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Giriú
Dönüúümün
hızlandı÷ı
bir
zaman
diliminde
yaúamaktayız. Guillermo Marconi’nin 1901 yılında
tasarladı÷ı radyo ülkemizde 6 Mayıs 1927’de yayına
baúlamıútır. BBC, 2 Kasım 1936’da ilk düzenli televizyon
yayıncılı÷ına baúlarken TRT 30 Ocak 1968’de yayın
hayatına baúlamıútır. Dünyada Internet konusunda
ARPANET ile 1960’larda baúlatılan çalıúmaların ülkemize
ilk yansıması, 12 Nisan 1993 yılında Devlet Planlama
Teúkilatı’nın (DPT) bir projesi çerçevesinde TÜBøTAKODTÜ (TR-NET) iúbirli÷i ile küresel Internet’e eriúimin 64
kbit/sn. hızında bir ba÷lantı üzerinden sa÷lanmasıyla
olmuútur (Tosun ve di÷erleri, 2006) Bu verileri matbaa
örne÷i ile karúılaútırabilir ve úu sonuçlara varabiliriz: Yeni
teknoloji uygulamalarının ülkemize giriú tarih aralı÷ı
yüzyıllardan yıllara inmiú ve ilk adımlar devlet tarafından
veya devlet deste÷i ile atılmıútır.

Kamuda Bilgi Yönetimi
Bilgi yönetiminin dört ana adımını bir kamu örne÷i
üzerinden inceleyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaúı
olan kiúilerin nüfus verileri T.C. øçiúleri Bakanlı÷ı Nüfus
ve Vatandaúlık øúleri (NVø) Genel Müdürlü÷ü tarafından
Merkezi Nüfus ødaresi Sistemi (MERNøS) üzerinde
tutulmaktadır. Do÷um, ölüm, evlenme ve boúanma gibi
olaylar ile kiúinin oluúan veya de÷iúen bilgileri MERNøS
sistemine girilmektedir. Veri tabanına giriú yapılırken bilgi
tasnif edilmekte, her veri iliúkili oldu÷u veri yapısına
uygun bir úekilde saklanmaktadır. Bilginin paylaúılması
aúamasına 23 ùubat 2005 tarihinde baúlatılan Kimlik
Paylaúım Sistemi (KPS) ile geçilmiútir. KPS, MERNøS ile
aynı güvenlik düzeyine sahiptir ve KPS veri tabanı
MERNøS’teki verilerle sürekli güncelleútirilmektedir.
Protokol imzalayan kurumlar yetkileri dahilinde sistemde
tanımlı 17 farklı web servisini kullanmaktadırlar. Sistem
7x24 kesintisiz hizmet vermektedir. 13 Mart 2007 tarihi
itibariyle 70’i kamu kurumu (ücretsiz) ve 50’si özel
sektörden (ücreti karúılı÷ı) olmak üzere 120 kurum
sistemden faydalanmıútır. Mayıs 2007’de protokol
imzalayarak KPS sistemine entegre olan kamu kurum
sayısı 144 iken, Temmuz 2007 itibari ile bu sayı 212’ye
yükselmiútir (Protokol, 2007) (ùekil 1).
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Öz: Bugünün düúüncesi ve iú planı, yarının
potansiyelinden nasıl etkilenir? Bu posterde
mevcut bilgi ve iletiúim teknolojilerinin bilgi
yönetimine sundu÷u imkânları kamu kurumları
arası bir yapıda nasıl kullanabiliriz sorusuna yanıt
aranmakta ve E-devlet Kapısı Projesi kısaca
tanıtılmaktadır.

ùekil 1. Kimlik Paylaúım Sistemi ba÷lantısı yapan kamu
kurumu sayısındaki artıú

S. Kurbano÷lu, Y. Tonta ve U. Al (Yay. haz.), De÷iúen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara.
Bildiriler. Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007.
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Yüz binin üzerinde çalıúanı bulunan Emniyet Genel
Müdürlü÷ü (EGM) Personel Daire Baúkanlı÷ı tarafından
geliútirilen Personel Bilgi Sistemi bilginin etkin
kullanımına örnek olarak verilebilir. Her yıl on binlerce
atama yapılan bu kurumun yönetmelikleri kiúilerin
kendisinin ya da eúinin do÷um yerine atanmasına izin
vermemektedir. Bu maddenin gere÷ini gerçek anlamda
yerine getirmek için kurum iç takip mekanizmaları
geliútirmenin mükerrer yatırım olaca÷ı ortadadır. Çünkü
yaúayan bir veri olan nüfus verisi yukarıda da belirtildi÷i
gibi NVø Genel Müdürlü÷ü tarafından tutulmaktadır. EGM
bilgi sistemleri KPS sistemi ile belirli aralıklarla veri
transferi yapmakta ve personelinin en güncel nüfus verisi
do÷rultusunda atama iúlemini gerçekleútirmektedir (Kılıç
ve Kumaú, 2006).
Bilgiyi etkin kullanarak somut faydaya dönüútürmenin bir
baúka örne÷i Dıú Ticaret Müsteúarlı÷ı ve Gümrük
Müsteúarlı÷ı tarafından gerçekleútirilen Dahilde øúleme
Rejimi (DøR) projesidir. Nitelikli elektronik imzanın da
kullanıldı÷ı bu proje çerçevesinde 400 civarında kamu
çalıúanının Kamu Sertifikasyon Merkezinden, 3500 úirketi
temsilen 4000’den fazla kiúinin ise Elektronik Sertifika
Hizmet Sa÷layıcılardan (ESHS) elektronik imza aldı÷ı
belirtilmektedir. Proje hayata geçmeden önce sadece
dahilde iúleme belgesinin düzenlenmesi, gözden
geçirilmesi ve kapatma iúlemleri için ortalama 450 adet
kâ÷ıt kullanılmaktaydı. Bu kapsamda, 2004 yılında sadece
dahilde iúleme izin belgeleri için 2,3 milyon civarında kâ÷ıt
kullanıldı÷ı ve bunun da yaklaúık olarak 1127 ton veya 112
kamyon kâ÷ıt anlamına geldi÷i bildirilmektedir (Sa÷ıro÷lu,
2004). Sanal ortamda kimlik do÷rulamanın ve ıslak imzaya
eú de÷er nitelikli elektronik imzanın kullanıldı÷ı bu
projenin tarafları Dıú Ticaret Müsteúarlı÷ı, Gümrük
Müsteúarlı÷ı, øhracatçı Birlikleri, TÜBøTAK, TOBB,
Bankalar Birli÷i, ESHS firmaları ve tüm ihracatçılardır
(Dahilde, 2005).
Günümüzde kamu kurumlarının bilgi ve iletiúim
teknolojileri imkânları çerçevesinde bilgiyi yöneterek
sa÷ladıkları baúarı örneklerinin sayısı artırılabilir. Bilgi
teknolojileri yatırımlarının ortak bir çatı altında toplanması
ve planlanması amacıyla DPT Bilgi Toplumu Dairesi
Baúkanlı÷ı, Yüksek Planlama Kurulu kararıyla 28 Temmuz
2006’da Resmî Gazete’de yayımlanan “Bilgi Toplumu
Stratejisi” yürürlü÷e girmiútir. Stratejinin ekindeki Eylem
Planında tanımlanan 111 eylem, belirtilen kamu
kurumlarının eúgüdümlü çalıúması ile tamamlanacaktır
(Bilgi, 2006). Nihai hedef 2010 yılında bilgi toplumuna
dönüúümün büyük oranda gerçekleútirilmesidir. Devlet,
vatandaú ve iú dünyası arasındaki etkileúimlerin bilgi ve
iletiúim teknolojileri olanakları ile modernize edilmesi ile
oluúacak a÷ etkisinin katalizör rolü görerek dönüúüme hız
kazandırması planlanmaktadır.
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Bilgi Yönetimi Konusunda Kamuda Yaúanan
De÷iúimler
e-Dönüúüm Türkiye Projesi kapsamında 27 ùubat
2003’ten bu yana artan kamuda bilgi ve iletiúim teknolojisi
kullanım faaliyetlerinin ortak bir çerçeve içinde
yürütülmesi adına aúa÷ıdaki kanunlar, projeler ve raporlar
üretilmiútir:
x 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (10
Aralık 2003);
x 5070 sayılı Elektronik ømza Kanunu (23 Ocak 2004);
x Birlikte Çalıúabilirlik Esasları Rehberi (05 A÷ustos
2005);
x E-devlet Kapısı Projesi (27 Ekim 2005);
x Kamu Bilgi ve øletiúim Teknolojisi Projeleri Hazırlama
Kılavuzu (27 Temmuz 2006);
x Elektronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri Referans
Modeli (18 Kasım 2006).

Bu eylemlerin gerçekleútirilmesinde belki de en önemli
faktör veri transferinin güvenli bir úekilde sa÷lanmasıdır.
Bahsi geçen veri trafi÷i öngörülerek, 2003 yılında eDönüúüm Türkiye Projesinin Kısa Dönem Eylem Planının
40 no’lu “Kamu hizmetlerinin ortak platformda –tek
kapıdan (portal)- sunumu ve sunulacak hizmetlerin
geliútirilmesine yönelik stratejinin belirlenmesi” ve 41
no’lu “Kamu hizmetlerinin geliútirilmesi ve ortak
platformda sunumu için proje oluúturulması” eylemleri
do÷rultusunda E-devlet Kapısının kurulması çalıúmaları
DPT ve Türk Telekom koordinasyonunda baúlatılmıútır.
Açılan ihaleyi Oyak Teknoloji Biliúim ve Kart Hizmetleri
A.ù. (OYTEK)-Crimson Logic Global Pte. Ltd. Ortak
Giriúimi kazanmıú ve 27 Ekim 2005 tarihinde imzalanan
sözleúme ile çalıúmalar resmen baúlatılmıútır. ølerleyen
süreçte Türk Telekom’un özelleútirilmesi üzerine projenin
sürdürülmesi görevi, 20 Nisan 2006 tarihli ve 26145 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlü÷e giren 2006/10316
sayılı E-devlet kapısının kurulması, iúletilmesi ve
yönetilmesine iliúkin Bakanlar Kurulu kararnamesi ile
Baúbakanlık adına Ulaútırma Bakanlı÷ı koordinasyonunda
Türksat Uydu Haberleúme Kablo TV ve øúletme A.ù.’ye
verilmiútir.
E-devlet Kapısı projesinin ve di÷er çalıúmaların stratejik
hedefleri oluúturulurken ve gözden geçirilirken bu
çalıúmaların sonuçlarından do÷rudan olarak etkilenecek
olan vatandaúların ve iú dünyasının gereksinimleri göz
önüne alınmalıdır. Kurulacak bilgi ve iletiúim
teknolojilerine dayalı sistemlerin yönetiúime kataca÷ı
katma de÷er bireyin ve toplumun bugün ve gelecekteki
ihtiyaçlarını karúılamalıdır. Mevcut durumda Baúbakanlık
Bilgi øúlem Merkezi (BøMER) tarafından bir halkla iliúkiler
projesi
olarak
yürütülen
“Direkt-Baúbakanlık”
uygulamasında Nisan 2007’ye kadar 241 bin 782 baúvuru

Kýlýç
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alınmıútır. ùekil 2’de Nisan 2007’de yapılan 18 bin 42 adet
baúvurunun kategorilere göre da÷ılımı gösterilmektedir.
BøMER verilerinin analizinin ardından ortaya çıkacak
olan öncelikli alanlardaki mevcut bilgi ve iletiúim alt
yapısını ve bilgi yönetim tarzını de÷iútirirken kamu
sektörünün dikkat etmesi gereken hedefleri etkinlik,
etkililik, gizlilik, ve bütünlük olarak sıralayabiliriz. Gerekli
kaynaklar ise en genel anlamda teknik alt yapı, insan gücü
ve bilginin kendisidir.
ÇALIùMA,SOSYAL GÜVENLøK
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ùekil 2. Nisan 2007’de BøMER’e yapılan baúvuruların
önemli kategorilere göre da÷ılımı
Yarının potansiyelini etkin kullanabilmek için do÷anın
de÷iúmez kuralı olan sürekli geliúme aúa÷ıdaki üç kavramın
etkileúimi ile sa÷lanabilir:
1. De÷iúimin yönetilmesi;
2. Mevcut süreçlerin ihtiyaçları en
karúılayacak úekilde iyileútirilmesi; ve

etkin

úekilde

3. Teknolojinin sundu÷u olanakların de÷erlendirilmesi.

Ayrıca, kamu bilgi ve iletiúim teknolojileri yapısının bir
platformlar bütünü oldu÷u gözden kaçırılmamalıdır. A÷ alt
yapısında IPv4’den IPv6’ya geçilmesi, güvenli iletiúim
gereklili÷i, iletilen verinin üst verisinin (metadata)
oluúturulması, iletilen ve alınan girdi ve çıktıların
süreçlerin iúleyiúinde ciddi faydalar sa÷laması göz önünde
bulundurulmalıdır. Sürekli geri beslemenin konulan
hedeflere ne kadar ulaúıldı÷ını gösteren parametreler ile
ölçüldü÷ü bu tarz çalıúmalarda yarının potensiyeli iyi
analiz edilerek ulaúılabilir stratejik hedefler ve
uygulanabilir taktik planlar geliútirilmelidir.

E-devlet Kapısı’nda Kimlik Do÷rulama ve
Kurumlar Arası Veri Paylaúımı
E-devlet Kapısı, vatandaú ve firma kullanıcılarının kimlik
do÷rulaması yapmasının yanı sıra kamu kurumları arası
veri paylaúımına uygun alt yapı oluúturması açısından da

stratejik öneme sahiptir. e-Kapıya kimlik do÷rulaması
yapılmaksızın girildi÷inde genel içerik ve kiúisel bilgilerin
korunması yasa tasarısına uygun olarak verilen bilgilere
eriúilmektedir. Bir sonraki güvenlik aúamasına geçmek için
TC kimlik numarası ve NVø’den sorgulanacak nüfus
verileri do÷rulandıktan sonra kullanıcıdan parola
tanımlaması istenmektedir. Parola ile giriú yapılarak gizlilik
seviyesi görece düúük kamu bilgilerine eriúim
sa÷lanmaktadır. Bir sonraki aúama için kullanıcı úifre
baúvurusunda bulunmaktadır. Banka kart úifreleri
örne÷inde oldu÷u gibi kapalı zarflara tek yönlü úifreleme
algoritması ile basılan úifreler kiúinin verdi÷i adrese
iletilerek, foto÷raflı kimlik ibrazı sonrasında E-devlet
Kapısı kullanım sözleúmesi imzalatılmak suretiyle teslim
edilmektedir. Yanlıú teslimlerin sorun yaratmaması için
úifre ile sisteme ilk giriú yapılırken kullanıcının parolası da
sorulmaktadır. ùifresi ile sisteme giren bir kullanıcı sanal
ortamda kimli÷i tanımlanmıú bir vatandaú olarak kamu
hizmetlerinden faydalanabilecektir. Kullanıcılar kapıya
ba÷lı di÷er E-devlet hizmetlerine farklı bir giriú
yapmalarına gerek kalmadan eriúebilecek, iúlemlerin takibi
konusunda bilgilendirilecek, tüm bunları güvenli bir kapıda
olmanın rahatlı÷ı ile sürdürebilecektir. Islak imza atılması
gereken bir iúlemde nitelikli elektronik imza atılmasına
olanak sa÷layacak teknik alt yapı sistemde bulunmaktadır.
E-devlet Kapısı kamu içerisindeki birlikte çalıúabilirli÷in
teknik iletiúim boyutunu üzerine alarak kurumlar arası
ba÷lantıları sa÷lamakta; böylece vatandaúın karúısına “Tek
Devlet” imajı ile çıkılmaktadır. Ayrıca bu sistem dünyanın
en güvenli ve çok yönlü sistemlerinden biri olarak
yapılandırılmaktadır. Sadece Internet üzerinden de÷il baúka
iletiúim kanalları üzerinden de vatandaúa ulaúmak sayısal
uçurumu azaltmak adına devletin görevidir. Bu proje
kapsamında kurulacak olan ça÷rı merkezi ile Internet’e
eriúimi bulunmayan kesimlerin de elektronik hizmetlere
eriúim sa÷laması amaçlanmaktadır. Devlet içerisinde
kurumlar arası bilgi iletiúiminde oluúturulacak standartlar
aracılı÷ı ile bilgi paylaúımı sa÷lanması, böylece her
kurumun kendi uzmanlık alanındaki verinin sahibi olarak
kendi bilgilerini tutması, gerekti÷i hallerde güncel bilginin
ilgili kurum ile do÷rudan E-devlet Kapısı üzerinden
sa÷lanması ile kurumlar arası kâ÷ıt kullanımının kalkması
amaçlanmaktadır. Örne÷in, Sürücü Belgesi Baúvurusu
yapılırken gereken nüfus kayıt örne÷i NVø’den, ilgili sınav
sonucu ÖSYM’den elektronik ortamda arka planda
EGM’ye ulaútırıldı÷ı zaman vatandaúın bu iúlem için
harcadı÷ı zaman önemli oranda azalacaktır.

Teúekkür
Bu posteri hazırlamaya yardımcı olan tüm kamu
çalıúanlarına teúekkürlerimi sunarım.
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