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ÖZET OLARAK ÇALIŞMAMIZ 
u  Türkiye’deki e-devlet uygulamalarında, farklı kullanım biçimlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Böylece 

uygulamaların bürokratik süreçteki katkısı ve geldiği nokta anlamında Norveç örneği ile karşılaştırarak 
değerlendirmeler yapmaktır. 

u   Ayrıca bilgi sunma anlamında yüksek oranda mesafe kaydetmesine rağmen; Türkiye'nin geldiği noktayı, 
hizmet sunma anlamında Norveç örneği ile karşılaştırmak ve uygulamaları dinamikleri ile ortaya koymak 
amaçlanmıştır.  

u  Çalışmamız; yönetici, kamu personeli, serbest meslek çalışanı, özel Sektör çalışanı, akademisyen ve 
öğrenci düzeyinde 81 ilden 1123 kişi üzerinde yapılmıştır. Elde edilen veriler veri madenciliği teknikleri 
kullanılarak analiz edilmiştir. 

u   Teknoloji yetersizliği, web sitelerinin yetersizliği ve kullanıcıların bilinç eksikliği gibi nedenlerle, kamu 
kurumlarının e-devlet uygulamaları arasında bütüncül bir bakış açısının yakalanamamış olmasının 
sebepleri, ortaya konmuş ve etki düzeyleri önem derecesine göre sıralanmıştır.  



 e-Devlet Nedir? 
 

u  Günümüzde devlet denince göze çarpan ilk olgu 
büyük bir olasılıkla kamu hizmetleri olmakta; yani 
devlet esas olarak toplumda bir çok hizmeti 
(güvenlik, sağlık, eğitim, ulaşım, haberleşme vb. 
gibi)  yerine getiren bir kurum olarak 
düşünülmektedir.  

u  Devletin bu hizmetleri en hızlı en etkin ve kolay 
yoldan, güvenli, kaliteli, kesintisiz bir biçimde 
elektronik ortamda vatandaşlara ulaştırılma 
sisteminin adıdır. 

Şekil 1:E-Devlet ile Kesişen ve  
Onu Çevreleyen Sistem ve Etmenler 
 



Geleneksel Devlet ile e-Devlet 
Karşılaştırılması 

Geleneksel Devlet e-Devlet 

Pasif Yurttaş Aktif Müşteri Yurttaş 

Kâğıt temelli iletişim Elektronik iletişim 

Dikey/Hiyerarşik yapılanma Yatay/koordineli ağ yapılanması 

Yönetimin veri yüklemesi Yurttaşın veri yüklemesi 

Eleman yanıtı Otomatik sesli posta, çağrı merkezi vb. 
Eleman yardımı Kendi kendine yardım/uzman yardımı 
Eleman temelli denetim mekanizması  Otomatik veri güncellemesiyle denetim  

Nakit akışı/çek Elektronik fon transferi (EFT) 

Tek tip hizmet Kişiselleştirilmiş/farklılaştırılmış hizmet 

Bölümlenmiş kesintili hizmet Bütünsel/sürekli/tek-duraklı hizmet 

Yüksek işlem maliyetleri Düşük işlem maliyetleri 

Verimsiz büyüme Verimlilik yönetimi 

Tek yönlü iletişim Etkileşim 

Uyruk ilişkisi Katılım ilişkisi 

Kapalı Devlet Açık Devlet 



Türkiye’de e-Devlet Süreci 
 

u  Bilgi toplumu hedeflerine uygun gelişmeleri daha gerilere götürmek olanaklı 
ise de, e-devlet çalışmalarının 1992’de başladığı da kabul edilmektedir. 

u  Bilim-Teknoloji-Sanayi Tartışmaları Platformu'na bağlı Enformatik Alanına 
Yönelik Bilim-Teknoloji-Sanayi Politikaları Çalışma Grubu (1992-1995) 

u  Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı Projesi (TUENA) 
(1997-1999) 

u  Dokuzuncu Ulaştırma Şurası Haberleşme Komisyonu Çalışmaları (Haziran 
1998) 



Türkiye’de e-Devlet Süreci 

u 2012 yılında 547 kamu hizmeti verilirken, 
2013’de bu sayı %60 artışla 878’e ulaştı. 
Yine 2012’de 13 milyon 878 bin 827 olan 
kayıtlı kullanıcı sayısı, bu yıl geniş kullanım 
sağlanacak yeni hizmetlerin eklenmesiyle 
birlikte, yılsonu itibariyle 16 milyon 175 bin 
322’ye ulaştı. 2013 yılı içinde ise 331 ayrı 
kamu hizmeti e-Devlet Kapısı’na dâhil 
edildiği süreçle devam etmektedir 



Norveç’te e-Devlet Süreci 

u  1982 yılında, Çalışma ve İdare Bakanlığı ilk ulusal IT Geliştirme Politikası 
başlıklı ve Kamu Elektronik Yönetim Süreçlerinin Etkinliği 

u  1990'larda Hükümet Ortak Bilgisayarı İlkesi. 

u  1996 yılında, Kamu Yönetimi Ağı projesi Hükümet tarafından kurulan ve 
başlatılan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Birliği, Norveç kamu sektörü için 
güvenli ve  etkin iletişim altyapısı. 

u  2000 yılında, BİT politikası için planının Ticaret Bakanlığı tarafından 
yayımlanan e-Norway 

u  2002 yılının Nisan ayında, Bilgi Güvenliği Norveç Merkezi (Norsis) Norveç'te 
BİT güvenliği ile ilgili faaliyetleri koordine etmekten sorumlu Ticaret ve Sanayi 
Bakanlığı tarafından kurulmuş. Merkez şirketleri ve bölümlerinden güvenlikle 
ilgili olaylara ilişkin raporları alıp, ve bir Norveç BİT sistemlerinin doğru 
tehditlere genel bir izlenim elde üzerinde çalışıyordu. 



Norveç’te e-Devlet Süreci 

u  Temmuz 2002 tarihinde Hükümet tasarısı ile Çalışma ve İdare Bakanlığı 
tarafından hazırlanan kamuda “Elektronik Haberleşme Yönetmeliği” ve 
onaylanmaktadır. 

u  2005 yılı Kasım ayında Modernizasyon Bakanlığı eşliğinde iki girişimi 
başlatılmış oldu. 

u  2006 yılında etkili ve standart teknik çözümlere dayalı tüm hizmetlerin tek 
bir sayfada toplandığı, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir 
vatandaş internet portalı hizmete sunuldu. 

u  Temmuz 2008 tarihinde ANIME projesi Norveç Bilgisayar Merkezi'nde başlatıldı 



Norveç’te e-Devlet Süreci 

u  25 Eylül 2009 tarihinde, Norveç Hükümeti zorunlu BT yeni bir düzenleme 
benimsedi. 

u   1 Ocak 2010 itibariyle tüm kamu web siteleri açık belge standartları için 
zorunlu hale getirildi.  

u  Aralık 2010 itibariyle, Norveç'te 19 ilçe yönetimleri, formlarda açık kaynak 
kullanımına başladılar. 

u  2014 yılında  Kamu Yönetimi ve e-Devlet Ajansı (Difi) Norveç'in kamu e-
Procurement üzerinde yayınlıyor. 



Türkiye ve Norveç Karşılaştırması 
                       Yüksek                     Orta     Düşük 

Norveç (%53) Estonya (%25) İngiltere (%11) 

Danimarka (%47) Hindistan (%22) Malezya (%11) 

Kanada (%46) Fransa (%18) Letonya (%8) 

Finlandiya (%45) Macaristan (%18) Slovakya (%8) 

ABD  
(34) 

İspanya (%17) Litvanya (%5) 

Hong Kong (%31) Çek Cum. (%17) Polonya (%5) 

Avustralya (%31) Almanya (%17) Rusya (%3) 

Hollanda (%31) Kore (%17) Türkiye (%3) 

Taylor Nelson Sofres Araştırması (2011)  
 



u  OECD 2014 e-Devlet Endeksi 







Veri Madenciliği Örneği 
 



Veri Kaynağı 

u Çalışmamız; yönetici, kamu personeli, 
serbest meslek çalışanı, özel Sektör 
çalışanı, akademisyen ve öğrenci 
düzeyinde 81 ilden 1123 kişi üzerinde 
demografik özellikler, internet 
kullanımı ve e-devlet hakkında toplam 
32 sorudan oluşan anket uygulamasıyla  
yapılmıştır.  



Kümeleme 
 

u Kümeleme analizi, bir araştırmada incelenen 
birimleri aralarındaki benzerliklerine göre belirli 
gruplar içinde toplayarak sınıflandırma yapmayı, 
birimlerin ortak özelliklerini ortaya koymayı ve 
bu sınıflar ile ilgili genel tanımlar yapmayı 
sağlayan bir yöntemdir (Kaufman ve Rousseuw, 
1990).  



u Kümeleme analizinde gruplandırma 
benzerlik ve farklılıklara göre yapılır. 
Girdiler benzerlik ölçülerini veya 
veriye hangi benzerliklerin 
hesaplanabilmelerinin gerekliliğidir. 
(Johnson ve Wichern, 1992:573) 



u Çalışmamızda  en sık kullanılan Euclid 
uzaklığı kullanılmakta ve Clementine v8.1 
veri madenciliği yazılımından 
yararlanılmaktadır. Clementine programı 
veri akışına dayanmaktadır. Bu akış içinde 
düğümler ile gösterilen her bir işlem, 
birbirine oklar ile bağlanmaktadır. 
Clementine programından alınan ekran 
alıntıları şöyle sıralanmıştır.  













u Veri Madenciliği kümeleme 
tekniklerinden olan K-Means 
Algoritması uygulanan Türkiye e-Devlet 
verileri anlamlandırılmış ve sonuçlar 
incelenmiştir. Kümelerin en uygun 
dağılımına  dikkat edilerek “k” olarak  
5 seçilmiştir.Bu sonuçlara göre 
Türkiye’deki e-Devlet kullanımının 
özellikle bu sunumda “Eğitim” özelliği 
sunulmuştur. 



u 1.Kümede Her küme için özellikle % 70 üzerinde 
olan özellikleri birbirine yakınlığı anlamında 
söylenebilir. 

u 5. kümede yönlendirme , öğrenme 
kolaylığı,sahiplik,kaynaklara sahiplik, hız, 
düzeltilebilirlik, ve çevre gibi parametreler 
kümelemede birbirine destekleyen unsurlar olarak 
göze çarpmıştır. buradan hareketle eylem 
planında bu unsurlar kullanılarak bilinçlendirme 
ve eğitim kampanyaları yapılabilir. 



Sonuçlar 
u Yaptığımız anketlerde de görüldüğü 

gibi  ülkemizde e-devlet 
kullanılmamasındaki en büyük etken 
e-devlet hizmetlerinin bütüncül 
olmaması yani başka bir deyişle 
mevcut hizmetlerin ara yüz 
karmaşıklığıdır.  



u İkincil  büyük etken ise, 
vatandaşlarımızın e-devlet 
hizmetlerine yeterince güven 
duymaması sebebiyle yüz yüze 
görüşme tercihidir. Bunun sebebi 
de güven eksikliğidir. 



u Diğer bir etken ise ülkemizin 
doğusu ile batısı arasındaki 
kaynak uçurumudur. E-devlet 
kullanmayanların %46’sı kaynak 
yoksunluğunu sebep 
göstermiştir. 



u Diğer bir etken de vatandaşın 
bilinç düzeyi yeterli 
olmadığından dolayı e-devlete 
entegre düzeyi de yeterli 
oranda sağlanamamıştır. 



Öneriler 

u Makul internet 
abonelik fiyatları  ve 
girişimler için maddi 
teşvikler sunulmalıdır. 



u Yükseköğrenim, AR-GE ve 
tüm yaş grupları için dijital 
okuryazarlık fırsatlarına 
yatırım yapmak çok 
önemlidir. 



u  Merkezi Veri Birimi kurulması 
ve tüm vatandaşların verilerinin 
ilgili kurumlardan alınması ve 
böylelikle bir “Veri Havuzu ” 
oluşturulmalıdır. 



u En önemli adımlardan biri de şüphesiz 
ki yaygınlaştırma olmalıdır. Norveç 
Hükümeti Bilgi Broşürleri, TV, Radyo ve 
Gazete Reklamları ve kurumların web 
siteleri aracılığıyla vatandaşlarını 
bilgilendirerek yaygınlaştırma da büyük 
mesafeler kaydetmiştir. 



u Norveç’in stratejisi Zorluklar, 
Farkındalık ve Örgütsel Değişim 
üzerine kurulmuştur. 

u Norveç’in bu stratejisi merkezi e-
devlet sorunlarını çözme üzerinde 
etkili olmuştur. 



u Politikalara yön veren kurumlar, özel sektör, 
üniversiteler ve STK’lar birlikte çalışarak 
altyapı ve insan kaynaklarına yatırımı teşvik 
eden yenilik ve girişimcilik kültürünü 
geliştiren, dijital uçurumu kapatan yasa ve 
düzenlemeler geliştirerek verimli bir 
büyüme döngüsü başlatmalıdır. 



Hedefler 

u Etkin, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir 
kamu yönetimine katkı sağlamak üzere; 
dezavantajlı kesimler de dâhil kullanıcı 
ihtiyaçlarına göre tasarlanmış hizmetlerin, 
kişisel bilgi mahremiyeti ve bilgi güvenliği 
sağlanarak, çeşitli platformlardan, kullanıcı 
odaklı, birlikte işler, bütünleşik ve güvenilir 
şekilde sunulacağı bir e-devlet yapısının 
oluşturulması temel amaçtır. 





u Türkiye’nin gelişmiş ülkeler 
kulübüne  katılmaya hazırlandığı 
bu dönemde kalıcı başarının 
temellerinin atılması için ancak ve 
ancak kollektif akılla  bir değişime 
gidilmesi gerekmektedir. 



Teşekkür ederiz. 
 
 

u Osman UTAR (osmanutar@gtu.edu.tr) 
u Ahmet ÇAKICI 


