
e - D E V L E T  K A P I S I  P R O J E S İ

“Devletin Kısayolu”



e-Devlet Kapısı ve e-Devlet Portali

Vatandaşın farklı internet sitelerinde bilgi arayarak internette adeta 
kaybolması, zaman kaybetmesi yerine

adresinden tüm bilgilere ve hizmetlere ulaşabilmesi sağlanacak ve 
kamu hizmetlerinin elektronik ortamda alması gerçekleşecektir.

türkiye.gov.tr

Bilgi: Son 2 yıl süresince her 
ay ay ortalama 70 yeni, 
toplamda 7484 gov.tr alan adı 
hizmet sunmaktadır.
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2 Ocak 2008 tarihinde e-Devlet Portalı olan 

www.türkiye.gov.tr sitesi 

kamu kurumlarına test amaçlı açılmıştır.

e-Devlet Kapısı Projesinde Yeni Dönem

e-Devlet Kapısı tüm kamu kurumlarının, 
devletin ortak bir projesidir. 

Her birimin ve her hizmetin içinde yer 
aldığı, bir parçası olduğu, başarısını 

paylaştığı, başarının ortak çalışmaya ve 
sağlam işbirliğine bağlı olduğu bir projedir.

e-Devlet Portali
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e-Devlet Portalı İçeriği ve
Hizmet Alanları

Portal, tüm devlet hizmetlerinin anlatıldığı 
bir içerik sunacaktır.

• Kişiselleştirme
• Hızlı arama
• Duyuru ve haberler
• Vatandaşa devlet kurumlarından mesaj 

gönderilebilmesi
• Elektronik hizmetlerin sunumu gibi 

özelliklere sahip olacaktır.

Açılan test portalına bu güne kadar 95 kurum, 
417.256 defa erişim sağlamış ve içerik görüntülenmiştir.
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VATANDAŞ
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DEVLET
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İŞ DÜNYASI
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e-Devlet Kapısı
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e-Devlet Kapısı

Farklı kamu kurumlarının internet sitelerinden farklı kullanıcı kodu ve şifre 
ile hizmet alma zorluğu (şifre sayılarındaki artış) yerine 

tek şifre/e-imza ile tüm hizmetleri alma kolaylığı sağlanacaktır.

İşkur şifrem
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Kamu internet sitelerinden, kimlik doğrulama yapılmadan, kişisel bilgilerin (TC Kimlik No 
ile SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı vb. bilgilerine erişim) sunulması yerine, 

kimlik doğrulama ile bu bilgilerin sunularak 
özel hayata ait bilgilerin güvenliği sağlanacaktır.

e-Devlet Kapısı
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• Ulaştırma Bakanlığı ve PTT Genel Müdürlüğü ile;
• Şifre dağıtım ve kullanımı,
• Şifre yönetim süreci.

• e-İmza ve Mobil e-İmza kullanımı
• Sisteme giriş ve hizmetlerde kullanım.

e-Devlet Kapısı’nın Temel İşleyişi

Gerçek Kişiler Kimlik Doğrulama
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e-Devlet Kapısı’nın Temel İşleyişi

Vatandaş-Kurum-Banka-Maliye 
arasındaki ödeme akışının 
sağlanması.

•e-Devlet ödemeleri için standart 
bir sistem oluşturulması.

•Bankaların entegrasyonunun 
sağlanması.

•Maliye Bakanlığı ile bağlantının 
kurulması.

Ödeme Birimi Modülü
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Tek nokta üzerinden tüm kurumlar ile bağlantı kurulabilmesi.

• Kurumların birbirleri arasındaki haberleşmesinde 
entegrasyon standartlarının uygulanması.

• Kurumun yeni e-hizmetlerinin vatandaşa ulaştırılmasında 
alternatif iletişim kanalı altyapısı ve ödeme sisteminin 
kullanıma sunulması.

e-Devlet Kapısı’nın Temel İşleyişi

e-Hizmetler / Entegrasyon
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• PTT Genel Müdürlüğü
– Kayıtlı Gönderi Takibi

• Emniyet Genel Müdürlüğü
– Pasaport randevu talebi

– Pasaport başvurusu

• Adalet Bakanlığı
– Dava sorgulama

• Türkiye İş Kurumu
– Açık işler listesi

– İş başvurusu

– İşsizlik ödeneği başvurusu

• Milli Eğitim Bakanlığı
– e-Okul 

Temmuz ayında kullanıma açılacak e-Hizmetler
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• Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Md.

– Kimlik Paylaşım Sistemi

– Adres Bilgi Sistemi

• Başbakanlık 

– Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)

• Sosyal Güvenlik Kurumu

– Sigortalı tüm hizmet dökümü 

e-Devlet Kapısından sunulan e-Hizmetler
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