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Özet: 

Ülkemizde yeni bir kavram olan e-devlet kapısı, bürokrasiyi azaltmak, personel verimliliğini 

arttırmak amacıyla ve çağdaş toplum olmanın bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlamda 

yönetenlerle yönetilenler arasındaki her türlü ödev ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak “dijital 

ortamda” sürekli ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Veraset 

Sistemi’nde bulunan bazı boşluklardan dolayı çok ciddi ailevi problemler yaşanmaktadır. 

Bunun sebebi vasiyeti bırakma işleminin sağlıklı işleyememesi ve avukat veya noter gibi 

müesseselerin sürece katılma zorunluluğunun bulunmasıdır. Yapılan çalışma ile üçüncü bir 

kurum veya şahıs ihtiyacı olmadan e-devlet kapısı kullanılarak her yurttaşın vasiyetini 

interaktif olarak bırakması sağlanmaktadır. Bu şekilde veraset sistemi, hem kontrol altına 

alınarak güvenilirliği sağlanacak hem de bu durum elektronik ortamda tek kanaldan 

yürütülecektir.   
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An Innovative Approach for Heritage System: E-Heritage 

Service 
Abstract: 

E-government portal, which is a new concept in our country was founded in order to 

reduce bureaucracy, increase the efficiency of staff and  a requirement of being 

modern society. In this portal, all kinds of duties and obligations between the rulers 

and the ruled is continuously and safely performed from digital environment. Due to 

some gaps in the heritage system is occurring very serious family problems. Because 

of the inability to properly handle bequeath process and bureaucracy. With this study, 

every citizen can leave as interactive e-government portal without the need third party 

person or governmental institution. Thus, the heritage system will be provided 

reliability and taken under control. Inheritance system will be well in hand from 

digital environment through a single channel. 
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1. Giriş 

E- devlet; çağdaş toplumlarda devlet ve birey 

ilişkilerinde, devletin vatandaşa karşı yerine 

getirmekle yükümlü olduğu görev ve 

hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan 

görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak 

elektronik iletişim ve işlem ortamlarında 

kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi 

bütünüdür[1][9]. Bu süreç de günümüzde 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı tarafından başarılı bir şekilde 

yürütülmektedir.[2] Veraset Sistemi; bir 

kişinin ölümü halinde terekesinin mirasçılara 

ne şekilde geçeceğini gösteren, miras 

hukukuna ilişkin bir sistemdir.[3] 

 

Bu Yaklaşım sonucunda “Veraset Sistemi” 

sürecinin “e-Devlet Kapısı” ile kamu eliyle 

uygulanabilecek olması durumu göz önünde 

bulundurularak süreçler ifade edilmiştir.  

 

Çünkü güncel haberlerde sıkça yer verilen 

Miras Kavgalarından yola çıkarak düşünülen 

bu yaklaşım, ülkemizde azımsanmayacak 

sayıda ölümle sonuçlanan miras kavgalarını 

en aza indirmeyi hedeflemektedir. Bu 

yaklaşım ile şeffaflaşan devlet anlayışına 

paralel olarak vasiyet sisteminin hem kontrol 

altına alınıp güvenilirliğini sağlamak hem de 

bu durumu elektronik ortamda tek kanaldan 

yürütmeyi amaçlar. Bu sorunu çözmek için 

ülkemizin ihtiyacı olan mekanizma, yenilikçi 

bir yaklaşım ile e-Devlet Kapısı’na tümleşik 

bir e-Vasiyet Servisi’dir. 

 

e-Vasiyet Servisi’nin uygulanabilirliğini ele 

alındığında e-devlet kullanımının her geçen 

gün arttığı durumu göz önünde 

bulundurulursa bu servisin yaygınlaşarak 

kullanılması muhtemeldir. Ayrıca TÜİK’ten 

alınan verilere göre 2012 yılı için toplam 

ölüm sayısı 374 855, ölüm yaşı yaklaşık 

olarak 73’tür. [4]Gereksiz detaylardan 

arındırılarak son kullanıcıya yönelik olacak 

şekilde hazırlanan servis ara yüzü ile 

“Vasiyet” sistemine giriş yapabilecek. 

Türkiye’de ortalama ölüm yaşı parametre 

olarak alınıp bu değere yakın yaşa sahip 

bireyler sisteme giriş yaptıklarında 

vasiyetlerini sisteme girmeleri için uyarı 

çıkacaktır. Bu durum ile de sistemin 

yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

  

2. e-Devlet Kapısı 

 
E-devlet Kapısı, devlet hizmetlerinin kullanıcı 

ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik 

ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak 

ortak bir nokta üzerinden vatandaşa 

ulaştırılması amacıyla hazırlanmakta olan bir 

sistemdir.[5][8] 

 

e-Devlet Sistemi’ne T.C Kimlik Numarası 

kullanarak kolayca girmek mümkündür. 

Ayrıca Mobil İmza ile, smart kart ve okuyucu 

kullanarak Elektronik İmza sistemi ile ve çipli 

T.C. Kimlik Kartı ile girilebilmektedir. Bu 

projenin sorumlusu Türksat A.Ş.'dir. Gerekli 

altyapının kurulması, devlet hizmetlerinde 

hem bilgi, hem iletişim, hem de kalite 

standartlarının belirlenmesinde bu kurum 

sorumludur. 

 
Uluslararası internet alan adı tanımlamasıyla 

Turkiye.gov.tr, Türkçe karakter kullanım 

yasasına göre "Türkiye.gov.tr" olarak tanıtımı 

yapılan, tanıtımda "e-Devletin kapısı 12 

Aralık'ta genişliyor" sloganıyla yola çıkılan e-

devlet uygulamalarını bir tek adres altında 

toplanmasını sağlayan elektronik vatandaşlık 

bilgi ve talep güncelleme hizmeti veren bir 

kamu sitesidir. 

 

2008 CeBIT Bilişim Eurasia 5.salondaki 

"Devletin Kısayolu" adında bir tanıtım 

semineri sonrası kamuoyuna tanıtımı 

yapılmıştır. 

 

Ülkemizde e-devlet yapılanmasında hizmet 

veren çok sayıda proje bulunmaktadır. Alt 

yapısı tamamlanıp kullanıma sunulan 

uygulama sayısı ve niteliği arttıkça e-devlet 

kapısı portalının kullanımı o derecede 

yaygınlaşacaktır. Bu uygulamalardan bazıları 

şunlardır; 

 

 Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama, 

 UYAP Portalı Entegresi, 

 BİMER Entegresi, 

 IMEI Sorgulama, 



 Cep Telefonu Sorgulama, 

 Emniyet Genel Müdürlüğü Portalı 

Entegresi, 

 Çiftçi Kayıt Sitemi Entegresi, 

 İçişleri Bakanlığı Bilgi Edinme ve 

Randevu İşlemleri, 

 İşkur Portalı Entegresi, 

 Maliye Bakanlığı e-Bodro Hizmetleri, 

 Milli Savunma Bakanlığı Portalı 

Entegresi, 

 Sosyal Güvenlik Kurumu Sorgulamaları, 

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Hizmetleri, 

 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtları 

Kurumu Genel Müdürlüğü Entegresi, 

 Yükseköğretim Kurulu Sorgulama 

İşlemleri 

 

Bu uygulamaların e-devlet kapısı üzerinden 

hizmet olarak sunulmasıyla bürokrasi 

azaltılmış, kamu düzeni şeffaf hale gelmiştir. 

Ayrıca bu süreçlerin hızlanması adına da 

üçüncü şahıslar aradan çıkartılarak kamuda 

istihdam edilen personelden beklenen verim 

artmıştır.[10] 

 

3 e-Vasiyet Servisi 

 
e-Vasiyet servisinin amacı; hâlihazırda 

uygulanan yöntemden farklı olarak süreç 

elektronik ortamda işleyecektir. Böylece e-

Türkiye sistemi üzerinden bütün süreç 

şeffaflaşmış olup devlet tarafından kontrol 

altına alınmış olacaktır. 

 

Şuan kullanılan yöntem ile ortaya çıkan en 

büyük sorun aile içi anlaşmazlıklardır. Bu 

durum gerek maddi gerek manevi olarak aile 

yapısına zarar vermektedir. Proje 

uygulandıktan sonra menkul sahibinin 

bıraktığı vasiyet kesinleşmiş olacaktır.  

 

Bu amaçlar doğrultusunda e-Devlet Kapısı 

son kullanıcısı sisteme giriş yaptıktan sonra 

TÜİK tarafından her yıl hesaplanan ortala 

ölüm yaşı orijin alınarak hazırlanacak 

algoritma ile belirlenen yaş aralığında ise 

hatırlatma mesajı ile servise yönlendirilerek 

yaygınlaştırılmalıdır. 

 

Yönlendirme sonrasında kullanıcıya şu 

aşamalar uygulanacaktır: 

 

 

 
Şekil 1 – e-Vasiyet Servisi Giriş Adımları 

 

 
Şekil 2 – e-Vasiyet Servisi Süreç Adımları 

 
Adım 1: Giriş Senaryoları 

 

E-Devlet Kapısı Portalı kullanıcısı sisteme 

giriş yapabilmesi için 4 ayrı yöntem 

mevcuttur. Bunlar; 

- e-Devlet Şifresi, 

- Mobil İmza, 

- Elektronik İmza, 

- TC Kimlik Kartı’dır. 

 

Bu yöntemlerden ilki yani e-Devlet Şifresi İle 

Girişte tek taraflı doğrulama olduğundan 

kullanıcının Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu tarafından kontrol edilen şahıs adına 

aktif olarak kullanılan GSM Numarası ile 



etkileşimli mesaj yolu kullanılarak 

kullanıcının doğruluğu tespit edilir. [6] 

 

 

Diğer yöntemlerde bu tür sorunlar 

oluşmayacağından servis direkt olarak aktif 

durumda kullanıcının hizmetine sunulabilir. 

 

Adım 2: e-Vasiyet Servisi 

 

Kullanıcı giriş işlemi tamamlandıktan sonra 

vasiyet bırakma işlemi ile süreç devam 

edecektir. Bu aşamada kullanıcıya birden 

fazla yöntem sunulacaktır. Şöyle ki kullanıcı 

dijital ortama yazı ile veya video ile 

vasiyetini bırakabilir. Ayrıca uygulanabilecek 

diğer yöntem ise el yazısı ile yazılıp sisteme 

dâhil edilen bir yazı sayfası ile de bu süreç 

tamamlanmış olacaktır. 

 

Bu yöntemlerin her birinde uygulanacak 

sinyal işleme senaryoları ile doğruluk testine 

tabii tutulabilir. Bu işlem vasiyetin gerçek 

kişi tarafından bırakılmama ihtimalini ortadan 

kaldıracaktır. 

 

Bu aşama ile paralel olarak işleyecek süreç de 

“Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü” 

tarafından vasiyet bırakacak şahsa ait 

taşınmaz bilgisinin gelmesidir. Servis 

dahilinde doğal varisler öncelikli miras 

bırakılacak olarak listeye eklenmelidir.[7] 

 

Adım 3: e-Vasiyet Servisi Sonrası 

 

Kişinin ölümü gerçekleştikten sonra atanacak 

avukat vasıtasıyla varislere mesajlar iletilip 

ilgili taşınma paylaşımı sorunsuz 

tamamlanmış olacaktır. Varislerin itirazları 

neticesinde video ve ya yazı ile vasiyet 

paylaşımı doğruluğu görüntü işleme 

teknikleri ile doğrulanıp sonuç ilgili kuruma 

aktarılabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Uygulama 

 

Bu yaklaşım sadece uygulayışı kamu kurumu 

olduğunda hayata geçirilebilir. Uygulama 

tarafımızdan Şekil 3’deki ara yüz ortamı ile 

hazırlanmıştır. Bu yaklaşım sadece bir 

prototip durumundadır. Kullanılabilirliği 

yetkililerin inisiyatifindedir. 

 

Şekil 3 – Vasiyet Giriş Arayüzü 

 

5. Sonuç 

 

Bu yaklaşım eksiksiz olarak devlet eliyle 

hayata geçirildiği taktirde beklenen faydaları 

uzun vadede düşünülürse, miras kavgalarıyla 

aile yapısına zarar verilmesi engellenecek 

ölümle sonuçlanan durumlar ortadan kalkmış 

olacaktır. Diğer bir açıdan vasiyet sistemi 

elektronik ortamda tek kanala alındığından 

bütünlük ve kontrol sağlanmış olacaktır. 

 

Ülkemizde eksik uygulanan vasiyet sistemi, 

günümüze ek olarak sistem uygulandığı 

taktirde dini anlamda vasiyeti hazırlayan 

bireyin sadece taşınmaz mallarını değil hayatı 

devam ederken insanlara söylemek istediği 

son sözler, nasihatler, öğütler ve diğer 

insanlara olan borçlarını da bildirebilecektir. 

Bu konu da proje hayata geçirildiğinde katkı 

sağlayacaktır. 

 

 



Bu proje,   “E-Devlet Yenilikçi Proje 

Yarışması” na sunulup finalist proje olarak 

proje sergisine davet edilmiştir. 14 Mayıs 

2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 

sergide proje ekibi hatıra fotoğrafı Şekil 

4’dedir. 

 

 
 

Şekil 4. Proje Sergisi 
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