliştirilen bir yazılımın üzerine bir geliştirme yapmak 

için o yazılımı sağlayan şirketle tekrar çalışmak gerekmektedir ve rekabet azlığı 

maliyeti artırmaktadır. 

Bu avantajların yanında, AKKY kullanımına geçilmeden önce dikkat edilmesi gereken 

bazı noktalar bulunmaktadır [109]: 

 Bakım-İdame: Birden çok kurumdan destek almak gerekebilmekte ya da 

destek alınacak kurum sayısı kısıtlı olabilmektedir. Bu durumlarda kurumlar 

kendi içlerinde yazılım desteği konusunda yetkinlik geliştirmek zorunda 

kalabilmektedir. 

 Kullanıcı Dostluğu: AKKY yazılımlarda son kullanıcı eğitim materyallerinde 

eksiklikler olabilmektedir. Bu konuda kurum içinde eğitim materyali 

hazırlanması, eğitim verilmesi gerekebilmektedir. 

AKKY konusunda Türkiye’deki çalışmalar, gelişmiş ülke örneklerinden farklılık 

göstermektedir. Küresel örneklerle kıyaslandığında, kamuda AKKY’nin yaygın 

kullanılmadığı görülmektedir. Bu yüzden AKKY’nin faydalarından kısıtlı bir şekilde 

faydalanılmaktadır. Türkiye, milli işletim sistemi konusunda çalışmalar yürütülen 

Venezuela [110], Filipinler [111], Çin [112] gibi az sayıda ülke arasındadır. ABD 

örneğinde ise kurumlar genellikle mevcut Linux sürümlerini kendi ihtiyaçları 
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doğrultusunda özelleştirerek çalışmaktadırlar. Örneğin, güvenli ve taşınabilir bir Linux 

sürümü sağlanması amacıyla Savunma Bakanlığı bir sürüm geliştirmiştir [113]. 

Milli işletim sistemi Pardus Türkiye’deki en büyük AKKY projelerindendir. TÜBİTAK-

BİLGEM bünyesinde Eylül 2003’te Pardus üzerinde çalışmalar resmen başlamıştır. 

2005’te Pardus’un ilk sürümü, 2007’de ikinci sürümü, 2011’de Pardus 2011 sürümü, 

2013’te de Pardus 2013 sürümü kullanıcıların ve kurumların kullanıma sunulmuştur 

[114]. Pardus kamunun finansal desteğiyle geliştirilmiştir; 2012 yılı sonuna kadar 

Pardus’a yaklaşık 13 milyon TL yatırım yapılmış, 2013’te de 2 milyon TL yatırım 

yapılması planlanmıştır. Pardus’un 2011 itibariyle 200 bin kullanıcı tarafından tercih 

edildiği tahmin edilmektedir [115]. 2013’te kamuda Pardus’un yayılmasını 

desteklemek için bir çağrı merkezi kurulmuştur. Kamu kurumlarında AKKY ve 

Pardus’dan faydalanan kurumlara örnekler aşağıda sayılmıştır [116]: 

 Adalet Bakanlığı 2007 yılından beri merkez ve taşra teşkilatının tamamında 

açık kaynak kodlu bir ofis yazılımı kullanmaktadır. Ofis yazılımına ait lisans 

giderlerinden 2011 yılına kadar yaklaşık 50 milyon TL tasarruf sağlandığı 

kaydedilmiştir. Ayrıca, tüm taşra teşkilatında açık kaynak kodlu bir e-posta 

sunucusu yazılımı kullanılmaktadır ve bu sayede yaklaşık 1 milyon TL tasarruf 

edilmiştir. Kurumda anlık mesajlaşma yazılımları ile ağ tabanlı forum ve 

portallar için de AKKY kullanılmaktadır [117]. 

 EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurulu) Aralık 2009 itibariyle açık kaynak 

kodlu yazılım göçü planlaması konusunda sözleşme imzalamış ve çalışmalara 

başlamıştır. 2012 sonu itibariyle bu projenin değerlendirildiği bir uygulanabilirlik 

analizi henüz gerçekleştirilememiştir [118]. 

 Milli Savunma Bakanlığı sunucularında ve kullanıcı bilgisayarlarında Pardus 

kullanmaktadır. Bu bakanlıkta 9.500 kullanıcı Pardus’tan faydalanmaktadır 

[119]. Bu sayede lisans bedellerinde yaklaşık 2 milyon ABD doları tasarruf 

sağlanmıştır. 

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Linux tabanlı açık kaynak kodlu sunucular 

kullanmakta ve kullanıcı bilgisayarlarında Pardus çalıştırılmaktadır. 

 İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmesi merkez ve çevre ofislerinde yaklaşık 

1500 bilgisayarın Pardus’a göçü tamamlanmıştır [120]. 

Pek çok kamu kurumunun uzun süre emek harcanarak oluşturulan Pardus milli 

işletim sistemini kullanmamasının nedenleri arasında, kamu idaresinin Pardus’un 

geliştirilmesi süreci boyunca kamu kurumlarını kanun, yönetmelik, genelge 
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bağlamında Pardus göçüne hazırlayıcı, teşvik edici veya bağlayıcı çalışma yapmamış 

olması gösterilebilir.  

Milli işletim sistemi geliştirilmesine rağmen, gelişmiş ülke örnekleriyle 

karşılaştırıldığında Türkiye’de AKKY kullanımı düşük seviyede kalmaktadır. Örneğin, 

İngiltere’de 2004 yılından beri kamuda AKKY kullanımına ağırlık verilmiştir. 2009 

itibariyle sadece kamu sağlık teşkilatında 300 binden fazla kullanıcıya Linux altyapısı 

üzerinden hizmet verilmektedir ve ortaokulların %25’inde en az bir AKKY kullanan 

bilgisayar kurulmuştur [121]. Kullanımın artması için kamu kurumlarına AKKY 

kullanımında yol gösterecek rehberler hazırlanmış [122] ve AKKY kullanımını artırmayı 

hedefleyen bir yol haritası kabul edilmiştir. 

7.1.4 BT Yönetim Yapısı 

Kamu idari hiyerarşisinde BT ile sorumlu birimlerin, kurumun yönetim yapısındaki 

konumu ve üst yönetimle olan iletişimi, yürütülen BT projelerinin etkinliği için 

önemlidir. Örneğin kamu BT Yöneticileri anketine katılan tüm yöneticiler ihale teknik 

şartnamelerinin muğlak kısımlar içermekte olduğunu belirtmiştir. Bu kısımların muğlak 

yazılmasının en önemli nedenlerinden biri üst yönetim ve teknik şartname sonucunda 

üretilecek projeyi kullanacak birimin projeyi yeterince sahiplenmemesidir [123]. 

Ankette teknik şartnamelerde muğlak hususlar olduğunu belirten BT yöneticilerinin 

%39’u bunun nedeninin ihalesi yapılan projeyi kullanacak birimin projenin içeriğini 

ihaleden önce detaylı olarak anlatmaması, %31’i üst yönetimin proje içeriğini ihale 

yapıldıktan sonra değiştirmesi, %23’ü ihalesi yapılan projeyi kullanacak birimin proje 

içeriğini ihale yapıldıktan sonra değiştirmesi olduğunu belirtmiştir7. Ayrıca BT biriminin 

üst yönetim ve proje sahibi birimlerle olan iletişimi de yeteri kadar gelişmiş değildir. 

Geliştirmesi 6 aydan uzun sürecek BT projeleri BT birimlerine birimlerin %25’inde son 

anda bildirilmekte, birimlerin %34’ündeyse projenin başlaması gereken tarihten 

sadece bir hafta önce bildirilmektedir [124].Bu sorunların BT birimin idari hiyerarşideki 

konumunun iyileştirilmesiyle biraz azalacağı düşünülmektedir. 

Kamu BT yöneticileriyle yapılan görüşmelerde üst yönetimin projeleri sahiplenmesinin 

projelerin başarısında önemli rol oynadığı belirtilmiştir. Ancak, Türkiye’de kamu BT 

yöneticileri kurumsal hiyerarşide, siyasi iradeyi temsil eden bakanın üç ya da dört 

kademe altında, çoğu zaman müsteşar yardımcısına ya da idari hiyerarşide daha 

düşük mevkideki bir yöneticiye bağlı bir şekilde çalışmaktadır. ABD örneğinde ise BT 

 
7 Bir yöneticiye birden çok seçeneği seçme hakkı verilmiştir 
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biriminin genellikle doğrudan bakan ya da müsteşara bağlı olduğu görülmektedir 

(Şekil 7.8). 

Şekil 7.8 BT birimlerinin idari yapıdaki konumları 

 

 

Yerel yönetimlerde de bilgi teknoloji birimlerinin idari hiyerarşideki konumları merkezi 

yönetime benzerlik göstermektedir. Belediye başkanı, BT birimi yöneticisinden idari 

hiyerarşide genellikle 3 kademe yukarıdadır. ABD’de ise belediye başkanı, BT birimi 

yöneticisinden idari hiyerarşide 1 ya da 2 kademe yukarıda bulunmaktadır. Örneğin, 

Los Angeles ve San Francisco belediyelerinde BT birimi doğrudan belediye 

başkanına bağlıdır (Şekil 7.9). 

Kaynak: Kurumların internet siteleri, Resmi Gazetede 18 Şubat 2006’da 26804 sayıyla yayınlanan ‘‘Strateji geliştirme birimlerinin çalışma usul ve esasları’’ 

hakkında yönetmelik

3

3

3

3

3

3

3

4

Strateji geliştirme birimleriyle

ilgili mevzuata göre Yönetim

Bilgi Sistemi Dairesinin konumu

Maliye Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

İçişleri bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığı

Ulaştırma Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığı

Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı1

Kalkınma Bakanlığı

Türkiye ABD

Türkiye’de BT

birimleri 

genelde 

müsteşar 

yardımcısına 

bağlıyken, 

ABD’de genelde 

Bakana ya da 

Müsteşara 

bağlıdır
1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

Enerji Bakanlığı

Eğitim Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Devlet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Vatan Güvenliği

Bakanlığı             

Savunma Bakanlığı

Hazine Bakanlığı

İşgücü Bakanlığı

Tarım Bakanlığı

Bağlı olduğu birim

Bakan

Bakan

Bakan

Müsteşar

Müsteşar

Müsteşar

Müsteşar

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar Yardımcısı

Yönetim Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü 

Müsteşar 

Yardımcısı

Müsteşar 

Yardımcısı

Müsteşar 

Yardımcısı

Müsteşar 

Yardımcısı

Müsteşar 

Yardımcısı 

Müsteşar 

Yardımcısı

Strateji Geliştirme 

Başkanlığı

Bağlı olduğu birim

Birimin idari 

hiyerarşide 

bakana uzaklığıBakanlık

Birimin idari 

hiyerarşide 

bakana uzaklığıBakanlık

1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde ana BT birimi olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün idari hiyerarşide bakana uzaklığı paylaşılmıştır
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Şekil 7.9Belediyelere bağlı BT birimlerinin idari hiyerarşideki konumları 

 

 

Birden çok birimin benzer konularda çalıştığı alanlarda eşgüdümün sağlanması kritik 

öneme sahiptir. Bakanlıklar incelendiğinde, her bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili 

kurumlarda BT alanında çalışan çok sayıda birim olduğu görülmektedir. Örneğin, 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

bulunmaktadır. Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü bünyesinde de birer BT birimi bulunmaktadır. İlgili ve ilişkili kurumlar da 

hesaba katıldığında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde 

10’dan fazla BT birimi bulunmaktadır (Şekil 7.10). Ayrı kurumlar altında çalışan bu 

birimlerin büyüklük ve üstlendikleri görevler itibariyle kendi bilgi işlem birimleri olması 

doğal ve gerekli görülse de, bakanlığa bağlı farklı kuruluşlar arasında BT konusunda 

bakanlık düzeyinde eşgüdümü sağlamakla yükümlü uzmanlaşmış bir birim olmaması, 

kurumlarda bilgi teknoloji birimlerinin daha çok silolar halinde ayrık bir şekilde 

çalışmasına yol açmaktadır.  

Kaynak: Kurumların internet siteleri

3

3

3

3

3

Adana

Bursa

İzmir

Ankara

İstanbul

▪ ABD’de belediyelerdeki bilgi teknolojileri birimleri idari hiyerarşide belediye 

başkanı yardımcısına ya da belediye başkanına bağlıdırlar

▪ Türkiye’de ise bilgi teknolojileri birimleri genellikle belediye başkanına bağlı 

genel sekreterin yardımcılarından birine bağlıdırlar

2

1

2

1

2

2

New York

Los Angeles

Chicago

Dallas

Houston

San Francisco

Genel Sekreter 

Daire Yardımcılığı

Bağlı olduğu birim

Birimin idari hiyerarşide 

belediye başkanına uzaklığı

Büyükşehir 

Belediyesi

Bağlı olduğu 

birim

Birimin idari hiyerarşide 

bakana uzaklığı

Büyükşehir 

Belediyesi

Genel Sekreter 

Yardımcısı

Genel Sekreter 

Yardımcısı

Genel Sekreter 

Yardımcısı

Genel Sekreter 

Yardımcısı

Belediye Başkanı 

Yardımcısı

Belediye 

Başkanı

Belediye Başkanı 

Yardımcısı

Belediye Başkanı 

Yardımcısı

Belediye Başkanı 

Yardımcısı

Belediye 

Başkanı

Türkiye ABD
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Şekil 7.10 Bakanlıklara bağlı BT birimleri 

 

 

Bu bütünleşik çalışma eksikliğinin yatırımlarda mükerrerliğe, bilgi, çözüm ve en iyi 

uygulamaların paylaşımında aksaklıklara ve dolayısıyla verimsiz çalışmaya yol açması 

muhtemeldir. Bu yüzden, gelişmiş ülkelerde 2000’li yıllarda bakanlıklar ve 

belediyelerde de merkezi yönetimde olduğu gibi bir BGM birimi oluşturulmuştur. 

Örneğin, ABD’de çoğu bakanlık ve kamu kurumunun bir BGM’si bulunmakta, ABD 

Devlet BGM’si de kurumsal BGM’lerden oluşturulmuş bir gruba başkanlık etmektedir 

[125]. Bu grup, Bilgi ve Düzenleme Ofisi başkanı, kamu ajanslarının BGM’leri, 

istihbarat birimlerinin BGM’si ve askeriye BGM’sinden oluşmaktadır. 

7.1.5 BT İnsan Kaynağı 

İnsan kaynağı; geniş kapsamlı ve liderlik yetkinliği, çalışanların yetkinliği, motivasyon, 

eşgüdüm, sorumluluk, performans yönetimi gibi alt alanları olan bir konudur. Raporun 

bu bölümünde, sadece kamuda BT personelini ilgilendiren insan kaynağı politikaları 

incelenecektir. 

Kaynak: Kurumların internet siteleri

Sağlık Bakanlığı 10+

Milli eğitim

Bakanlığı
10+

İçişleri

Bakanlığı
10+

Ulaştırma

Denizcilik

ve Haberleşme 

Bakanlığı

10+

Bakanlığa bağlı, ilişkili ve ilgili 

kurumlara bağlı BT birimi sayısı

1 Devlet Hava Meydanları İşletmesi

2 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Merkez birim

Örnek BT Birimleri

▪ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

▪ Haberleşme Genel Müdürlüğü Bilgi 

Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

▪ Karayolları Genel Müdürlüğü Bilgi 

Teknolojileri Daire Başkanlığı

▪ SHGM Bilgi İşlem Birimi

▪ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

▪ Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi

▪ Personel Genel Müdürlüğü Bilgi 

İşlem Dairesi

▪ NVİGM2 Nüfus İstatistikleri 

Daire Başkanlığı

▪ NVİGM2 Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı

▪ İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Evrak ve Elektronik Hizmetler 

Şube Müdürlüğü

▪ Dernekler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem 

Bürosu

▪ Emniyet Müdürlüğü- Bilgi Teknolojileri 

Dairesi Başkanlığı

▪ Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 

Bilişim Teknolojileri ve Ar-Ge 

Dairesi Başkanlığı

▪ PTT Teknik İşler ve Otomasyon 

Daire Başkanlığı

▪ DHMİ1 Elektronik Dairesi 

Başkanlığı

▪ TCDD Bilgi İşlem

▪ BTK Bilişim Sistemleri Daire Başkanlığı

▪ TURKSAT Bilişim İş Geliştirme ve 

Proje Yönetim Birimi

▪ TURKSAT Bilişim Sistemleri ve

Bilgi Güvenliği

▪ Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 

Genel Müdürlüğü

▪ Bilgi İşlem Grup Başkanlığı

▪ Sağlık Bilgi Sistemleri Genel 

Müdürlüğü

▪ İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilişim 

Daire Başkanlığı

▪ Halk Sağlığı Kurumu İstatistik ve 

Bilgi İşlem Daire Başkanı

▪ Kamu Hastaneleri Kurumu Bilgi 

Sistemleri ve Yönetimi Daire 

Başkanlığı

▪ Kamu Hastaneleri Kurumu 

Teknik Hizmetler Daire 

Başkanlığı

▪ Kamu Hastaneleri Kurumuna 

bağlı hastane Bilgi İşlem 

Birimleri

▪ Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü Tele-Sağlık Daire 

Başkanlığı

▪ İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 

Bölümleri

▪ İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri 

Bilgi İşlem Birimleri
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Yetkin BT personelini kamu kurum ve kuruluşlarına çekmek ve onların bu kurum ve 

kuruluşlarda etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak, kamunun BT etkinliğinin önemli 

gereksinimlerinden birisidir. Örneğin, belediyelerde uzman eksikliği BT etkinliği 

önündeki en önemli engel olarak sayılmıştır [126]. 

Kamu kurumlarında BT insan kaynağı yönetiminin mevcut durumunu açıklayabilmek 

için kamu insan kaynağı kadrolarının kısa bir açıklamasını yapmak faydalı olacaktır. 

Kamuda A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki önemli personel grubu bulunmaktadır. 

A Grubu kadroların maaşları da genellikle B grubu kadrolara göre daha yüksek 

olmaktadır ancak bu maaş politikası kurumdan kuruma değişmektedir. 

A Grubu memurlar performanslarına bağlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarının idari 

yapısında daha yüksek mevkilere atanabilmektedir. Örneğin, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Uzman/Uzman Yardımcılığı, Kalkınma Bakanlığı Uzman/Uzman 

Yardımcılığı, Mali Hizmetler Uzman/Uzman Yardımcılığı, Müfettiş Yardımcılığı, 

Kaymakam adaylığı gibi kadrolar A grubu kadrolardır. 

B Grubu kadroların ise kamu idari yapısında yükselme imkânı bulunmamaktadır. Bu 

kadrolarda çalışanların A Grubu kadroya geçmeleri için 2 yılda bir düzenlenen 

KPSS’ye 35 yaşını doldurmadan önce girerek, A grubu kadro için gerekli şartları 

sağlamaları gerekmektedir. Örneğin; kütüphaneci, bilgisayar işletmeni, çözümleyici, 

arşiv memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ), memur, koruma ve güvenlik 

görevlisi, hemşire, mühendis, hizmetli gibi kadrolar B grubu kadrolardır [127]. 

Kamuda BT personeli için sadece B grubu kadro bulunmaktadır ve bu yüzden kamu 

idaresinde yükselmek isteyen kamu BT personelinin 35 yaşından önce KPSS’de 

başarılı olup, A grubu kadroya geçmesi gerekmektedir. Bu durum kamu BT 

birimlerinde 3 önemli probleme yol açmaktadır: 

 Yetkin personel kaybı: Yetkin personel maaşını ya da kamu idaresinde 

yükselme imkânını A Grubu kadroya geçerek artırmak isterse kamu BT 

birimlerinden ayrılması gerekmektedir. 

 Personele yapılan yatırım israfı: Birimden ayrılan personel teknik bilgisini 

kullanmayacağı için bu personele verilen eğitimler israf olmaktadır. 

 Üst yönetimin zaman kaybı: Yetkin personelini sürekli kaybeden bir bölümün 

yönetimi daha da güç olmaktadır. 

7.1.5.1 Kamu BT Personeline Sağlanan İmkânlar 
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Kariyer ilerlemesi ya da yüksek maaş hedefleyen adaylar için kamu BT kadrolarının 

çekiciliği düşüktür. Bu durum personele sağlanan imkânların üç önemli birleşeniyle 

açıklanabilir: 

 Maaş: Maaş çalışanlar için iş seçiminde hem özel sektörde hem de kamuda en 

önemli kıstaslardandır ve kamu özel sektöre kıyasla BT personeline düşük 

maaş vermektedir. Kamu kurumlarında, yabancı dil gibi kıstaslara göre 

değişmekle birlikte, kadrolu BT çalışanları genellikle 2.000-3.500 TL [128] aylık 

brüt maaş almaktadır8. Özel bir teknoloji şirketinde ise giriş seviyesindeki 

yazılım mühendisi için aylık brüt maaş 4.000-6.000 TL aralığındadır [129]. 31 

Aralık 2008’de Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu kurum ve kuruluşlarının 

büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sözleşmeli bilişim personeli istihdamına 

ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik” ile büyük ölçekli BT birimlerine 

yüksek maaşlı sözleşmeli personel alma hakkı tanınmıştır. BT birimlerinin bu 

imkândan yararlanabilmeleri için en az 5 bin kullanıcıya sahip uygulamaları 

olması, uygulamalarının en az bin birimde ya da il ve ilçelerin üçte birinde 

kullanılması, yazılım hizmetlerinin merkezi sunulması, acil durum merkezine 

yedekleme yapılması, felaket durumunda devamlılık sağlanabilmesi gibi 

hizmetleri verebilmesi gerekmektedir. Yasada belirtilen tüm kriterleri 

gerçekleştiren bilgi işlem birimleri maaşları Maliye Bakanlığınca belirlenen 

tavan ücretten düşük olacak şekilde bu yönetmelik dahilinde sözleşmeli 

personel işe almaktadırlar. Bu mevzuata dayanan uygulamalar sık 

görülmemektedir. Kamu BT yöneticileri anketine katılan yöneticilerin %74’ü bu 

mevzuattan yararlanmadıklarını belirtmiştir [130]. Bu uygulamanın sık 

görülmemesinin 2 temel nedeni mevcuttur. İlk olarak kamu BT birimlerinin 

hepsi bu kriterleri sağlayamayacağı için bu uygulama bazı kamu BT 

birimlerinde görülmemektedir. Ayrıca bu konuyla ilgili görüşülen BT yöneticileri 

bazı BT personeline diğer BT personelinin birkaç katı maaş imkanı tanıyan bu 

düzenlemenin iş barışına zarar vereceğini, bu yüzden tercih etmediklerini 

belirtmiştir. 

 Kariyer imkânı: Bir önceki bölümde belirtildiği gibi BT personeli B grubu 

kadrodadır ve bu kadrodaki personelin yükselebilmesi için 35 yaşından önce 

KPSS’ye girerek A tipi kadroya geçmesi ve BT üzerine çalışmayı bırakması 

 
8 Kamu personel maaşları hakkında başka bir husus bu konuda Resmi Gazete’de 2 Kasım 2011 tarihinde 

yayımlanan 666 sayılı KHK’yla değişiklik yapıldığı, bu değişikliğinde Anayasa mahkemesi tarafından kısmi iptal 
edildiğidir. Ancak bu durum kamu BT personeli özelinde değil, genel olarak kamu personelini ilgilendiren bir 
durumdur. 
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gerekmektedir. Oysa özel sektörde, BT birimi müdürü ya da kurumun BGM’si 

olmak gibi fırsatlar sunulmaktadır. 

 İş güvencesi: Kamu, kadrolu personele sektördeki en iyi iş güvencesini 

sağlamaktadır. Özel sektörde işten çıkarma önündeki idari engeller kamuya 

göre azdır. Bazı kurumlarda belirli bir zaman aralığında performansı, belirli bir 

seviyeden daha düşük olan personel işten çıkarılmaktadır. Kamuda bu tip 

uygulamalara rastlanmamaktadır. 

7.1.5.2 Kamu BT Personeli Seçme Sistemi 

Kamu BT personeli seçme sisteminin iki önemli eksikliği bulunmaktadır. Çoğu kurum, 

BT personelini mülakatsız kadroya almakta, BT yeteneği sadece mezun olunan 

bölüm ya da alınan sertifikalarla ölçülmekte, mezuniyet not ortalaması, personel 

adayının geçmiş BT çalışmalarının niteliği gibi önemli faktörler hesaba 

katılmamaktadır. 

Kamuda sözleşmeli personel istihdam süreci daha esnektir, ancak çoğu kamu BT 

personeli sözleşmeli değil, kadroludur [131]. 

BT personelinin dahil olduğu B grubu kadrolar ise KPSS’de genel yetenek ve genel 

kültür sınavının sonucunu belirten P3 puan türünde yeterli puanı alan ve kadro için 

aranılan şartların tamamını taşıyan adaylara açıktır. Şartlar kadroya göre değişmekle 

birlikte, örneğin; çözümleyici kadrosu için mezun olunması gereken fakülteler, bu 

fakültelerden mezun olmayan adayların programlama üzerine almaları gereken 

sertifikalar ve İngilizce konuşma şartları belirlenmiştir [132]. 

Adaylar KPSS Tercih Kılavuzu’nda tercih ettikleri kurumları ve kadroları belirttikten 

sonra puanları ve tercihleri çerçevesinde ÖSYM tarafından bilgisayar ortamında 

kurumlara yerleştirilmektedir. Adaylara başka bir sınav ya da mülakat 

yapılmamaktadır. Ancak, askeri kurumların sivil memur kadrolarına eleman alınması 

gibi bazı durumlarda B grubu kadrolarda alımlar ÖSYM’nin ataması dışında 

yapılmaktadır. Kurumsal alım denilen bu alım yöntemi mevzuatında açıkça belirtilmiş 

kurumlar da KPSS sonucunu esas almakta, ancak buna ek olarak yazılı veya sözlü 

sınavlar yapıp kuruma alım kararını tüm bu verilerin ışığında vermektedir. Kurumsal 

alım kamuda istisnadır ve kurumların çoğu B grubu kadrolarda merkezi alım 

yapmaktadır. 

7.1.5.3 Kamu BT Personeli Sınıflandırması 

Kamu BT personeli kadroları konusunda üç durum dikkat çekmektedir: 
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 Kamu BT personeli arasında aynı iş tanımına sahip personelin farklı maaş 

alması kamu BT birimlerinde görülmektedir. 

 Kamu BT personeli kadrosu altında çalışan ve BT’yle ilgili görevi olmayan 

personel bulunmaktadır. 

 Kamu BT kadroları altında çalışmayan ama genellikle BT üzerine çalışan 

personel bulunmaktadır.  

İlk durum iş barışını, ikinci durum ise kamu BT personeli verilerinin güvenilirliğini 

etkilemektedir. 

Kamu BT personeli arasında aynı iş tanımına sahip personelin farklı maaş alması 

durumunun kaynağı, kamu BT personel kadrolarının birbirlerine iş tanımı olarak 

benzemesi, ancak maaş olarak farklılık göstermesidir. 2010 yılında Kalkınma 

Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından yapılan araştırmada bu durum tespit 

edilmiştir. Araştırmaya göre çözümleyici ve benzer unvanlar arasında yılda 3 bin 

TL’ye kadar maaş farkı olabilmektedir. 2012’ye gelindiğinde de benzer iş tanımındaki 

personele farklı maaş verilmesi durumunun devam ettiği gözlenmiştir (Şekil 7.11). Bu 

çalışma kapsamında yapılan kamu BT yöneticileri anketine göre bu durum BT 

birimlerinin %77’sinde görülmektedir. BT birimlerinin %35’inde personelin %0-%30 

arası bu durumdan etkilenmekte, %42’sinde ise daha yüksek oranda personel bu 

durumdan etkilenmektedir.  
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Şekil 7.11 Aynı iş tanımına sahip çalışanların farklı maaş ve haklara sahip olması - 
2012 

 

 

Yine aynı anket sonucuna göre yöneticilerin %51’i BT’yle ilgili olmayan kadrolarda BT 

üzerine çalışan personeli olduğunu, %53’ü ise BT’ye ait kadrolarda BT’yle ilgili bir 

görevi olmayan personelin çalıştığını belirtmiştir (Şekil 7.12). 

SOURCE: Devlet Personel Başkanlığı, 2012 Aralık, Aralık 2012-Şubat 2013 Kamu BT Yöneticileri Anketi

Benzer unvan sayısı

2012 Benzer unvanlarÜnvan

2

5

3

Programcı

Programcı 

yardımcısı

Uzman 

programcı

▪ Program yardımcısı

▪ BİM programcı yardımcısı

▪ Sistem programcısı

▪ Uygulama programcısı

▪ Bilgisayar programcısı

▪ Çözümleyici programlayıcı

▪ BİM programcısı

▪ Baş programcı

▪ Şef programcı

▪ Uygulama programcısı 

uzmanı

Aynı iş tanımına sahip birden çok unvan bulunmaktadır …

Aynı iş tanımına sahip, aynı görevi yapan personelin 

farklı maaş ve kadrolarla çalışması personelinizin 

yüzde kaçını etkiliyor?

Personelimiz 

bundan etkilenmiyor

%23

Personelin 

%50’den 

fazlası etkileniyor

%18

Personelin %30-%50’si 

etkileniyor

%24

Personelin

%0-%30 

arası etkileniyor

%35

… bu durum aynı BT biriminde aynı görevi yapan 

personelin farklı maaş alması durumunu artırmaktadır
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Şekil 7.12 BT personeli sınıflamasındaki sıkıntılar 

 

 

Belediyelerde de personel sınıflandırmasında aynı sıkıntılar yaşanmaktadır. Belediye 

BT yöneticilerinin %61’i BT’yle ilgili olmayan kadrolarda olup da BT üzerine çalışan 

personelleri bulunduğunu, %33’ü ise BT’yle ilgili olmayan görevlerde çalışan 

personelin BT ile ilgili kadrolar altında çalıştıklarını belirtmiştir (Şekil 7.13). 

Kaynak: Aralık 2012-Şubat 2013 Kamu BT Yöneticileri Anketi

BT üzerine çalışmayan ama BT kadroları altında 

çalışan personele sahip birimlerde bu personel 

kadronun yüzde kaçını oluşturuyor?

Bu sorunun 

olmadığı 

birimler
%47,0

%50’den fazlası

%5,0 %20-50 arası

%16,0

%0-20 arası%32,0

BT personeliniz BT kadroları altında çalışıyorlar mı? 

BT kadroları 

altında çalışıyorlar

%49,0

BT ile ilgili 

olmayan 

kadrolar altında 

çalışıyorlar

%51,0

BT üzerine çalışmayan personelin BT kadroları 

altında çalışması

Anket cevapları

BT personelinin farklı kadrolar altında çalışması

Anket cevapları
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Şekil 7.13 Belediyelerde BT personeli sınıflamasındaki sıkıntılar 

 

 

Belediyelerde BT personeli arasında aynı iş tanımına sahip, aynı görevi yapan 

personelin farklı maaş ve kadrolarla çalıştığı da olmaktadır. Yerel yönetim BT 

yöneticileri anketine göre belediye BT birimlerinin %69’unda bu durum görülmektedir 

(Şekil 7.14). 

%61

%39

Bulunmaktadır

Bulunmamaktadır

Kaynak: Şubat 2013 Yerel Yönetim BT Yöneticileri Anketi

%33

%67

Bulunmaktadır

Bulunmamaktadır

BT’yle ilgili bir görevi olmayan ama BT

kadrolarında yer alan personel

BT’yle ilgili olmayan kadrolarda olup BT üzerine 

çalışan personel
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Şekil 7.14 Belediyelerde aynı iş tanımına sahip, aynı görevi yapan BT personelinin 
farklı maaş ve kadroyla çalışmasının yaygınlığı 

 

 

7.1.5.4 Kamu BT Personeli Kurumlar Arası Transfer Programları  

Mevcut durumda, personelin farklı kurumlara transfer olması konusunda BT 

personeline özel bir uygulama bulunmamaktadır. BT personelinin kurumlar arası 

geçişi diğer personele benzer şekilde yürütülmektedir. Farklı bakanlıklarda istihdam 

edilmek, personelin farklı problemler üzerinde çalışmasını, kendini geliştirmesini ve 

motivasyonunun artmasını sağlayabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde, örneğin 

Fransa’da, BT personelinin farklı kurumlarda çalışmasını kolaylaştırıcı uygulamalar 

bulunmaktadır. Fransa’da kurumlardaki açık pozisyonların detaylı tanımları ve 

sorumluları kamuya açık bir internet sitesinde paylaşılmaktadır (Şekil 7.15). 

Danimarka’da da kamu BT personeli Maliye Bakanlığı’na bağlı kamu BT (Statens IT) 

birimine bağlı çalışmaktadır. Bu birimin personeli, diğer tüm bakanlıklara hizmet 

vermektedir ve personel farklı bakanlıklardaki uygulamaları yakından görme fırsatı 

bulmaktadır.  

Kaynak: Şubat 2013 Yerel Yönetim BT Yöneticileri Anketi

Personelin 

%30’dan azı

etkileniyor

%38

%31

Personel bu 

durumdan etkilenmiyor

%11Personelin 

%30-%50’si arası

etkileniyor

%19

Personelin 

%50’den fazlası

etkileniyor

Aynı iş tanımına sahip, aynı görevi yapan personelin farklı maaş ve kadrolarla 

çalışması personelinizin yüzde kaçını etkiliyor?
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Şekil 7.15 BT personeli için kurumlar arası geçiş programları 

 

 

7.2 Kamu Kurumları Arası Etkinlik 

Kurumların kendi içinde etkin çalışmasının yanında, kurumların birlikte etkin bir 

eşgüdüm içinde olması da e-devlet hizmetlerinin arzı için önem teşkil etmektedir. e-

Devlet Kapısı’nda en çok kullanılan 25 uygulama incelendiğinde, bu uygulamaların 

%88’inin en az üç bakanlığın ortak çalışması sonucu sunulan hizmetler olduğu dikkat 

çekmektedir (Şekil 7.16). Diğer hizmetler için de en az iki kurum (e-Devlet Kapısı 

hizmetini veren TÜRKSAT A.Ş. ve hizmeti sunan kurum) birlikte çalışıp hizmetin e-

Devlet Kapısı üzerinden sunulmasını sağlamaktadır. Ayrıca, yüksek ekonomik ve 

sosyal fayda sağlayan hizmetlerde, pek çok kurumun eşgüdümü gerektiği 

gözlemlenmiş, bu konuda SOYBİS örneği detaylı incelenmiştir. 

Kaynak: Aralık 2012’de uzmanlarla görüşmeler, Aralık 2012 Devlet Personel Başkanlığı görüşmesi

BT personeli kurumlararası transfer politikası

Türkiye 
▪ BT personeli kurumlararası transfer programı bulunmamaktadır

▪ Personel ayrılacağı ve gideceği kurumların onayıyla kurum 

değiştirebilir

Fransa 
▪ Kamu kurumlarındaki açık pozisyonlar, detaylı iş 

tanımlarıyla birlikte bir kamu portalında duyurulmaktadır

▪ Personel ayrılacağı ve gideceği kurumların onayıyla kurum 

değiştirebilir

Danimarka 
▪ BT personeli Maliye Bakanlığı’na bağlı kamu BT biriminde 

(Statens IT) çalışmaktadır, bu birimin onayıyla farklı 

bakanlıklarda hizmet verebilmektedir
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Şekil 7.16 e-Devlet Kapısı’nda sunulan en çok kullanılan 25 hizmetin kurumların 
eşgüdümü açısından incelenmesi 

 

 

Bir başka önemli husus eşgüdüm sıkıntısının özellikle kurumlar arası elektronik 

ortamda veri akışı sağlanmasında hissedilmesidir. Kamu BT yöneticilerinin %94’ü 

elektronik ortamda başka kurumlardan veri akışı sağlarken zorluk çektiklerini 

belirtmiş, bunun nedenleri arasında da kurumların verilerini açma konusundaki 

isteksizlikleri, kurumlarda bu konuda kiminle görüşülmesi gerektiğinin bilinmemesi, 

kurumların elektronik altyapıları arasındaki uyumsuzluklar ve hangi kurumun hangi 

veriyi sağladığının bilinmemesi gibi çoğunlukla eşgüdüme bağlı faktörlerden 

bahsetmiştir  [133]. 

 

Örnek çalışma: Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’nin (SOYBİS) kurumlar arası çalışma 

yönünden incelenmesi  

SOYBİS vatandaşların muhtaçlık tespitinde kullanılmakta olup, mükerrer 

Kaynak: TURKSAT

Bu hizmetlerin sunumunda 

kurumlar, e-Devlet kapısına 

entegrasyon için 

TÜRKSAT’la çalışmışlardır

22 hizmet %88 3 hizmet%12

Bu hizmetlerin sunumunda 

kurumlar, Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğü’yle; MERNİS

entegrasyonu,  e-Devlet kapısı 

entegrasyonu için 

TÜRKSAT’la çalışmışlardır

En çok kullanılan 25 e-Devlet Kapısı hizmeti

2012
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yardımları önlemektedir. Türkiye genelinde 81 il ve 892 ilçede 973 Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sistemi kullanmakta, mükerrer yardım 

verilmesini önlemektedir. Muhtaçlık tespiti için proje kapsamında çok sayıda kamu 

kurum ve kuruluşuyla entegrasyon sağlanması gerekmiştir. Bu entegrasyonlar 

sonucu 10’dan fazla kurumdan sorgulama yapılmaktadır. Kullanılan örnek veriler 

ve sağlayan kurumlar aşağıda özetlenmiştir [134]: 

 İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden adres 

ve nüfus-aile-kişi kayıt bilgileri, 

 İŞKUR’dan İŞKUR kaydı, işsizlik sigortası, kısa çalışma ödeneği ve iş kaybı 

tazminatı alıp almama durumu, 

 Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden muhtaç aylığı durumu, 

 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nden evde 

bakım aylığına ilişkin bilgi, 

 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nden şartlı nakit 

transferi, gelir getirici proje ve diğer yardımlara dair bilgiler, 

 SGK’dan sosyal güvence, sağlık hizmetleri ve 2022 sayılı Kanuna göre 

maaş yardımına dair bilgiler, 

 Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan vergi mükellefiyeti ve araç sahipliği bilgisi, 

 Sağlık Bakanlığı’ndan yeşil kart durumu, 

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden gayrimenkul bilgisi, 

 Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs ve kredi bilgisi, 

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi’nden arazi varlığı, ekili 

arazi varlığı, tarımsal destekler ve hayvan sayısı. 

 

7.2.1 Kurumlar Arası BT Stratejisi Eşgüdümü 

Kamu BT stratejisinin gerçekçi ve öngörülü bir şekilde, etkilenen tüm paydaşların aktif 

katılımıyla oluşturulması kurumların başarısı için kritik öneme sahiptir.  

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-

2010 dönemi için kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, özel sektörün ve 

STK’ların katılımıyla hazırlanmıştır. Bu stratejinin Vatandaş Odaklı Hizmet ve Kamuda 

Modernizasyon eksenleri kamu BT stratejisi olarak değerlendirilebilir. 
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2006 yılında hayata geçen Bilgi Toplumu Stratejisi ile birlikte Bilgi Toplumu Stratejisi 

Eylem Planı’nı da hazırlanmış ve bu eylem planının ilerlemesi değerlendirme 

raporlarıyla takip edilmiştir. 

Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi’nin yenilenmesi hazırlıkları kapsamında yer verilen 8 

eksenden biri olan Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik ekseni, kamu 

BT stratejisi olarak nitelendirilebilir. Politika ve strateji düzeyindeki bu çalışmanın 

dışında, Bilgi Toplumu Stratejisi’nin Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik 

ekseninin eylem planına dönüştürülmesi ve eylemlerin ilgili kamu birimleri 

eşgüdümünde uygulanmasının sorumluluğu Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Bu görevlendirme, 28102 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’deki (KHK) şu kısımda 

yapılmıştır: “Bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde; ilgili kamu kurum 

ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve eşgüdümü sağlayarak e-Devlet hizmetlerinin 

kapsamı ve yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu hizmetlere ilişkin eylem 

planlarını hazırlamak, eşgüdüm ve izleme etkinliklerini yürütmek, gerekli 

düzenlemeleri hazırlamak ve bu kapsamda ilgili etkinlikleri koordine etmek.”. Bu 

Kanun Hükmünde Kararnamede daha fazla detay sağlanmamış, örneğin Bilgi 

Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının sonuçlarının değerlendirmesinin hangi birim 

tarafından yapılacağı açıkça belirtilmemiştir. Bu KHK öncesi Bilgi Toplumu Stratejisi 

Eylem Planı’nın gerçekleşmesinin izlenmesi ve ölçümü, Kalkınma Bakanlığı Bilgi 

Toplumu Dairesi tarafından kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan çalışmalar ışığında 

yapılmaktaydı. Bu tip belirsiz hususlar bulunması kamu BT stratejisi konusundaki en 

önemli eksikliklerden biridir ancak bu belirsiz hususların giderilmesi konusunda 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda bir mevzuat çalışmasına 

başlanmıştır [135]. 

Tespit edilen başka bir eksiklik stratejinin uygulanmasının eksik kaldığı durumlarda 

çözüm üretilmesini sağlayan platform olan e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu’nun Kasım 

2011’den beri toplanmamasıdır. e-Dönüşüm Türkiye projesinin en üst seviyede 

yönlendirilmesi ve izlenmesi amacıyla kurulan bu kurulun toplanmaması kamu BT 

stratejisi eşgüdümünü zayıflatmıştır. 

Stratejiyle ilgili önemli bir diğer husus da stratejinin hazırlanması ve uygulanmasından 

ayrı kurumların sorumlu olmasıdır. Kamu BT stratejisi Kalkınma Bakanlığı’nda bir 

müsteşar yardımcısına bağlı Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 

hazırlanırken, uygulamasından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda bir 

müsteşar yardımcısına bağlı Haberleşme Genel Müdürlüğü sorumludur. Bunun 
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yanında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) da aldığı kararlarla kamu BT 

stratejisine katkıda bulunmaya başlamıştır. 2013 Ocak ayında yapılan 25. BTYK 

kararları arasında “e-Devlet Organizasyonu Yönetim Modeli Çalışmalarının Yapılması” 

konusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, görevlendirilmiştir. 

Bakanlığın Başbakanlık, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, 

TÜBİTAK, TÜRKSAT gibi paydaşlarla birlikte çalışarak bu çalışmanın sonuçlarını altı 

ay sonra yapılacak olan 26. BTYK toplantısında görüşülecek şekilde hazırlamasına 

karar verilmiştir. BTYK daha detaylı olarak Ek: Türkiye’de Kamuda BT Kullanımı Kısa 

Tarihçesi kısmında incelenmiştir. 

Kamuda BT kullanımı konusunda en iyi uygulamalara sahip ülkelerden biri olan 

Danimarka’da bu yapılanma farklıdır (Şekil 7.17). Danimarka’nın kamuda BT 

konusunda Avrupa’daki önderliği, vatandaşların BT kullanımından anlaşılabilir. 

Danimarka’da 2012’de yapılan ankete göre vatandaşların %69’u kamuyla iletişim için 

gerekli formları internetten doldurmaktadır ve Danimarka bu konuda 32 Avrupa ülkesi 

arasında 2. sıradadır. Danimarka’da kamu BT stratejisinin geliştirilmesinden, bu 

stratejinin eylem planına aktarılmasından ve eylem planının eşgüdümünden 

Elektronik Ortama Geçiş Ajansı (Digitaliseringsstyrelsen) sorumludur. 
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Şekil 7.17 Kamu BT stratejisinin eşgüdümü ve Danimarka örneği 

 

 

Belediyelerde BT Stratejisi eşgüdümü, merkezi yönetimden daha zayıf bir durumda 

bulunmaktadır. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı’nda (2006-2010) kamu BT 

stratejisi kapsamındaki 61 eylemden sadece 3’ü özellikle yerel yönetimlerle ilgilidir. 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, yerel yönetimlerle ilgili bu 

eylemlerin eşgüdümü konusunda görevlendirilmiştir. Ancak, bu üç eylem 2012 sonu 

itibariyle bitirilememiştir. 2012 sonu itibariyle bu eylemlerden birinin, Yerel 

Hizmetlerde e-Dönüşüm eyleminin, tamamlanma oranı %40-60 seviyesindeyken 

diğer iki eylemin tamamlanma oranı %0-20 seviyesindedir. Ayrıca, yerel yönetimler 

arasında ortak BT ölçütleri oluşturulması, vatandaş odaklılığı sağlayacak temel 

ilkelerin ortaya konulması ve izlenmesi tek merkezden yapılmamaktadır. Örneğin 

belediyelerin geliştirecekleri bir bütçeleme yazılımının zaten diğer belediyeler 

tarafından geliştirilip geliştirilmediğini öğrenebilecekleri bir kaynak bulunmamaktadır. 

Bu durum belediyelerdeki mükerrer yatırım miktarını artırmaktadır. Belediye BT 

yöneticilerinin %75’i belediye BT projelerinde kesinlikle mükerrerlik olduğunu 

düşünmektedir (Şekil 7.18).  

Kaynak: Bakanlık internet siteleri

Mevcut organizasyon

1 Haberleşme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve

koordinasyonu sağlayarak e-Devlet hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu hizmetlere ilişkin eylem planlarını hazırlamak, koordinasyon ve

izleme faaliyetlerini yürütmek, gerekli düzenlemeleri hazırlamak ve bu kapsamda ilgili faaliyetleri koordine etmek

2  Kamu Bilgi Teknolojileri Birimi’nin hizmet vermediği bakanlıklarda kurumdaki BT birimi kurum BT operasyonundan sorumludur

Kurumun 

sorumluluğu

Türkiye Danimarka 

Kamu BT stratejisi 

belirlenmesi ve takibi

Kamu BT eylem planı

BT yatırımları koordinasyonu

BT koordinasyonu

Kamu BT operasyonu

Diğer 

birimler

Diğer 

birimler

UDH

Bakanlığı

Kalkınma 

Bakanlığı
Kamu BT

birimleri

Haberleş-

me G.M.

Bilgi 

Toplumu D.

Müsteşar

Müsteşar Y.

Maliye 

Bakanlığı

Kamu Bilgi 

Teknolojileri 

Birimi

Elektronik 

ortama geçiş 

ajansı

Müsteşar

Müsteşar Y.

Diğer 

Bakanlıklar

2 2

1

1
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Şekil 7.18 Belediyelerde mükerrer BT yatırımları konusundaki çalışmalar 

 

 

Belediyelerin %75’i bu konuda mükerrerliği önlemek için çevre belediyelerle 

görüşmekte ancak tüm belediyeleri kapsayan bir çalışma yapılmamaktadır. 

Örneğin, il ve ilçe belediyeleri yapılan anketlerde CBS alanında yatırım yaptıklarını 

belirtmektedir (Şekil 7.19). Bu yatırımların koordineli bir şekilde yapılması 

durumunda maliyetlerden tasarruf edilebileceği düşünülmektedir. 

Kaynak: Yerel Yönetim Bilgi Teknolojileri Yöneticileri Anketi Şubat 2013

%25

%75

Fark ettiğimiz bir 

mükerrerlik olmadı

Mükerrerlik 

kesinlikle vardır

Diğer %19

Çevre belediyelere

sorulmakta
%75

Bu konuda

çalışma 

yapılmamakta

%36

BT projelerinde mükerrerliği önlemek için 

BT yöneticilerinin yaptıkları çalışmalar1

BT projelerinde mükerrerlik konusunda 

yöneticilerin görüşleri

1 Bir katılımcıya birden çok seçeneği seçme şansı verilmiştir
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Şekil 7.19 Belediyelerin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) alanına yatırımları 

 

7.2.2 Kurumlar Arası En İyi Uygulama ve Ortak Çözüm Paylaşımı 

7.2.2.1 En İyi Uygulamaların Paylaşımı 

Türkiye’de kamuda en iyi uygulamaların paylaşımı konusundaki çalışmalar küresel 

örneklerin gerisinde kalmaktadır. Kamu kurumları en iyi uygulamalar bakımından 

incelendiği zaman, kurumların farklı BT dallarındaki performansları arasında 

farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin, kamuda sanallaştırma uygulamaları 

birçok kurumda kullanılmaktadır. Bununla beraber, aralarında Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı’nın da bulunduğu az sayıda kurumda ince istemci konusunda 

pilot uygulamalar yürütülmektedir [136]. 

Türkiye’de kamuda ana etkinlik alanları arasında en iyi BT uygulamalarının 

yayılması olan bir birim bulunmamaktadır. Ancak, kamu BT en iyi uygulamalarının 

paylaşılacağı çeşitli platformlar bulunmaktadır. TUSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı 

tarafından ortak düzenlenen eTR ödülleri en iyi e-devlet hizmetlerinin kamuda 

bilinirliğini artırırken, Türkiye Bilişim Derneği Kamu Bilgi İşlem Merkezleri 

Kaynak: TURKSAT Mahalli İdareler Analiz Raporu 2010 EK-A14

Coğrafi Bilgi veri ve altyapısı örneği

14

56

42

98

1.190

>10

1-10

0,5-1

0,1-0,5

0-0,1

CBS yatırımı miktarı

Milyon TL

Ankette CBS yatırımı yaptığını 

belirten belediye sayısı
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Yöneticileri Birliği düzenlediği toplantılar ve hazırladığı raporlarla en iyi 

uygulamaların yayılmasına yardımcı olmaktadır [137]. 

Hizmet Envanteri Veritabanı çalışması kapsamında ise kamu kurumlarındaki önemli 

süreçler ve sorumluları belirlenmiştir. Bu veritabanının en iyi uygulamaların yayılması 

amaçlı bir kullanımına rastlanmamıştır ancak bu veritabanı kamu BT yöneticilerinin 

diğer kurumlardaki süreçler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayabilmektedir. Kendi 

kurumlarındaki süreçlerin diğer kurumlarda da mevcut olduğunu fark eden yöneticiler 

bu konuda diğer kuruma ulaşıp bilgi alabilir. 

Kamu BT yöneticilerinin çoğunluğu, farklı kurumlardaki en iyi uygulamalardan düzenli 

olmayan toplantılar ya da diğer kurumların yöneticileriyle ikili ilişkileri sayesinde 

haberdar olduklarını belirtmiştir (Şekil 7.20). Bu durum, en iyi uygulamaların çoğu 

zaman kayıt altına alınmaması, saklanmaması ve personel değişikliği gibi 

nedenlerden dolayı kaybolmalarına neden olabilmektedir. Ayrıca, düzenli olmayan 

bilgi aktarım süreçleri, en iyi uygulamaların ve çözümlerin yayılmasını 

yavaşlatmaktadır. 

Bu olumsuzlukları engellemek için, örneğin ABD’de kamu BT birimleri içinde en iyi 

uygulamaların bir kamu internet sitesinde toplanmasını sağlayan HowTo.gov sitesi 

kurulmuştur. Sitede kamu internet sitesi içeriği, sosyal medya kullanımı, mobil 

uygulama geliştirme, uygulama programlama ara yüzleri (API) gibi pek çok konuda 

bilgi sağlanmakta, en iyi uygulamalar paylaşılmaktadır [138]. 

Ayrıca, ABD’de kamu BT stratejisi kapsamında Elektronik Hizmetler Tavsiye Grubu 

(Digital Services Advisory Group) kurulmuştur [139]. Grubun katılımcıları arasında 

Devlet BGM’si ve uzmanlıkları bazında seçilmiş bazı kamu kurumların BGM’leri 

bulunmaktadır. Kurul çalışmalarında 3 amaca odaklanmıştır: 

 Kamuya ortak elektronik çözümler üreten Yenilikçi Elektronik Çözümler 

Merkezi’nin (Digital Services Innovation Center) ortak hizmetleri 

önceliklendirmesine yardım etmek, 

 En iyi uygulamaların ve politikaların paylaşılmasını sağlamak, 

 Politika ve standartlardaki eksiklikleri belirlemek. 
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Şekil 7.20 Kamu BİT bilgi ve çözüm paylaşımı 

 

 

Belediyelerde de en iyi uygulamaların paylaşımı alanı anket vasıtasıyla incelenmiştir. 

Belediye BT yöneticilerinin yaklaşık üçte biri diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki 

başarılı BT süreç ve uygulamalarından haberdar olmadıklarını belirtmişlerdir (Şekil 

7.21). Belediye BT yöneticilerinin sadece %6’sı düzenli toplantılarla bu süreç ve 

uygulamalardan haberdar olmakla birlikte yöneticilerin %61’i düzenli olmayan 

toplantılarla bu uygulamalardan haberdar olduklarını belirtmiştir. Belediye BT 

yöneticilerinin %33’ü ise bu süreç ve uygulamalardan hiç haberdar olamamıştır. Bu 

durumu iyileştirmek için İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

bünyesinde belediyelere özel çalışmalar yapılmakta, örneğin belediyeler arası en iyi 

proje örnekleri toplanmaktadır [140]. 

Düzenli olmayan

toplantılarla

haberdar oluyorum

%67

Haberdar

olmuyorum

%25
Düzenli toplantılarla 

haberdar oluyorum

%8

Diğer kurumlardaki en başarılı BİT süreç ve 

uygulamalarından haberdar oluyor musunuz?

Kamu BT yöneticilerinin cevapları

Kaynak: 24.12.2012 tarihli kamu BT yöneticileri anketi, Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi, Ocak 2013; GSA's Office of Citizen Services & 

Innovative Technologies (howto.gov); Beyaz Saray Elektronik Devlet internet sayfası.

▪ Türkiye’de ana faaliyet alanı en iyi 

uygulamaların yayılması olan bir kamu 

birimi  bulunmamaktadır

▪ ABD’de kamu bilgi teknolojileri birimleri 

içinde en iyi uygulamaları toplayan 

HowTo.gov portalı ve görevleri arasında en 

iyi uygulamaların yayılmasını sağlamak 

olan Elektronik Hizmetler Tavsiye Grubu 

(Digital Services Advisory Group) 

kurulmuştur

En iyi uygulamaların paylaşılacağı platformlar 

sık kullanılmamaktadır

En iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamakla 

görevli bir birim bulunmamaktadır
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Şekil 7.21 Belediyelerde BİT en iyi uygulamalarının paylaşımı 

 

 

7.2.2.2 Ortak Çözümlerin Paylaşımı 

Kurumların benzer ihtiyaçlarının ortak çözümlerle giderilmesi, mükerrer yatırımları 

önleyip çözümlerin yönetilmesini kolaylaştırmaktadır. Türkiye’de bu konuya 2006-

2010 Bilgi Toplumu Stratejisi’nde değinilmesine rağmen, işlevi bu şekilde 

tanımlanmış bir birim bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, Türkiye’de kamu kurumlarının ortak kullanacağı çözümler 

planlanmakta ve uygulamaya konulmaktadır. Örneğin önemli bir ortak çözüm; Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün kurmakta olduğu 

Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısıdır. Bu gibi çalışmalara rağmen Avrupa çapında 

yapılan en güncel e-devlet kıyaslamasına göre Türkiye 2010 itibariyle ortak altyapı ve 

hizmetlerin elektronik ortamda bulunması konusunda 32 Avrupa ülkesine göre geride 

kalmıştır. Ölçüm yapılan Avrupa ülkeleri arasında 17. konumda olan Türkiye 

%6

%61

%33

Düzenli toplantılarla

haberdar olmakta

Düzenli olmayan

toplantılarla 

haberdar olmakta

Haberdar olmamakta

Kaynak: Yerel Yönetim Bilgi Teknolojileri Yöneticileri Anketi Şubat 2013

Belediye BT yöneticilerinin en iyi süreç ve uygulamalardan haberdar olmaları
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elektronik ortamda varlığı ölçülen 9 hizmet ve altyapıdan sadece 6’sını elektronik 

ortamda sunmuştur [141]. 

Yerel yönetimler incelendiğinde pek çok belediyede de benzer BT çözümleri 

kullanıldığı görülmektedir ancak Türkiye’de mevcut durumda bu çözümler merkezi 

olarak geliştirilmemekte, belediyeler ihtiyaç duydukları çözümleri kendileri 

geliştirmektedir. 

ABD örneğinde ise ortak kamu alımlarını yapan Genel Hizmetler Yönetimi (General 

Services Administration) tarafından 2012 yılında kurulan Yenilikçi Elektronik 

Çözümler Merkezi (Digital Services Innovation Center), ortak içerik yönetim sistemi 

(CMS), internet siteleri için trafik analizi yazılımı gibi ortak çözümleri kamu 

kurumlarına sunmaktadır. 

Sayılan bu ortak çözümlerin yanında kamunun ortak kullandığı, yukarıda sayılan 

çözümlerden daha kapsamlı,  donanım ve yazılım entegrasyonu gerektiren, pek çok 

kamu kurumu tarafından kullanılan ortak altyapılar da bulunmaktadır. Bu altyapıların 

en önemlileri omurga veritabanlarıdır ve Türkiye’de e-Devletin Önemli Yapıtaşları: 

Omurga Veritabanları ve e-Devlet Kapısı kısmında detaylı olarak incelenmiştir. 

Veri merkezleri de kamuda ortak kullanılabilen altyapılardandır. Gelişmiş ülkelerde 

kamu veri merkezi sayısını azaltmaya yönelik girişimler başlatılmıştır. Örneğin ABD’de 

2010’da 2.100 olan veri merkezi sayısının 2015’e kadar 800 adet azaltılması 

hedeflenmiştir [142]. Veri merkezi sayısının azaltılmasının aşağıda sayılan 3 hedefin 

de aralarında bulunduğu kamunun BT alanındaki hedeflerine katkıda bulunacağı 

belirtilmiştir [143]: 

 1) Veri merkezlerinin enerji tüketimi ve gayrimenkul kullanımı azaltılarak yeşil 

bilişime katkıda bulunulması 

 2) Veri merkezi donanım, yazılım, bakım ve idame giderlerinde düşüş 

sağlanması 

 3) Kamuda BT güvenliğinin artırılması 

Türkiye’de kamu kurumlarında henüz farklı bakanlıklara ait önemli e-devlet 

hizmetlerini sunan, veri merkezi teknolojisindeki güncel gelişmelere uygun 

yapılandırılmış ortak veri merkezlerine rastlanmamıştır. Türkiye’de mevcut durumda 

bakanlıklarda önemli sayıda sunucu bulunmaktadır. Örneğin Maliye Bakanlığında 

2012 itibariyle 2 binden fazla sunucu bulunduğu belirtilmiştir [144]. Bakanlıklar 

bünyesinde bu sunucuların az sayıda veri merkezi üzerinden hizmet vermesine 

yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Örneğin Sağlık Bakanlığıyla yapılan 
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görüşmelerde bakanlık bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda ülke çapında çok sayıda 

veri merkezi olduğu belirtilmiş ve bu veri merkezlerinin kapatılıp, bakanlık 

bünyesindeki kurumlara birkaç veri merkezi üzerinden hizmet verileceği 

paylaşılmıştır. Bakanlıklarda yapıldığı gibi bakanlıklar arasında da veri merkezi 

birleştirilmeleri sonucu kamunun veri merkezi ihtiyacı azalabilir. 

2013 Ocak ayında yapılan 25. BTYK toplantısında ortak veri merkezleri konusunda 

önemli bir karar alınmıştır.  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına “Ulusal 

Veri Merkezi Çalışmalarının Yapılması” kararı çerçevesinde Kalkınma Bakanlığı, 

TÜRKSAT A.Ş. gibi kurum ve kuruluşlarla ortak çalışarak kamu kurumlarının veri 

merkezlerinin birleştirilmesine yönelik hukuki, teknik ve idari yapılanma modelinin 

oluşturulması ve Türkiye Kamu Entegre Veri Merkezi’nin kurulması çalışmalarının 

yapılması görevleri verilmiştir. 

7.2.3 Kamuda Bulut Bilişim Yoluyla BT Altyapısı Paylaşımı 

7.2.3.1 Bulut Bilişimin Faydaları 

Kurumlar arası teknoloji uyumunun sağlanması konusunda en etkin yöntemlerden biri 

bulut bilişim uygulamasıdır. Bulut bilişimin kamu için faydaları dört maddede 

özetlenebilir [145]: 

 Maliyet tasarrufu: Sanallaştırma teknolojileri bulut bilişimin temelini 

oluşturmaktadır. Sanallaştırma sayesinde bir sunucunun birden fazla amaçla 

ve birden fazla kullanıcı tarafından kullanılmasına olanak sağlanmış, 

sunucuların kapasitelerinin atıl kalması önlenmiş ve ilave sunuculara 

duyulacak ihtiyaç azalmıştır. Bunun yanında bulut bilişim sayesinde yazılım 

geliştirme (örnek ağ uygulamaları) tek bir platforma odaklandığı için bu süreç 

daha az maliyetle gerçekleştirilebilmektedir. 

 Kurumlara ana iş alanlarına odaklanma fırsatı: Altyapı hizmetleri bakımı bulut 

bilişim hizmeti veren kurum tarafından belirli hizmet seviyeleri ve performans 

kıstasları çerçevesinde verildiği için kuruluşlar daha odaklı çalışabilmektedir. 

 Hız: Bulutta sunulan elektronik hizmetler için gereken kapasite artırımı anında 

sağlanabilmekte, yatırım yapmayı beklemeye gerek duyulmamaktadır. Son 

kullanıcı sistemi kurulumu gibi tanımlanmış hizmetler, bulut harici çözümlere 

göre çok daha hızlı bir şekilde kurulabilmektedir. 

 Çevresel faydalar: Farklı kurumların ihtiyaçlarının tek bir merkezden 

yönetilmesiyle daha verimli kullanılan sunucular daha az enerji tüketmektedir. 
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7.2.3.2 Mevcut Durumdaki Uygulamalar 

Türkiye’de kamuda bulut bilişim üzerine çalışmalar başlatılmıştır, ancak küresel 

örneklerin gerisinde kalmaktadır. Merkezi yönetimdeki mevcut durum incelendiğinde 

ulusal kamu BT uygulamalarından MERNİS, UYAP, SAY2000i, EKAP gibi 

sistemlerde taşra şubeleri merkezi sunuculardaki uygulamalardan 

faydalanmaktadırlar. Bunun yanında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndaki ince 

istemci kullanımı içeren, kapsamlı bir bulut bilişim altyapısı tüm bakanlığa hizmet 

vermektedir. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda bulut bilişime geçilmesiyle 5 farklı genel 

müdürlüğün bilgi işlem birimleri idari ve teknik olarak birleştirilmiş ve sistemdeki 320 

sanal sunucu vasıtasıyla aşağıda örnekleri verilen pek çok uygulama 

merkezileştirilmiştir: 

 25 bin son kullanıcının uygulamaları, 

 15 bin e-posta kutusu, 

 2600 taşra noktası, 

 50 TB veri depolama, 

 13 kurumla 28 ağ hizmeti aracılığıyla iletişim. 

Bu sayede veri merkezlerindeki toplam kabin sayısı %87 ve enerji kullanımı %68 

azaltılmış, işletim sistemi kurma süresi 3-4 saatten 15 dakikaya indirilmiş, yedekleme 

süresi 2 günden 4 saate indirilmiş ve BT sistemlerinin yönetiminde uzaktan yönetime 

geçilmiştir. Ayrıca, her biri yaklaşık 300 ABD dolarına mal olan ince istemcilerin, bulut 

bilişim desteğiyle çoğu kullanıcının ihtiyacını gidermesi sağlanmış, donanım maliyeti 

ve elektrik tüketimi azaltılmıştır. İnce istemci kurulumu sayesinde son kullanıcılara ait 

cihazlarda yazılım güncellemelerine de gerek kalmamıştır [146]. 

EKAP’da da bulut bilişim çerçevesinde 50’si fiziksel 62’si sanal olmak üzere toplam 

112 adet sunucu yaklaşık 380 bin son kullanıcıya ve günlük ortalama yaklaşık 70 bin 

ziyaretçiye hizmet vermektedir. 

Belediyeler için de bulut bilişim özellikle verimlilik ve maliyet alanında büyük faydaları 

sağlayabilmektedir. Özellikle düşük nüfuslu ilçe belediyeleri merkezi kamu 

kurumlarına göre daha küçük ölçekli BT hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. BT 

hizmetlerinde ölçek ekonomileri önem taşıdığından, bu tip ilçe belediyelerinin kendi 

imkânlarıyla BT hizmetlerini sağlamalarının birim maliyeti yüksek olmaktadır. Bu 

konuda özel sektör tarafından özellikle nüfusu 50 binin altındaki belediyelere 
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belediyelerin ihtiyaçlarına göre değişken kapsamlı paketlerle bulut bilişim çözümleri 

sunulmaktadır [147]. Bu çözümden 2013 Şubat itibariyle 8 belediye faydalanmaktadır 

[148]. 

7.2.4 BT Ortak Tedariki 

Hacim artışı nedeniyle birim fiyatın düşmesi sayesinde alımlarda tasarrufa gitmek pek 

çok devlet kuruluşu ve özel şirket tarafından uygulanan bir yöntemdir. Başarılı bir 

şekilde toptan tedarik sağlanması için kurumların alacaklarını ortak kalemlerde 

birleştirmeleri ve bu kalemlerin pazarlığının toptan yapılması gerekmektedir. Alımları 

BT konusunda ortak kalemlerde birleştirecek standartlar konusuna daha önce kurum 

içi etkinlik kısmında değinilmiştir. Bu kısımda ise kamu BT alımların birleştirilmesi 

konusuna değinilecektir.  

Çalışmalar kapsamında; kamu BT birimleriyle yapılan görüşmelerde ve Genel İdare 

alanında BİT yatırım eşgüdümünü gerçekleştiren Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu 

Dairesi yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, kamuda farklı bakanlıkların BİT alımlarının 

birleştirilip yapılması konusunda bir girişime rastlanmamıştır. Örneğin; 

birleştirilebilecek, aynı markaya ait işletim sistemi lisans alımlarının kurumlar 

tarafından ayrı ayrı yapıldığı kamu BT yöneticileri tarafından belirtilmiştir. Bu alımların 

birleştirilmesi, kurumlara alınan işletim sistemi lisanslarının niteliğini değiştirmeyecek, 

ancak tedarikçi şirketten alınacak miktar artacağı için birim fiyatı azaltacaktır. 

Henüz kamuda bu konuda bir uygulama olmasa da 2013 Ocak ayında yapılan 25. 

BTYK toplantısında bu konuda önemli bir karar alınmıştır. Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı “Kurumların İhtiyaç Duyduğu Paket Program Çözümlerinin 

Toplu Alım Yöntemi ile Tedarik Edilmesi” kararı çerçevesinde DMO, KİK gibi 

kurumlarla ortak çalışıp kamu kurumlarının ihtiyaç duydukları paket program 

çözümlerine ilişkin envanter oluşturulması ve toplu satın alma yapılabilmesi için 

teknik, hukuki, idari ve uygulama modelinin geliştirilmesi üzerine çalışıp, sonuçları 26. 

BTYK’da paylaşacaktır. 

Farklı bakanlıkların alımları henüz birleştirilmese de, bazı bakanlıklar bakanlık 

bünyesindeki alımlarını birleştirerek ciddi maliyet avantajları sağlanmıştır. Örneğin; 

Sağlık Bakanlığı’nda 2004 yılında başlanan referans fiyat uygulamasıyla ilaç 

masraflarında 2007 yılı itibariyle yılda 1 milyar TL tasarruf sağlanmış ve 2003-2007 

yılları arasında ortalama ilaç birim fiyatı nominal TL olarak %40 azalmıştır [149]. İlaç 

sektörü ve özellikle yazılım sektöründe ürün geliştirmenin Ar-Ge maliyetinin yüksekliği 

ve ürün birim masrafının düşüklüğü açısından benzerlikler bulunmaktadır. Bu konuda 

başka bir örnek Emniyet Genel Müdürlüğüdür. Genel Müdürlük bünyesinde 2013 yılı 
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için planlanan BT satın almaları birleştirilmiştir. Fark edilen mükerrer alımların ve farklı 

fiyatlardaki alımların önlenmesi gibi satın alma eşgüdümü faaliyetleri sonucunda 2013 

BT bütçesi ilk planlanan değerin yarısından daha düşük bir miktara indirilmiştir [150]. 

Yurtdışında da kamu BİT alımlarının birleştirilmesi konusunda girişimler olmuştur. 

Örneğin; ABD’de kamu BT alımları farklı kategorilerde birleştirilmektedir [151]. 

Anlaşma yapılmış tedarikçilerin iletişim bilgileri, şirket büyüklükleri, izin verilen en 

yüksek birim satış fiyatları ve en düşük hizmet seviyeleri kurumun internet sitesinden 

duyurulmaktadır. Satın alma büyüklüğüne göre fiyat istenecek şirket sayıları 

belirlenmiştir. ABD’de sadece BT emtiaları kategorisinde gelecek 5 yılda 1 milyar 

ABD dolarının üzerinde alımın sistem üzerinden geçmesi ve %15 - %37 tasarruf 

beklenmektedir. ABD’de alımların birleştirildikleri ve hazır anlaşmaların sunulduğu 

kategoriler BİT’de önemli alım kalemlerini kapsamaktadır. Bu kategoriler şunlardır: 

 Bulut bilişim kategorisinde altyapı ve e-posta hizmetleri, 

 BT emtiaları kategorisinde dizüstü ve masaüstü bilgisayar, bilgisayar ekranı, 

tablet bilgisayar, veri merkezi donanımı, mobil BT ürünleri, telekonferans 

donanımı, 

 Risk yönetim hizmetleri kategorisinde siber güvenlik çözümleri, 

 Yazılım lisansları kategorisinde veritabanı yönetimi, içerik yönetimi, kaynak 

planlama, coğrafi bilgi sistemi, bilgi güvenliği ağ yönetimi alt kategorilerinde 

kurumların yoğun kullandıkları yazılım lisansları, 

 Haberleşme ve ağ hizmetleri kategorisinde haberleşme, uydu bağlantısı, 

kablosuz iletişim gibi alanlarda donanım ve hizmetler, 

 Erişim hizmetleri kategorisinde kartla erişim sistemlerinin kurulumu ve bakımı. 

Ayrıca, yenilikçi yazılım çözümleri kategorisinde büyük yazılım şirketleri ve çeşitli 

KOBİ’lerle çeşitli anlaşma tiplerinde (sabit fiyat, masraf üzerinden ödeme, adam-saat 

üzerinden ödeme gibi) sözleşmeler hazırlanmış ve bu sayede kurumların daha esnek 

BT çözümlerinden faydalanmalarına imkân tanınmıştır. 

Mevcut durumda belediyeler arası BT alımlarını birleştirerek tasarrufa gitme 

konusunda kapsamlı, önemli sayıda belediyenin katıldığı bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Örneğin Hollanda’da çok sayıda belediyenin üye olup ödemeleriyle 

finanse ettiği GovUnited organizasyonu belediyelerin BT alımlarını birleştirerek BT 

harcamalarında tasarrufa gitmelerini sağlamaktadır [152]. 
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8 Kamu Verisinin Yeniden Kullanımı 

Kamu verisinin katma değerli hizmetlerin üretilmesi amacıyla yeniden kullanımı, 

büyük ekonomik etkisi olabilecek, birçok kurumun aktif çabasını ve eşgüdümünü 

gerektiren bir alandır.  

Kamu sosyal, ekonomik, coğrafi, meteorolojik, eğitim, sağlık gibi pek çok alanda veri 

üretmektedir. Türkiye’de Adalet Bakanlığı, belediyeler, Maliye Bakanlığı, Meteoroloji 

Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 

Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, SGK, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gibi 

kamu kurumları büyük miktarda veri üretmektedir. 

Kamu verisinin potansiyel değeri yüksektir. Bu verinin içinden gizli ve kişisel bilgi 

içeren kısımlar ayıklanıp, araştırmacılar, özel şirketler ve girişimciler ile paylaşılabilirse 

bu veriler üzerinde çalışan katma değerli hizmetler önemli ekonomik faydalar 

sağlayabilir. Kamu verisinin faydaları ekonomiye, çevrenin korunmasına, bilimsel 

gelişime ve katılımcı demokrasiye katkı ana başlıkları altında incelenebilir [153]: 

AB tarafından hazırlatılan bir çalışmaya göre ise daha iyi veri altyapısı ve veriye erişim 

engellerinin azaltılmasıyla kamu sektörü verisinin AB ekonomisine doğrudan ve 

dolaylı etkisinin toplamı 2008 itibariyle 200 milyar avro seviyesinde tahmin edilmiştir 

[154]. Bu ekonomik faydanın sağlanmasında iki önemli uygulama alanı 

bulunmaktadır. İlk olarak, bireyler, girişimler ve kamu kurumları kamu verisi 

sayesinde daha isabetli kararlar verebilecektir. Örneğin; ABD’de kamu BT projelerinin 

ilerleme durumunu gösteren internet sitesi, bu projelerin etkinliğini artırmakla 

görevlendirilmiş kurum tarafından kullanılmış, BT geliştiren kurumlarla yapılan 

çalışmalar sonucunda projelerle ilgili 3 milyar dolarlık tasarruf sağlanmış ve projelerin 

ilk sonuçlarını verme süresi 24 aydan 8 aya düşürülmüştür [155] [156]. İkinci olarak 

ise bireyler, girişimler ve kamu kurumları, kamu verisinden faydalanan örneğin güncel 

trafik bilgisi, suç haberleri gibi verileri kullanan katma değerli hizmetler sayesinde 

daha etkin çalışabilmektedir. 

Bu ekonomik katkının gerçekleştirilmesi konusunda birden çok yol izlenebilmektedir. 

İlk olarak, küresel örneklerde de yaygın olarak görüldüğü gibi veri ücretsiz olarak 

paylaşılabilmektedir. Ücretsiz sunulan bu veriyi kullanan girişimler ve bireyler veri 

sayesinde katma değer üretebilirler ve bunun sonucunda kamu da vergi geliri elde 

edebilir. Bunun yanında bilginin kendisini satmak, bilginin ticari kullanım imtiyazını 

sözleşme ile özel sektöre bırakmak, bilgiye istinaden genel kullanım lisansları vermek 

gibi yöntemler izlenebilmektedir [157]. Ancak, güncel AB mevzuat tasarıları 
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incelendiğinde AB politikalarının bilginin ücretsiz ya da bilginin sunulma maliyetini 

temel alan ücretlerle sunulmasını desteklediği görülmektedir [158]. 

Kamu bilgisinin yeniden kullanımı çevrenin korunmasına da katkı sağlamaktadır. Bu 

sayede çevre kirliliği, ulaşım, iklim değişikliği gibi alanlarda daha isabetli politikalar 

üretilebilmektedir. Bunun yanında, örneğin trafik yoğunluğu bilgisinin ulaşımda daha 

etkin kullanımı gibi uygulamalarla çevrenin korunmasına katkı sağlanabilmektedir. 

Kamu verisinin yeniden kullanımı bilimsel gelişime de katkı sağlamaktadır. Bilimsel 

araştırmalar sıklıkla büyük veri kümeleri üzerinden yapılmaktadır. Kamu verisinin 

kullanıma açılması, bilime yeni bir veri kaynağı sağlayacaktır ve bu çalışmalar 

sonucunda toplumsal ve ekonomik sorunlara beklenmeyen çözümler üretilebilecektir. 

Son olarak, bu alanın sayısal olarak ölçülemeyen, ancak uluslararası örneklerde 

gözlemlenmeye başlanan bir faydası da katılımcı demokrasiye olan katkısıdır. 

Örneğin; İngiltere’de kamu verisini işleyen ve en çok kullanılan uygulamalardan biri 

İngiliz, İrlanda ve İskoç parlamentolarındaki tartışmaların milletvekillerine dair ek 

verilerle birlikte halkla anında paylaşılmasını sağlayan internet sitesidir [159]. Bu site 

sayesinde vatandaşlar belirledikleri kelimelere göre düzenlenen uyarılar yoluyla 

parlamentoda ilgilendikleri konulardaki tartışmalardan anında haberdar olabilmekte, 

milletvekili oyları, kamu harcamaları gibi bilgilere de kolaylıkla ulaşabilmektedir. Bu tip 

uygulamalarla vatandaşlar daha bilinçli oy kullanabilmekte ve katılımcı demokrasi 

olgusu gelişmektedir. 

8.1 Türkiye’de Kamu Verisinin Yeniden Kullanımı 

Türkiye’de kamu verisinin yeniden kullanılmasının yasal altyapısı ve verinin uyması 

gereken ölçütler kapsamlı olarak, güncel küresel örnekler temel alınarak 

belirlenmemiştir. Ayrıca kamu verisinin yeniden kullanılmasının fiyatlandırılması 

konusunda muğlak hususlar bulunduğu bu konudaki çalışmalarda belirtilmiştir. 

Küresel en iyi örnekler temel alınarak hazırlanmış, verinin yeniden kullanımı amaçlı, 

sadece istatistiki olarak özetlenmiş veriye değil kişisel ve hassas bilgilerden 

arındırılmış ham veriye de yer veren bir açık kamu verisi kataloğu henüz 

oluşturulmamıştır. Çoğu kamu kurumuna veri paylaşımı zorunluluğu getirilmemiş, 

yeniden kullanıma açılacak verilerin üzerine uygulamalar geliştirebilecek bir 

ekosistemin gelişmesi üzerine küresel örneklerdeki gibi yarışmalar ve konferanslar 

düzenlenmemiştir. 

Türkiye’de kamu verisinin yeniden kullanılmasının yasal altyapısı güncel küresel 

örnekler temel alınarak belirlenmemiştir. Örneğin; bu çalışma kapsamında yapılan 
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Kamu BT Anketi’ne göre kamu BT yöneticilerinin %18’i kurum mevzuatında kişisel 

bilgi içermeyen ve gizli kalması gerekmeyen verilerin paylaşılmasını önleyen 

hükümler olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bazı kamu kurumlarından yetkililer kişisel 

verilerin güvenliği konusunda kendilerini yönlendiren mevzuatta eksiklikler 

olabildiğini, bunun da bilgi paylaşımı alanında ne yapılacağı konusunda belirsizliklere 

yol açtığını belirtmiştir [160]. 

AB’de kamu verisinin yeniden kullanımı konusundaki ilk mevzuat 2003 yılında 

geliştirilmiş, bu mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının veri paylaşımıyla 

ilgili yasal altyapı hazırlanmış, verinin ayrımcı ve şeffaf olmayan şekillerde 

paylaşılmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. 2011’de bu mevzuata yapılması 

planlanan yeni düzenlemeler açıklanmıştır. Bu mevzuatta kütüphane, müze ve 

arşivlerin mevzuat kapsamına alınması, kamu kurum ve kuruluşlarının veri 

karşılığında alabilecekleri ücretin verinin sunulmasının maliyeti seviyesine çekilmesi, 

verinin yeniden kullanımı kurallarının bağımsız bir kurul tarafından denetlenmesi, 

makine tarafından işlenebilir veri formatlarının standart haline getirilmesi gibi 

değişiklikler yapılması planlanmıştır [161]. 

Yeniden kullanıma açılacak verinin uyacağı ölçütler de tam olarak belirlenmemiştir. 

Başbakanlık Raporuna [162] göre TÜİK diğer kurumlardan AB standardında veri 

alamadığını ve kurumların idari kayıtlarını paylaşmada yeterli performansı 

göstermediğini belirtmiştir. Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-2010 Eylem Planı 81 no’lu 

eyleminde Kamudaki Sayısal Bilginin Paylaşımı ve Tekrar Kullanımına Yönelik 

Esasların Belirlenmesi konusunda Maliye Bakanlığı’na sorumluluk verilmiş, ancak 

strateji uygulama döneminde bu konuda ilerleme sağlanmamıştır [163]. Bu eylemin 

sorumluluğu 2011’de Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi’ne verilmiş ve bu 

konudaki ilk çalışmalardan biri 2011 Eylül ayında Türkiye’nin ABD ve Brezilya’nın 

öncülüğünde 8 ülkenin katılımı ile kurulan Açık Devlet Ortaklığına (Open Government 

Partnership) katılması olmuştur. Eylemin 2012 sonu itibariyle tamamlanma durumu 

%0-%20 aralığındadır [164]. 

Gelişmiş ülkelerde ise yeniden kullanıma açılacak verinin uyacağı ölçütler 

belirlenmeye başlanmıştır. Örneğin İngiltere’de kamu veri kataloğu (dava.gov.uk) 

sitesinde 2006’da tasarlanan Açık Veri İçin 5 Yıldız Ölçüm Sistemi (Five Star Rating 

for Open Data) uygulanmakta, kamu verilerinin mümkün olduğunca açık ve işlenebilir 

bir şekilde paylaşılmasında bu ölçüm sistemi kullanılmaktadır. Bu ölçüm sistemi 5 

üzerinden hesaplanmakta ve 5 alanı incelemektedir. İlk üç kritere göre veri internette 

paylaşılmış, makine tarafından işlenebilir ve ticari marka, patent ya da telif hakkıyla 

korunmayan bir formatta olmalıdır. Dördüncü kritere göre veriye bağlantı verilebiliyor 
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olmalı ve veri W3C kurumunun standartlarına göre sınıflandırılmış olmalıdır. Son 

olarak, veri sunulurken bu veriyle ilgili internette paylaşılmış diğer verilere 

bağlantıların dahil edilip edilmediği incelenmektedir. Böyle bir ölçüm sistemiyle 

değerlendirildiğinde Türkiye’de kamu kurumlarının yeniden kullanım için açtıkları 

veriler küresel örneklerin gerisinde kalmaktadır (Şekil 8.1). 

Şekil 8.1 Türk kamu kurumlarının açık verilerinin küresel örneklerle karşılaştırılması 

 

 

Bu alanda kamuda yapılan çalışmalara göre mevzuat alanında diğer açık olmayan bir 

husus verinin fiyatlandırılmasıdır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

kamuda üretilen mal ve hizmetlerin ücretlendirilmesini de düzenlemektedir. Kanunun 

39. maddesine göre: “Özel gelirlere ilişkin olarak ilgili kanunlarında belirtilen 

fiyatlandırılabilir mal ve hizmetlerin tarifeleri ile uygulamaya yönelik usul ve esaslar, 

Maliye Bakanlığının görüşü alınarak ilgili kamu idarelerince belirlenir.” Dolayısıyla, 

kamu verisi ücretlendirilebilmesi için Maliye Bakanlığı’ndan uygun görüş alınması 

gerekmektedir [165]. 

Kaynak: Sir Tim Berners Lee tarafından 2006’da tasarlanan ve data.gov.uk tarafından kullanılan Açık Veri için 5 yıldız ölçüm sistemi (Five Star Rating for Open 

Data), UK Cabinet Office Aralık 2012

Açık veri için 5 yıldız 

ölçüm sistemi

Türkiye İngiltere

TÜİK
Meteroloji

G.M.

İnternette paylaşılmış

Makine tarafından 

işlenebilir

Ticari marka, patent ya 

da telif hakkıyla 

korunmayan bir 

formatta

Veriye bağlantı 

verilebiliyor ve veri 

sınıflanmış1

Diğer verilerle 

bağlantısı kurulmuş

▪ Paylaşılan tüm veri setleri 

otomatik olarak 5 yıldız 

sistemine göre puanlanıyor

HTML olarak 

paylaşıldığı için 

makine tarafından 

işlenmesi zor

Hayır, xls

formatında

Farklı veriler 

aynı internet 

adresinde 

paylaşılmış

Farklı veriler 

aynı internet 

adresinde 

paylaşılmış

Bağlantılar 

kurulmamış

Bağlantılar 

kurulmamış

▪ Paylaşılan ~8.800 veri setinin 

%52’si açık veri için 5 yıldız 

ölçüm sistemine göre 3 yıldız ve 

üstünde bulunmaktadır

TCMB

Farklı veriler 

aynı internet 

adresinde 

paylaşılmış

Bağlantılar 

kurulmamış

1 W3C'nin RDF ya da SPARQL gibi açık standartları kullanılarak sınıflandırılmış
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Raporlarda verinin fiyatlamasıyla ilgili belirtilen başka bir husus ise mevzuatta kamu 

verisi yeniden kullanım amacıyla ücretsiz sunulacağı durumlarla ilgili de açık olmayan 

maddeler bulunmasıdır. 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve 

Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. 

maddesinde “Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı 

döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik 

kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, 

kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve 

belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli 

kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 

sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun çoğunluk 

hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş 

yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde 

işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya 

kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz” ifadesi yer almaktadır. Bu mevzuata 

göre, kamu kuruluşunca sağlanacak mal veya hizmetin ücretlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu mevzuatın aynı maddesinde Bakanlar Kurulu, muaf tutulacak kişi 

veya kurumları tespit konusunda yetkilendirilmiştir [166]. 

Türkiye’de henüz küresel örnekler temel alınarak hazırlanmış, verinin yeniden 

kullanımı amaçlı, sadece istatistiki olarak özetlenmiş veriye değil kişisel ve hassas 

bilgilerden arındırılmış ham veriye de yer veren bir açık kamu verisi kataloğu 

bulunmamaktadır. Gelişmiş ülkelerde kamu verisini tek bir internet sitesinde toplayan 

kamu veri katalogları 2009 yılından itibaren kurulmaya başlanmış, bu kataloglarda 

binlerce veri kümesi paylaşılmıştır (Şekil 8.2). Örneğin, bu konuda en gelişmiş 

ülkelerden biri olan ABD’de yaklaşık 380 bin veri kümesi data.gov internet sitesi 

üzerinde yeniden kullanıma açılmıştır. Türkiye’deyse bir kamu veri kataloğu 

hazırlanmamış ve veriler topluca merkezi bir internet sitesinden kullanıma 

sunulmamıştır. 

Bunlara ek olarak, Türkiye’de kurumlar veri paylaşımına teşvik edilmemektedir. 

Türkiye’de henüz yasal altyapı hazır olmadığı için bu anlaşılabilir bir durumdur. 

Küresel örneklerde güvenlik, gizlilik gibi veriyle ilgili önemli özelikler belirlendikten 

sonra veri paylaşımı teşvik edilmeye başlanmıştır. Örneğin; ABD’de Aralık 2009 tarihli 

Açık Devlet Genelgesi’yle güvenlik, gizlilik, kişisel bilgilerin korunması ve diğer kısıtlar 

göz önünde tutularak kamu kurumlarından ekonomik değeri yüksek verileri açmaları 

istenmiştir. Kurumlar 45 gün içinde ilk veri kümesini data.gov’da yayımlamış ve 60 

gün içinde de açık devlet çalışmalarındaki ilerleme kurum internet sitelerinden 

yayımlanmaya başlanmıştır. 
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Son olarak, Türkiye’de kamu verisi üzerinden uygulamalar geliştirilmesi teşvik 

edilmemektedir. Gelişmiş ülkelerde yarışmalar, sponsor olunan yazılım geliştirme 

etkinlikleri vasıtasıyla yeniden kullanıma açılan kamu verisinin girişimciler ve bireyler 

tarafından kullanılması sağlanarak ekonomik fayda sağlanması hedeflenmektedir. 

Örneğin, ABD’de düzenlenen Demokrasi için Uygulamalar yarışması sonucunda 30 

günde 47 mobil uygulama geliştirilmiştir (Şekil 8.2). Uygulamaların çok farklı etkinlik 

alanları olmakta, rota bulma(navigasyon) sistemi gibi uygulamalardan şirketler için 

karar destek sistemlerine kadar çok çeşitli uygulamalar kamu verisinin yeniden 

kullanımından faydalanabilmektedir. 

Şekil 8.2 ABD veri kataloğu ve kamu verisiyle geliştirilen uygulamalar 

 

 

Kamu verisinin yeniden kullanımında yukarıda özetlenen eksiklikler göz önünde 

tutulduğunda, gelişmiş ülkelerin bu konudaki deneyimleri Türkiye için yol gösterici 

olacaktır. Örneğin, AB’de özellikle coğrafi bilginin yeniden kullanımı alanında şu 

güçlüklerle karşılaşılmıştır [167]: 

▪ Washington D.C.’de 50 bin ABD Dolar’ına mal 

edilen “Demokrasi için Uygulamalar”

yarışmasında bu uygulamalar geliştirilmiştir

▪ Örnek uygulama alanları

▫ Anında suç haberleri

▫ Açık park alanı bilgisi

▫ Araç paylaşımı

▫ Tarihi turlar

Örnek uygulamalar Etkileri

▪ 30 günde 2.6 Milyon ABD 

Dolar’ı değer yaratacağı tahmin 

edilen 47 başarılı uygulama 

başlatılmıştır

▪ Yarışmadan sonra ABD CIO’su: 

"Demokrasi için Uygulamalar 

D.C. yönetimine tüm diğer 

çabalarımızdan daha büyük bir 

tasarruf sağladı"

… ve bu verinin üzerinde geliştirilen uygulamalar sayesinde ekonomik değer sağlanmıştır

ABD’de ülkelerde kamu verisi halkla paylaşılmış…

Veri kataloğu Etkileri

Kaynak: Kurumların internet siteleri

Açıklamalar

Açıklamalar

▪ 2009’da ülke Bilgi Genel Müdürü (CIO) liderliğinde 

açılmıştır

▪ Sistem coğrafi verilerin ve önceliklendirilmiş 200 veri 

setinin site üzerinde interaktif incelenmesine imkan 

vermektedir

▪ Yazılımı açık kaynaklı olarak geliştirilmiş ve sitede 

paylaşılmıştır

▪ ~380 bin veri setine ev sahipliği 

yapmaktadır

▪ Veri setleri üzerinde ~1600 

uygulama  geliştirilmiştir

▪ Ayda ortalama 125 bin 

ziyaretçisi bulunmaktadır
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 Yeniden kullanıma açılan kamu verisinin kullanım fiyatının yüksek olması 

 Yeniden kullanımla ilgili kuralların net olmaması 

 Hangi kamu kurumunun hangi veriden sorumlu olduğuyla ilgili bilgi eksikliği 

 Bazı kamu verilerinin rekabet ortamına zarar verebilecek şekilde sadece bazı 

girişimlerle paylaşılması 
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9 Ekler 

9.1 Bilgi Toplumu Strateji ve Eylem Planlarının Kamu BT Etkinliğine Dair 

Kısımlarının Sonuçları 

2003 yılında başlayan e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile pek çok somut adım atılmış ve 

sonuçları görülmüştür. 2003 yılından günümüze e-devlet hizmetlerinde kullanıcı 

odaklılık ve etkinlik konusunda eylemler içeren 3 önemli eylem planı uygulanmıştır: 

2003-2004 Kısa Dönem Eylem Planı (KDEP), 2005 Eylem Planı ve 2006-2010 Bilgi 

Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı. 

Kısa Dönem Eylem Planı’nın 2005’te hazırlanan sonuç raporunda eylemlerin 

%57’sinin sonuçlandırılmadığı belirtilmektedir (Şekil 9.1).  

Şekil 9.1  Kısa Dönem Eylem Planı Sonuçları 

 

Bu eylem planında sırasıyla en çok yeni e-devlet hizmetleri sunulmasına ve ilk 

uygulanan eylem planı olması itibariyle standartların belirlenmesine ağırlık verilmiştir. 

Kaynak: DPT, Mayıs 2005, E-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı Sonuç Raporu

Eylem tipi1

Diğer

Standartların 

belirlenmesi

Yeni e-Hizmetler 

sunulması

Eylem sayısı Başlanmış

Üzerinde 

çalışılıyor Tamamlandı

10 %50%10 %20

5 %40%0 %40

8 %38%0 %63

Başlanmamış

%20

%20

%0

1 Eylem tipi sınıflaması eylem planında yapılmamıştır. Sınıflandırma bu rapor kapsamında yapılmıştır, bilgilendirme amaçlıdır.

Mayıs 2005 itibariyle KDEP e-Devlet eksenindeki eylemlerin gerçekleşme oranları
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Bu eylem planı kapsamında Adres Kayıt Sistemi (ADK), Tarım Bilgi Sistemi, MERSİS, 

Coğrafi Bilgi Sistemi gibi kamu için önemli sistemler konusunda ilk adımlar atılmıştır. 

Bu sistemlerde Tarım Bilgi Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi konusunda çalışmalar 

hâlâ devam etmektedir. Dört kamu omurga veritabanından biri olan MERSİS ise 2013 

Ocak itibariyle çalışmaya başlamıştır. Ayrıca, bu eylem planı kapsamında kurulan 

KPS  sayesinde MERNİS veritabanındaki kimlik bilgilerinin diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla paylaşılması hızlandırılmıştır. MERNİS 2013 itibariyle en çok kamu veri 

sisteminin faydalandığı veritabanlarından biridir. 

e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planındaki eylemlerin ise 2006’da hazırlanan 

sonuç raporu itibariyle %50’si sonuçlanmamıştır. Bu eylem planında da sırasıyla en 

çok yeni e-devlet hizmetleri sunulmasına ve standartların belirlenmesine ağırlık 

verilmiştir (Şekil 9.2). İki önemli standart belgesi; kamu kurumları internet sitesi 

kılavuzu ve birlikte çalışabilirlik esasları rehberi bu eylem planı kapsamında 

tamamlanmıştır. 

Şekil 9.2  2005 Eylem Planı Sonuçları 

 

 

3 %67%0 %33

3 %33%33 %33

13 %38%8 %54

Kaynak: DPT, Mayıs 2006, E-Dönüşüm Türkiye Projesi Eylem Planı Sonuç Raporu

%0

%0

%0

1 Eylem tipi sınıflaması eylem planında yapılmamıştır. Sınıflandırma bu rapor kapsamında yapılmıştır, bilgilendirme amaçlıdır.

Eylem tipi1 Eylem sayısı Başlanmış

Üzerinde 

çalışılıyor TamamlandıBaşlanmamış

Mayıs 2006 itibariyle 2005 Eylem Planı e-Devlet eksenindeki eylemlerin gerçekleşme oranları

Diğer

Standartların 

belirlenmesi

Yeni e-Hizmetler 

sunulması
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2013 Şubat itibariyle Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-2010 Eylem Planındaki eylemlerin 

nihai değerlendirmesi üzerinde çalışılmaktadır. Başlangıcından itibaren geçen 6 yıllık 

süre düşünüldüğünde bu eylem planı gerçekleşme oranı diğer eylem planlarına göre 

geride kalmıştır. Bu durumda Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-2010 Eylem Planının e-

devlet hizmetlerinde kullanıcı odaklılık ve etkinlik konusunda en kapsamlı eylem planı 

olmasının etkisi bulunmaktadır. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 

paylaşılan nihai değerlendirme raporu taslağına göre gerçekleşme oranı yeni e-devlet 

hizmetleri için ortalama %60-%80 aralığında, diğer eylemler için ise %40-%60 

aralığındadır (Şekil 9.3).  

Şekil 9.3 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) Sonuçları 

 

Bu eylem planı çoğunlukla yeni e-devlet hizmetlerine yönelik eylemlerden 

oluşmuştur. UYAP’ın geliştirilmesi, ADK’nın tamamlanması, elektronik burs, kredi ve 

yurt başvuruları, eğitim bilgi sistemi, vatandaşlık kartı pilot uygulaması gibi önemli e-

devlet hizmetleriyle ilişkili eylemler tamamlanmış, EKAP gibi kamuda şeffaflık 

sağlayacak, vatandaş odaklı hizmet sunumu gibi vatandaş odaklılık için önemli 

konuların üzerinde çalışmalara başlanmış, TAKBİS projesinde ilerleme kaydedilmiş 

Kaynak: Bilgi Toplumu Dairesi, 2013 Şubat, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı Nihai Değerlendirme Raporu Taslağı

25 %40-60

37 %60-80

1 Eylem tipi sınıflaması eylem planında yapılmamıştır. Sınıflandırma bu rapor kapsamında yapılmıştır, bilgilendirme amaçlıdır.

Eylem tipi1

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü ve Kamu Yönetiminde Modernizasyon eksenlerindeki 

eylemlerin gerçekleşme oranları

Eylem sayısı Ortalama eylem tamamlanma oranı

Diğer

Yeni e-Hizmetler 

sunulması
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ve TAKBİS yılda 20 milyon civarında kullanıcıya hizmet veren bir sistem haline 

gelmiştir. 

Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunum yüzdesinin hesaplanmasına ve 

elektronik ortamda sunum için hizmetlerin önceliklendirilmesine yardım etmesi 

planlanan Kamu Hizmet Envanteri projesi bu dönemde hayata geçirilmiştir. Bilgi 

Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2006-2010) Nihai Değerlendirme Raporu 

taslağına göre kamu kurumlarının çoğundan sundukları hizmetlere ilişkin temel veriler 

sağlanmış olsa da Kamu Hizmet Envanteri eylem planındaki amaçlarına hizmet 

edecek bir sistem haline gelememiştir [168]. 

Kamu internet siteleri standardizasyonunda da ilerleme kaydedilmiş, 2007/4 sayılı 

Başbakanlık Genelgesiyle Kamu Kurumları İnternet Siteleri Kılavuzu’na uyum zorunlu 

hale getirilmiştir. Ayrıca TÜRKSAT tarafından Kamu İnternet Siteleri Standartları ve 

Önerileri Rehberi hazırlanmış ve kakis.gov.tr adresinden yayımlanmıştır. Standarda 

uyumun kolaylıkla ölçülebilmesi için kakis.gov.tr sitesinde bu standarda uyumu ölçen 

bir araca da yer verilmiştir. 

9.2 e-Devlet Hizmetleri Kullanımı Anketi Soruları 

Demografik Sorular: 

1. Hangi ilden ankete katılıyorsunuz? 
 

2. Hangi ilçeden ankete katılıyorsunuz? 
 

3. Kaç yaşındasınız? 
 

4. Çalışma durumunuz nedir? 
 

5.  Öğrenim durumunuz nedir? 
 

6. Cinsiyetiniz nedir? 

e-Devlet Şifresine Dair Sorular 

1. e-Devlet şifresi nedir biliyor musunuz? 
a. Evet, biliyorum 
b. Hayır, bilmiyorum (İnternet Erişimine Dair Sorular’a geçebilirsiniz) 

 
2. e-Devlet şifresi aldınız mı? 

a. Evet, aldım (4 no'lu soruya geçebilirsiniz) 
b. Hayır, almadım 

 
3. Neden almadınız? (Bu sorudan sonra 5. Soruya geçebilirsiniz)  

 
4. Hiç e-Devlet şifrenizi kaybettiniz mi? 

a. Evet, kaybettim ve bir daha almadım  
b. Evet, kaybettim ama sonra tekrar aldım(6 no'lu soruya geçebilirsiniz) 
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c. Hayır, kaybetmedim (6 no'lu soruya geçebilirsiniz) 
 

5. Neden e-Devlet şifrenizi tekrar almadınız? 
 

6. Mobil imza ya da e-imza aldınız mı? 
a. Evet, aldım (8. Soruya geçebilirsiniz) 
b. Hayır, almadım 

7. Neden almadınız? 

İnternet Erişimine Dair Sorular 

1. İnternete erişiminiz var mı? 
a. Var (3. Soruya geçebiliriz) 
b. Yok. 

 
2. Neden internete erişiminiz yok?(Bu sorudan sonra anketi bitirebiliriz) 

 
3. İnterneti ne sıklıkta kullanıyorsunuz? 

 
4. İnterneti ne amaçla kullanıyorsunuz? 

 
5. İnternete nerelerden erişiyorsunuz?  

e-Devlet Kullanımıyla İlgili Sorular (Kapsamımızda belediye hizmetleri yok): 

1. En sık kullandığınız 10 devlet hizmetini (belediye hizmetleri hariç) sayar mısınız? 
(Vatandaşın saydığı her hizmet için bu hizmetin internette sunulup sunulmadığı, e-
Devlet Kapısı’nda sunulup sunulmadığı, eğer sunuluyorsa e-devlet şifresi gerektirip 
gerektirmediği sorulmuştur.) 
 
Bu soru cevaplandıktan sonra eğer vatandaşın en çok kullandığı 10 hizmet arasında 
internette sunulduğunu bildiği bir hizmet varsa soru 6’ya yoksa soru 2’ye geçiniz 
 

2. İnternette sunulduğunu bildiğiniz herhangi bir e-Devlet hizmeti var mı? 
a. Evet, var (5. Soruya geçebilirsiniz) 
b. Hayır, yok 

 
3. Kullandığınız bir devlet hizmeti internette sunulursa kullanır mısınız? 

a. Evet, hizmeti internette kullanırdım (e-Belediye Hizmetleri Kullanımıyla ilgili 
sorulara geçebilirsiniz) 

b. Hayır, hizmeti internette kullanmazdım  
 

4. İnternette kamu hizmetlerini neden kullanmazsınız? 
(Bu sorudan sonra e-Belediye hizmetleri kullanımıyla ilgili sorulara geçebilirsiniz) 
 

5. Hangi e-Devlet hizmetlerini biliyorsunuz? 
 

6. İnternetten kamu hizmeti alıyor musunuz? 
a. Evet, internetten kamu hizmeti alıyorum  
b. Hayır, interneti kamu hizmeti almak için kullanmıyorum (9’uncu soruya 

geçebilirsiniz) 
 

7. Bu kullandığınız e-devlet hizmetlerinden ne kadar memnunsunuz? En iyi ve en kötü 
yanları nelerdir? (Memnuniyet seviyesini yazarken her e-Devlet hizmeti için şu 5 
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seçenekten birini seçin lütfen: hiç memnun değil, memnun değil, orta, memnun, çok 
memnun) 
(12. soruya geçebilirsiniz) 
 

8. İnternette kamu hizmetleri kullanmak konusunda bir çekinceniz var mı? 
a. Evet, çekincem var 
b. Hayır, yok (10 no'lu soruya geçebilirsiniz) 

 
9. Neden çekiniyorsunuz? 

 
10. Hiç e-devlet hizmeti kullanmayı denediniz mi?  

a. Evet, denedim (12. Soruya geçebilirsiniz) 
b. Hayır, denemedim  

 
11. Neden denemediniz? 

  
12. Kullanmayı denediğiniz e-devlet hizmetlerine ulaşabildiniz mi? 

a. Evet, e-Devlet Kapısı’ndan kolayca ulaştım 
b. Evet, kurumun internet sitesinden kolayca ulaştım 
c. Evet, e-Devlet Kapısı’ndan zor da olsa ulaştım 
d. Evet, kurumun internet sitesinden zor da olsa ulaştım 
e. Hayır, hizmeti bulamadım (e-Belediye anketine geçebilirsiniz) 

 
13. Hizmeti kolayca kullanabildiniz mi? 

a. Hizmet mükemmel tasarlanmıştı, hizmeti kolayca tamamladım (15. soruya 
geçebilirsiniz) 

b. Hizmeti kullanırken biraz zorlandım ama sonunda hizmeti aldım 
c. Hizmeti kullanırken zorlandım ama sonunda hizmeti aldım 
d. Hizmeti kullanırken çok zorlandım ama sonunda hizmeti aldım 
e. Hizmetin kullanımı o kadar zordu ki hizmeti alamadım 

 
14. Hizmetin kullanımını zorlaştıran unsurlar sizce nelerdi?  

 
15. Denediğiniz hizmetlerden tekrar kullanmadıklarınız varsa onları neden tekrar 

kullanmıyorsunuz?  
 

16. Sizce genel olarak e-devlet hizmetlerinin ne gibi eksiklikleri var?  

E-Belediye Hizmetleri Kullanımıyla İlgili Sorular (Bu sorularda kapsamımızda merkezi 

hükümet hizmetleri yok): 

 
1. En sık kullandığınız 10 belediye hizmetini (merkezi hükümet hizmetleri hariç) sayar 

mısınız? (Vatandaşın saydığı her hizmet için bu hizmetin internette sunulup 
sunulmadığı, e-Devlet Kapısı’nda sunulup sunulmadığı, eğer sunuluyorsa e-devlet 
şifresi gerektirip gerektirmediği sorulmuştur.) 
 
1. soru cevaplandıktan sonra eğer vatandaşın en çok kullandığı 10 hizmet arasında 
internette sunulduğunu bildiği bir hizmet varsa soru 6’ya yoksa soru 2’ye geçiniz 
 

2. İnternette sunulduğunu bildiğiniz herhangi bir e-belediye hizmeti var mı? 
a. Evet, var (5. Soruya geçebilirsiniz) 
b. Hayır, yok 

 
3. Kullandığınız bir belediye hizmeti internette sunulursa kullanır mısınız? 
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a. Evet, hizmeti internette kullanırdım (Anketin “En önemli e-devlet hizmetleri 
soruları” kısmına geçebilirsiniz) 

c. Hayır, hizmeti internette kullanmazdım  
 

4. İnternette belediye hizmetlerini neden kullanmazsınız? (Bu sorudan sonra Anketin “En 
önemli e-devlet hizmetleri soruları” kısmına geçebilirsiniz) 
 

5. Hangi e-Belediye hizmetlerini biliyorsunuz? 
 

6. İnternetten belediye hizmeti alıyor musunuz? 
c. Evet, internetten kamu hizmeti alıyorum  
d. Hayır, interneti kamu hizmeti almak için kullanmıyorum (9’uncu soruya 

geçebilirsiniz) 
  

7. Bu kullandığınız e-devlet hizmetlerinden ne kadar memnunsunuz? En iyi ve en kötü 
yanları nelerdir? (Memnuniyet seviyesini yazarken her e-Belediye hizmeti için şu 5 
seçenekten birini seçin lütfen: hiç memnun değil, memnun değil, orta, memnun, çok 
memnun) 
 

8. İnternette belediye hizmetleri kullanmak konusunda bir çekinceniz var mı? 
a. Evet, çekincem var 
b. Hayır, yok (10 no'lu soruya geçebilirsiniz) 

 
9. Neden çekiniyorsunuz? 

 
10. Hiç e-belediye hizmeti kullanmayı denediniz mi?  

c. Evet, denedim (12. Soruya geçebilirsiniz) 
d. Hayır, denemedim  
a. Evet, denedim (12. Soruya geçebilirsiniz) 
b. Hayır, denemedim  

 
11. Neden denemediniz?  

  
12. Kullanmayı denediğiniz e-devlet hizmetlerine ulaşabildiniz mi? 

a. Evet, e-Devlet Kapısı’ndan kolayca ulaştım 
b. Evet, belediyenin internet sitesinden kolayca ulaştım 
c. Evet, e-Devlet Kapısı’ndan zor da olsa ulaştım 
d. Evet, belediyenin internet sitesinden zor da olsa ulaştım 
e. Hayır, hizmeti bulamadım (Anketin “En önemli e-devlet hizmetleri soruları” 

kısmına geçebilirsiniz) 
 

13. Hizmeti kolayca kullanabildiniz mi? 
a. Hizmet mükemmel tasarlanmıştı, hizmeti kolayca tamamladım (15. soruya 

geçebilirsiniz) 
b. Hizmeti kullanırken biraz zorlandım ama sonunda hizmeti aldım 
c. Hizmeti kullanırken zorlandım ama sonunda hizmeti aldım 
d. Hizmeti kullanırken çok zorlandım ama sonunda hizmeti aldım 
e. Hizmetin kullanımı o kadar zordu ki hizmeti alamadım 

 
14. Hizmetin kullanımını zorlaştıran unsurlar sizce nelerdi? 

 
15. Denediğiniz hizmetlerden tekrar kullanmadıklarınız varsa onları neden tekrar 

kullanmıyorsunuz?  
 

16. Sizce genel olarak e-Belediye hizmetlerinin ne gibi eksiklikleri var? 
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En önemli e-devlet hizmetleri soruları: 

 
1. Sizce hangi e-belediye ya da e-Devlet uygulamaları internette sunulmalıdır? 

9.3 TÜİK’in 2012 yılı Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasının e-

Devlet’le ilgili Sonuçları 

2011 yılında, özellikle çalışan sayısı fazla girişimler arasından önemli sayıda girişim 

kamu elektronik satın alma sisteminden ihale dokümanlarına ve şartnamelere 

ulaşmıştır (Şekil 9.4).  

Şekil 9.4 Girişimlerin elektronik ortamda kamu ihalelerine katılma oranı 

 

 

En az 10 çalışanı olan girişimlerin %17’si, 10-49 arası çalışanı olan girişimlerin %15’i, 

50-249 arası çalışanı olan girişimlerin %26’sı, 250’den fazla çalışanı olan girişimlerin 

ise %33’ü kamu elektronik satın alma sisteminden ihale dokümanlarına ve 

şartnamelere ulaşmıştır. En az 10 çalışanı olan girişimlerin %12’si, 10-49 arası 

KAYNAK: Eurostat, TÜİK Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2012

Şirket 

çalışan sayısı

Kamu elektronik satın alma sisteminden 

ihale dokümanlarına ve şartnamelere 

ulaşan girişimler

Türkiye’de kamu elektronik 

satın alma sistemine teklif 

veren girişimler

33

26

15

17

250+

50 - 249

10 - 49

10+

20

16

11

12

GİRİŞİMLERİN1 ELEKTRONİK ORTAMDA KAMU İHALELERİNE KATILMALARI2, 2011, YÜZDE 

1 En az 10 çalışanı olan, ulusal istatistik kurumları tarafından belirlenen çok sayıda sektördeki (örneğin imalat sanayi, gayrimenkul faaliyetleri) girişimler için

ortalama değerlerdir

2Bu istatistikler Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2012'de en az 10 çalışanı olan girişimlerde internet erişimine sahip girişimlerin oranının, 

girişimlerin internet üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarının ihale dökümanlarına ve şartnamelerine ulaşma veya teklif verme oranı bölümünde sağlanan oranlarla 

çarpılmasıyla hesaplanmıştır
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çalışanı olan girişimlerin %11’i, 50-249 arası çalışanı olan girişimlerin %16’sı, 250’den 

fazla çalışanı olan girişimlerin ise %20’si Türkiye’de kamu elektronik satın alma 

sistemine mal veya hizmet teklifi vermiştir. 

Girişimlerin çoğunluğu 2011 itibariyle KDV beyannamesi vermek, sosyal güvenlik 

ödemelerine ilişkin beyanlar vermek gibi idari işlemlerini elektronik ortamda 

yürütmektedir (Şekil 9.5). En az 10 çalışanı olan girişimlerin %51’i, 10-49 arası 

çalışanı olan girişimlerin %46’sı, 50-249 arası çalışanı olan girişimlerin %74’ü, 

250’den fazla çalışanı olan girişimlerin ise %84’ü elektronik ortamda KDV 

beyannamesi vermiştir. En az 10 çalışanı olan girişimlerin %53’ü, 10-49 arası çalışanı 

olan girişimlerin %48’i, 50-249 arası çalışanı olan girişimlerin %76’sı, 250’den fazla 

çalışanı olan girişimlerin ise %88’i sosyal güvenlik ödemelerine ilişkin beyanları 

elektronik ortamda vermiştir. 

Şekil 9.5 Girişimlerin elektronik ortamda idari işlemleri yapma oranları 

 

 

KAYNAK: Eurostat, TÜİK Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2012

Şirket 

çalışan sayısı KDV beyannamesi veren girişimler

Sosyal güvenlik ödemelerine ilişkin 

beyanlar veren girişimler

84

74

46

51

10 - 49

10+

250+

50 - 249

88

76

48

53

GİRİŞİMLERİN1 ELEKTRONİK ORTAMDA İDARİ İŞLEMLER YAPMALARI2, 2011, YÜZDE 

1 En az 10 çalışanı olan, ulusal istatistik kurumları tarafından belirlenen çok sayıda sektördeki (örneğin imalat sanayi, gayrimenkul faaliyetleri) girişimler için

ortalama değerlerdir

2 Bu istatistikler Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2012'de en az 10 çalışanı olan girişimlerde girişimlerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

iletişimde internet kullanımı oranının, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde internet kullanan girişimlerde iletişim amacı bölümünde sağlanan oranlarla 

çarpılmasıyla hesaplanmıştır
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Girişimlerin kamu kurum ve kuruluşlarına veri göndermek veya almak için elektronik 

ortamda veri alışverişi yapmaları da incelenmiştir. En az 10 çalışanı olan girişimlerin 

%20’si, 10-49 arası çalışanı olan girişimlerin %16’sı, 50-249 arası çalışanı olan 

girişimlerin %33’ü, 250’den fazla çalışanı olan girişimlerin ise %45’i kamu kurum ve 

kuruluşlarına veri göndermek veya almak için elektronik ortamda veri alışverişi 

yapmıştır (Şekil 9.6). 

Şekil 9.6 Girişimlerin elektronik ortamda kamuyla veri alışverişi yapma oranları 

 

 

9.4 Kamu Kurumlarında BT Projelerinde İç Kaynak Kullanımı Örnekleri 

Kurumların çoğunlukla kurum içi kaynakları kullanarak gerçekleştirdikleri önemli 

sayıda BT projesi bulunmaktadır. Bu bölümde bu tip projeler gerçekleştiren bazı 

örnek kurumlarla ilgili bilgi paylaşılmıştır. 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nde BT alanında çalışan yaklaşık 50 

BT personeli bulunmaktadır. Bu personel çoğunlukla programcılardan oluşmakta, 8 

KAYNAK: Eurostat, TÜİK Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2012

Şirket 

çalışan sayısı

Kamu kurum ve kuruluşlarına veri göndermek veya almak 

için elektronik ortamda veri alışverişi yapan girişimler

45

33

16

20

10 - 49

10+

250+

50 - 249

GİRİŞİMLERİN1 ELEKTRONİK ORTAMDA KAMU KURUMLARIYLA VERİ ALIŞVERİŞİ2, 2012, YÜZDE 

1 En az 10 çalışanı olan, ulusal istatistik kurumları tarafından belirlenen çok sayıda sektördeki (örneğin imalat sanayi, gayrimenkul faaliyetleri) girişimler için

ortalama değerlerdir

2 Bu istatistikler Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2012'de en az 10 çalışanı olan girişimlerde otomatik veri alışverişi yapan girişimlerin 

oranının, bu girişimler arasında kamu kurum ve kuruluşlarına veri göndermek veya almak için elektronik veri alışverişi yapan girişimlere oranıyla çarpılmasıyla 

hesaplanmıştır
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mühendis ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde 

Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik” kapsamında 5 bilişim personeli de Genel Müdürlük’te istihdam 

edilmektedir. Kurum 150 binden fazla kullanıcıya sahip, çok sayıda kamu kurumunun 

faydalanmakta olduğu Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi (SAY 2000i) ve 

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi gibi yazılım sistemleri için gerekli 

yazılım geliştirme, bakım ve idame işlemlerini yapmaktadır [169]. 

SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü’nde aralarında 10 çözümleyici, yaklaşık 80 

programcı, 20 mühendis ve yaklaşık 50 bilişim uzmanının olduğu BT personeli hizmet 

vermektedir. Bu personelin katkıda bulunduğu BT projeleri aşağıda özetlenen önemli 

BT yatırımlarının yapılmasını ve kullanıcı odaklı e-devlet hizmetlerinin sunulmasını 

hedeflemektedir [170]: 

 Avrupa’nın en büyük kamusal veri merkezi olarak tasarlanan Batıkent SGK 

Veri Merkezinin, kurumun 15-20 yıllık ihtiyacını karşılayacak şekilde 

planlanması ve kurulması 

 SGK sağlık ve sigorta uygulamalarının akıllı cep telefonları ve tabletler için 

uyumlu hale getirilmesi 

 Vatandaşların bilgi edinme, işlem sonuçlarını takip etme, sigorta primlerini 

ödeme gibi işlemleri yapabilecekleri, 7/24 hizmet sağlayan sosyal güvenlik 

kabinlerinin kurulması 

 Öğrencilerin ve malul çocuklarının başvuruya gerek kalmadan sağlık 

sigortasından faydalanmalarına izin veren sistemin kurulması 

 4/b sigortalılarının internet üzerinden aylıklarını hesaplayarak öğrenebilmeleri 

 İşverenlerin bütün SGK bildirimlerini tek şifreyle yapabilmeleri 

 SGK kapsamındaki tüm e-devlet hizmetlerinin barkodlu, kamu kurum ve 

kuruluşlarında geçerli belge kabul edilecek döküm oluşturulabilecek hale 

getirilmesi 

 Devlet memurlarının hizmet borçlanma işlemlerinin kurumlarda belge 

istenmeden yapılabilmesi 

 Kayıtdışı ekonomiyi azaltmak için kurumla Emniyet Genel Müdürlüğü ve 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında veri entegrasyonu 

sağlanması, denetime tabi tutulan ya da ceza kesilen ticari araç sahip ve şoför 

bilgilerinin değerlendirilerek bu kişilerin sigorta durumlarının kontrol edilmesi 
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 Sağlık ve sigorta yazılım uygulamalarının entegre bir şekilde tek çatı altında 

birleştirilmesi 

SGK’da BT alanında çalışan personelin özellikle sağlık alanında çalıştığı projeler de 

bulunmaktadır. Bu projelerden bazıları aşağıda özetlenmiştir: 

 Medula Hastane Uygulamasına yapılan geliştirmelerle hastane personelinin 

hastanın daha önce yaptırmış olduğu Bilgisayarlı Tomografi gibi tetkiklerin 

sonuçlarına ulaşabilmesi 

 Medula Optik projesi kapsamında optik faturalarının SGK’yla elektronik 

ortamda paylaşılması 

 Hastanelerde elektronik kimlik doğrulama sistemlerinin kullanılması 

TÜİK Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı bünyesinde aralarında yaklaşık 40 TÜİK 

uzmanı, 6 programcı, 7 mühendis ve 10 istatistikçi olan BT personeli hizmet 

vermektedir. Bu personel çeşitli projelerde çalışmaktadır, bu projelerden bazılarının 

kapsamları aşağıda özetlenmiştir [171]: 

 Kurum yönetim iş süreçlerinin otomasyona geçirilerek, karar vericilere 

yardımcı sistemlerin kurulması 

 Kurumsal veri giriş uygulamalarının geliştirilmesi, bakımı ve iyileştirilmesi 

 Kurumun internet sitesinin tasarlaması, geliştirmesi ve güncellemelerin 

yapılması, ağ ve veri güvenliğinin artırılması 

 Felaket merkezi kurulması 

 Veritabanlarında veri gizliliği ve güvenliğinin geliştirilmesi  

 Veritabanı yazılım ve donanımın güçlendirilmesi 

 Kurumda veri analizi ve veri madenciliği geliştirme çalışmaları yapılması 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde ise yaklaşık 50 kişilik BT personeli çalışmakta ve bu 

personel Emniyet Genel Müdürlüğü BT uygulamalarını geliştirmekte ve BT 

sistemlerinin idamesini yürütmektedir [172]. 
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