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OZ,ET

.. Dilekge hakkr, kigisel ve toplumsalyagamrmrzla, kurum ve der.let yrinetrmrmizle
ilgili.hak aramaya, bilgi edinmeye, kamu ydnetimine katrlmala duydugumuz giiveni
temsil eder ve inancrmrzr simgeler Bilgi gagrnda dilekge hakftr teknoiolr ile birlikte
evirilmekte, bir degigim ve d<inilrum ya$anmaktadrr Kuantum teknoloJileri, makine
aigrenmesi+ yapay zekd+ robotik siireg otomasyonu (RSO) uygulamaiarr ile birlikte
gok yakrnda bilgi galrna damgasrnr vuracak gibi giiriiniiyor Kuantum teknolojileri
ve yapay zekd bilgi ydnetim sistemlerinin. bilgi giiveoligi sistemlerinin mimarilerini
degigime ugratacak, bilitim reknik altyaprsr yeniden kurgulanmak ve gelitririlmek
zorunda kalnacak, gelecepin yagam formunu belirleyecektir. Dijital dcin[9iim,
kamusal alanr bilgi sistemlerine taprrken, kamusal alanrn kullanri boyutlarr da
degipmekte ve ddnii$mekredir. Vatandalrn kamu ydnetimine katrhm sallamasr igin
dilekqe hakkr kapsamrnda bilgi edinme talebi. tineri, dilek ve gikdyeuer vb, iqin
kullanrmrnrn iilke geneli bir platformuna dtintigmesi iilkenin dijital dOnfigumii igin en
6nemli adtmlardan birisi olacaktrr Kurumlarda vatandaSln kamu yOnetimine katllrm
sa$lamasr igin dilekge hakkr kapsamrnda bilgi edinme talebi, iineri, dilek ve 5ikAyetlervb. bagvurulan ile ilgiti yapr, sistem ve siiregler nasrl olmalrdrr? Kapsamr, boyu arl
ve bilegenleri nelerdir? Bunlara cerap olugturmak ve gdziimleri iiretmek Oncelikler
arasrnda yer almaktadrr Dilekge bilgi ydnetim sistemi, kurumsal sistemrer iizerinden
biitiinle$ik bir yaklaqrmla olupturulacak ulusal bir sistem olarak yaprlandrnlmahdrr
Qahpmada vatanda$rn dilekqe hakkrnr ku anmasr ve kamu ycinetimine kauhmrnda
etkinlilinin artnlmasr iQin biitiinle'ik bir bilgi sisteminin geiigtirirmesine ve urusal
Dilekge-Bilgi Yrinetim Sistemi Agr ve Veri Merkezi.nin kurulmasrna yiinelik dnerilere
yer verilmektedir

Anahtar kelime: Dijital ddniirnm, Dilekge hakkr, Dilekge bilgi sistemi. Bilgi
ydnetimi
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l. Bilgi Qalrnm yaprtalr Olerak Dilekge Hakkl

Dilekge hakkr, devletlerin ve toplumlann balrmsrzhk simgesi olarak tarihin
her ddneminde 6ne grkmrttrr. Kipisel. toplumsal, kurumsal, kamusat boyutlanyla:
idari. mali. hukuki degerleriyle kurumsal ve kipisel igerikli dilekEe hakkrnr kullanma
ve bilgi edinme ihtiyacrnr kargrlama. kamu yttnetimine katrlma. geffaflrk ve hesap
vercbilirlik bilgi galrnrn yaprtatlanndan birisini olugturmaktadrr. Bu boyutlanyla
dilekge hakkr kullanrrnr kamusal alanda vatandaSln varllgtnr ortaya koymast aglsmdan
<inemlidir.

Vatanda$ yazmazsa. elegtirmezse, taleplerini iletmezse. ydnetim, devlet hatta
diinya tek diize bir yaprya d6niigiir. Vatandagrn dilekqe hakkr vatandaSlara yazma.
ele$tirme, taleplerini iletme ortaml sunan bir platformdur

.. .... Dilekge hakkr, kigisel vetoplumsalyaqamrmrzla, kurum ve devletydnetimimizle
ilgili.hak aramaya. bilgi edinmeye- kamu ydnetimine katrlmaya duydugumuz giiveni
temsil eder ve inancrmrzr simgeler Bilgi 9a!rnda da dilekqe hakkr teinotoli ile birlikte
evirilmekte, bir de[i5im ve ddntiriim yapanmaktadrr Bu deligim ve ddniiliimii iyi
ydnetmek yalnrzca bir sorumluluk degil zorunluluktur DiLkge haktrnr bug[nUn
Sartlanna uygun yaprlandrrmak ve gelecepe tagrmak zorundayrz.

2. Dijital Ddniisiim ve Bilgi yain€tim Sistemleri

Kamusal alanrn ydnetimi her gegen giin dijital plarformlara ta$rnrrken,
kamusal alanrn kullanrm boyutlan da delipmekte ve ddnii$mektedrr. Drital
doniigiim, yeni beceri ve kabiliyetler gerektirmektedir Kamusal hayar rle dzel hayat
arasmdaki dengesizligin yol agacalr sorunlann giderilmesi rincelikler arasrnda yer
almaktadrr. Bilgi ydnetim sistemleri hem bireysel hem de ortak yagamr dengeli bir
lekilde siird0rmeyi aigrenmemizin anahtarr konumundadrr Toplumsal bilgi y6nerim
slstemleri. kurumsal bilgi yrinetim sistemleri, kigisel bilgi idnerim srstemleri ve
ki9isellegtirilmii bilgi hizmetlerine dolru evirilmekte; Uii tarafian geniglerken bir
taraftan da daha dar alanda rizellegmekte ve kiqiselle;mektedir. Bu b-aflamda dijitat
ddniiftim. kamusal alanr bilgi sistemlerine talrrken. kiqisel uygulamalannda <in plana
qrkmastna neden olmaktadrr

. Kurumlar agrsmdan baktrlrmzda bilgi ydnetim sistemi uygulamalarr bir
diinemin. baqlangrcrdr ve bir ddnUgiimii ranrmlamaktadrr Bilgi yd;;m sistemleri.
kurumsal yaprlarrn omurgasrnt olurturmaktadrr. Vatandagrn kamu ydnetimine katlhm
slElamasr igin dilekge hakkr kapsamrnda bilgi edinme talebi. dneri. dilek ve pikiyetler
rb. igin kullanrmrnrn iilke geneli bir plarformuna ddniirmesi iilkenin dijital dOnu$iimti
igin en cinemli adrmlardan birisi olacaktrr Cumhurbaqkanhgr BilirJ,.teknoloji ve
Yenilik Polirikalan Kurulu (BTypK).nda. Tiirkiye,nin od-ukt"nu""g, alanlar ile
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lQ'
dncelikli teknoloji alanlan belirlenmiqtir Bunlar; robotik ve mekatronlk, yapay zeka,
biiyiik veri, bilgi gnvenligi, geniS bant reknolojileri, vb. hem yaprlabilirlik hem de etki
agrstndan dn plana grkan alanlar olarak dikkat cekmektedir_

3, Dilekqe Hakkr Bilgi yiinetim Sistemteri ve yenilikgi Teknolojiler

Bilginin giivenligi ve erigilebilirligini saglamanrn maliyeti, Uretim maliyetinden
daha fazladrr, Bilgiyi Uretenler yanrnda bilgiyi ydnetenler her zaman varhklannr
siirdiirecektir (Ozdemirci, 2019, Milli..., | 73.ss.).

Kurumlarda ig ve i5lem siiregleri elektronik ortamlarda gagrmrzrn
gerektirdili yenilikgi bilgi teknolojilerinin kullanrldrgr bilgi ycinetim sistemleri
ile gergeklegtirilmektedir Bu baglamda bilgi iirerimi. ku anrmr, paylagrmr, btynk
veri. robotik siireg otomasyonu-RSO (robotic process automation-RpA), makine
iigrenmesi, yapay zek6, kuantum teknolojileri gibi bilgi yonetim ststemlerini
etkileyen uygulamalar kurumlann ve devletin iincelikli gtnJemleri arasrnoa yer
almaktadr Kurumsal depiqim ve geliqim agrsrndan bilginin giivenli platformlarda
iiretimini, yetkiler gergevesinde etkili paylagrmrnr saglayacak laprlar veri, bilgi ve
belge yrinetiminde yenilikgi yaklaqrmlar sayesinde miimkiin olabilecekur

Yapay zekd, makine tigrenmesi, robotik stireg otomasyonu (RSO), kuantum
teknolojileri gibi geliqmeleri bilgi ydnetim sistemi ig ve iglem siireglerine uygulamak
zorundayv. qnnkii artrk insanlrk bilgi sistemleri iizerinden ydnetilmektedir. bu
sistemlerin ana unsuru/olgusu da veri, bilgi ve belgedir. Bu ballamda ,belgesini
ydnetenler kurumlannr, bilgisini yrinetenler insanlan ve toplumlarr ydnetir., Diger
bir ifade ile 'belgcsini yiinetemeyeler kurumlannr, bilgisini yrinetemeyenler insanlan
ve toplumlan ydnetemezler' (6zdemirci, 20 I 9, 4. e_BEyAS.... I 77.s.r.

Dilekge hakkr bilgi ytinetim sistemleri, biitiiniin par9alannrn bilegeni delil,
birbiriyle driilti olaylarrn devingen a[r olarak degerlendirilmesi ve her birinin
dilerinden daha yagamsal daha vazgeqilmez olmadrgrnr dikkate alrnmasr gererr
Siird0riilebilirlik igin dinamik ve defi$ken stratejiler gerekmektedir Bilgi sistemleri
de dinamik ve deSigken shatejilerle kurgulanmah ve ytinetilmelidir Bilgi yiinetim
sistemlerini/uygulamalannr bir iirUn olarak degil, bir siireg ve si.iregler biitiinii olarak
g<irmek ve kullanmak gereklidir

Bilgi allarr ile birlikte bilgi ydnetim sistemlerinde kendilerine yer bulan dilekge
hakkr sistemlerinin dzha fazla vatandal tarafindan erigilebilir olmasr gegmirte hayal
edilemeyen olanaklar sunmakta, dofru kullanrmlarla vatandag ile kamu arasrndaki
iletigim giiqlendirilmektedir Vatandagrn yiinetime katrhmlarrnr sa!lamak, efilimlerini
<ilgmek igin de tinemli bir arag olan dilekge hakkr, genig anlamda y<inetimin dnemli
bir haber alma kaynagrdrr. Onemli olan bu haber alma kaynagrnr etkin yonetmek,
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anlamh sonuglar qrkaracak bigimde analiz etmektir Varhlr ortaya grkan veri, bilgi
ve belgelerin fikre ddniigmesi analiz yoluyla gergeklegebilir, analizlerden grkan

sonuglar eyleme dtiniiqerek hayat bulur ve geliqmeyi saglar. Bu ballamda vatandag

dilekqelerinin analizi dncelikler arasrnda yer almaktadrr. Bu analizlerde de yenilikgi
teknolojilerden yararlanrlmaldrr Bu baglamda bilginin ve verinin biiyiik hacimlere
ula;masr yapay zek6. makine dgenmesi. RSO'lan tin plana grkmakradrr.

Bilipim teknoloji ve platformlan hem insanlan. toplumlan, kurumlan,
yiinetimleri. devlerleri hem de teknolojinin kendisini yenileyip gekillendiren etkin
s0regler ve yeni platformlar varatmalladrr

3.1. MemI Ya*ahlar/Dijital Asktanlar Robotih SAreC Otomaslonu (RSO )ve
Xuan um Teknolojileri

RSO- makine tttsenmesi, yapay zeka. veri bilimi ile entegre olabilecek: tek
diize siireglerden ziyade, kompleks. fazla defliqkenli. yiikln veri akrgrnrn oldugu
siireqlerde kullanrlabilecek bir platformdur RSO. iginde bulundulumuz dijital
gagrn ytikselen trendidir Heniiz pek duyulmasa da kurumlann ig yaprg bigimlerini
ciddi itlgiide deligtirecek bir otomasyon sistemi olarak delerlendirmek ve dikkate
almak zorundayrz. Dijiral asistanlar olarak ifade edilen robotlar, insan letiklemesi
ve zamanlama kurallarr ile ?x24 gahgabilen robotlar olarak kullanrlabilmektedir. Bu
robotlar 'Metal Yakahlar'olarak da isimlendirilmektedir. Metal yakallar- kurumlarda
yeni ig yapma ydntem ve tekniklerini beraberinde getirmek yanrnda yeni bir istihdam
alanr da olugturmaktadrr- Robotlara vergi konusu ise drjital ekonomi bo,,utunda
dijital galrqan olarak robotlannlmetal yakahlann vergilendirilmelerini giindeme
getirmekledir.

Genellikle ilk anda fiziksel bir robotu Cagn$trrsa da RSO, yazrlrm robotlanna
verilen bir isimdir Ozellikle yogun siireqler igin son derece uygundur yapay zekd.
makine ogrenmesi gibi uygulamalarla entegre olarak galrgtrrrldrgrnda saglayacagr
katkr inanrlmaz olacaklrr Giindelik iplerin ve rutinde yaprlanlann diizene
sokulmasrnda inanrlmaz yerlere gidebilecek teknoloji olarak deperlendirilmektedir.
Her giin yaprlan rutin iglerin qok daha hrzlanmasr iqin yaprlabilecek modellemeler ile
birgok galrgan igin tehlike de olugturacak elbette...Uretmeyen. katma deger odalrnda
Qahlmayan kigiler igin dniimUzdeki l0 yrl gittikge zorlaqacakrrr RSO kural setleri
gerektiriyor Giinliik, rutin, basit. kural bazh ig ve iglemler yantnda komplek iglerde
de kullanrlabiliyor Yiiksek hacimli, srandart, belirli kurallan ve kurumsal disiplini
olan siiregler rahatlrkla robotlara yaprrnlabilir RSO iizerine makine dgrenmesi.
yapa zekA uygulamalan ve kuantum reknolojileri getecegin bilgi sistemlerini nasrl
etkileyecek. bilgi ydnetim sistemleri belirli kurallarr ve kurumsal disiplini olan
siircfleri ydnetmek iqin kullanrlan uygulamalardrr. Meral yakahlan/dijiral asistanlan

r10



16.
geliitirmek/yetistirmek iqin stiregler murlaka iyi analiz edilmelidir RSO, makine
dgrenmesi, yapay zekA, veri bilimi ile entegre olabilecek; tek diize siireglerden ziyade,
kompleks, f'azla degigkenli, yilkl0 veri akrgrnrn oldulu siireglerde kullanrlabilecek
bir platformdur. Her strece niifuz edebilecek bir yaprlanma olarak delerlendirmek
gerekir (ozdemirci. 2019, Milli.... 174.s). Bu baplamda mcral yakahlar;

. Veri, bilgi ve belge akrg siireglerinde,

. Veri, bilgi ve belge dosyalanmasr siireqlerinde,

' Veri. bilgi re belge de lerlendirme-ayrklama-imha s0reglerinde,

. Veri. bilgi vc belge onay ve e-imza siireglerinde,

. Veri, bilgi re belge kontrol siireglerinde,

. Veri. bilgi re belge analizlerinde.

. Bilgi sistemlerinin entegrasyonlannda,

. Bilgi sistemlerinde mevcut siiregler izlenerek siireglerin belirlenmesi ye
tanrmlanmasrnda vb. birgok iglemde kullanrlabilir

3.2. Kuantum Teknolojileri ve Yapay Zek6

Her gegen giin kurumlarda, toplumlarda, devletlerde veri iglemede, iiretiminde,
kullanrmrnda yapay zekd ve robotik sistemler dnem kazanmaktadrr Endiistri 4.0,
yapay zekd uygulamalarr hayata dair birqok alanda oldulu,/olacagr gibi bilgi yiinetim
sistemleri alannr da kdkln deligikliklere ugratacagrnr sciyleyebiliriz (Unal ve
Ozdemirci, 2017, 60.s). Kuantum teknolojileri, makine rigenmesi+ yapay zeke+
robotik siireg otomasyonu (RSO) uygulamalan ile birlikte gok yakrnda bilgi galrna
damgasrnr vuracak gibi gdrtiniiyor Kuantum teknolojileri bilgi y<inetim sistemlerini
etkileyecek. bilginin iiretilmesine, analizine, kullanrmrna, yrinetimine de farklr boyutlar
kazandrracaktrr Kuantum teknolojileri, giiniimiiz teknolojileri ile bilgi ydnetiminde
ortaya grkan biiyiik verinin iglenmesi ve kullanrlmasrnr gok krsa zaman dilimlerinde
gergeklegtirecektir. Yapay zek6. uygulamalarr ile birlikte kuantum teknolojilerinin
kullanrmr insanh$t nereye gdtiirecek... Kaos mu? Yeni yafam formlan mr? Kuantum
tekrolojileri ve yapay zekd bilgi ytinetim sistemlerinin, bilgi giivenlili sistemlerinin
mimarilerini degitime ugraracak, bilifim teknik altyaprsr yeniden kurgulanmak ve
geligtirilmek zorunda kahnacaktrr Bunlara hazrrlrklr olmahyrz. Kuantum bilgisayarlar
bilgi sistemlerinde bildigimiz her peyi alt-iist edecek bir hareketin baglangrcrdrr
Bunu yapay zekri ilc birlegtirdigimizde gelecekteki yagam formu degigecek gibi
g6riiniiyor Kurumsal mimarilerde, teknik altyapr mimarilerinde, bilgi sistemlerinin
mimarilerinde degigikligi zorunlu krlmaktadrr Bu da kurum yrinetim yaprlannda,
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gah9ma ydntemlerinde, siireglerinde deliqim demektir. Bazen hol kavramlar ya da
moda kavramlar kullanmaktan hoglamyoruz. hatta bunu bir ayncahk olarak 96riiyoruz.
Kuantum teknolojileri ve yapay zeka moda kavramlar degil giinUmiiziin gerqegi.
gelecelin ayrrcahprdrr Bu ayncahlr hayata gegirmek zorundayrz (Ozdemirci. 2019"
Milli.... 174- I 75.ss).

3.3. Yeni Nesil Veri" Bilgi ve Belge Ydneticileri

Igerisinde veri ve bilgi olmayan bir meslek kalmayacak bu degigim ve
ddniigUmUn etkilemedigi gahgma alanr kalmayacaktn Gelecelin diinyasrnda metal
yakahlar ile insanlar takrm halinde gahgacak, mavi-metal yakahlaq beyaz-metal
yakallar vb. mesleklerin aynlmaz pargasr ve yeni bir aktmrn hareket noktast olacaktlr.
B-u akrmrn iginde olanlar veri. bilgi ve belge y<inetiminin gelecelini gekillendirecektir
(Ozdemirci, 2019, Milli.... 175.s). Devletin bilgilerini derletin kullanmasrnr
saplamak igin yenilikgi teknolojiler veri, bilgi ve belge ydnetimi alanrnda etkin
olarak kullanrlmahdrr Farkrnda olmamrz gereken nokta istesek de istemesek de
dijital ddnii$iimiin ig yapma qekillerimizi. mesleklerimizi. ya$am rarzrmrzr degi$ime
ugrattrgrdrr.

Makine tigrenmesi + yapay zek| + robotik sUreQ otomasyonu + kuantum
teknolojileri = Gelecegin yagam formunu belirleyecektir Felaket mi? Aydrnhk
mr? Bunu zaman gdsterecektir Qahpma hayatrmrzda biiyiik yer edecek. kurum
ve kuruluglann yaprsrnr, her alanda insanrn yerini ve pozisyonunu ciddi gekilde
deliqtirecek bu teknolojik uygutamalar ile bugiin bag bagayrz.

Tiim kurum ve kuruluglar (dogrudan vaanda5a yrinelik hizmetlcri olsun-
olmasrn) gdrev alanlarr ile ilgili veri, bilgi ve belge analizi yapmak zorundadrr Veri.
bilgi ve belge analizi kurumlarrn dijital ddniifiim siirecinde ydnetim yaprlan,drgiitscl
yaprlannda yer vermek zorunda oldulu bir olgudur. Yenilikqi teknolojiler de bunu
zorunlu krlmakta ve beraberinde yeni imkanlar sunmaktadrr

3.4. Ulusal BiJgi Sistemleri ve e-ArSiv Veri Me*ezleri

Gtvenlik agrsrndan bulut biligim endige yaratuken. yerel veri merkezleri
dnemini artrrmakadrr Bu ballamda e-belge. e-bilgi. e-ar;iv. e-devlet gibi
uygulamalann mimarileri ve teknik altyaprlan degitime ugrayacakrrr yerel veri
merkezi temelli Ulusal Veri Merkezi yaprlanmasr dn plana grkacak ve ulusal giivenli
a! yaprlar kagrnrlmaz olacaktrr Yerelden kiiresele giden yapr. kiireselden yerele giden
yaprya dolru evirilmektedir ve evirilecektir. Devletin kurumlan baznda ve ulusal
diizeyde bilgi sistemleri kurmasr, bilgiye sahip olmak isredifinin. bilgiyi yiinermek
istedi!inin, bilgiyi y6netme ihtiyacrnm bir gdstergesi ve modelidir Ancak giiniimiizde
bu model nasrl yaprland rrr lmalrd rr tTorunlar ve Ozdemirci. 20t9. 3.s1.
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Ulusal ve kurumsal bellek varsa, 'ulusal zekd', .kurumsal zekd'da vardr Bu

baflamda ulusal ve kurumsal veri merkezleri yaptlandrnlmalrdtr

Kurumlanmrz giivenli odamlarda ytinettili veri ve bilgilerini daha giiveli
onamlarda ydnetmek igin yenilikgi teknolojileri kullanmak ve ,Kurumsal e_Ar!iv Veri
Merkezleri'ni; Devlette de'Milli e-Argiv Bilgi ydoetim Sisremi ve Veri Merkezi,ni
modelleyerek geligtirmek ve yaprlandrrmak zorundadrr.

,1. Ulusal Dilekqe Bilgi yiinetim Sistemi: yap andtrma, Sistem ve Siirecler

Kurumlarda vatandagrn kamu ydnetimine katrhm sallamasr igin dilekge hakkr
kapsamrnda bilgi edinme talebi, dneri, dilek ve gikdyetler vb. ba5vurularr ile ilgili yapr.
srstem ve siireqler nasrl olmalrdrr? Kapsamr, boyutlarr ve bilegenleri nelerdir,l Kurum
bilgi sistemleri igerisindeki yeri nedir? e-Devlet boyutu nedir? Kurumlarda nasrl
bir yaprda ve kimler tarafrndan yiinetilmelidir? Veri, bilgi ve belge paytagrmr nasrl
olmaltdlr? Bunlara cevap olupturmak ve gdziimleri iiretmek tincelikler arastnda yer
almaktadrr. Bu baElamda Cumhurbagkanhgr Hiikiimet Sistemine gegilmesiyle birlikte
vatandarrn dilekge hakkrnr kullanmasr ve kamu ydnetimine kahhmrnda etkinliEinin
anrnlmasr iqin biitiinleqik bir bilgi sisteminin geligtirilmesine ve Ulusal Oiletge 

-Oilgi

Ydnetim Sistemi A[r ve Veri Merkezi'nin kurulmasma ydnelik Qalgmalara ihtiyag
dultlmaktadrr

. Merkezi bir dilekge sistemi ne getirir ne gdtiiriir?

. Nasrlyonetilmelidir?

Vatandagrn kamu ydnerimine katrlrm saglamasr iEin dilekge hakkr kapsamrnda
bilgi edinme talebi. dneri, dilek ve gikriyetler vb. bagvuru irlem ve siiregleri igin
bakanlrklann geligtirdikleri sistemler ve kullandrklan Edziimler bul'nmaktadrr. Gelen
bagvurulann analiz ve etki delerlendirmesi 6nem ragrmaktadrr. Dilexge sayrsrnrn
fazla olmasr etkili bir sistem oldupu anlamrna gelmez. Etkili olma dilekgelerin gergek
anlamda analizi ile mi.imktndiir

Vatandagrn kamu y6netimine katrhm saglamasr igin dilekge hakkr kapsamrnda
bilgi edinme talebi,6neri, dilek ve pikriyetler vb. bagvuru iplem ve stireglerine iligkin
bakanlrklann yenilikgi yaklagrmlarla analiz ve degerlendirme uygulamasrnrn gok
krsrth oldugu g<iriilmektedir Aynr zamanda analiz, degerlendirme ve antamlandma
sonuglarrnr paylagma konusunda ortak bir platformun heniiz olugmadrlr izlenimi
vermektedir Yiiriitme olarak Bakanlklann hizmet siireglerinde karsttastlklan
sorunlan analiz ederek yasama ile payla$malan, ortak akrlla bulunacak Qdztimlenn
yasalarda yerini almalan agrsrndan cinem arz etmektedir.
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. e-Devlet platformu iizerinden yaprlandrfllacak entegre bir sistem,

. Veri setleri,

. Kurumsal ve ulusal veri stizliikleri.

. Vatandat iqin e-Devlet imzasr,

. Kurum sistemlerinde olugan biiyiik verinin etkilegimli analiz ve
delerlendirmesinin yaprlacagr bir sistem.

. Kurumsal bilgi sistemlerinin kurumlararasr ortak etki alanr analiz qahgmasr
ytinremleri,

. Birlikte gahgabilirlik gergevesinde biiyiik veri analizleri.

kurgulanacak merkezi ulusal dilekge bilgi ydnetim sisteminin dnemli
unsurlannr olustutacaknr

. Agrk devlet verisinin varandatrn rahathkla erigecegi ve anlayabilecepi
biqimlerde sunmak.

. Hizmetin analiz edilmesini sallamak,

. Dilekge igeriklerinin yelerli bilgileri igermesini sallamak,

. Dilekge hakkr kapsamrndaki veri, bilgi ve belgelerin argivlenmesini saglamak,

. Kurumsal ve ulusal dtizeyde veri, bilgi ve belge y<inetimi birimlerinin
yaprlandrnlnasrnr, bilgi ve belge ydneticilerinin istihdamrnr saplamak.

. Mobil uygulamalar iizerinden dilekge hakhr kullanrmrna alrrlrk vermek.

dilekqe hakkr kullanrmrnrn daha etkin krlrnmasr igin gereklilikler arasrnda yer
almaktadlr

Kurumlann giirev. yetki ve sorumluluklan nedeniyle veri paylagrm ilkeleri
standartlara ba$lanmah ve ilkeler konulmalrdrr. Giivenli e-kurum sistemlerinin
oluqturulmasr kurumlararasr entegrasyonun grkrg noktastnr olusturmaktadlr Kurumlar
27001 BGYS sertifikasr almahdrr. Kurumigi bilgi sistemlerinin giivenli kullanrmr
ve entegrasyonlar konusunda farkrndahk olu$turacaklr. Her veri, bilgi ve belgenin
gizlilili yoktur, ancak her veri. bilgi ve belgenin mahremiyeti vardn Her riirlii veri,
bilgi ve belge mahrerniyeti korunarak ydnetilebilmelidir

BaSanyr dlqiilebilir krlmak igin dilekge sistemlerinin hangi temel hedeflere
ulagmasr gerektilini netlegtirmek gerekir Vatandaqrn kamu yrinetimine, dilekqe hakkr.
bilgi edinme, tineri, qik6yet. dilek, vb. ile katrhmrnrn saglanmasr ve katrhmrn biitiinsel
bir yaklagrmla degerlendirilmesinde iiq temele dayanan yaklagrm esas ahnmahdr:
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. Kahhmcr demokrasinin temel degeri,

. Katrhmrnrn spesifik amaglannr ne iilqiide kargrladrgr,

. Kahhm igin kullanrlan araqlarrn, siiregleri ve sonuglarr ne rilgtide etkiledifi,

Dilekge hakkr, bilgi edinme, rineri, gikAyet, dilek gibi uygulamalann amaglarrna
ulaprp ula5madr!rnr bilmek i9in. deneysel delerlendirmeye izin veren kriterleri ipler
hale getirmek gerekir Kriterler 2 ana gurupta ele alrnabilir:

. Yasal ve kurrmsal gergeve

. Vatrndatlar, hiikiimet v€ parlam€nao olrrak ana oyuncu davranrslarr

Merkezi ulusal dilekge sisteminin hedefleri ya da izlenmesi gereken yol ve
ydntemler vatandaprn ydnetime katrhmrnr tegvik ederek demokrasiyi giiElendirme,
temsil edilenlerle. temsil edenlerarasrndaki mesaleyi daraltma,9effaflrgr te5vik etme ve
bilgi akrgrnr sallama olmahdrr. Hedefler, Anayasa, dilekge hakkr kanunu. parlamento
usul kurallarr' dilekge hakkrna irigkin diger mevzuara dayanarak berirrenmeridir Bu
siiregte mevzuat gdzden geqirilerek ortaya grkan eksiklikler tamamlanmahdrr

Vatanda5lann dilekge hakkrna do!rudan eripimi de gok Onemlidir Dolrudan
!e aractsrz erigim, hesap verebilirligi ve geffaflr$l arttrabilecek sal.unuculuk
demokrasisinin temel erdemlerinden biridir. Dilekge sisteminde dilekEe verenlere
asgari diizeyde bilgi garanti edilmelidir. Eiitsizlik risklerini azaltmak igin uygulamada
neler oldugunun farkrnda olmak ve tizellikle geleneksel katrhm bigimlerinin (kagrt
dilekqeleri) korunmasrnr saglamak dnemlidir Bu dilekgeler ahnarak e-ortama
aktanlarak y<inetilmelidir Dilekge metinlerinin bagL[r ve tizeti dilekgelerin
incelenmesi ile ilgili gririigler ve en cinemli karartar, bir veri tabanrnda kamuo\.una
sunulmalrdrr

Dilekge hakkrnm en iinemli oyunculan vatandaglaq parlamentolar ve
hiikiimetlerdir' Dilekge bilgi sisteminin kummsar ve urusar tasanmr kendi bagrna etkiri
bir sistemi garanti etmemekle birlikte, bunun gergeklegmesi igin elverigli kogullar
olugturulmasrnda belirleyici bir faktdrdiir Bununla birlikte, farkh aktdrrenn Dratikte
nasrl performans g<isterdikleri, dilekqe hakkrnrn etkinligi iizerinde biiyiik bii etkiye
sahiptir.

Parlamentoya sunulan dilekgelerin saylsr, vatandaflann bu katrhmcr aracla
etkilesime girip girmedifi ve nasrl etkilegime girdi!i konusunda ilk dlqiiyii saglayan
gdstergedir. Dilekge sayrsr tek baqrna sistemin etkinligini gdstermez ancak dilekqe
sayrsr ile birlikte dilekgelerin niteligi ne kadar yiiksek olursa. vatandasrn kahhmr o
kadar giiglti, dilekge sistemi o kadar etkili olacaktrr.

Dilekge bilgi ydnetim sistemi, kurumsal sistemler tizerinden biiriinlesik bir
yaklagrmla olugturulacak ulusal bir sistem olarak yaprlandrnlmahdrr
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, Kurumlarda dilekqe hakkr sisteminin gegitliligi nedeniyle birbirlerinden
farklr farkh alanlarda bulunmalan, farkh bilgi/veri setle;ine sahip olmalarr, merkezi
platformlarda yitnetilmesini zorlagtrrmakta, bu gegirliligin yonetilebilmesi igin
standartla$mayr saglamak gerekmektedir Bu gesitliligi bii arada anram! bir biinin
haline ddnii$tiirmek igin bir sistem mimarisi grkarmak lerekir

Elektronik sisremler iizerinde birbiriyle tampan, gdrii$en, anlalan bir sistem
olu$turmanrn temel mimarisini kurgulamanrn esasr, veriyi, bilgiyi, belgeyi ycinetilebilir
krlmaktan geger.

Bu gergevede farkh kurumlara, kuruluglara verilen dilekgelenn konusunu,
igerigini' ilgilisini, iglem adrmlanru, deli9ik yaprlarla kesigme noktalannr belirlemek,
analiz etmek bu analizler iizerinden referans modellemeler yaparak netrcelendirmek
igin asii unsurudur Bu noktadan hareket edildi$inde Anayasal bir hak olan dilekge
verme hakkrnrn kurum kurulugrar tizerinden biitiinre$ Jentegre birsistem ire sistematik
siireglerle ytinetilebilir hale getirilmesi temel ihtiyag olarak delerlendirilmelidir
Kurgulanacak yaprda agaprda belinilen genel iglem adrmlanna ihtiag olacaktt SOz
konusu ertigimiz iglem adrmlarr yaprnrn/sistemin temel anatomik iskelet yaprsrdlr
Iskelet yaprsr veri, bilgi, berge ydnetimi metodolojisi ire doku doku doldururarak
ancak iplevsellik ortaya grkartrlabilir:

Dizenleyici Sa/enr.. Dilekge sistemlerindeki binlerce verirun, bilginin,
belgenin/dosyantn belirli bir diizene gtire kategorize edilmesi ve yaprlandrnlmasr
gibi, igerigin tiimiiyle analiz edilebileceli ve antamlandrrrlabileceSi pekilde
srnrflandnlmasrnr sallayan bir sistem geliitirilmelidir. Dilekge Hakkr e_A$iy Veri ve
Analiz Merkezi olulturulmahdrr

Etiltetleme Sisterzi.. Binlerce kigiden gelen binlerce konuyu ihtiva eden
dilekgelerin konusu, ilgilisi, iplem adrmlan, yasal irtibatlan gibi bilgi kiimelerini
ilk elden ortaya grkartacak bir yaprsalhk olugturulmahdrr Dileigelerin iqeriklerine,
igerikle ilgili bilgiye y6nelik gtiziime ddniik iglemlere grire gruplanrp uygun fekitde
etiketlenebilir.

YAn Bulma Sistemleri: Vatandarlardan gelen ve muhataplan farkh kurum,
kurulug ve kurullar olan dilekgeler, ilgili kurum, kurulug ve kuruilann arasrnda kafa
kangrkhgr ya$amadan dolagabilmesini saglayan sistemsel kurgular olmahdrr

Arama Sistemleri: Dilekgenin muhataplan olan kurumlann bilgiyi nerede
nasrl aradr$ryla, neticede nasrl sonuglandrrrldrlryla ilgilenen, bunlarr raDorlavan
sistemler kurgulanmalrdrr.

Eler bu sistemler muhatap kurumlann ihtiyaglan dogrultusunda doSru bir
gekilde yaprlandrnlrrsa kurumlann bilgi kiimeleri ile etkilepime girdiginde ortaya
koydugu iiriinler gdziim odakh olacaktrr
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Dilekgelerin birgok kurum ve kurulun esgtidiimn ile ydnetilebilir olmasr
elbette karmairk bir yaprsallrlr beraberinde getirecektir. Bdylesi karmagrk yaprlarr
kurgulamaya baglarken yararh olacalr diitiiniilen birkag iinemli yitntem teklifi:

igefik Envanteri: Vatandatlann verdili dilekgeler gok degitik igeriklerden
olugacakr- Bu sebeple her kurum. kurul kendisini ilgilendiren- kendisine
iletilen dilekgelerle ilgili kabaca da olsa bir igerik gahgmasr yapmah. bu iqerikler
kargrlagtrrrlarak aynr konuda olanlar aynr baplrk altrnda toplanmalt, terimsel ve
kavramsal birliktelik saglanarak sislem iizerinde kurumlann her lstediklerinde
eriqebilecekleri bir igerik envanteri olugturulmahdrr igerik envanteri iilke genelinde
hana drq iilkelerden de gelen dilekgelerin kapsadrgr genel hatlan gdsteren rerim ve
kavramlann listelenmesidir Bu igerik meta data unsurlan, kategori bilgileri, etiket,
format. tarih, igerik tUrii gibi birgok bilgi t0revinden olusabilir

Vatandag Hikdyeleri, Talep eegitteri L,zerinden yiin Toyin Etmeh: Bu.
bilginin di.izenlenmesinden ziyade dilekge sahiplerinin ihtiyaglarrnr. bu ihtiyaglann
dnem srrasrnt ve kullanrcrlann isteklerini kaqrlayacak <izellikleri belirlemek icin
hazrrlanan detayh bir gahlma olmahdrr Dilekgenin muhatabr olan kurum. kurulug.
kurullann, isteklerin ydniinii tayin etmek,96ziim getirmek igin erigmek istedili
tincelikli i9. iglem adrmlannr belirledigi igin direkt olarak bilgi hiyerargisini de erkiler

Stntflandrma: Dilekgelerin igerili kannaqrk bilgi kiimeleri olurturacakhr Bu
karmaprk bilgi ktimelerini gruplandrrmayr. srnrflandrmayr ve diizenlemeyi saglamak
gerekir. Sadece birkag parga yazrgmayr bile konusu, ilgilisi, muhatabr. formatr. yasal
dayanafr. yasal illiyeti. saklama siiresi. ar;ivsel dzelligi. gizlilik derecesi gibi farkh
gekillerde gruplayabilecegimizi diisiiniirsek srnrflandrrmanrn binlerce farkrr konu ve
talepten olugan dilekgelerin slnlflanmaslnln zorlugu ortaya grkar. Ancak srnrflama
yapmadan be lgenin/bilginin y<inetilmesinin imkansrzlaqacalmr bildilimizde iqerik
belirleyip envanter grkarnrkhn sonra srnrflama yaparak sistem iizerinde sdstermenin
ve kullanmanrn son derece dnemli olacalrnr tahmin edebilir.

(62rtm Akqlan: Bu yiinrem krsaca. gdztimii gergekiegtirecek adrmlarr
hayata gegirecek kullanrcrlarrn bir iiriin veya sen,isi kullanrrken izleyecegi tiim iilem
adrmlannr. konuyla ilgili olabilecek diler kurum ve kuruIarr, ahnmasr gereken
kararlan ve bu kararlar dolrultusunda kurumlann ilerleyebildikleri tiim olasr yollarr
gdrsellegtirmeye olanak saglayan bir sistem haritalamasr yapmaktu Bu agamada bilgi
haritalanndan yararlanrlmahdrr

Bunlar ilk bakrlta iitopik gelebilir. ancak yenitikgi bilgi ve biligim
teknolojil€rindeki geligmeteri izledigimizde yaprlabilirlilinin miimkiin olacagl
anlalrlacaktrr Biitiin mesele disiplinlerarasr bir ekip olugturmakta. uyrm igerisinde
qalr$malannl saglamaktadrr. Bunun temelindc bilginin drgiitlenmesi ile insan
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kaynagrnrn rirgtitlenmesinin birlikte yaprlabilmesi, uygun teknolojik plattbrmlarda
ytinetilebilmesi yatmakradrr. Tiirkiye bilgi ydneticileriyie, biligim uzmanlanyla bunu
yapabilecek insangticii potansiyeline sahiptir, dnemli olan bu potansiyelin harekete
gegirilmesidir

- 
TURKSAI Ulusal Dilekge Bilgi Sistemi'nin en dnemli paydagr olmahdrr

Sistemin en <inemli boyutlanndan birisini yazrhm/yazthmlarrn r; gelirtirilmesi
oluf tunnaktadrr Yazrlmm yerli olmasr ve stirdiiriilebilirliginin sallanmasr tinem
ta$rmaktadrr. Bu baglamda kamunun biligimcisi olan TURKSAT tarafindan yazrltmlar
geliptirilmelidir Diger dnemli paydag ise Dijital Ddniitiim Ofisi olmatrdrr Ulusal
diizeyde disiplinler arasr yaklaqrmla projelendirilmelidir proje paydaglan ve proje
ekibi gereksinim duyulan analizlerin yaprlmasr, sistem mimarisinin crkanlmasr.
slstemin gerektirdigi yazrhmlann geligtirilmesi vb. dikkate ahnarak olusturulmahdrr

Gelecek ydnetimi igin asrl mesele yalnrzca bilginin depolanmasr delil;
analiz edilmesi, anlamlandrrrlmasr, yorumlanmasr ve yetkilendirilmi5 kullanrmrn
sallanmasrdrr Bilgi sistemteri sadece veri, bilgi ve belgenin toplanmasrnda deSil.
analiz edilmesinde, anlamlandrnlmasrnda ve yetkili erigiminde etkin olmahdrr Bu
sebeple bilgi gagrnrn bilgi sistemleri artrk yalnrz kaydeden ve kayrtlan hizmete sunan
platformlar degildir. Bilgi varhklanna zamanrnda, eksiks2, dofru, kesintisiz ve
yetkilendirilmit giivenli eripim bilgi ytinetim sistemlerinin varhk nedenidir.
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