
Belediyelerde e-Uygulamalar ve EBYS

Belediyeler devletin halka aç›lan kap›s›d›r. Belediyeler iyi
hizmet veriyorsa vatandafl devlet hizmetlerinden memnundur.
Bu ba¤lamda belediyeler, verdikleri hizmetler ile devletin,
vatandafl›n yan›nda oldu¤unu gösteren en önemli kamu
kurumudur. e-Devlet uygulama ve hizmetlerinde belediyeler
taraf›ndan sunulan kamu hizmetleri önemli bir yere sahiptir.
Bu nedenle belediyeler, tüm iletiflim kanallar›n› ve farkl›
platformlarda e-uygulamalar› kullanarak hizmetlerini yürütmesi
ve yönetim etkinliklerini gerçeklefltirmesi kaç›n›lmazd›r. Bu
çerçevede de¤erlendirdi¤imizde belediyelerin kulland›klar›/
kullanmak zorunda olduklar› bilgi sistemlerindeki çeflitlilik
dikkat çekmektedir.

Bu çeflitlilik belediyelerde EBYS uygulamalar›n›n fakl› yap›da
kurgulanmas›n› ve çal›flt›r›lmas›n› gerektirir. Belediyelerde
e-uygulamalar› ana hatlar› ile iki kategoride toplayabiliriz:
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Öz

e-Devlet uygulama ve hizmetlerinde belediyeler taraf›ndan
sunulan kamu hizmetleri önemli bir yer tutmaktad›r. e-Devlet
uygulamalar› aras›nda yer alan EBYS, içerdi¤i bilgi ve belgeler
ile e-devletin bilgi altyap›s›n› oluflturmaktad›r. Belediyelerin
hizmet alan› ve yönetim yap›s› EBYS uygulamalar›n›n
kurumsallaflt›r›larak kullan›lmas› ve yönetilmesini
gerektirmektedir. Bu ba¤lamda EBYS uygulamalar›n›n
kurumsal yap›ya uygun ve di¤er bilgi sistemleriyle birlikte
çal›flabilecek altyap›ya sahip olmas› önem tafl›maktad›r.
Bildiride, belediyelerde EBYS uygulamalar›n›n boyutu ve
kurumsal yap›lanma gereksinimleri, sorunlar, çözüm önerileri
ile izlenecek yol ve yöntemler irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Belediyeler, EBYS uygulamalar›,
kurumsal yap›lanma.
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• Bilgi vermeye yönelik e-hizmetler/uygulamalar.
• ‹fllemlere, süreçlere yönelik e-hizmetler/uygulamalar.

Belediyelerde e-uygulamalar; insan kaynaklar› yönetimi,
ruhsat iflleri, sosyal hizmetler, yönetim iflleri, park-bahçe
iflleri, yap› iflleri (yap› tatil zapt›, yap› ruhsat, yap› kullanma
vb.), evlendirme ifllemleri, numarataj ifllemleri, vergi ifllemleri,
imar iflleri, ekspertiz ifllemleri, EBYS ve e-Arfliv uygulamalar›
vb.

Belediyelerde bilgi yönetim sistemleri içerisinde EBYS ve
dijitallefltirme (e-Arfliv) çal›flmalar›n›n her geçen gün artt›¤›
dikkat çekmektedir. Bu art›fl cevaplanmas› gereken sorular›
da beraberinde getirmektedir: EBYS’ye geçifl için bir yaz›l›ma
sahip olmak yeterli mi? Yaz›l›m›n Standarda sahip olmas›
kurumun ihtiyac›n› karfl›layaca¤› anlam›na gelir mi? EBYS’lerde
standart (TS 13298, 2015) zorunlu! Nelere dikkat etmeliyiz.
Bizim ihtiyac›m›z nedir? Bu ihtiyac› neye göre tespit edece¤iz.
Temel sorun burada bafll›yor. EBYS tek bafl›na kendi içinde
bafllay›p biten bir uygulama m›d›r? EBYS’nin kurumda
kullan›lan bilgi sistemleri ile entegrasyonu gerekli mi? Hangi
aflamada entegre olmal› ya da çal›flmal›d›r? EBYS uygulamas›na
geçecek ve geçmifl kurumlar›n yönetim için nas›l bir ekibe
ihtiyac› var? Kurumlar›n EBYS uygulamalar›nda baflar›l› olmas›
nelere ba¤l›? Burada çok say›da soruyu ard› ard›na
s›ralayabiliriz.  Sorular›m›za cevap bulmak için EBYS’lerin
boyutuna göz atal›m.

EBYS’lerin Boyutu

EBYS’ler öncelikle ifl süreçlerinin gerektirdi¤i yaz›flmalar›n
üretildi¤i, iletildi¤i, muhafaza edildi¤i, eriflildi¤i k›saca
yönetildi¤i bir sistemdir. Resmi bir platformda gerçeklefltirilmesi
gereken yaz›flmalar ise kurumsal kimlik, kurumsal bellek
için önemli araçlard›r. EBYS’ler ayn› zamanda kurumsal veri
ve bilgilerimizin yönetildi¤i, kurumsal veri ve bilgilerimizi
yönetirken de kiflisel veri ve bilgilerinde yer ald›¤› bir
platformdur. Kurumsal belle¤i oluflturan bilgilerin yer ald›¤›
belgelerin muhafaza edildi¤i bir platform olarak arflivsel
boyutunun da dikkate al›nmas› gerekmektedir.

e-Devlet uygulamalar› aras›nda yer alan EBYS, içerdi¤i bilgi
ve belgeler ile e-devletin bilgi altyap›s›n› oluflturmaktad›r.
Belleklerini gelece¤e tafl›mak isteyen kurumlar›n elektronik
bilgi ve belge sistemleri yap›land›r›larak e-kuruma
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dönüfltürülmeleri kaç›n›lmazd›r.  Elektronik uygulamalar›n
h›z kazand›¤› günümüzde EBYS’ler e-kurum sistemlerinin
lokomotifi görevini üstlenmektedir. Bu ba¤lamda EBYS
uygulamalar›n›n kurumsal yap›ya uygun ve di¤er bilgi
sistemleriyle birlikte çal›flabilecek altyap›ya sahip olmas›
önem tafl›maktad›r. EBYS uygulamalar› için standartlar
haz›rlanmakta ve birlikte çal›flabilirlik için çal›flmalar yap›lmakta
uygulanmas›/uyulmas› zorunlu k›l›nmaktad›r. Ancak bu
çal›flmalar›n olmas› ve EBYS uygulama yaz›l›mlar›n›n
standartlara ve birlikte çal›flabilirlik esaslar›na uygun olmas›
sizin kurumunuzun ihtiyaçlar›n› karfl›layaca¤› anlam›na
gelmemektedir.

Ülkemizde kullan›lan EBYS uygulama yaz›l›mlar› kurumsal
yap›land›rma yaklafl›m ve uygulamalar›ndan uzakt›r. Kurumlar
bu konularda yeterli bilgi, deneyim ve bilince sahip de¤ildir.
EBYS uygulamalar›nda karfl›lafl›lan sorunlar için günübirlik
çözümler üretilmekte, kurumsal ihtiyaçlar bilinmeden EBYS
uygulamalar› sat›n al›nmakta ve kullan›lmaya çal›fl›lmaktad›r.

Kurumlar›n dikkate almas› ve üzerinde durulmas› gereken
nokta, EBYS uygulamas›n›n kurumun yap›s›na uygun,
ihtiyaçlar›n› karfl›layacak özelliklere ve fonksiyonlara sahip
olmas› için kurumsallaflt›rma çal›flmalar›n›n yap›lmas›n›n bir
zorunluluk oldu¤udur. EBYS’lerde sürdürülebilirlik ve süreklilik,
kurumsal çözümler üretmeyi gerektirmektedir. EBYS’ye geçifl
öncesi ihtiyaç/ister analizleri yap›lmas›, kurumsal kültür
oluflturulmas› fark›ndal›k yarat›lmas› unutulmamal›d›r. Yani
‘Kurumsal Yeterlilik’ için önemlidir.

Belediyelerde EBYS Yönetimi Nas›l Olmal›?

EBYS yönetimi için rastgele görevlendirme de¤il, alan›n
uzmanlar›ndan oluflan bir ekip gereklidir. Ayr›ca EBYS
uygulamas› üst yönetim görev ve sorumluluklar› aras›nda
tan›mlanmas› öncelikler aras›nda yer almal›d›r. Üst yönetim
deste¤i olmayan bir EBYS uygulamas›n›n baflar› flans›
bulunmamaktad›r.

Belediyelerde EBYS yönetimi için gerekli yap› afla¤›da verilen
çerçevede oluflturulmal›d›r.

• Belediye EBYS Yetkilileri (Belediye Baflkan› ve 
Baflkan Yard›mc›s›)
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• Sorumlu Birimler
o EBYS Uygulama Yönetimi Sorumlu Birimi 
(Belge/Bilgi Yönetimi Birimi)
o EBYS Teknik/Biliflim Sorumlu Birimi (Bilgi ‹fllem
Birimi)

• EBYS Personel
o Belediye Kurum EBYS Uygulama Sorumlular›
o Belediye Kurum EBYS Teknik/Biliflim Sorumlular›

• Birim Sorumlular›
o Belediye Birim EBYS Yetkilileri (birim yöneticileri)
o Belediye Birim EBYS Sorumlular› (personel)

fiekil 1. Belediye EBYS Yönetim Yap›s›

Elektronik ortamda yürütülen/yönetilen ifl ve ifllemlerin, bilgi
güvenli¤i standartlar›na ve normlar›na uygun olarak
yönetilmesini sa¤lamak için kurumlarda Felaketten Kurtarma
Merkezi mutlaka bulunmal›d›r.

Elektronik ortamlarda üretti¤imiz düflüncelerin, fikirlerin,
eylemlerin ürünleri olan elektronik ortamda kay›tl›
bilgi/belgelerin yeniça¤›n gerçekliklerine uygun yönetilmesi
gereklidir (Özdemirci, 2016, s. 43).
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Belediyelerde EBYS Bileflenleri

Belediyelerde kullan›lacak EBYS uygulamalar›; belediyelerin
ifl ak›fl ve ifllem süreçlerine, belge yönetimi ve arfliv sistemine,
belge yönetimi ve arfliv prensiplerine, gerekli standartlara,
teknik alt yap›s›na, yönetim yap›s›na, kurumsal
gereksinimlerine, personel yap›s›na, ilgili hukuk kurallar›na,
hizmet verdi¤i vatandafla, uygun olmal›, e-devlet yap›s›na ve
bilgi sistemlerine entegre olabilecek bileflenleri içermelidir.

fiekil 2. EBYS Bileflenleri (Özdemirci ,2013, s.83)

Belediyenin görevlerindeki çeflitlilik nedeniyle yönetim
yap›s›n›n gerektirdi¤i dinamiklik, EBYS uygulamas›nda da
dinamik yap›n›n tercih edilmesini gerektirmektedir. EBYS
uygulamas›n›n ifl süreçleri ile ilgili olmas› ve belediyelerin
vatandafla hizmet eden kamu kurumu olmas› nedeniyle
sistemde yaflanacak bilgi/belge kay›plar› telafisi imkâns›z
hak kay›plar›na neden olabilece¤inden sistem mutlaka
güvenlik testlerinden,  yük (stres) testinden (…… anl›k
ba¤lant›da sistem ayakta kalmal›) geçmelidir. EBYS
uygulamas›n›n Intranet-Internet üzerinde çal›flmas› (hangi
fonksiyon/aksiyon/bileflen vb. Intranet’te ya da Internet’te
olacak) hususu kurumsal strateji olarak belirlenmeli ve
uygulanmal›d›r.

Intranet’ten eriflim olan fonksiyon/aksiyon/bileflenlere kurum
d›fl› eriflim VPN gibi denetlenebilir yöntemler kullan›larak
verilmelidir.



EBYS uygulamalar›n›n olmazsa olmaz› e-imzad›r. 5070 say›l›
yasaya uygun imzalanmayan e-belgenin hukuki geçerlili¤i
olmayacakt›r. Sistem e-‹mza uyum denetiminden geçmelidir.
e-‹mza konusunda her geçen gün yeni uygulamalar
gelifltirilmekte ve kullan›ma girmektedir.

fiekil 3. e-‹mzalar (Özdemirci, 2015)

Uzun süreli do¤rulanabilir e-imza aray›fllar› da devam
etmektedir. Güvenlik aç›s›ndan bak›ld›¤›nda biyometrik imza
(b-‹mza) gelece¤in imzas› olarak görünmektedir.

EBYS ve Kurumsal Veriler/Bilgiler

‹dari belgeler, görsel belgeler, personel dosyalar›, mükellef
dosyalar›, kiflisel veriler, kurumsal veriler vb. birbirleriyle
iliflkili sistemleri ve bu sistemlerin entegrasyonunu zorunlu
k›larken kurumsal yap›lanmalarda, yönetim uygulamalar›nda
da yeni yaklafl›mlar› beraberinde getirmektedir.

Kiflisel verilerin yönetimi ve kullan›m› tart›flmalara ve yasal
düzenlemelere konu olurken, “kurumsal veri nedir?” “Ne
kadar paylafl›lmal›?”, “Nas›l paylafl›lmal›?” gibi konular üzerinde
yeterince durulmamaktad›r.
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fiekil 4. Kurum Arflivinden Kurum Veri Merkezine De¤iflim

EBYS’ler kurum arflivlerinin kurum veri merkezine
dönüflümünü sa¤layan uygulamalar olarak her geçen gün
varl›¤›n› daha çok hissettirmektedir.

EBYS Uygulamalar›nda Öne Ç›kan Noktalar

• Baflland›¤›nda vazgeçilemez bir uygulamad›r, günü
birlik ve ucuz çözümler ile yürütülmesi imkâns›z
uygulamalard›r.

• Kurumsal gereksinimleri karfl›layacak bir sistem 
için kurumsal yap›lar ve ihtiyaçlar analiz edilerek
çal›flmalar yürütülmelidir.

• Kurumda baflar› için EBYS’nin mutlaka 
projelendirilmesi, güçlü destek sunacak yaz›l›mlar›n
tercih edilmesi önemli ad›mlardan birisini 
oluflturmaktad›r.

• E¤itim baflar› için olmazsa olmazlar aras›nda yer 
almaktad›r. Personel direnci, fark›ndal›k için e¤itim
ve kurumsal kültür oluflturma (bilgilendirme-
bilinçlendirme-gerçeklefltirme) ana felsefe olmal›d›r.

• Üst yönetim deste¤i olmadan baflar› flans› yoktur,
üst yöneticilerin sorumluluklar› ve görevleri aras›nda
EBYS yer almal›d›r.

• Baflar›l› uygulama için Güçlü EBYS yönetim ekibi
(EBYS sorumlular›, biliflim sorumlular›, birim 
sorumlular›, yetkilendirme, vb.) oluflturulmal›d›r.

• e-Uygulamalar güvenlik ve güvenilirlik, yetkili ve
yetkin eriflim için güçlü teknik altyap› 
gerektirmektedir.
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• Kurumun Bilgi ‹fllem ile Belge Yönetim Birimlerinin
koordinasyon içerisinde çal›flmalar›n› gerektiren, 
tüm birim ve çal›flanlar› ilgilendiren bir sistemdir.

• Süreklilik ve sürdürülebilirlik için sürekli gelifltirme,
sürekli kurumsallaflt›rma, sürekli e¤itim, an›nda 
müdahale 7/24 saat çal›flmas› gereken bir 
uygulamad›r.

• EBYS,  kurum arflivlerinden kurum veri merkezlerine
dönüflümü gerektiren bir sistemdir.

EBYS uygulamalar›nda kurumsal yap›land›rma ve
kurumsallaflt›rma, kullan›m boyutu ve kullan›c›lar›, EBYS
yönetimi, birlikte çal›fl›labilirlik, projelendirme, bilgi güvenli¤i,
teknik altyap›, e-imza/m-imza, yönetim deste¤i, ekip çal›flmas›,
süreklilik-sürdürülebilirlik konular› ile bir bütündür.
Sürdürülebilirlik ve süreklilik, kurumsal çözümler üretmeyi
gerektirmektedir. Bu ba¤lamda e- uygulamalar de¤iflim ve
dönüflümü gerektirirken, de¤iflim ve dönüflümü yönetmek
ise kurumlar›n öncelikleri aras›nda yer almal›d›r. De¤iflim ve
dönüflüm iyi yönetilemez ise kurumlar belleklerini kaybetmek
ile karfl› karfl›ya kalacakt›r.

Elektronik ortamlarda üretti¤imiz düflüncelerin, fikirlerin,
eylemlerin ürünleri olan elektronik ortamda kay›tl›
bilgi/belgelerin yeniça¤›n gerçekliklerine uygun yönetilmesi
gereklidir. Hedefimiz geçmifliyle ve kurumsal fonksiyonlar›yla
bütünleflen EBYS uygulamalar› olmal›d›r.

Tüm birimlerinizin bilgi sistemlerini kullanmas› yeterli de¤ildir,
bilgi sistemlerinizin etkin yönetilmesi ve kurumunuzun
kullan›m kapasitesi önemlidir. Kullan›m kapasitenizi
de¤erlendirin ve kurum yeterli¤inizi ve yetkinli¤inizi belgeleyin.
Kurumunuzu gelece¤e daha güvenli ad›mlarla tafl›y›n…

377



Kaynakça

Özdemirci, F. (2015). Ankara Üniversitesi e-BEYAS uygulamas›
ve kamuda kullan›lan EBYS’lerin gelece¤i. EBYS’ye 
Kamu Bak›fl Aç›s› Paneli. Uydu Uzay ve Biliflim 
Teknolojileri Günleri’nde sunulan bildiri. ‹stanbul: Haliç
Kongre Merkezi.

Özdemirci, F. (2016). Bütünleflik e-Kurum sistemleri ve 
kurumsal yap›lanmalara yans›mas›: Ankara Üniversitesi
e-BEYAS uygulamas› ve kurumsal yap›lanma. F. 
Özdemirci, N. Özel, T. Çakmak, Z. Akdo¤an, B. 
Yalç›nkaya (Yay. haz.) e-BEYAS 2015 Sempozyumu: 
Kurumsal Belleklerin Gelece¤i: Dijitallefltirme- 
Elektronik Arfliv- Elektronik Belge Yönetimi 
Sempozyumu, 21-22 Ekim 2015, Gölbafl›-Ankara. 
içinde (s.35-44). Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS 
Koordinatörlü¤ü.

Özdemirci, F., Bayram, Ö. G., Torunlar, M., Saraç, S.ve 
Yalç›nkaya, B. (2013). Elektronik belge yönetimi ve 
arflivleme sistemi: Geçifl süreci ve uygulama yönetimi.
Ankara: Boyut.

TS 13298. (2015). Elektronik Belge ve Arfliv Yönetim Sistemi.
Ankara: Türk Standartlar› Enstitüsü.

378


