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 “Gerçek yol gösterici bilimdir, fendir” diye bize yol gösteren Gazi Mustafa Kemal önderliğinde, 

benim kuşağımdan çok değil iki kuşak önceki büyüklerimizin kurduğu Cumhuriyet’in 85. yılında 

bugün ekonomisi gelişen güçlü bir ülke olarak bilim ve tekniğin bütün olanaklarını kullanmaktayız. 

Bunlar arasında bilişim teknikbilimi alanında son kırk yılda yapabildiklerimizin, bize gerçekten 

yeryüzünde çok az ülkede var olan bir teknik bilgi ve deneyim birikimi, bir yapabilme bilgisi (İng. 

know-how, Fr. savoir-faire) sağladığını söyleyebiliriz. 

Bu bildirinin konusu olan UYAP Ulusal Yargı Ağı Projesi, bu teknik bilgi ve deneyim 

birikiminin, bu yapabilme bilgisinin, tek sözcükle Türkiye’de bugün “ulusal bir değer” olarak sahip 

bulunduğumuz teknikbilim’in, bilişim toplumu bağlamında tüm yurttaşlarımızı ilgilendirecek bir 

kapsamda somutlaşıp yaşamımıza girdiği büyük boyutlu, çok önemli bir proje. Kanımca bu proje, 

Türkiye’nin Bilişim Toplumuna Dönüşüm uzgörüsünde önemli bir adım. 

Hacettepe Üniversitesi’nin (HÜ) kuruluş yıllarında, Türkiye’nin bilişim tarihinde çok önemli bir 

yeri olan HÜ Bilgi İşlem Merkezi’ni kurarken 1968’de kendime, çalışma arkadaşlarıma ve onların 

kişiliklerinde, Türk ulusuna şu sözü vermiştim: “Bilişim teknikbilimini Türkiye’nin kalkınması için 

bir araç olarak kullanacağız.”1  

Ardından, 22 Nisan 1971’de bu amaçla ve Türkiye’yi bir Bilişim Toplumu’na dönüştürme 

düşümüzü gerçekleştirmek üzere Türkiye Bilişim Derneği’ni (TBD) kurduk.2 

Kırk yıldır bilgi işlem alanında çalışan mühendisler kuşağı olarak, bilişimciler olarak sözümüzü 

tuttuk: Kamuda olsun, özel kesimde olsun, Türkiye’yi çağımızın en gelişkin yönetim bilişim 

sistemleriyle donattık.3 

                                                 

1 Hacettepe Yılları, Cumhuriyet’in 44. Yılında Açan Bir Devrim Çiçeği, Aydın Köksal, Hacettepe Üniversitesi 40. 

Yıl Armağanı, Birinci Basım: Kasım 2007, Ankara. 

2 “TBD (Türkiye Bilişim Derneği)”, Aydın Köksal, Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, Başeditörler: Tuncer Ören, Tuncer 

Üney, Rifat Çölkesen, Türkiye Bilişim Vakfı, Papatya Yayıncılık, 2006, s. 729-738. 

3 Türkiye bugün yönetim bilişim sistemleri projeleri üretmede, bunları yaşama geçirmede deneyimli, kendi 

teknikbilimini yaratmış gelişkin bir ülke. Uluslararası denetim kuruluşu Deloitte, e-Devlet: Yaygın Teknoloji ile 

Yurttaşları Yönetime Katmak başlıklı 2007 raporunda, Brown Üniversitesi’nin (ABD), 198 ülkedeki kamu kurumlarının 

verdikleri hizmetler konusundaki bir araştırmada  “bu hizmetlerde Türkiye’nin ilk ona girdiği ve Almanya, İsviçre gibi 

gelişmiş ülkeleri geride bıraktığını” açıklamıştır (Cumhuriyet, 30 Ağustos 2007). Sıralama şöyledir: 1. Güney Kore; 2. 
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 Bunların içinde Adalet Bakanlığı’nın UYAP Ulusal Yargı Ağı Projesi, yeryüzünün en ileri, en 

büyük bilişim sistemlerinden biri. Çünkü bu sistem bütün Türk yurttaşlarına İnternet ortamında WEB 

üzerinden işyerlerinde, evlerinde çevrimiçi dilekçe ile Devlet katında hakkını arama, dava açma, 

Devlet’i sorgulama, denetleme, yargı ve icra uygulamalarıyla ilgili süreçlerdeki aşamaları izleme 

olanağı veriyor. Birimsel (üniter) yapıda örgütlenmiş, tek merkezden yönetilen devletler arasında, 

Türk ulusu, 70 milyonu aşan nüfusuyla en büyük uluslardan biri.4  

Üstelik, gezgin (mobil) ortamda bilişim uygulamaları, İnternet’in yapılandığı ABD’den, Avrupa 

Birliği üyesi bütün ülkelerden ve özellikle Dünya önderi Nokia’nın Finlandiya’sından önce, ilk kez 

Türkiye’de yaşama geçirilmek üzere. Türk yurttaşı, bütün bu hizmetlerden cep telefonu aracılığıyla 

da yararlanabilecek, kendi Devlet’iyle iletişim kurabilecek, Devlet katında kendisiyle ilgili adalet ve 

yargı işlemlerini, süreçlerini, nerede olursa olsun, bulunduğu yerden izleyebilecek, Devlet’ini 

sorgulayabilecek. 

UYAP Projesi başlarken 15 Aralık 2000’de imzalanan Proje Sözleşmesi’nin ardından düzenlenen 

bir toplantıda, bu atılımın önemini vurgulamak için yaptığım bir konuşmada, Havelsan A.Ş.’nin ana 

yüklenici şemsiyesi altında, yönetimle ilgili yazılım birimlerini geliştirme işini üstlenen Bilişim 

Ltd’in yöneticisi olarak, bu projede görev almış olmanın coşkusunu şu sözlerle dile getirdim: 

- “Hukukta Bilgisayar Kullanımı’nın, demek ki Adalet Bakanlığı’nın, Türkiye’nin verimli bir 

kamu yönetimine kavuşması için bilişim sistemlerinden yararlanmada bütün Bakanlıklar içinde 

öncelik taşıması gerektiğini, daha 1973’te, henüz e-Devlet kavramının söz konusu olmadığı bir 

dönemde bundan 30 yıl önce gerekçeleriyle birlikte önermiştim.”5  

TBD Başkanı olarak yaptığım bu öneri ne yazık ki o zaman yaşama geçirilememiş, 1998’de 

başlatılan çalışmalar sonucunda ancak 26 yıl sonra, 1999’da Adalet Bakanlığı’nda Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı’nın kuruluşu, Bakanlıklarımız arasında neredeyse son sıralarda gerçekleşmiştir.  

Bu gecikmede iki neden öne çıkar: (1) Adalet Bakanlığı’nın sorumluluk alanına giren hukuksal 

işlev ve süreçlerin çok karmaşık oluşu ve mevzuatın dağınıklığı, (2) birimsel Devlet yapısına sahip 

büyük bir ulusun  bütün yurttaşlarını ilgilendiren, dolayısıyla coğrafyada bütün il ve ilçelere (başka 

bir deyişle1000’den çok yerleşime) yayılması gereken uygulamanın geniş kapsamı. 

UYAP Projesi’nin öteki Bakanlıklardaki bilişim yatırımlarından daha sonra ele alınmasına yol 

açan bu gecikmenin, sonuçta yararlı olduğu da söylenebilir: UYAP gibi dev bir yönetim bilişim 

sisteminin tasarım ve gerçekleştirimini olanaklı kılan ve Türkiye’de ve bu konuda ileri başka 

ülkelerde başlatılan ama bitirilemeyen ya da sürüncemede kalan birçok projede görülen 

başarısızlıklara karşın6, UYAP Projesi bir bütünlük içinde tasarlanabilmiştir. Bir yandan yazılım 

                                                                                                                                                                    
Singapur; 3. Tayvan; 4. ABD; 5. İngiltere; 6. Kanada; 7. Portekiz; 8. Avustralya; 9. Türkiye; 10. Almanya. Bkz. Dr. 

Atilla Yardımcı (Ed.), Bilişim, TBD, yıl: 35, sayı: 98, Eylül 2007, s. 1.  

4 ABD, Hindistan, Rusya, Brezilya, Almanya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı gibi öteki büyük 

devletlerin hemen hepsi federal yapıda ve bunların hepsinde hukuk sistemleri federal başkentlerindeki Eyalet Adalet 

Bakanlıkları’nın ayrı ayrı örgütlenmiş çok daha küçük ölçekteki bilişim sistemleri aracılığıyla hizmet veriyor. Örneğin 82 

milyon nüfuslu Almanya’nın en büyük ülkesi (Land’ı) olan Bavyera’da 18 milyon, 52 ABD eyaleti (devleti) arasında en 

büyüğü olan Kaliforniya’da 37 milyon kişi yaşıyor; 143 milyon nüfuslu Rusya Federal Cumhuriyeti 88 birimden 

oluşuyor. Bizimle karşılaştırılabilecek en büyük merkezi devlet olan Fransa’nın nüfusu yaklaşık 60 milyon.  

5 "Hukukta Bilgisayar Kullanımı: Kazanılacaklar, Yitirilecekler ve Etkileşimler", Aydın Köksal, Hukukta 

Sibernetik ve Bilgisayar Kullanımı Semineri, 1973, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 172, Ankara, 1975, s. 331-

348. Bu toplu çalışma Barolar Birliği, Yüksek Yargı Organları ve Milli Prodüktivite Merkezi ile işbirliği içerisinde 

Türkiye Bilişim Derneği’nce (TBD) düzenlenmiş, ayrıca Türkiye Bilişim Derneği Dergisi’nde de yayınlanmıştır, yıl: 2, 

sayı: 7, s. 46-59. 

6 The Standish Group International’ın açıkladığı ABD’deki 30.000 uygulama yazılımı projesini kapsayan 2000 yılı 

araştırma sonuçları raporu,  projelerin yalnızca %28’inin başarılı yani tanımlanan zamanda, bütçesi sınırları içerisinde ve 

başlangıçta tanımlanan işlevsel amaçları karşılayacak biçimde tamamlanan projeler olduğunu bildirmektedir. Projelerin  
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üretim tekniklerindeki gelişmeler, öte yandan Türkiye’nin bilgisayar mühendisliği öğretimi ve 

uygulama yazılımı geliştirme konusundaki bilgi birikimiyle7 başarı bir vuruşta sağlanabilmiştir. Bu 

proje, başka uluslarda bu uğurda harcanan kaynaklara göre çok daha küçük bir bütçeyle, daha kısa 

zamanda ve öngörülen Uygulama Planı’nda önemli bir sapma yaşanmadan gerçekleştirilebilmiş ve 

uygulamaya geçirilebilmiştir.8  

Bu çapta büyük yönetim bilişim sistemlerinde, yazılım geliştirme süreçlerindeki belirsizliklerin 

yanı sıra, bütün yönetim yapılarının ve işlevsel süreçlerin yeniden yapılandığı düşünülürse, Adalet 

Bakanlığı yöneticilerinin, her düzeyde, her aşamada aldıkları doğru kararlarla, Proje’nin teknik 

sorumlularıyla birlikte sürdürdükleri işbirliği ve eşgüdüm, Bakanlık görevlilerinin merkezde ve 

taşrada gerçekleştirilen eğitim süreçlerinde gösterdikleri kararlılık ile Proje’nin toplam başarısı 

konusunda gösterdikleri sabır ve güven her türlü övgünün üzerindedir. Yönetimin gösterdiği bu 

kararlılık, sabır ve güven olmadan bu çapta bir bilişim sistemi projesi, yalnızca mühendislerin 

çabalarıyla başarılamazdı.9 Unutmamak gerekir ki e-dönüşüm, bütün alışkanlıkların yeniden 

yapılandığı, bütün değer yargılarının değiştiği ve onyıllar boyu bir kuşaktan öbürüne uzanan bir 

ekinsel değişim (ya da kültürel değişim) projesidir.  

Bilişim Devrimi denilen değişim, gerçekten insanoğlunun bütün yaşamını değiştiren üçüncü 

büyük teknikbilimsel devrimdir. 10.000 yıl önceki Tarım Toplumu, 250 yıl önceki Endüstri 

Toplumu’ndan sonra şimdi uygarlığın yeni bir aşaması belirmektedir: Bilişim Toplumu. 

 

 

                                                                                                                                                                    
%23’ü tümüyle başarısız olarak iptal edilmektedir; %49’u ise öngörülen bütçesini ve öngörülen zamanı aşmakta, 

başlangıçta tanımlanan amaç ve işlevleri tümüyle karşılayamamasına karşın bir biçimde tamamlanmakta ve işletime 

alınmaktadır. Extreme Chaos (2001), The Standish Gr. Int’l, http://  www.standishgroup.com/ sample_research / 

index.php’den aktaranlar A. Köksal, H. Albayrak, A. Komaç ve C. Cebeci, “e-Devlet Dönüşümü Kapsamında KYKSİS 

Projesi:   Merkezi Hizmetten İnternet Ortamında Çevrimiçi Hizmete”, Bilişim ‘2005, Bildiriler, TBD 22. Ulusal Bilişim 

Kurultayı, 9-11 Kasım 2006, TBD, Ankara.  
7 Türkiye’nin Bilgisayar Mühendisliği öğretimini öngörerek, öğretim kadrolarımızı yetiştirmek üzere Hacettepe  

Üniversitesinde Şubat 1974’te başlattığımız Doktora Programı ve 1977’de lisans düzeyinde başlattığımız öğretim 

çabalarımız boşa gitmemiş, aradan geçen 30 yıl içinde bugün sayıları 100’ü aşan üniversitelerimizde 25-27.000 

bilgisayar mühendisi, 12-13.000 bilgisayar öğretmeni, 90.000 bilgisayar programcısı olmak üzere, üniversite diplomalı 

bilişim insangücümüz toplam 130-132.000 kişiyi bulmuştur. Öteki mühendislik dallarında ve matematik, fizik, istatistik, 

ekonomi, işletme gibi mühendisliğin dışında kalan bilim dallarında öğrenim gördükten sonra bilişim alanına kayanların 

sayısı daha da büyük olup doğal olarak burada hesaba katılmamıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. (a) Hacettepe 

Yılları,Cumhuriyet’in 44. Yılında Açan Bir Devrim Çiçeği, Hacettepe Üniversitesi 40. Yıl Armağanı, Birinci Basım: 

Kasım 2007, Ankara, 244 s.; (b) Aydın Köksal, “Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliğindeki Birikimiyle Türk 

Toplumu Bilişim Çağının En Güçlü Uluslarından Biri Olabilecek Konumdadır”, Cumhuriyet ve Bilim Sempozyumu, Gazi 

Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Ütopya Kooperatifi, AÜ-DTCF Farabi 

Salonu, 3-5 Mayıs 2007, Ankara; (c) Aydın Köksal, "Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Eğitiminin Başlatılmasında 

Hacettepe Üniversitesi Deneyi", Bilgisayar Bilimlerinde Ulusal Planlama ve Gelişim Politikaları Sempozyumu, 7-8 

Aralık 1981, KTÜ-Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Bülteni Özel Sayısı, 1982, Trabzon, s. 69-86. 

8 Örneğin İngiltere’de 1998-2002 döneminde Adalet Bakanlığı Bilişim Sisteminin gerçekleştirilmesi için 2 milyar 

İngiliz Lirası harcandığını, ancak proje bitirilemediği için 2008 ve sonrasında 3,97 milyar İngiliz Lirası tutarında bir ek 

harcama öngörüldüğünü, Almanya’da da benzer bir projenin sonuca ulaştırılamadığını Haziran 2007’de öğrendiğimizde 

UYAP Projesi’nde sağlanan başarının önemini daha iyi değerlendirme olanağı bulduk.   

9 Yönetim Bilişim Sistemi projelerinde başarı için 10 Etmen’in ağırlıkları şöyle belirlenmektedir:  (1) Yönetim 

desteği %18; (2) Kullanıcıların derin ilgisi %16; (3) Deneyimli Proje Yönetmeni %14;  (4) Açık seçik belirli amaçlar 

%12;  (5) Dar (aşamalı) kapsam % 10; (6) Standart yazılım altyapısı % 8; (7) Sağlam temel gereksinimler %6; (8) 

Biçimsel yöntembilgisi %6;  (9) Güvenilir kestirimler %5; (10) Öteki etmenler %5 (The Standish Group International, a. 

g. y., Chaos 10). 

http://www.standishgroup.com/sample_research/index.php'den
http://www.standishgroup.com/sample_research/index.php'den
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2. Bilişim Toplumu Kavramı 

Bilişim toplumu için kullanılan Fransızca kökenli enformasyon sözcüğü, tıpkı bilgi toplumu deyimi 

gibi bu yeni kavramı anlatmakta çok genel kalıyor; çünkü tarım devrimi de, endüstri devrimi de 

bilgi’ye dayalıydı. “Bilgi güçtür” özdeyişini yüzyıllarca önce dile getiren Bacon’dur. Bilişim 

devrimiyle ortaya çıkmaya başlayan toplum biçimi için bilginin devingen, akışkan durumunu dile 

getiren bilişim toplumu söylemini, biz Türkiye’de 70’lerin başından beri kullanmaktayız.  

Bilişim toplumu kavramı ilk kez 1966’da Japonya’da ortaya atılmıştır (jōhōka shakai). Peter F. 

Drucker, bilgi işlem’in işletmeler için stratejik bir öğe olduğunu 1969’da vurgulamış, en kapsamlı 

çalışmayı ise, Bilişim Toplumu için Plan başlığı altında, Japonya’da Y. Masuda (1971) hazırlamıştır. 

1976’da S. Nora ile A. Minc’in Fransa Cumhurbaşkanı Valéry Giscard d’Estaing’in isteği 

üzerine hazırladıkları Bilişim Toplumu’na Geçiş raporundan bu yana, bu konuda Avrupa’da en 

önemli çalışma, Avrupa Konseyi’nin, 1994 Korfu toplantısı için 20 uzmana hazırlattığı Bangemann 

Raporu’dur.10 ABD’de ise, Manuel Castells Ağ Toplumu başlıklı 3 ciltlik yapıtında (1996-98), 

küresel ağ karşısında birey’in durumunu, teknikbilimsel gelişmeler ve siyasal yapılanmalar ışığında 

incelemiştir.11 

Bilişim sözcüğü 1971’de kurulan Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) adında da geçer. TBD’nin, 

Masuda’nın bu öncü raporu hazırladığı 1971 yılında, “Türkiye’de bilişim çalışmalarının verimini 

arttırarak, bu teknikbilimin yurt kalkınmasına katkı sağlayacak biçimde uygulanmasını sağlamak” 

amacıyla, bu adla kurulmuş olması, Türkiye’nin bilişim konusundaki atılımlarını ne denli erken 

başlatmış olduğunun bir göstergesidir. 

Bilişim toplumu, kamusal ve özel kuruluşların ve bireylerin, yaşamlarını sürdürürken ve 

görevlerini yaparken karşılaştıkları karar aşamalarında, (a) bilişim dizgeleri’nin hizmetlerinden 

yararlanabildikleri, gerekseme duydukları her türlü bilgiye bilişim dizgeleri, bilgi erişim dizgeleri ve 

bilgi tabanlı uzman dizgeler aracılığıyla erişebildikleri; (b) bunu, İnternet vb. iletişim ağları’ndan 

yararlanarak kendi kişisel ortamlarında olduğu gibi, içinde yaşadıkları toplumun yakın çevresini 

oluşturan yerel ortamlarda, ulusal, uluslararası, bölgesel ortamlarda ve küresel ortamda da 

yapabildikleri endüstri sonrası toplum düzenine verilen addır. 

İşte bireylerin ve kuruluşların, yaşamın bütün kesimlerinde bilişim dizgelerinden yararlandıkları 

ve akışkan bilgi’nin, tıpkı anapara (sermaye), emek, işlenen toprak ve üretimde kullanılan enerji gibi, 

toplum yaşamının dayandığı başlıca değer olduğu, çağdaş uygarlığımızın yeni toplum düzenine 

bilişim toplumu diyoruz. 

Eğitim-öğretimde bireylerin istedikleri konuyu, ulusal ve uluslararası bilişim ağlarını kullanarak, 

seçtikleri öğretmenlerin derslerinden, uzaktan öğretim yöntemiyle öğrenebildikleri; İnternet 

aracılığıyla yeryüzündeki bilgi kaynaklarından yararlanabildikleri; böylece, etkileşimli öğrenimin ve 

bilgi alışverişinin yaşam boyunca sürdüğü; sonuç olarak da katılımcı demokrasinin ve ulusal / 

uluslararası işbirliğinin yaygınlaştığı yeni bir toplum düzeniyle karşı karşıyayız 

Devlet yönetimi bakımından ulusal ekonominin, kamuda ülkenin bütün kesimlerinde 

kullanılmakta olan veri tabanlarında biriken bilgilerin bir bilişim ağı ortamında bütünleştirilmesi ve 

yönetici olsun, yurttaş olsun herkesçe erişilebilmesiyle, durumun ulusal düzeyde saydam biçimde 

izlendiği; yakın-orta-uzak gelecekteki topludurum (konjonktür) öngörülüp, benzetim (simülasyon), 

uzman dizgeler vb. yöntemlerden de yararlanan yazılım gücü ve modelleme olanaklarıyla 

                                                 
10 Europe and the Global Information Society, Recommendations to the European Council, Bangemann, M. et al., 

Brussels, 26 May 1994 (www.europa.eu.int/ISPO/infosec/ backg/bangeman.html). 
11 The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. I: The Rise of the Network Society; 1996; vol II: The 

Power of the Identity, 1997; Vol. III: The End of the Millenium, 1998; Castells, M., Cambridge, MA; Oxford, UK: 

Blackwell. (www. slis.İndiana.edu./ TIS/articles/stalder.html). 

http://www.europa.eu.int/ISPO/%20infosec/
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ekonominin gelecek yaratıcı biçimde planlandığı ve devletin sürekli biçimde izlenen ve üretilen bu 

bilgiler ışığında yönetildiği; oturmuş, dengeli / istikrarlı, gönençli, özgürlükçü yeni bir toplum 

düzeniyle karşı karşıyayız. 

Bilişim toplumu’nun böylece en önemli bir özelliği de, “ekonomisi bilgiye dayalı bir toplum” 

olmasıdır. 

Endüstri toplumu ile bilişim toplumunun karşılaştırmalı özellikleri ve değerleri Çizelge 1’de 

verilmiştir. 

 

ÇİZELGE 1. Endüstri ve Bilişim Toplumlarının Karşılaştırmalı Özellikleri ve Değerleri 

 
Endüstri Toplumu Bilişim Toplumu 

Yenilikçi teknikbilim Buhar gücü, elektrik, telefon, telsiz Bilgisayar, veri iletişim ağları, toplu iletişim  

Yeniliğin özü Kas gücünün makineleşmesi Düşünsel emeğin makineleşmesi 

Sürükleyici endüstri Makine ve kimya endüstrileri Bilişim ve özellikle yazılım endüstrileri 

Bilgi türü Bilgi (durağan) Bilişim (devingen, akışkan, değişken bilgi) 

Temel ürünler Mallar, makineler, hizmetler Bilgi; bilişim hizmetleri, öteki hizmetler 

Yeni toplumsal sınıf Düşük / orta nitelikli endüstri işçisi, düşük 

gelir, görevini iyi yapma bilinci  

Yaratıcı, yüksek nitelikli bilişim işçisi, yüksek gelir, her 

şeyden sorumlu olma bilinci, her şey olabilir inancı 

Çalışma koşulları Kısıtlı iş değiştirme, hafta sonu dışında yılda 

bir kez dinlence, sendikalar, işçi eylemleri, 

grevler 

Yüksek iş devingenliği, çalışma yerinde / zamanında 

özgürleşme, gönüllü örgütler, yurttaş eylemleri 

Ekonomik yapı Mal ekonomisi, üretim-tüketim ayrımı, 

işbölümü, işbirliği  

Bireşikgüç (sinerji), ortak üretim ve yararlanma, takım 

çalışması 

Örgütsel yapı Sıradüzensel basamaklı yapı, emir-komuta 

zinciri, işlevsel hat yönetimi; Fordizm-

Taylorizm 

Yassı yapı, takım kaptanı benzeri eşlerarası ilişkiler, 

yönetişim, proje yönetimi, arge takımları, kurmay ilişkileri; 

Toyotaizm 

Ekonomik ilke, başlıca 

özendiriciler 

Fiyat ilkesi, kamusal / özel girişim, 

yarışmacılık, kâr 

Amaç ilkesi, gönüllü topluluklar, toplumsal yarar / işlev, 

saygınlık 

Ulaştırma-iletişim  Öncelikle tecimsel / endüstriyel amaçlar için 

demiryolu, gemicilik, karayolu, hava 

taşımacılığı, PTT hizmetleri 

Daha çok turizm, spor ve dinlenme amaçlı ulaşım, etkileşimli 

TV, görüntülü telefon, telekonferans, uzaktan öğretim, 

İnternet, e-posta, e-tecim, elektronik köy, ağ karşısında birey 

Devlet yönetim biçimi Parlementer demokrasi; bilimsel, öngörücü 

planlama 

Katılımcı demokrasi; gelecek yaratıcı planlama 

Toplumsal sorunlar İşsizlik, tekelcilik, savaş, emperyalizm, 

faşizm 

Terör, mikroulusalcılık, küreselleşmenin olumsuz yüzü 

(tekkutupluluk, tekelcilik vb.), bilişim suçları 

Tüzel düzenlemeler Yurttaşlar yasası, ticaret yasası, devletler 

hukuku 

Bilgiye erişim özgürlüğü, kişisel gizliliğin korunması, yazılım 

iyelik haklarının ve düşünsel ürünlerin korunması, e-imza, 

bilişim suçları 

Üretim ortamı Fabrika Büro, ev 

Yaşam ortamı Kentler; yoğun kentsel yerleşim Doğayla bütünleşen evlerden oluşan çevresel / kırsal yeni 

yerleşim yöreleri 

Değerler Maddi değerler, öncü merkez ülkelerin 

dilleri-ekinleri, bireysel / kurumsal / ulusal 

zenginlik, insan hakları, bireyin 
özgürleşmesi, sert güç (askeri ve ekonomik) 

Zamanın artan değeri, bireysel değerler, ulusal / bölgesel 

diller-ekinler, özdisiplin, toplumsal katkı, bireysel / kurumsal / 

ulusal saygınlık, küreselleşme, insan-doğa bütünleşmesi, 
yumuşak güç (düşün, sanat, dil/ekin, kurumlar) 

 

3. eAvrupa+ Girişimi 

23 Mart 2000’de Lizbon’da yapılan Avrupa Konseyi toplantısında, Avrupa’nın 2010’da dünyanın en 

yarışmacı ve devingen bilgi tabanlı ekonomisi durumuna gelmesi strateji olarak benimsenmiş, 19-20 

Haziran 2000 tarihinde Fieria’da bu doğrultuda eAvrupa 2002 Girişimi başlatılarak buna ilişkin bir 

Eylem Planı hazırlanmıştır. Özellikle daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli bir altyapıyla İnternet 

kullanımının desteklenmesi ve insan kaynağına yatırım amaçlanmıştır. 
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Budapeşte’de 26-27 Şubat 2004’te düzenlenen Bilişim Toplumu Avrupa Bakanlar 

Konferansı’nda ise aday ülkeler Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’ın da katıldığı eAvrupa+ 

tanımlanmıştır.  

 4. e-Dönüşüm Türkiye Projesi  

58. Hükümetçe hazırlanan Acil Eylem Planı’nda, eAvrupa kapsamında e-Dönüşüm Türkiye 

Projesi’ne yer verilmiş, söz konusu projenin eşgüdümü, izlenmesi, değerlendirilmesi ve 

yönlendirilmesi ile ilgili olarak DPT Müsteşarlığı görevlendirilmiştir. Bu görevin yerine getirilmesi 

amacıyla DPT’de Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Ayrıca, 27 Şubat 2003’te 

yayımlanan 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile de e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin amaçları, 

kurumsal yapısı ve uygulama esasları belirlenmiştir. 

e-Dönüşüm Projesi ile şu amaçlar gözetilmektedir: 

 Türkiye’nin bilişim ve iletişim politikaları ile mevzuatının, öncelikle Avrupa Birliği 

kazanımları çerçevesinde gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi, bu konuda eAvrupa+ 

kapsamında aday ülkeler için öngörülen eylem planının uyarlanması; 

 Çağımızın bize sunduğu bilişim teknikbiliminin ve iletişim olanaklarının kullanımını 

yaygınlaştırarak, yurttaşın kamusal alandaki karar alma süreçlerine katılımını sağlamak, bunun için 

gerekli düzenlemeleri geliştirmek, böylece Devlet’in yurttaşlara sağladığı hizmetlerde yönetişim 

ilkelerini yaşama geçirmek; 

 Kamu yönetimini, saydam ve yurttaşa hesap verir duruma getirmek; 

 Bilişim uygulamalarında kaynak savurganlığını azaltmak amacıyla, kamunun birbiriyle örtüşen  

yatırım projelerini bütünleştirmek, bunları izlemek, değerlendirmek, kamu kuruluşlarının bilişim 

yatırımları arasında bu amaçla eşgüdüm sağlamak; 

 Bilişim alanındaki özel sektör çalışmalarına da bütün bu yaklaşım ve ilkeler ışığında yol 

göstermek. 

Bu amaçlar doğrultusunda yapılacak çalışmalar e-Eğitim, e-Devlet, e-Ticaret, e-Çevre, e-Sağlık, 

e-Adalet vb. birçok alanda ele alınan e-Dönüşüm Türkiye Projesi, Türkiye’nin bilişim toplumuna 

dönüşümü için altyapı oluşturacak ve yol gösterecektir.  

Bütün bu amaçlar, bizim 1968’de “Bilişim Teknikbilimi’ni Türkiye’nin kalkınması için bir araç 

olarak kullanacağız!” diye, daha Bilişim Toplumu kavramının Japonya’da Y. Masuda tarafından yeni 

yeni ortaya atılmaya başladığı dönemde kendimize, meslektaşlarımıza ve Türk ulusuna verdiğimiz 

sözle doğrudan bağlantılı amaçlardır. 

Projenin bir ayağını oluşturan e-Devlet kavramı, kamunun sunduğu hizmetlerin elektronik 

ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının çevrimiçi hizmet sunmalarına 

yönelik gerekli bilişim altyapısını oluşturmak, e-Devlet hizmetlerinin tanıtılması ve uygulanması için 

yurttaşları bilgilendirmek, kamuda bilişim sistemleri birimlerini oluşturmak, bilgi güvenliği 

sağlamak, yurttaşların kamu ile ilişkilerinin elektronik ortama taşınması için Devletin e-Kapısı’nı 

kullanıma açmak gibi işlevleri içermektedir.  

5. UYAP Ulusal Yargı Ağı Projesi 

e-Dönüşüm Türkiye Projesi  kapsamında, Adalet Bakanlığı da “e-devlet” sisteminin bir parçası olan 

e-Adalet  sistemini Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile gerçekleştirmektedir. Bu proje, yargı 

güvenilirliğinin, doğruluğunun, bilgi paylaşımının, verimliliğinin, adalete ve etik değerlere 

uygunluğun en üst düzeyde sağlanmasını, kâğıtsız ofis ortamında işleyişin hızlandırılmasını, böylece, 
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adaletin en doğru ve hızlı biçimde yerine getirilmesinin yanı sıra yurttaşın doğru ve güvenilir 

biçimde bilgilendirilmesiyle saydamlığın sağlanmasını da amaçlamaktadır. 

Türkiye’nin e-Adalet sistemi içinde UYAP Projesinin konumu Çizim 1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Çizim 1. Türkiye’nin e-Adalet sistemi içinde UYAP 

 

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında teknik altyapı olarak bugüne değin 28.685 

masaüstü bilgisayar, 11.189 dizüstü bilgisayar, 122 lazer ağ yazıcı, 16.093 lazer yazıcı, 2.800  

dizüstü yazıcı, 6.140 kesintisiz güç kaynağı, 87 merkezi kesintisiz güç kaynağı, 5.427 tarayıcı ve 13  

yazıcı+tarayıcı dağıtılmış; 48.278 bilgisayar veri iletişim hattı, 96.556 bilgisayar güç hattı 

çekilmiştir.  

Türkiye coğrafyasına yayılan bu donanım altyapısı üzerine kurulan sistem yazılımı altyapısı ise 

aşağıdaki öğelerden oluşmaktadır. 

UYAP I Adalet Bakanlığı Merkez Örgütü Sisteminde: 

Veri tabanı: Başlangıçta Oracle 8i, sonra Oracle 10g 

Uygulama Sunucusu: Oracle 9iAS  

Yazılım Geliştirme Ortamı: Oracle Developer 2000, Oracle Forms, Reports  

UYAP II Taşra Örgütü Sisteminde: 

Veri tabanı: Başlangıçta Oracle 8i, sonra Oracle 10g 

Uygulama Sunucusu: IBM WebSphere  

Yazılım Geliştirme Ortamı: IBM WSAD, Style Report. 

Projenin başarılı olmasında payı olan çok önemli bir karar, ilkin Bakanlığın Merkez Örgütüyle 

ilgili projenin tanımlanıp gerçekleştirilmesi, kullanıcı personelin eğitimi yapıldıktan sonra 

uygulamanın yaşama geçirilmiş olmasıdır. Taşra Örgütü ile ilgili proje, bu başarı kazanıldıktan 

sonra, ikinci bir aşamada gerçekleştirmiş, o da önce bir “Sistem Çözümleme” projesi tanımlanarak 
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yapılıp bunun da benimsenmesinden sonra, kendi içinde de ikinci bir aşamada, UYAP IIc Projesi ile 

başarıya ulaştırılmıştır.  

Bu çapta büyük bir projenin, bu tür bir “aşamalandırma”ya gidilmeden bir basamakta, 6-7 yıl 

gibi bu tür büyük yönetim bilişim sistemi projeleri için kısa sayılabilecek bir sürede, bir vuruşta 

başarılma olasılığı olamazdı. 

Burada dikkat çeken bir durum da, Proje süresi içinde elde edilen yazılım ürünlerinin, sürekli 

olarak bu arada gelişen teknikbilimin en gelişkin altyapısına kaydırılmış olmasıdır. Bu, mühendislik 

bilgi ve becerisi bakımından altından kolayca kalkılabilecek bir iş değildir. Bunu başarabilmiş 

olmamızı, erken uyanan bir ilgiyle Türkiye’nin bilişim alanına yaptığı yatırıma ve Türkçe kök ve 

eklerden türetilmiş sözcüklerden oluşan “bizim olan” bir terminolojiyle ulusal dilimiz Türkçeye 

yaslanarak, üniversitelerimizde daha 1974’te başlattığımız Bilgisayar Mühendisliği eğitiminin bize 

sağladığı çok değerli birikime borçluyuz. 

Böylece, Oracle 8i ilişkisel veri tabanı üzerinde başlayan UYAP I, sonradan Oracle 10g 

sürümüne taşınmış, öte yandan UYAP I’de  kullanılan Uygulama Sunucusu Oracle 9iAS iken, 

UYAP II’de IBM WebSphere kullanılmıştır. UYAP I’deki Yazılım Geliştirme Ortamı Oracle 

Developer 2000, Oracle Forms, Reports iken, UYAP II’de IBM WSAD, Style Report kullanılmış ve 

yazılım geliştirmede J2EE standardında JAVA kullanımına gidilmiştir.  

Bu yeni teknikbilimin kullanılması, sağlanan uygun yetenek ve sığadaki donanım altyapısıyla 

birlikte, milyonlarca Türk yurttaşının Web ortamından sisteme giriş yapması durumunda, bu iş yükü 

altında bile uygulamanın kilitlenmeden, kesintisiz bir biçimde hizmet verebilmesi için güvenli bir 

altyapı sağlamıştır. 

UYAP Uygulama Yazılımı’nın işlevsel kapsamı Çizim 2’de gösterilmiştir. Bu kapsamda yer alan 

Yargılama Hizmetleri, Ortak Uygulama Altyapı Hizmetleri ile Destek Hizmetleri ana yüklenici 

Havelsan A.Ş. tarafından tasarlanarak gerçekleştirilmiştir. Kaynakların Yönetimi ve İdari Hizmetler 

ise altyüklenici olarak Bilişim Ltd. tarafından üstlenilmiş, tasarlanıp gerçekleştirilmiştir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Çizim 2. UYAP işlevsel kapsamı 
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UYAP Sisteminin Yargıtay, Danıştay, Barolar Birliği, Noterler Birliği, Nüfus ve Vatandaşlık 

İşleri Genel Müdürlüğü, Tapa ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kolluk Kuvvetleri (Emniyet, 

Jandarma) gibi ilgili dış kuruluşların Yönetim Bilişim Sistemleri’yle bütünleşmesi Çizim 3’te 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

Proje’nin Taşra Örgütü ile ilgili UYAP II evresinde ülke coğrafyasını kapsayan Geniş Alan Ağ 

bağlantıları (WAN) kurulmuştur. Türk Telekom altyapısı kullanılarak 903 birimle karasal bağlantı ve 

Türksat A.Ş. ile imzalanan protokol kapsamında 679 birimle iletişimi yedekleme amacıyla uydu 

bağlantısı tamamlanmış ve işletime açılmıştır.  

Böylece 30.000 UYAP kullanıcısı ve 40.000 avukatın, noterlerin ve yurttaşların gereksenimlerini 

karşılayacak Sistem Merkezi için donanım, yazılım ve iletişim altyapısı kurularak işletime açılmıştır.  

2008 başında bugün 133 ağır ceza merkezinden 131’i,  577 mülhakat adliyeden 543’ü, 25 bölge 

idare mahkemesinden 23’ü ve 5’i de CMK’nın 250’nci maddesi ile görevli başsavcı vekilliği olmak 

üzere toplam 8.142 mahkeme, ceza infaz kurumlarının tamamı, 26 Adli Tıp birimi, işlevsel olarak 

UYAP kapsamındadır. Buna göre bütün yargısal ve yönetimsel süreçlerde ülkemizin % 98’inde 

UYAP altyapısı ve süreçleri kullanılmaktadır.  

2009 için UYAP’ın amacı,  43.500 Adalet Bakanlığı kullanıcısı, 70.000 Avukat, 2.000 Yargıtay 

ve Yargıtay CBS kullanıcısı ile Türkiye genelinde 1.430 yerleşimdeki Adliyeler, Ceza ve 

Tutukevleri, Adli Tıp Kurum ve Birimleri ile İdari Yargı örgütlerini işletime almak, yılda 500 

milyon belge (ya da evrak), 10 milyon dava ve 10 milyon icra dosyasının tüm işlemlerini UYAP’ta 

yapmaktır.  

Çizim 3. UYAP Sisteminin ilgili dış kuruluşlarla bütünleşmesi 
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UYAP’ın kullanılması sırasında ortaya çıkan eğitim gereksinmesinin yer ve zamandan bağımsız 

biçimde karşılanabilmesi için UYAP uygulamalarının kullanımını sesli, görüntülü ve uygulamalı 

olarak anlatan uzaktan eğitim yönetim sistemi hazırlanarak uygulamaya konmuştur. Bu sistem 

sayesinde bugüne değin toplam 41.987 kişiye eğitim verilmiştir.12 

6. UYAP’ın Bilişim Toplumuna Dönüşüm Doğrultusunda Türkiye’ye Kazandırdıkları 

a. Yönetimde saydamlık sağlanmıştır: 

 Açılan davalarda dosya dağıtımının özdevimli (otomatik) olarak yapılmasıyla tarafların 

düşüncelerinde oluşabilecek kuşkular ortadan kalkmakta, nesnellik sağlanmaktadır. 

 Dosya kaybolması, davların bu yolla sürüncemede bırakılması vb. iddialarla yargının 

yıpratılması önlenmiştir. 

 Haklarında gıyabi tutuklama kararı alınanların, eşgüdüm eksikliği nedeniyle 

yakalanamamaları gibi durumlar artık söz konusu olmayacaktır. Çünkü ilgili kararlar 

yargı birimleri ile birlikte, tüm kolluk birimlerine ve ilgili birimlere anında ulaşmaktadır. 

  Özellikle paranın sürekli dolaştığı icra dairelerinde herhangi bir yetkinin kötüye 

kullanılması artık olanaksızdır. Çünkü tüm işlemler elektronik ortamda özdevimli olarak 

yapılmakta, raporlar bilgisayar aracılığıyla üretilmektedir.  

b. Adalet daha hızlı gerçekleşmekte, dava masrafları ile yargı giderleri azalmakta, bürokratik 

işlerle artık zaman yitirmeyen personelin morali yükselmekte ve kaynaklar etkin biçimde 

kullanılmaktadır.  

 Dava ve soruşturma dosyalarının hazırlık aşamasındaki büyük zaman kaybı 

önlenmektedir.  Bilgi ve belgelerin ilgili yargı birimlerinden ya da kurumlardan istenmesi 

için gereken yazışmaların gereğinin yerine getirilebilmesi için günlerce beklenirken 

şimdi, UYAP sisteminden bu bilgi ve belgeler çevrimiçi olarak anında alınabilmektedir. 

 Dava süreleri kısalmaktadır. UYAP’ta mahkemeler arası çevrimiçi bağlantı sayesinde, 

davalarda ve soruşturmalarda postayla istenen ve aylarca süren talimat işlemleri, şimdi 

çevrimiçi ortamda karşılıklı olarak anında iletilmektedir. 

 Elektronik imza ile çalışan UYAP Doküman Yönetim Sistemi (DYS) Adalet Bakanlığı 

ve yargı ortamında  gerçek bir kâğıtsız çalışma ortamı sağlamaktadır. Böylece tüm 

belgelerin (evrakın) elektronik ortamda üretimi, yönetimi, bunlar üzerindeki tüm onay 

işlemlerinin ve içeriğe göre arama işlemlerinin yapılması, bu işlemlerle ilgili tüm 

belgelerin iç birimlere ya da dış kuruluşlara  elektronik ortamda iletilmesi ve 

arşivlenmesi sağlanmaktadır. 

 Avukatlar ve yurttaşlar herhangi bir dosyaya İnternet ortamında bulundukları yerden 

ulaşabilmektedirler. Dosyanın tüm aşamaları hakkında bilgi alınabilmesi taraflara güven 

sağladığı gibi işlemlerin İnternet ortamında yapılması ile kalem personelinin çalışma 

zamanında tasarruf sağlanmaktadır. 

 Davalarda bir kişi ile ilgili Türkiye’deki tüm dosyalar, çevrimiçi ortamda hâkimlerin 

elinin altındadır. Böylece hem daha doğru, hem de daha hızlı karar verme olanağı 

sağlanmıştır. 

                                                 

12  Bu bölümde yukarıda verilen sayılarla 6. Bölüm’de özetlenen yagrı süreciyle ilgili kazanımlarda Adalet Bakanlığı 

Bilgi İşlem Daire Başkanı sayın Hâkim Ali Kaya’nın hazırladığı UYAP Projesi Raporu’ndan yararlanılmıştır. 
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c. Yürürlükte olan mevzuatı belirleyen bir “yasalar sistematiği”nin yokluğunda, hâkimin  doğru 

karar vermesini olanaklı kalmak  ve  yargıda birliği sağlamak üzere mevzuat, içtihat, genelge, 

mütalaa, örnek karar, emsal yazı ve metinler, şablon yazılar gibi bilgi ve belgelerin yer aldığı, 

her an günlenen bir Bilgi Bankası oluşturulmuştur.  

ç. Serbest Kürsü (http://tartisma.adalet.gov.tr/) oluşturulmuştur. Serbest Kürsü, UYAP 

kapsamındaki bütün kullanıcıların hukuksal, mesleki, kültürel vb. konularda bilgi alışverişinde 

bulunmaları, aralarında tartışabilmeleri, genel anlamda bilgilenmeleri amacını destekleyen açık bir 

iletişim platformudur.  

d. Avukatların, UYAP Avukat Kapısı’nı (ya da Portal’ini) kullanarak, kendilerine verilen 

sertifikalar ile UYAP Sistemine güvenli giriş ve avukatlık işlemlerini çevrimiçi ortamda yürütme 

olanağı sağlanmıştır. Böylece, İnternet üzerinden elektronik imza ile yeni dava dosyası açabilme, 

harç ve yargılama masraflarını ödeyebilme, dava dosyalarını inceleyebilme, dava dosyalarına evrak 

katabilme, bu dosyalardan suret alabilme olanağı sağlanmıştır. Bugüne kadar UYAP sistemini 

kullanmak amacıyla başvuran 25.000 avukat için güvenlik sertifikası üretilerek kendilerine 

ulaştırılmıştır.   

e. UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi (https://vatandas.adalet.gov.tr) ile yurttaşlar, İnternet 

ortamından adli ve idari yargı ile icra dairelerinde görülmekte olan dosyaların konusunu, suçun adını, 

tarafları, duruşma tarihini, dosyanın hangi aşamada olduğunu, kararın kabul ya da reddedildiğini, 

hüküm ya da aklanma bilgilerini öğrenebilmektedirler. 

7. Sonuç 

Adalet Bakanlığı ile sistem bütünleştirme sorumluluğunu üstlenen ana yüklenici olarak Havelsan 

A.Ş. arasında 15 Aralık 2000’de imzalanan sözleşmeyle başlayan UYAP Ulusal Yargı Ağı Projesi, 

Türkiye’nin e-Dönüşüm sürecinde en önemli adımlardan biri olarak bugün yaşama geçirilmiş 

bulunmaktadır. 

UYAP Projesi’ne, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim 

Vakfı’nın (TBV) birlikte düzenledikleri 2004 ve 2005 “eTR Büyük Ödülü” verilmiştir. 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji 

Araştırma Enstitüsü (UEKAE) ile 28.03.2007’de 30.000 yargı çalışanı için e-imza sertifikalarının 

sağlanması ve e-imza kullanımına başlanması için "Nitelikli Elektronik Sertifika Temini Sözleşmesi" 

imzalanmıştır. Proje ile tüm UYAP kullanıcılarına elektronik imza dağıtılmaya başlanmış olup bu 

dağıtımın tamamlanması ile birlikte yargılamaların çok daha kısa sürelerde bitirilmesi ve personel, 

emek, zaman, kırtasiye, ulaşım ve iletişim giderlerinden büyük tasarruf sağlanacaktır. 

Bu süreç içerisinde, yargının hızlanması ve saydamlaşması, Devlet-yurttaş ilişkisinde saydamlık, 

e-dilekçeyle Devlet’in sorgulanması ve işlemlerin kâğıtsız toplumda yürütülmesiyle Devletin 

hantallıktan ve verimsiz çalışmadan kurtulması ve yukarıda ayrıntılı biçimde açıkladığımız bütün 

kazanımlarla, Türk toplumunun, Bilişim Toplumu’na dönüşüm doğrultusunda çok büyük bir adım 

attığında kuşku yoktur. 

Adli Sicil ve İstatistik Genel müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

(MERNİS), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TAKBİS), PTT, Emniyet Genel Müdürlüğü 

(POLNET), Türkiye Noterler Birliği ve Telekomünikasyon Kurumu ile vatandaşlık numaraları 

kullanılarak UYAP uygulamasının bütünleşmesi sağlanmış olup, mahkemeler tarafından sabıka, 

nüfus ve ehliyet kayıtları sistemden alınabilmekte ve sistem üzerinden tutuklama ve yakalama 

sorguları yapılabilmekte, bilgilerin hızlı gelmesinden daha önemlisi, sağlıklı gelmesi sağlanmaktadır. 

Yurttaşların İnternet üzerinden mobil imza ile UYAP’a bağlanarak yeni dava dosyası açabilme, 

harç ve yargılama masraflarını ödeyebilme, yetkileri içinde sistemdeki dava dosyalarını 

http://tartisma.adalet.gov.tr/
https://vatandas.adalet.gov.tr/
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inceleyebilme, dava dosyalarına evrak katabilme, bu dosyalardan suret alabilmeleri için Turkcell ile 

yapılan teknik altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Protokol çalışmaları sürmektedir.  

Yurttaşların dava dosyalarının bulunduğu duruma ilişkin olarak SMS yoluyla cep telefonları 

aracılığıyla bilgilendirilmeleri için Avea ve Turkcell A.Ş. ile yapılan teknik altyapı çalışmaları da 

tamamlanmıştır. Bilişim Toplumu’nun gerçekleşmesi doğrusunda yurttaşlarımıza büyük bir özgürlük 

sağlayacak bu uygulama dünyada bir ilktir. Avea A.Ş. tarafından bu konuda hazırlanan protokol 

imzalanmış olup uygulamanın başlatılması için Bakanlık makamının imzası beklenmektedir. 

Turkcell ve Vodafone A.Ş. ise protokolu henüz imzalamamıştır. 

Geleceğe yönelik olarak TÜBİTAK 1007 projeleri kapsamında aşağıdaki arge projeleri önerilmiş 

olup onay beklenmektedir:  

 Uzman Sistemler Projesi, 

 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Tele Tıp Uygulamaları Projesi, 

  Veri Madenciliği Projesi, 

  Konuşma Tanıma Sistemleri Projesi. 

Bu tür arge projeleriyle UYAP uygulamasının gelecekte de bilişim çağının gelişme hızına uyum 

göstererek, yönetim bilişim sistemleri geliştirmede bayrağımızı hep yüksekte tutacağından kuşku 

duymuyorum. 
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