
• Hizmet, üretim ve yönetim sürecin-
de vatandafllar›n istek ve e¤ilimlerini daha
etkin de¤erlendirmek, kat›l›mc› vatandafl-
l›¤›n önünü açmak,

• Devlet kurumlar›n›n daha rasyonel
ve verimli ifllemesini sa¤lamak,

• Kurumlararas› bilgi al›flveriflinin sa¤-
lanarak, ifl ve veri yinelenmesini önlemek,

• Kamusal hizmet alan vatandafllar›n
yaflamlar›n› kolaylaflt›rmak,

• Karar vericilerin bilgiye dayal› karar
verme süreçlerini gelifltirmek ve h›zland›r-
mak.

E-devletin sa¤l›kl› biçimde kurulmas›
ve iflletilmesi için öncelikle toplumsal an-
lamda e-kültür kavram›n›n yarat›lmas› ge-
rekmektedir. Bilgi teknolojilerinin günlük
yaflamdaki kullan›mlar›n›n kifliler üzerinde
b›rakt›¤› etki ya da de¤erler olarak tan›m-
lanan e-kültür yayg›nlaflt›r›lmadan e-dev-
lete gerçek anlamda ulaflmak mümkün
de¤ildir. E-kültürün toplumsal alana yay›l-
mas› toplumun sosyo-ekonomik geliflmifl-
lik düzeyi ve genel kültür birikimiyle do¤-
ru orant›l›d›r. Ekonomik olarak geliflmifl,
sosyal kurumlar› oturmufl, demokrasisi
kurumsallaflm›fl toplumlarda e-kültür dü-
zeyinin yüksek olmas› beklenen bir sonuç-
tur .

E-devlete geçiflin baz› kritik ön
koflullar› afla¤›daki flekilde s›ralana-
bilir:

E-devletin hukuksal altyap›s›n› haz›r-
larken, bilgi teknolojilerinin do¤as› ve ve-
rilecek elektronik hizmetlerin anlam göz-
den kaç›r›lmamal›d›r. Bu anlamda e-dev-
letin hukuksal yap›lanmas›nda afla¤›daki
genel ilkelerden hareket edilmelidir:

• Yap›lacak düzenlemeler e-devletin
beklenen faydalar›n› azalt›c› nitelikte ol-

mamal›d›r. Bilgi teknolojilerinin kendine
özgü yap›s›na dikkat edilmelidir.

• Yap›lacak düzenlemelerin temel
amac›n›n vatandafla sunulacak hizmetleri
kolaylaflt›rmak ve etkinlefltirmek oldu¤u
gözden kaç›r›lmamal›d›r.

• Bilgi güvenilirli¤i ve gizlili¤i garanti
alt›na al›nmal›d›r.

E-devletin sa¤l›kl› biçimde kurulmas›
ve efektif anlamda sürdürülmesi için ileti-
flim altyap›s›n›n belli bir efli¤i geçmesi ge-
rekmektedir. E-devlet platformlar›n›n yo-
¤un olarak web tabanl› ve mobil olmas›
bu ihtiyac› körüklemektedir.

Küreselleflme sürecinde h›zla say›sal-
laflan dünyada iletiflim altyap›s›na yönelik
harcama ve yat›r›mlar artmaktad›r. 

E-devlete geçifl için en genifl toplum-
sal kesimlerin bilgisayar okur-yazarl›¤› ve
teknoloji kullan›m oranlar› artt›r›lmal›d›r.
Öte yandan giderek say›sallaflan kurum
ve kurulufllar›n teknoloji alan›nda çeflitli
düzeylerde e¤itim görmüfl ifl gücü ihtiyac›
karfl›lanmal›d›r. E-devlet kavram›n›n her
fleyden önce e-kültür kavram›yla gerçek-
leflece¤i dikkate al›nd›¤›nda toplumun
teknoloji kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›
ve genç kuflaklar›n yayg›n teknoloji e¤iti-
mi almas› önem kazanmaktad›r. Bu an-
lamda;

• E¤itim müfredatlar› dijital dünyan›n
gereklerine göre yeniden düzenlenmeli-
dir.

• E¤itim kurumlar›n›n bilgi teknolojile-
ri alt yap›s› gelifltirilmelidir.

• Yayg›n e¤itim kurumlar›n›n d›fl›nda
kalan toplumsal kesimlere say›sal okurya-
zarl›k kazand›racak kurs ve uzaktan e¤i-
tim programlar› hayata geçirilmelidir.

Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin son
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E-DEVLET

amuoyunda e-devlet kavram›n›
son zamanlarda s›kça duymaya
bafllad›k. Bu ayki yaz›m›zda bu
konuya k›sa bir göz atmak istedik.
Çünkü, yak›n gelecekte tüm yafla-
m›m›z e’ler üzerine kurulmaya

bafllad›. Günümüzde etkin, rasyonel, flef-
faf ve demokratik devlet anlay›fl› hâkim-
dir. Ça¤dafl devletler, say›lan unsurlar ba-
r›nd›rarak vatandafllar›na yüksek kalitede
hizmetler sunarlar. Öte yandan küreselle-
flen rekabet kavram›, kamu kurumlar›n›
da etkilemektedir. Art›k, devletler bilgi ve
iletiflim teknolojisinin yeniliklerini kullana-
rak, e-devlet'e dönüflmekte ve hizmet
kalitelerini iyilefltirip, etkinlefltirmektedir-
ler. Baflka bir anlat›mla, kamusal kurum-
lar bilgi ça¤› araçlar›n› bizzat kendileri kul-
lanarak içsel yenileflme ve dinamizm ka-
zanma yeteneklerini gelifltirmektedirler.
Di¤er aç›dan devlet hizmetlerinin ileri tek-
noloji yard›m›yla optimal hale gelmesi
devlet ve vatandafl iliflkilerini de derinden
etkilemektedir. Vatandafllar›n›n hizmetler-
den yayg›n ve zahmetsiz yararlanmas›n›
sa¤layan e-devlet, bunlara ek olarak daha
kat›l›mc› ve demokratik bir kamu-vatan-
dafl iliflkisinin önünü açmaktad›r.

E-devlet; "devletin vatandafllar›na
karfl› yerine getirmekle yükümlü oldu-
¤u görev ve hizmetler ile vatandafllar›n
devlete karfl› olan yükümlülüklerinin
karfl›l›kl› olarak elektronik iletiflim ve
ifllem ortamlar›nda kesintisiz ve güven-
li olarak yürütülmesi" olarak tan›mlana-
bilir.

E-devletin önemli amaçlar› aras›nda
afla¤›daki hususlar s›ralanabilir:

• Kamusal hizmetleri yayg›n ve eriflile-
bilir hale getirmek,

K



10-15 y›lda gösterdi¤i geliflme çizgisi ve
"bilgi toplumu" kavram›n›n yayg›nlafl-
mas› bilgi tabanl› uygulamalar› küresel öl-
çe¤e yaym›flt›r. Bu durum özellikle gelifl-
mifl bat› ülkelerinde e-devlet modellerinin
yayg›n kullan›m›n› gündeme getirmifltir.
E-devlet kullan›m›n›n dünya çap›nda öl-
çülmesi günümüzün popüler araflt›rma
konular›ndand›r. Bu araflt›rmalardan en
göze çarpan› Taylor Nelson Sofres
(TNS) isimli araflt›rma flirketinin "Go-
vernment Online - an international
perspective" isimli çal›flmas›d›r.
TNS'nin yürüttü¤ü çal›flma 27 ülkede 29
bini aflk›n kifliyi kapsamaktad›r. Araflt›r-
man›n sonuçlar›na göre k›stas al›nan ül-
keler e-devlet kullan›m›n›n düflük, orta ve
yüksek kullan›ld›¤› üç gruba ayr›lm›flt›r.
Bu ba¤lamda;

• Yüksek düzeyde e-devlet kullan›m
grubu (Norveç, Danimarka, Kanada, Fin-
landiya, ABD, Hong Kong, Avustralya,
Hollanda ),

• Orta düzeyde e-devlet kullan›m gru-
bu (Tayvan, Estonya, Hindistan, Fransa,
Macaristan, ‹spanya, Çek Cumhuriyeti,
Almanya, Japonya, Kore ),

• Düflük düzeyde e-devlet kullan›m
grubu (Endonezya, Rusya Federasyonu,
Türkiye, Polonya, Litvanya, Slovakya,
Letonya, Malezya, ‹ngiltere) olarak s›n›f-
land›r›lm›flt›r.

1999 y›l›n›n Aral›k ay›nda Avrupa
Komisyonu, e-Avrupa giriflimini kabul et-
mifl ve uygulamaya koymufltur. E-Avru-
pa'n›n temel hedefi; Avrupa'y› dünyan›n
en dinamik ve rekabet gücü yüksek paza-
r› haline getirmek amac› ile baflta ‹nternet
olmak üzere yeni ekonomi için gerekli alt-
yap›n›n kurulmas› çabalar›n›n tümünü
kapsamaktad›r. 

Giriflim bu amaca ulaflmak için
üç temel amaç belirlemifltir:

• Daha ucuz, daha h›zl› ve daha gü-
venli ‹nternet,

• ‹nsan kayna¤›na yat›r›m,
• ‹nternet kullan›m›n› özendirme.
E-Avrupa hedefi, Avrupa'n›n bir an

önce bilgi tabanl› ekonominin, özellikle
de ‹nternet'in sa¤lad›¤› f›rsatlardan sonu-
na dek yararlanmas› gereklili¤ini ortaya
ç›karm›flt›r. Bu gereklili¤e cevap olarak,
19-20 Haziran 2000 tarihinde Feira'da e-
Avrupa Eylem Plan› kabul edilmifltir. 11-

12 May›s 2000 tarihlerinde Varflova'da
yap›lan Avrupa Bakanlar Konferans›'nda,
Orta ve Do¤u Avrupa Ülkeleri, 15 AB ül-
kesi taraf›ndan Lizbon'da ortaya konulan
stratejik hedefi benimsemifl; 15 AB ülke-
sinin e-Avrupa ile ortaya koydu¤u girifli-
min bir parças› olma konusunda uzlaflm›fl
ve AB'nin politik kararl›l›¤›na destek ola-
rak, belirtilen bu iddial› hedefe ulaflmay›
denemek ve bunun için yararlan›lacak ze-
mini geniflletmek amac›yla, aday ülkeler
olarak kendileri için "e-Avrupa benzeri
bir Eylem Plan›"n› haz›rlamaya karar
vermifllerdir. Avrupa Komisyonu, fiubat
2001'de Güney K›br›s Rum Yönetimi,
Malta ve Türkiye'ye, bu ortak eylem pla-
n›n›n oluflturulmas›nda di¤er aday ülkele-
re kat›lmalar› için davette bulunmufltur.
Böylece e-Avrupa süreci bafllam›flt›r.

Bilgi teknolojileri kullan›m›nda henüz
istenen seviyeye ulaflamamam›za ve e-
devlet konusunda almam›z gereken mesa-
fenin uzunlu¤una ra¤men, ülkemizde bu
konuda olumlu geliflmeler de olmaktad›r.
Özellikle kamu kurum ve kurulufllar›nda
bilgisayar altyap›s› anlam›nda ilerlemeler
göze çarpmaktad›r. Kurumlar›n ço¤unlu-
¤u iç bilgisayar sistemlerini kurarak ifllet-
mektedirler. Öte yandan yine kamu ku-
rumlar›n›n önemli bölümü web sayfalar›n›
kurmufllard›r.

E-devlet uygulamalar› kapsam›nda
gizli olmayan belge ve bilgilerin elektronik
ortama aktar›lmas›na ve bilginin fleffafl›¤›-
n› destekleyen uygulamalara bafllan›lm›fl-
t›r. Bunlardan e-imza ile güvenli ifllem ya-
p›lan uygulamalar aras›nda, D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›n›n evrak ak›fl sistemini dü-
zenleyen "Pilot Otomasyon Projesi
(POP)"; SPK ve ‹MKB ile TÜB‹TAK-
B‹LTEN'in (SPK-‹MKB Kamuyu Ayd›nlat-
ma Otomasyon Projesi) e-imza uygulama-
s› yer almaktad›r.

E-Avrupa Giriflimi'nin Haziran 2001
tarihinde aç›klanmas›n› takiben, Türki-
ye'deki bilgi toplumu politikalar› çal›flma-
lar›, giriflimleri ve projeleri yeni bir itici
güç kazanm›flt›r. Halen yürütülen ve top-
lumu, bilgi tabanl› ekonomi ve de¤er ya-
ratan vatandafllar›n bir bileflimine çevir-
meyi amaçlayan bu çal›flmalar, kamu,
özel sektör ve sivil toplum kurulufllar›nda
tüm seviyelerde büyük bir kabul görmüfl-
tür. Tüm ç›kar gruplar›n›n yak›n çal›flma-

s›n›n sonucu, uluslararas› boyutu e-Avrupa
Giriflimi'nde flekillenen e-Türkiye Giriflimi
olmufltur. E-Türkiye için, Baflbakanl›¤›n
yönlendirmesi ve koordinasyonu alt›nda
kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve
sosyal taraflardan temsilcilerin bulundu¤u
13 çal›flma grubu oluflturulmufltur.

Çal›flma gruplar› ve koordinatör-
leri afla¤›daki flekildedir:

• E¤itim ve insan Kaynaklar› Çal›flma
Grubu (Milli E¤itim Bakanl›¤›)

• Altyap› Çal›flma Grubu (Ulaflt›rma
Bakanl›¤›)

• Hukuki Altyap› Çal›flma Grubu (Ada-
let Bakanl›¤›)

• Standartlar Çal›flma Grubu (Türk
Standartlar› Enstitüsü Baflkanl›¤›)

• Güvenlik Çal›flma Grubu (Genelkur-
may Baflkanl›¤›)

• E-Ticaret Çal›flma Grubu (D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›)

• Yat›r›mlar ve Planlama Çal›flma Gru-
bu (DPT Müsteflarl›¤›)

• Arfliv ve Dijital Depolama Çal›flma
Grubu (Devlet Arflivleri Genel Müd.)

• Uluslararas› ‹zleme ve E-Avrupa Ça-
l›flma Grubu (AB Genel Sekreterli¤i)

• Özel Projeler Çal›flma Grubu (Türkiye
Biliflim Vakf›)

• Mevcut Durumun Tespiti Çal›flma
Grubu (KAMUNET Teknik Kurulu)

• Ulusal Bazda Takip, Koord. ve ‹zle-
me Çal›flma Grubu (Türkiye Biliflim Der.)

• E-Sa¤l›k ve Çevre Çal›flma Grubu
(Baflbakanl›k)

Bu çal›flma gruplar›, alanlar›ndaki mev-
cut durumu, projeleri, giriflimleri ve politi-
ka çal›flmalar›n› de¤erlendirmifllerdir. E-
Türkiye çal›flma gruplar› 30 Nisan 2002
tarihi itibariyle 4 adet kanun tasla¤› haz›r-
lam›fl ve e-Avrupa 1. ara raporunu AB Ko-
misyonu'na sunmufltur. 

Bütün bu çal›flmalar halen Türksat
A.fi. koordinasyonunda h›zla devam et-
mektedir. Umar›z, ülkemiz için son derece
faydal› olaca¤›na inand›¤›m›z bu çal›flma
bir an önce bitirilip kamunun kullan›m›na
sunulur. Vatandafl devletin aya¤›na gitmek-
ten kurtulur, Devlet vatandafl›n›n aya¤›na
gitmeye bafllar. Yani baflka bir ifadeyle, ta-
rih boyunca geliflmifl her toplumda yayg›n
olan " ‹nsan devlet için de¤il, devlet insan
için vard›r. " felsefesi Türkiye içinde geçer-
li hale gelir.
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