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e-Devlet Kapısı Projesi kapsamında ön çalışma ve 

fizibiliteleri yapılan bazı elektronik hizmetlerde karşılaşılan 
sorunlar sebebi ile, 2007 yılı Şubat ayında, bu hizmetlerin 

sunumundaki hukuki engellerin kaldırılması için e-Devlet 
Kapısı Hukuk Grubu kurularak çalışmalara başlanmıştır.

e-Devlet ve Hukuk Çalışışışışmalarıııı
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Sürücü Belgesi Başşşşvurusu

2813 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Sürücülerin Sınavları ve 
Sürücü Belgesi Verilmesi Esasları” başlığını taşıyan 42. maddesinin 
“Müracaat” başlığını taşıyan (b) bendi hükmü; Sürücü belgesi almak 
isteyenlerin, müracaat formunu yetkili memurun önünde 
imzalamalarıııı ve Müracaat formunun yetkili memura verilmesi 
sırasında, sürücü adaylarının; nüfus cüzdanı aslı ile tahsil belgesini 
kamu kuruluşunda çalışanlar için bu kuruluşlar tarafından verilmiş
tahsil durumunu belirleyen tasdikli belgeyi yetkili memura göstermek 
zorunda oldukları belirtilmiştir. 

Aynı içerikteki hüküm Karayollarıııı Trafik Yönetmeliğğğğinde de yer 
almaktadır.

Değğğğişşşşiklik Gerektiren Mevzuat Örneğğğği
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Kurum Temsilcilerinin katılımı ile 16.02.2007,16.03.2007, 
04.04.2007 ve 02.05.2007 tarihlerinde gerçekleştirilen 
toplantılar sonucunda:
• Adalet Bakanlığı Mevzuat Değişiklikleri, 
• Sürücü Belgesi Başvuru Süreci, 
• İşsizlik Sigortası Başvuru Süreci, 
• İşsizlik Sigortası Ödemesi ve Takibi, 
konularında hizmetlerin elektronik ortamdan verilmesine 
engel teşkil eden ilgili kanun maddesi hükümlerinin 
değiştirilmesi amacı ile, kanun teklifi hazırlanmış ve TBMM 
Adalet Komisyonuna sunulmuştur.

“e-Devlet Kapıııısıııı” Hukuk Grubu Çalışışışışmalarıııı
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2008 yılı içerisinde 12.03.2008 ve 20.03.2008 tarihlerinde 
Hukuk Grubu toplantıları devam etmiş ve çalışmaların 
aşağıdaki gibi iki alt başlık altında yürütülmesi 
benimsenmiştir.

1. E-Devlet Hizmetlerinin geliştirilmesi ve e-Devlet Kapısına 
entegre edilmesindeki hukuksal engellerin ortadan 
kaldırılması, 

2. E-Devlet Hizmetleri için usul ve esasları tanımlayan ve 
kamu kurumlarını yönlendirici ve teşvik edici hükümler 
içeren, çerçeve hükümlere sahip genel bir e-Devlet  
Hizmetleri Kanununun hazırlanması.

“e-Devlet Kapıııısıııı” Hukuk Grubu Çalışışışışmalarıııı
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Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı bünyesinde 
kurulan e-Devlet Çalışma Grubu tarafından bazı kamu 

kurumlarının temsilcilerinin de katılımı ile tespit edilen 
öncelikli kamu hizmetlerinin e-devlet hizmetine 

dönüştürülmesinin önündeki mevzuat değişikliği 
ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma yürütülmüştür.

Başşşşbakanlıııık İİİİGB e-Devlet Hukuk Çalışışışışmalarıııı
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e-Dönüşüm İcra Kurulunun, 12 Haziran 2008 tarihinde 
yapılan son toplantısında alınan, “kamu kurumlarının 
e-Hizmetlerin sunumunda karşılaştıkları hukuki 
gereksinimlere dair bir çalışma yapılmasına” ilişkin karar 
gereği, yürütülmekte olan Hukuk Grubu çalışmalarının bir 
kanun tasarısı haline dönüştürülmesi için ilgili kamu 
kurumları temsilcileri ile toplantı ve yazışmalar yapılmıştır.

“e-Devlet Kapıııısıııı” Hukuk Grubu Çalışışışışmalarıııı
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“e-Devlet Kapıııısıııı” Hukuk Grubu Çalışışışışmalarıııı

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı bünyesinde, öncelikli kamu 
hizmetlerinin elektronik devlet hizmetlerine dönüştürülmesinin önündeki 
mevzuat engellerine yönelik düzenlemeler getiren kanun tasarısı
çalışmasına diğer kamu hizmetleri için gerekli mevzuat değişikliklerinin 
de ilave edilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır.

Bu karar uyarınca, söz konusu kanun tasarısında yer almayan diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarının da, ihtiyaç duydukları mevzuat 
hükümlerindeki değişikliklere yönelik çalışmalar devam etmektedir.
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e-Devlet Hizmetleri Alanıııındaki Hukuki Düzenlemeler

Bazı kamu hizmetlerinin e-Devlet Hizmetine 
dönüşmesinin önündeki hukuki engellerin tek tek 
kaldırılmasının yanında e-Devlet Hizmetlerinin genel 
olarak düzenlenmesi (e-Devlet Kapısının hukuki 
altyapısının oluşturulması dahil) yönünde bir kanuna da 
ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 

Bu çalışmaların ayrı kanun tasarıları halinde veya tek bir 
kanun tasarısı (e-Devlet Hizmetleri Kanunu) olarak 
yürütülmesi yönünde de bir değerlendirme yapılması
uygun olacaktır. 9/9




