D›ﬂ Ticaret Bülteni

Devlet elektronik ortamda hizmet veriyor,

E-imza muhtevas› nedir?
E-devlet projesi y›llard›r gündemde, yaz›l› ve görsel bas›nda bir
ﬂekli ile duymaktay›z.Yeni bir ﬂey olunca söylenecek çok ﬂey oluyor
ama gerçekte nitelik ve nicelik olarak aç›klamas›n› yapabilmek uzmanlar›n iﬂidir. Bu ba¤lamda söyleyecek çok ﬂeyimiz var ,yinede k›sa baﬂl›klar alt›nda ﬂöyle toplayabiliriz;

Tablo-Türkiye’de E-devlet Yönünde Yürütülen Bafll›ca Projeler
MERN‹S
PROJES‹

Mernis Projesi, ilk defa 1974 y›l›nda gündeme gelmifl ve 1976 y›l›nda ihaleye aç›lm›flt›r. ‹haleyi kazanan ODTÜ ile anlaflma yap›lm›fl ve çal›flmalara bafllanm›flt›r. Çok uzun süren proje çal›flmalar› kimi zaman unutulmufl
kimi zaman da pek çok tart›flmaya konu olmufltur. Mernis projesinde 1996
y›l›nda ancak 600 ilçenin nüfus bilgileri bilgisayar ortam›na aktar›labilmifltir. 2000 y›l›nda ise 923 ilçenin yaz›l›m› tamamlanm›flt›r. 2001 y›l sonunda
ise herkese vatandafll›k numaras› verilmesi ve internet üzerinden bu numaralar›n ö¤renilmesi aflamas› gerçeklefltirilmifltir. Di¤er projelerin bilgi
sistemlerinin, Mernis projesinin altyap›s›na ba¤l› olmas› nedeniyle bu proje, e-Türkiye bilgi sisteminin önemli bir parças›n› oluflturmaktad›r.

G‹MOP
PROJES‹

Gümrük Sistemleri Otomasyon projesi (G‹MOP), ülke çap›nda 48 noktada 56 gümrük idaresini ve 18 baflmüdürlü¤ü birbirine ba¤lamaktad›r. Türkiye’nin kamu sektöründeki ilk veri ambar› uygulamas›n› oluflturmaktad›r.
Bu proje ile gümrük mevzuat›n›n ve rejimlerin gelifltirilmesi, gümrük teflkilat›n›n yeniden düzenlenmesi, gümrük mevzuat›nda yeknesak uygulama,
personel kayna¤›n›n daha iyi kullan›lmas›, d›fl ticaret istatistiklerinin daha
h›zl› ve etkin üretilmesi, daha etkili vergi tahsilat› ile seçici ancak daha etkili gümrük kontrolünü sa¤lamaya yönelik bilgisayar sisteminin gelifltirilmesi ve uygulanmas› amaçlanmaktad›r. Nisan 2001 itibariyle tüm gümrük ifllemlerinin yüzde 83’ü elektronik ortamda yürütülür duruma gelmifltir.

VEDOP
PROJES‹

Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) ile ifl yükünün azalt›lmas›,
vergi dairesi çal›flmalar›nda etkinlik ve verimlili¤in artt›r›lmas› ve bilgisayar
ortam›nda toplanan bilgilerden sa¤l›kl› bir karar, destek ve yönetim bilgi
sisteminin oluflturulmas› amaçlanm›flt›r. 22 il merkezinde 153 vergi dairesine yayg›nlaflt›r›lm›flt›r. 2002 y›l›nda tam otomasyon projesinin tüm ülkeye yayg›nlaflmas› Vedop-2 olarak adland›r›lan proje ile gerçeklefltirilecektir. Maliye Bakanl›¤› bu proje ile vergi mükellefini bir müflteri olarak görüp,
müflteri tatminini sa¤lamay› hedeflemektedir. Projenin uygulanmas› ile
vergi dairelerindeki ifllemler h›zlanm›fl, raporlama ve sorgulama ifllemleri
kolaylaflm›flt›r. Elektronik Banka Tahsilatlar› ‹flleme Projesi (EBT‹S) gelifltirilerek bankalara yap›lan vergi ödemelerinin bankalardan Gelirler Genel
Müdürlü¤ü bilgi ifllem merkezine manyetik ortamda gönderilmesi ve mükellef hesaplar›na ifllenmesi sa¤lanm›flt›r

UYAP
PROJES‹

Ulusal Yarg› A¤› Projesi (UYAP) ile bütün mahkemeler kendi aralar›nda ve
yüksek mahkemelerle, ayr›ca kamu kurum ve kurulufllar› ile birbirine ba¤lanmas› amaçlanm›flt›r. Böylece yarg› ile ilgili bilgi ve belge ak›fl› h›zlanacak, hak arama özgürlü¤ü ve adil yarg›lanma hakk›, Anayasaya ve Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’ne uygun biçimde gerçekleflecektir. 2000 y›l›nda bafllan›lan projede ikinci aflamaya gelinmifltir. ‹kinci aflama taflra birimlerinin otomasyonudur. UYAP, di¤er kamu kurum ve kurulufllar› ile bütünleflecek flekilde haz›rlanmaktad›r. Bu sayede nüfus kayd›n›n örne¤i birkaç dakika içinde mahkemeye getirtilebilecektir. Bu proje ile tüm yarg› hizmetlerinin kalitesi de yükseltilmifl olacakt›r.

‹LEMOD
PROJES‹

‹l Envanteri Modernizasyonu (‹LEMOD) projesine 1996 y›l›nda bafllanm›flt›r. ‹l envanterlerinin ve k›rsal altyap› hizmetlerinin uygulama ve izlenmesinde modernizasyon amaçlanmaktad›r. Merkezi yönetimin taflra mülki kademeleri ile veri al›flveriflini gerçeklefltirmek amac›yla sürdürülmektedir.

POL-NET
PROJES‹

Polis A¤› Oluflturma (Pol-Net) 2000 projesi 1989 y›l›nda bafllam›flt›r. Alt› il,
bölge merkezi olarak belirlenmifl ve buralarda merkezdekinden daha küçük sistemler kurularak aralar›nda ba¤lant› sa¤lanm›flt›r.

TAKB‹S
PROJES‹

Tapu Kadastro Genel Müdürlü¤ü Bilgi Sistemi (TAKB‹S) projesine 2001 y›l›nda bafllanm›flt›r. Ülke genelinde tapu kadastro hizmetlerinin Co¤rafi Bilgi Sistemi/Arazi Bilgi Sistemi felsefesi çerçevesinde analiz edilerek sorunlar ve çözüm yollar›n›n bulunmas›, tapu kadastro hizmetlerinin bu yolla
elektronik olarak yerine getirilmesi, yerel yönetimlerin ve ilgili kurulufllar›n
teknik anlamda tapu ve kadastro ile iliflkilerinin belirlenmesi, yerel
yönetimlere ve ilgili di¤er kurumlara arazi bilgi sistemi mant›¤›nda do¤ru,
güvenilir ve güncel bilgilerin sunulmas› amaçlanmaktad›r.

MEB-NET
PROJES‹

Milli E¤itim Bakanl›¤› Yönetim Bilgi Sistemi (MEB-NET) projesine göre
1999 y›l sonuna kadar tüm altyap›n›n tamamlanmas›, 2000 y›l›nda da tüm
ilk ö¤retim okullar›n›n network a¤› ile birbirlerine, internet ile de d›fl dünyaya ba¤lanmas› hedeflenmifltir. Ulusal e¤itim a¤›n›n kurulmas› için Milli
E¤itim Bakanl›¤›’n›n koordinatörlü¤ünde Ulaflt›rma Bakanl›¤›, YÖK, DPT,
TÜB‹TAK ve Türk Telekom iflbirli¤inde Yönlendirme Kurulu oluflturulmufl
ve çal›flmalara bafllanm›flt›r.

Ülkemizde yap›lan Biliﬂim ﬁuras›nda Türkiye’nin süratle e-devlet yönünde ﬂu ilkeleri ve uygulamalar› yürürlü¤e koymas› üzerinde
durulmuﬂtur:
-e-Devlet anlay›ﬂ›n›n, tümüyle teknolojik bir at›l›m olmad›¤›n›, “de¤iﬂim süreçleri”ni benimsemiﬂ bir yönetim anlay›ﬂ› oldu¤unu, önce tüm devlet kademelerinde sonra da toplum katman›nda benimsenmesinin sa¤lanmas›,
-e-Kültür’ ün e¤itim süreçlerinin her evresine sokulmas› ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›,
-Tüm kamu yönetim süreçlerinin, e-Devlet yaklaﬂ›m› ile yeniden yap›land›r›lmas›, verimlili¤in esas al›nmas›,
-Ülkemiz biliﬂim politikalar›n› oluﬂturacak, uygulamalar›n eﬂgüdümünü sa¤layacak,
denetleyecek ve ihtiyaçlar› saptay›p önlemleri alacak, özerk bir oluﬂumun bir an önce/zaman kaybetmeksizin kurulmas›,
-Vatandaﬂ›n devlet iﬂleyiﬂine kat›l›m›n›n sa¤lanmas›,
-Kamuda çal›ﬂan biliﬂim personelinin niteliklerini art›rmak amac›yla, istihdam, özlük
haklar›, terfi ve hizmet içi e¤itim mekanizmalar›n›n yeniden düzenlenmesi,
-Kamudaki bilgi iﬂlem birimlerinin dünya standartlar›na uygun olarak yeniden yap›lanmalar›n›n sa¤lanmas›,
-Devlette halen mevcut olan biliﬂim alt yap›s›n›n, tekrarlardan uzak, daha verimli,
paylaﬂ›mc› ve uyumlu çal›ﬂmas›n›n sa¤lanmas›,
-e-Devlet bilgi paylaﬂ›m ortam›n›n(portal›n›n) acilen kurulmas›,
-Kurumlar aras› bilgi paylaﬂ›m›n›n önemli bir unsuru olan Veri Standartlar›n›n süratle oluﬂturulmas› ve yönetiminin sa¤lanmas›,
-Bilgi paylaﬂ›m› ve iletiﬂim kültürünün oluﬂturulmas›,
-e-Devleti tetikleyici öncelikli projelerin yaﬂama geçirilmesi,
-‹htiyaç duyulan yasal düzenleme ve mevzuat de¤iﬂikliklerinin acilen yap›lmas›,
-‹letiﬂim alt yap›s›n›n, hizmetlerin etkin ve verimli bir ﬂekilde sunulabilece¤i bir düzeye getirilmesi,
-Tüm hizmetlerin güvenilir bir ﬂekilde yürütülebilmesi için etkin bir güvenlik alt yap›s›n›n oluﬂturulmas›.
Ülkemizde de dünyadaki geliﬂmelere paralel olarak e-devlet yönünde çal›ﬂmalar
sürdürülmektedir. Ülkemizde bu çal›ﬂmalar›n yürütülmesi amac›yla Baﬂbakanl›k Yönetim
Biliﬂim Sistemi Merkezi (BYBS) kurulmuﬂtur. Bu çal›ﬂmalarda, ilgili kurumlarca üretilen verilerin, ulusal standarttaki veri tabanlar›nda oluﬂturulmas› temel al›nmaktad›r. Söz konusu
sistemlerin, ülke çap›nda kullanma, eriﬂim yetkileri ve güvenli¤i göz önünde bulundurularak ilgili kullan›c›lara aç›lmas› ve paylaﬂ›m›n›n sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.
Ülkemizde e-devlet projesinin amac›na ulaﬂabilmesi ve ülke kalk›nmas›nda etkin rol
oynayabilmesi için aﬂa¤›daki unsurlar›n yürürlü¤e konmas› planlanm›ﬂt›r:
Tüm Kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n içinde yer ald›¤› Ulusal Kamu Bilgisayar A¤›'n›n
(KAMU-NET) kurulmas›,
KAMU-NET üzerinden aktar›lacak ürünlerin standardizasyonu ve sorumlulu¤unun
belirlenmesi,
Yetkili ve sorumlu kuruluﬂlar›n ayr›nt›l› olarak ihtiyaçlar›n›n belirlenmesi, veritaban›
tasar›m›n›n yap›lmas› ve veri üretimi için gerekli faaliyetlerin gerçekleﬂtirilmesi,
Veri üretim ya da dönüﬂüm iﬂlemlerinin yöntemlerinin ve iﬂ plan›n›n belirlenmesi,
Tüm kamu kuruluﬂlar› ve kullan›c›lar›n, veri üretim ve paylaﬂ›m aﬂamalar›nda koordineli ve iﬂ birli¤i içerisinde organizasyonunun yap›lmas›.
Ülkemizde e-devlet projelerinin gerçekleﬂtirilmesi ve güvenli bir e-devlet altyap›s›
oluﬂturmak amac›yla 19.03.1998 tarihli Baﬂbakanl›k genelgesi ile Kamu-Net ad› alt›nda bir
a¤ kurulmuﬂtur. Bu a¤›n kurulmas›n›n amac› tek bir portal üzerinden bilgi sunabilen bir yap›lanma sa¤lamakt›r. Ayr›ca kamu bilgisayar a¤lar›na iliﬂkin yap›lan faaliyetlerin de¤erlendirilmesi, koordinasyonu, izlenmesi ve finansman konusunda karﬂ›laﬂ›lacak güçlüklerin çözülmesi de Kamu-Net’in amaçlar› olarak tespit edilmiﬂtir.
Öte yandan ülkemizde Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan ‹nternet Üst Kurulu ad› alt›nda bir örgütlenme de gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Çal›ﬂmalar›na 1998 y›l›nda baﬂlayan Kurul, internetin altyap›dan baﬂlayarak tüm boyutlar› ile k›sa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirleme
amac›na yönelik olarak hizmet yapacakt›r. Bu hedeflere eriﬂmek için gerekli stratejik ve
taktik ulusal kararlar›n al›nmas› ve uygulanmas› sürecinde dan›ﬂmanl›k yapmak, öneriler
getirmek, koordinasyon sa¤lamak gibi amaçlara da sahiptir.
Türkiye’de baz› kamu kuruluﬂlar› taraf›ndan bilgisayar donan›m ve yaz›l›m altyap›s› geliﬂtirilerek yap›lmas› gerekli kamu hizmetlerinin otomasyonu, insani hatalardan
ar›nd›r›lmas›, bilgilere eriﬂim kolayl›¤› ve çabuklu¤unu sa¤lamak amac›yla hizmet odakl›
projeler yürütülmektedir. Bunlar›n baﬂl›calar› ‹çiﬂleri Bakanl›¤› Merkezi Nüfus ‹ﬂleri Sistemi (MERN‹S), Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k ‹statistikleri Bilgi Sistemi, Gümrük Bakanl›¤› Gümrük Sistemleri Otomasyonu (G‹MOP), Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürlü¤ü
Bilgisayar Otomasyonu (VEDOP), Adalet Bakanl›¤› Ulusal Yarg› A¤› (UYAP), ‹çiﬂleri
Bakanl›¤› ‹l Envanteri Modernizasyonu (‹LEMOD), Polis A¤› Oluﬂturma (Pol-Net), Tapu
Kadastro Genel Müdürlü¤ü Bilgi Sistemi (TAKB‹S), Milli E¤itim Bakanl›¤› Yönetim Bilgi
Sistemi (MEB-NET) projeleridir.
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