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SUNUM PLANI

• Kamu hizmetlerine hakim olan ilkeler
• Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi
• Kamu hizmetlerinin sunumunda kişisel verilerin korunması
• Kamunun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sürecinde
temel sorunlar

• Değerlendirmeler



KAMU HİZMETİ

Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların 
gözetim, denetim ve kontrolleri altında, genel ve kolektif 

gereksinimleri karşılamak ve tatmin etmek ve bu yolla kamu 
yararını sağlamak için toplumun geneline yöneltilen devamlı 

ve düzenli mal ve hizmet sunumları

Onar, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumî Esasları, 3. Bası, İstanbul 1966, s. 13



KAMU HİZMETİ

Tüm idari faaliyetler, yani dar anlamda kamu hizmeti
faaliyeti ile kolluk, planlama, özendirme-destekleme ve

özyönetim faaliyetlerinin tamamı



KLASİK KAMU HİZMETLERİ
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SOSYAL KAMU HİZMETLERİ

BİLİMSEL-TEKNİK-KÜLTÜREL KAMU HİZMETLERİ

İKTİSADİ VE TİCARİ KAMU HİZMETLERİ



SÜREKLİLİK DEĞİŞKENLİK EŞİTLİK MECCANİLİK



• SÜREKLİLİK: Kamu hizmeti genel ve kollektif bir gereksinimin karsılanmasına yönelik
olduğundan, bu gereksinim sürdüğü sürece hizmet yürütülmelidir.

• DEĞİŞKENLİK: Değiskenlik ve uyarlama, kamu hizmetinin, karsılamaya yöneldiği genel
ve kollekti gereksinimindeki değisikliklere uydurulması gereğini ifade etmektedir.

• EŞİTLİK: Kamu hizmetinde esitlik ilkesi, “mutlak” bir esitliği değil, esit durumda
olanlara esit davranılması, daha doğru bir ifadeyle aynı veya benzer durumda olanlara
aynı veya benzer davranılması gereğini ifade eder.

İLKELER



Dijitalleşme yeni bir ilke olarak kabul edilebilir mi?



DİJİTAL İDARE



• Avrupa Birliği eGovernment Action Plan 2016-2020
• 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı
 Varsayılan dijital ilkesi (Digital by default)
 Tek sunum ilkesi (Once only)
 Mahremiyet ve bilgi güvenliği

• E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (RG
03.09.2016/29820)

DİJİTAL DÖNÜŞÜM



2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı

• Yeni geliştirilen kamu hizmetlerinin ilk önce e-Devlet hizmeti olarak tasarlanması veya
mevcut hizmetlerin ağırlıklı olarak elektronik ortamdan yürütülecek şekilde
modernizasyonunun sağlanması (digital by default)

• e-Devlet hizmetlerinin tek işlem veya başvuru ile tamamlanabilmesini sağlayacak
şekilde tasarlanması (once only)

• Geliştirilen e-Devlet projelerinin tasarımında öncelikle mahremiyetine ve bilgi
güvenliğine dikkate edilmesi



• Kullanıcı odaklı ve 
erişilebilirlik

• Zaman ve maliyet 
tasarrufu

• Kesintisiz ve kaliteli 
hizmet

• Ulusal ve uluslararası BT 
standartlarına uyum

• BT kullanımı yaygınlaştırma

• Birlikte Çalışabilirlik Esasları 
Rehberine uyum

• Mobil dahil tam erişilebilirlik

• Yerli ürün ve hizmet 
kullanımının teşviği

• Açık standarda dayalı 
ürün/hizmetler ve teknolojik 
bağımlılık yaratmayan 
çözümlerin kullanımı

• Elektronik ortamda tahsilat

• Siber güvenliğin 
sağlanması

• Kişisel veriler, 
mahremiyet ve temel 
hak ve özgürlüklere 
riayet 

• Veri minimizasyonu
• Veri paylaşımı

İŞLERLİK VE ETKİNLİK01 ALTYAPI VE TEKNOLOJİ02 KİŞİSEL VERİLER03



Kişisel verilerin korunması ve mahremiyet 
prensibinin de dikkate alınarak, temel hak ve 

özgürlüklere riayet edilmesi



Elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarının 
paylaşımına açık olan verilerin ayrıca kişilerden 

talep edilmemesi, yalnızca sunulan hizmetin 
gerektirdiği verilerin istenmesi



Kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulan ve işlenen 
elektronik ortamdaki verilerin, kaynakların 
verimliliğinin sağlanması ve mükerrerliğin 

önlenmesi ilkeleri çerçevesinde katma değerli 
hizmetler yaratmak üzere mer’i mevzuattan 
kaynaklanan istisnalar saklı kalmak kaydıyla 

paylaşılması



E-DEVLET İSTATİSTİKLER (7 Aralık 2018)





Kullanıcıların e-Devlet Kapısı’nda sunulan hizmetlere erişimi ve kişisel 
bilgileri güncelleme amaçlarıyla e-Devlet Kapısıyla paylaştığı bilgileri, 

yalnızca e-Devlet Kapısı tarafından görevlendirilmiş ve sisteme erişim ve 
görüntüleme hakkı olan sistem yöneticileri tarafından yalnızca e-Devlet 

Kapısı sisteminin güvenliğini ve tutarlılığını sağlamaya yönelik
kullanılabilir.

Kişilerin, e-Devlet Kapısı ile paylaşmış olduğu bilgiler, kişilerin onayı 
dışında ya da yargı kararı ve/veya yasal bir yükümlülük altında 
bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluşa 
hiçbir nedenden ötürü paylaşılmayacak ya da verilmeyecektir. Yasal 

düzenlemelerle bu bilgilerin açıklanmasını gerektiren bir durum tekâmül 
etmediği sürece hiçbir istisna ile bu bilgiler açıklanmayacaktır.



• Üst Düzey Yönetici Atama Zorunluluğu
 Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde, kamu kurum ve
kuruluşlarında bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere
üst düzey bir yönetici belirlenerek Başkanlığa bildirilir. (Geçici Madde 1)

• Kabahatler
 Birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı
bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve
diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev
yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula
bildirilir. (Madde 18)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu



RİSK: Kurumsal şizofreni



ÇÖZÜM: Uygulamanın yeknesaklaştırılması için karar 
alma birimleri arasında kordinasyon



RİSK: Uyum sürecinin tamamen kurum dışına 
aktarılması



ÇÖZÜM: Uyum sürecinin kapasite geliştirme 
programı olarak planlanması ve uygulanması



RİSK: Uyum sürecinin tamamen bilgi işlem 
birimlerine devredilmesi



ÇÖZÜM: Kişisel verilere dokunan ana birimlerin dahil 
olduğu bir komite aracılığıyla sürecin yönetilmesi



UYUM SÜRECİ

• Koordinasyon ve işbirliği
• Liderlik ve etkin bilgi paylaşımı
• Şeffaflık
• Başarı hikayelerinin paylaşımı
• Kapasite geliştirme çalışmaları
• Yumuşak hukuk kurallarının ve uygulama rehberlerinin yaygınlaştırılması
• Psikolojik bariyerlerin aşılması için amprik çalışmalar
• Düzenleyici etki analizi yaklaşımının güçlendirilmesi
• Değişen koşullara ve ihtiyaçlara uygun şekilde cevap vermek için yaşayan ve etkin bir
sürecin kurgulanması

• Kamu tedariklerinde kişisel verilerle ilgili klozlar
• Denetim



TEŞEKKÜR EDERİM!
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