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Başkan’ın 
Sunuşu

Dünyamız	 hızlı	 bir	 değişim	 ve	 dönüşüm	 sürecin-
dedir.	Bu	değişim	ve	dönüşümün	temelinde,	bilgi	ve	 ile-
tişim	 teknolojileri	 alanındaki	 baş	 döndürücü	 gelişmeler	
yatmaktadır.	Dünyanın	17’nci,	Avrupa’nın	ise	6’ncı	en	bü-
yük	ekonomisi	olarak	yükselen	ekonomiler	arasında	yer	
alan	 ülkemizde,	 bilişim	 sektörünün	büyüklüğü	geçen	 yıl	
ekonomik	daralmaya	 rağmen	yüzde	10	artış	göstererek	
21	milyar	Euro	seviyesine	ulaşmıştır.	Bu	pazarın	yakla-
şık	 yüzde	 75’i	 iletişim	 teknolojileri	 alanında	 ortaya	 çık-
maktadır.	Türkiye,	demografik	özellikleri	 itibarıyla	bilişim	
sektörü	 için	gelişme	potansiyeli	 çok	yüksek	bir	yapı	arz	
etmektedir.	Ülkemiz,	 yarısından	 fazlası	28	yaşın	altında	
bulunan,	dinamik	bir	nüfusa	sahiptir.	Türkiye’nin	bu	genç	
nüfus	yapısı,	 teknolojik	yeniliklerin	 toplumda	hızla	kabul	
görmesini	ve	yaygınlaşmasını	kolaylaştıran	bir	unsur	ola-
rak	görülmekte	ve	bu	haliyle	ülkemiz	bilişim	şirketlerinin	
cazibe	merkezlerinden	bir	olarak	kabul	edilmektedir.	

Bilgisayar	 ve	 internet	 kullanımının	 yaygınlaşarak	
artması	 sonucu	 kişiler	 ve	 kurumlar	 faaliyetlerinin	 büyük	
bir	kısmını	elektronik	ortamda	gerçekleştirmektedir.	Özel-
likle	 yeni	 bin	 yılın	 en	 önemli	 kavramlarından	 biri	 olarak	
“bilgi güçtür”	 ifadesinin	genel	kabul	gördüğü	düşünüle-
cek	 olursa	 e-Devlet	 uygulamalarının	 çıkış	 kaynağı	 olan	
bilgi	teknolojilerinin	önemi	daha	iyi	anlaşılacaktır.	Bilgi	ve	
bilgiye	bağlı	 teknolojileri	 üreten,	 kullanan	 ve	 ihraç	eden	
devletlerin	bilgi	çağı	olarak	adlandırılan	bu	dönemde	hem	
vatandaşlarının	refahı	hem	de	uluslararası	güç	dengeleri	
açısından	belirleyici	konuma	geldikleri	bir	gerçeklik	olarak	
önümüzde	durmaktadır.	

“e-Dönüşüm Türkiye Projesi”	faaliyetleri	kapsamın-
da	İçişleri	Bakanlığı	tarafından	yürütülen	e-İçişleri	Projesi,	
21	Bakanlık	Merkez	Birimi,	81	Valilik,	892	Kaymakamlık	ve	
81	İl	Özel	İdaresinde	başarılı	bir	şekilde	uygulanmaktadır.	
Böylece	Bakanlık	Merkez	ve	Taşra	Teşkilatı	 iş	süreçlerini	
elektronik	ortama	aktarmış	olmakla	kendi	içerisindeki	oto-
masyonu	 tamamlamış,	 diğer	 kurumlar	 ile	 birçok	 alanda	
entegrasyonu	sağlayarak	veri	alış	verişine	başlamış,	böy-
lece	artık	vatandaşın	ve	iş	dünyasının	ihtiyaçlarına	hızlı	ve	
doğru	katkı	sağlayacak	noktaya	gelmiş,	bürokratik	süreçler	
asgariye	indirilmiş,	kâğıttan	ve	zamandan	önemli	tasarruf-
lar	sağlanmıştır.	Bu	çalışmalar	esnasında	üst	yönetimin	di-
rektifleri	ve	yol	gösterici	katkıları	ile	birlikte	bütün	kademe-
lerdeki	Bakanlık	personelinin	azmi	ve	yeniliklere	açık	oluşu	
belirleyici	olmuş	ve	olmaya	devam	etmektedir.

Halen e-İçişleri Projesi	vatandaş	odaklı	hizmetler	
kapsamında	vatandaşların;	e-Dilekçe Modülü ile	çevrimi-
çi	olarak	dilekçe	gönderebilmeleri;	İnsan Hakları Modü-
lü	 ile	kolluk	kuvvetleri	(Polis,	Jandarma,	Sahil	Güvenlik)	
tarafından	yapıldığı	 iddia	edilen	 insan	hakları	 ihlalleri	 ile	
ilgili	talep	ve	şikayetlerin	elektronik	ortamda	yapılması	ve	
takibi;	Bilgi Edinme Modülü	ile	elektronik	ortamda	yapı-
lan	başvuruların	takip	edilerek	sonuçlandırılması	sağlan-
mıştır.	Kaymakam adaylığı	başvuru	süreci	elektronik	or-
tamda	tamamlanabilmekte,	gerekli	belgeler	web	servisleri	
ile	sağlanmakta;	şehit ve malul yakınlarının	başvuruları,	
taşınmaz	mal	zilyetliğine	yapılan	tecavüzlerin	önlenmesi	
ve	memurlar	 ile	diğer	kamu	görevlileri	hakkında	yapılan	
şikayetler,	5434	sayılı	Kanunla	muhtaçlık	kararı	verilmesi	
(dul	yetim	maaşı),	muhtaç	memur	yakınları	ve	4341	sayılı	
Kanunla	muhtaç	asker	ailesi	başvuru	sonuçları	Bakanlık	
web	 sayfasından	 veya	 e-Devlet	 Kapısı	 üzerinden	 takip	
edilebilmektedir.	

Vatandaş	 odaklı	 hizmetlerden	 bir	 örnek	 vermek	
gerekirse;	5	Ekim	1961	tarihli	Lahey Konvansiyonu’na 
taraf	 ülke	 vatandaşlarının	 kendi	 ülkelerinde	 düzenlenen	
belgeleri	taraf	olan	diğer	ülkelerde	kullanmalarını,	bu	su-
retle	 işlemlerde	külfetin	azaltılmasını,	kolaylığın	ve	hızın	
sağlanmasını	 amaçlayan	 belge onay sistemi Apostil 
Modülü	 ile	 yetkili	 kişilerin	 (vali,	 vali	 yardımcısı,	 kayma-
kam,	noter	ve	rektörler)	imza	sirküleri	ve	mühür	örnekleri	
yetki	başlangıç	ve	bitiş	tarihleri	itibarıyla	sisteme	kaydedil-
mekte;	Nüfus	Kayıt	Örneği,	İsim	Denklik	Belgesi,	Öğrenci	
Belgesi,	Noter	Senetleri,	Vekaletname,	Muvafakatname,	
Menşe	 Şehadetnamesi	 ve	 Yabancı	 Faturalar	 e-İçişleri	
Projesinde	Valilik	ya	da	Kaymakamlıklar	 tarafından	kay-
dedilen	yetkili	kişi	imza	sirküleri	ve	kurum	mühürleri	kar-
şılaştırması	 yapılarak	 Apostil/ Normal Tasdik Şerhi 
elektronik	 ortamda	 alınmaktadır.	 Böylece	 81	 İl	 ve	 892	
İlçede	belgenin	verildiği	yer	ve	kuruma	bakılmaksızın	tas-
dik	imkanı	bulunmakta,	örneğin	Ankara	Ortadoğu	Teknik	
Üniversitesi’nden	alınmış	bir	diploma	İzmir	Valiliği	tarafın-
dan	tasdik	edilebilmekte	ve	Sözleşmeye	imza	atmış	105	
ülkeden	 herhangi	 birinde	 kullanılabilmekte;	 İller	 İdaresi	
Genel	Müdürlüğü	tarafından	bütün	bu	süreç	anlık	olarak	
takip	edilebilmekte	ve	çeşitli	 raporlamalar	alınabilmekte;	
Dışişleri	 Bakanlığı	 ile	 sağlanan	 web	 servisi	 aracılığıyla	
süreç,	görevi	gereği	bu	Bakanlık	tarafından	elektronik	or-
tamda	izlenebilmektedir.	Veritabanı	kayıtlarına	göre	2010	
yılında	38564	Normal	Tasdik,	95388	Apostil;	2011	yılında	
58019	Normal	Tasdik,	157163	Apostil;	2012	yılında	77420	
Normal	 Tasdik,	 203050	 Apostil	 Tasdik	 yapılmış	 olması	
modül	kullanımındaki	artışları	ortaya	koymaktadır.

e-İçişleri	 Projesi	 kapsamında	 geliştirilen	yerel yö-
netimler uygulaması,	 il	özel	 idarelerinin	yürütmekte	ol-
duğu	iş	ve	işlemlerin	ilgili	kanun,	yönetmelik	ve	tebliğlerin	
uygulama	 esasları	 dikkate	 alınarak	 elektronik	 ortamda	
yapılmasını	 sağlamaya	 yönelik	 bütünsel	 bir	 çalışmadır.	
Yerel	 Yönetim	 Modülleri	 ile	 il	 özel	 idareleri	 bünyesinde	
birbirinden	bağımsız	yürütülen	uygulamaların	bir	bütünlük	
içerisinde	yapılması	sağlanmış,	farklı	program	ihtiyaçları	
ortadan	kalkmış,	mükerrer	harcamaların	önüne	geçilmiş	
ve	 standardizasyon	 sağlanmıştır.	 Bu	 faydalarının	 yanı	
sıra	yerel	yönetim	uygulamaları	vatandaş	odaklı	hizmet-
leri	de	kapsayacak	şekilde	planlanmıştır.	Vatandaşların	il	
özel	idarelerinde	yapacağı	başvuruları	ve	işlemleri	online	
olarak	 yapabilmesi,	 gerekli	 sorgulamalarla	 bilgiye	 kolay	
ulaşımının	 sağlanması	 için	 e-Devlet	 kapısıyla	entegras-
yon	 çalışmaları	 tasarlanmış	 olup	 tamamlanan	 modüller	
uygulamaya	alınmaktadır.

e-İçişleri	kapsamında	geliştirilen	ve	diğer	kamu	ku-
rumları	için	benzer	uygulamaları	içereceği	düşünülen	mo-
düllere	ait	kodlar	ve	ara	yüzler	talep	eden	kamu	kurumla-
rına	bedelsiz	verilmekte	ve	ihtiyaç	duyulan	teknik	destek	
sağlanmaktadır.	İl	özel	idareleri	için	geliştirilen	modüllerin	
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belli	ölçüde	benzer	yapıya	sahip	belediye	hizmetlerinde	
kullanılabilmesi	 için	 bilgi	 ve	 tecrübe	 paylaşımı	 üzerinde	
değerlendirmeler	 yapılmaktadır.	 Bu	 kapsamda	 2012	 yı-
lında	 e-İçişleri	 Yazılım	 Geliştirme	 ve	 İdame	 Projesi’ne	
ait	kaynak	kodları,	Sakarya	Büyükşehir	Belediyesi	Su	ve	
Kanalizasyon	İdaresi	Genel	Müdürlüğü’ne	bedelsiz	olarak	
verilmiştir.	Bu	işbirliği	belediyeler	 ile	olan	çalışmalar	açı-
sından	örnek	bir	model	olarak	düşünülmekte	ve	zaman	
içerisinde	çok	daha	geniş	alanda	işbirliği	zemininin	baş-
langıcı	olarak	görülmektedir.	

Projeye	ait	kaynak	kodlarının,	kamu	yararı	düşünü-
lerek	 talepte	 bulunan	 bütün	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluşları	
ile	paylaşılmasına	devam	edilecektir.	Böylelikle	Bakanlı-
ğımız	diğer	Bakanlıkların	ve	kurumların	“e-Dönüşüm	Tür-
kiye	Projesi”	kapsamındaki	 faaliyetlerine	de	katkı	sağla-
maya	devam	edecektir.

Başkanlığımız	tarafından	kullanıcı	yönetimi,	e-posta	
ve	iletişim	hizmetleri,	dosya	paylaşım	ve	saklama	hizmet-
leri,	 internet	 erişimi,	 web	 servisleri,	 internet	 sayfası	 ya-
yınları,	bilgi	güvenliği	yönetimi	gibi	katma	değerli	onlarca	
hizmet	verilmektedir.

Bilgi	Toplumu	Stratejisi	Eylem	Planı’nda	yer	verilen	
“Ortak	Hizmetlerin	Oluşturulması”	kapsamında,	Kalkınma	
Bakanlığı	koordinesinde	yürütülen	ve	Bakanlığımızın	da	
pilot	 kurum	olarak	yer	aldığı	e-Yazışma Projesi kapsa-
mında	 farklı	 altyapılara	 sahip	 Elektronik	 Belge	Yönetim	
Sistemleri’nin	karşılıklı	yazışabilmesi	amacıyla	yürütülen	
çalışmalarda	 Bakanlığımız	 yazılım	 alt	 yapısını	 tasarla-
nan	sisteme	uyumlu	hale	getirmiştir.	Diğer	Bakanlıklarca	
yapılan	 çalışmaların	 tamamlanmasının	 akabinde	 pilot	
kurumlar	 arasında	 elektronik	 ortamda	 yazışma	 süreci	
başlatılacak	ve	takip	eden	süreçte	kamuda	entegrasyon	
sağlanarak	 tüm	 kamu	 kurumlarının	 elektronik	 ortamda	
yazışması	mümkün	olacaktır.

Diğer	 bakanlıkların	 taşra	 teşkilatları	 ile	 yapacak-
ları	elektronik	yazışmaların	vali	 ve	kaymakamların	 imza	
ve	 havalesine	 e-İçişleri	 Projesi	 aracılığıyla	 sunulmasını	
sağlayacak	Otoban Projesi	 ile	ilgili	geliştirmeler	Bakan-
lığımız	 tarafında	 tamamlanmıştır.	 Bu	 konuda	 Kültür	 ve	
Turizm	Bakanlığı,	Sağlık	Bakanlığı	ve	Milli	Eğitim	Bakan-
lığı	ile	ortak	çalışma	yürütülmekte,	bu	bakanlıkların	taşra	
teşkilatları	ile	elektronik	yazışma	süreçlerini	tamamlama-
larını	 müteakip	 Otoban	 Projesi	 uygulamaya	 alınacaktır.	
Böylece	vali	ve	kaymakamların	evrak	trafiğindeki	takip	ve	
koordinasyon	görevini	yürütmeleri	elektronik	ortamda	da	
sağlanmış	olacaktır.	

Bilgiye	 istenen	 formatta	 erişilebilmesi	 ve	 veriden	
amaca	uygun	bilgiye	ulaşılabilmesi,	bilgiden	yeni	bilgiler	
üretilmesi	bilgi	teknolojileri	kullanımıyla	mümkün	olmakta-
dır.	Bilgi	teknolojilerinin	en	önemli	getirilerinin	başında	ve-
rinin	hızlı	bir	şekilde	işlenmesi	ve	karar	destek	mekaniz-
malarının	altyapısını	oluşturmasıdır.	Bakanlığımızda,	bu	
amaca	yönelik	olarak	İş Zekâsı ve Karar Destek Sistemi 
altyapı	 çalışmaları	 büyük	ölçüde	 tamamlanmış	olup,	 ta-
sarım	ve	raporlama	aşamasına	gelinmiştir.	Bu	kapsamda	
Başkanlığımızca	hizmet	verilen	servislere	ait	veriler	üze-
rinde,	iş	zekâsına	temel	oluşturacak	veri	aktarım,	veri	bo-
yutlandırma	ile	veri	raporlama	süreçlerine	modül	ve	servis	
bazında	devam	edilmektedir.	

İş	 zekâsı	 kapsamında,	 uygulamada	 bulunan	 144	
adet	modül	üzerinde	yapılan	tüm	işlemlerin	raporlanması	
sağlanmış	 ve	modüllerin	 kullanım	 yoğunlukları	 belirlen-
miştir.	Böylece	Personel,	Valilik,	Kaymakamlık,	Teftiş	Ku-
rulu,	Hukuk	Müşavirliği,	Yerel	Yönetim	Modülleri	ve	diğer	
modüller	üzerinde	yapılan	işlemlerin	detaylı	bir	şekilde	ra-
porlanması,	mevcut	verilerden	istenen	bilgilerin	üretilmesi	
sağlanacaktır.

Bu	kapsamda	hazırlanan	raporlar	değerlendirilerek	
ileriye	yönelik	büyüme	planlama	ve	güncellemelerini	hızlı	
ve	doğru	bir	şekilde	icra	kabiliyeti	elde	edilmiştir.	Yöneti-

ci	ve	kullanıcılar	için	gerekli	eğitimler	verilmiş	olup,	yakın	
dönemde	portal	üzerinde	yetki	düzeylerine	göre	hazırla-
nan	kullanıcı	panelleri	ve	raporlama	ara	yüzlerinin	kullanı-
ma	açılması	planlanmaktadır.	Tasarlanan	dinamik	yapı	ile	
her	birim	 ihtiyacı	olan	raporlamaları	kendisi	yapabilecek	
ve	günler	süren	araştırmalar	çok	kısa	zamanda	ve	en	az	
hatayla	tamamlanmış	olacaktır.

2012	 yılı	Merkez ve Taşra Donanım ve Ağ Alt-
yapısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi	 kapsamında	
valilik	 ve	 kaymakamlıkların	 ihtiyacını	 karşılamak	 üzere	
3000	 adet	 masaüstü	 bilgisayar,	 800	 adet	 tarayıcı,	 850	
adet	siyah	beyaz	yazıcı	ve	230	adet	renkli	yazıcı	alımı	ya-
pılmıştır.	Bu	proje	kapsamında	valilik	ve	kaymakamlık	ağ	
altyapısı	güçlendirme	ve	yenilenmesi	için	¨6.235.000	ağ	
altyapısı	ödeneği	gönderilmiştir.	Ayrıca	Bakanlık	Merkez	
Kampüsü	için	kesintisiz	güç	kaynağı	ve	veri	merkezi	için	
üst	 seviye	depolama	ünitesi	alımı	 ihale	süreci	 son	aşa-
maya	gelmiştir.	

e-İçişleri	Projesi	kapsamında;	gelişen	bilişim	tekno-
lojileri	ve	e-İçişleri	modüllerinde	yapılan	son	değişikliklerin	
kullanıcılara	aktarılması	amacıyla	mülki	 idare	amirleri,	 il	
özel	 idaresi	 genel	 sekreterleri,	 valilik,	merkez	 ve	 il	 özel	
idaresi	 proje	 sorumluları,	 valiliklerde	 görevli	 bilgi	 işlem	
müdürleri,	mühendisler,	 il	 idare	 kurulu	müdürleri,	 il	ma-
halli	idareler	müdürleri	ve	ilçe	yazı	işleri	müdürleri	Nisan-
Mayıs	 ve	 Ekim-Kasım	 aylarında	 iki	 dönem	 halinde	 dü-
zenlenen	eğitim	programlarına	katılmış	ve	bu	kapsamda	
toplam 1.122 personele ileri düzey eğitimler	verilmiştir.

Bu	 eğitimler	 sonrasında	 valilik	 ve	 il	 özel	 idareleri	
proje	sorumluları	ve	mühendisler	marifetiyle	Başkanlığı-
mızca	belirlenen	program	ve	sağlanan	içerikler	ile	eğitici-
lerin	eğitimi	yöntemi	kullanılarak	merkez	ve	taşrada	görev	
yapan	toplam	7.600	personel	hizmet	içi	eğitime	alınmıştır.		
Ayrıca	 Başkanlık	 teknik	 personelinin	 sistem	 ve	 yazılım	
teknolojilerindeki	 	gelişmelere	uyumunu	sağlamak	ama-
cıyla,	 eğitim	 alanında	 faaliyet	 gösteren	 uzman	 firmalar-
dan		ileri	düzey		eğitim	almaları	sağlanmıştır.

İnternet	 salonlarının	 ruhsat	 ve	 denetleme	 işlemle-
ri	 mülki	 idare	 amirleri	 sorumluluğunda	 bilgi	 işlem	 şube	
müdürlüğü	 personeli	 tarafından	 yürütülmektedir.	 İnter-
net	 salonları	 daha	 çok	genç	nüfus	 tarafından	 kullanılan	
ve	 ülke	 genelinde	 sayıları	 otuz	 binleri	 bulan,	 bilgisayar	
okuryazarlığını	artıran	ve	bilgi	toplumu	olma	sürecine	kat-
kı	sağlayan	kamusal	nitelikte	hizmet	veren	 işletmelerdir.	
Küresel	eğilimlere	bakıldığında	güvenli	 internet	çalışma-
larının	toplumsal	farkındalık	ve	uzmanlığın	artırılmasına,	
internetin	olumlu	yönlerinden	daha	 fazla	yararlanılması-
na,	yasadışı	ve	zararlı	içeriklerin	tespitine	ve	engellenme-
sine	yönelik	mekanizmaların	geliştirilmesine	odaklanıldığı	
görülmektedir.	Bu	bağlamda	denetlemelerde	görev	alan	
personele	yönelik	olarak	işletmelere	rehberlik	yapan,	 in-
ternet	dünyasının	doğru	yönlerini	tanımayı	ve	kullanmayı	
gösteren	bir	yaklaşım	tarzını	teşvik	eden	eğitim	program-
ları	düzenlenmekte	olup	bu	yaklaşımın	her	düzeyde	ser-
gilenmesi	sürece	olumlu	katkılar	sağlayacaktır.

Başkanlık	olarak;	günün	şartlarını	ve	hizmet	önce-
liklerimizi	 göz	 önünde	 bulundurarak,	 Bakanlık	 Stratejik	
Planında	yer	alan	hedefler	doğrultusunda	belirlenen	mis-
yon	 ve	 vizyonumuz	 çerçevesinde	 sürekli	 ileriyi	 düşüne-
rek,	teknolojik	gelişme	ve	yenilikleri	Bakanlık	uygulamala-
rına	yansıtarak,	merkezi	ve	taşra	birimleri	ile	örnek	teşkil	
etme	çabamızı	bu	yıl	olduğu	gibi	önümüzdeki	yıllarda	da	
sürdüreceğiz.

Bakanlığımızı	 bilgi	 çağına	 taşıma	 gayreti	 ile	 fa-
aliyetlerini	 yürüten	 Başkanlığımızın	 2012	 Yılı	 Faaliyet	
Raporu’nun,	bütün	kullanıcılara	yararlı	olacağı	 inancıyla	
bu	 faaliyetlerin	 gerçekleşmesinde	 ve	 raporun	 hazırlan-
masında	katkı	sağlayan	çalışma	arkadaşlarıma	teşekkür	
ederim.

İlhan	URAN
Daire	Başkanı
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A- Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Bakanlığımız	bilgi	işlem	politika	ve	stratejile-
rini	gelişen	bilgi	teknolojileri	doğrultusunda	belir-
lemek;	yazılım,	donanım	ve	ağ	altyapısını	yüksek	
kalitede,	etkinlik	ve	verimlilik	ilkelerine	uygun	ola-
rak	 yapılandırmak;	 kullanıcı	 memnuniyeti	 esas	
alınarak	üretilen	verileri	ilgili	kurumlar,	vatandaş-
lar	ve	özel	sektör	ile	bilgi	güvenliği	politikalarına	
uygun	olarak	paylaşmak	ve	vatandaş	odaklı	hiz-
metleri	yaygınlaştırmaktır.

Vizyonumuz

Bilişim		teknolojileri	konusundaki	gelişmeleri	
yakından	izleyerek		Bakanlığımızın	teknolojik	alt	
yapısını	ve	sunduğu	hizmetleri	sürekli	geliştiren;	
kamu	kurumları	 arasında,	 kullanıcı	memnuniye-
ti,		verilen	hizmet	kalitesi	ve	çeşitliliği	bakımından	
en	 üst	 sıraya	 yerleşerek	 daima	 güven	 duyulan,	
danışılan	ve	vatandaş	memnuniyetini	kurum	kül-
türüne	yerleştiren;	Ülkemizin	e-Devlet	dönüşümü	
sürecinde	 Bakanlığımızın	 öncü	 rol	 üstlenmesini	
sağlayan,	projeleri	ile	ulusal	düzeyde	örnek	gös-
terilen	 ve	 uluslararası	 başarılara	 sahip	 olan	 bir	
kurum	olmaktır.

B- Yetki, Görev ve 
Sorumluluklar 

Bakanlık	 Bilgi	 İşlem	 Dairesi	 Başkanlığı’nın	
görevleri	3152	sayılı	İçişleri	Bakanlığı	Teşkilat	ve	
Görevleri	Hakkında	Kanunun	23/A	Maddesi	çer-
çevesinde	aşağıdaki	şekilde	düzenlenmiştir:

•	 Bilgi	 teknolojilerindeki	 gelişmelere	 uygun	
olarak	 Bakanlık	 bilişim	 projelerini	 tasarlamak;	
elektronik	bilgi,	belge	ve	iş	akışı	düzenini	kurmak,	
buna	 yönelik	 yazılımları	 geliştirmek	 veya	 sağla-
mak,

•	Bakanlığın	mevcut	bilişim	altyapısının	ku-
rulumu,	 bakımı,	 ikmali,	 geliştirilmesi	 ve	 güncel-
lenmesi	ile	ilgili	işleri	yürütmek,

•	 Siber	 güvenlik	 politikalarını	 günümüzde	
artan	siber	tehditlerin	tümünü	göz	önünde	bulun-
durarak	 gizlilik,	 bütünlük	 ve	 erişilebilirlik	 ilkeleri	
doğrultusunda	oluşturmak	ve	uygulamak,

•	 Bakanlık	 internet	 sitesi,	 merkez	 ve	 taşra	
birimlerine	ait	hazır	internet	siteleri,	portal	ve	int-
ranet	 sitelerinin	 tasarım	 şablonlarını	 oluşturmak	
ve	güncellemek,

•	Bakanlığın	görev	alanına	giren	bilişim	ko-
nularında	bağlı	kuruluşlar	ve	mahalli	 idareler	 ile	
koordinasyonu	sağlamak,

•	 Bakanlık	 personelinin	 	 bilgi	 teknolojilerin-
deki	 gelişmelere	 paralel	 olarak	 düzenli	 şekilde	
hizmet	içi	eğitim	almalarını	temin	etmektir.

C- İdareye İlişkin Bilgiler 

Tarihçe

Bilgi	İşlem	Dairesi	Başkanlığı	30.11.2000	ta-
rihli	Bakanlık	Makamının	olurları	 ile	Özel	Kalem	
Müdürlüğü	bünyesinde	bir	 çalışma	birimi	 olarak	
oluşturulmuştur.	 Kuruluş	Görev	 ve	Çalışma	Yö-
nergesi	 05.05.2004	 tarihli	 Bakanlık	 Makamının	
onayları	ile	yürürlüğe	girmiştir.	Bilgi	İşlem	Dairesi	
Başkanlığı’nın	 teşkilat	 ve	 görevlerini	 belirleyen	
Yönerge	02.04.2010	 tarihli	Bakanlık	Makamının	
olurları	ile	ihtiyaçlar	doğrultusunda	yenilenmiştir.

17.08.2011	tarih	ve	28028	sayılı	Resmi	Ga-
zetede	yayımlanan	649	sayılı	Kanun	Hükmünde	
Kararname	ile	3152	sayılı	 İçişleri	Bakanlığı	Teş-
kilat	 ve	 Görevleri	 Hakkındaki	 Kanunda	 değişik-
lik	yapılarak	resmi	kuruluşunu	 tamamlamış	olup	
Bilgi	İşlem	Dairesi	Başkanlığı	Kuruluş,	Görev	ve	
Çalışma	Yönergesi	04.05.2012	tarihinde	Bakan-
lık	Makamının	onayları	ile	yürürlüğe	girmiştir.
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1- Fiziksel Yapı 
Başkanlığımız;	İçişleri	Bakanlığı	Ana	Hizmet	Binası	A-Blok	zemin	ve	1.	katlarda	hizmet	vermektedir.

2- Örgüt Yapısı 

Genel	 Bütçeli	 İdare	 kapsamında	 olan	 Bilgi	
İşlem	Dairesi	Başkanlığı,	 İçişleri	Bakanlığı	Mer-
kez	Teşkilatı	Yardımcı	Hizmet	Birimi	olarak	örgüt-
lenmiştir.	 17.08.2011	 tarihinde	Resmi	Gazetede	
yayımlanan	649	sayılı	Kanun	Hükmünde	Karar-

name	 ile	 (216)	merkez	ve	 (1616)	 taşra	kadrosu	
ihdas	edilmiştir.	Valilik	ve	Kaymakamlık	Birimleri	
Teşkilat,	 Görev	 ve	 Çalışma	 Yönetmeliği	 gereği	
illerde	 Bilgi	 İşlem	 Şube	 Müdürlükleri	 ve	 nüfusu	
50.000	ve	üzeri	olan	 ilçelerde	Bilgi	 İşlem	Şeflik-
leri	kurulmuştur.	

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Elektronik	 hizmetlerin	 sunulmakta	 olduğu	
veri	merkezinde,	sistemlerin	kesintisiz	ve	perfor-
manslı	bir	şekilde	çalıştırılabilmesini	sağlayacak	
şekilde,	 günün	 koşullarına	 uygun	 donanım	 ve	
yazılım	 ürünleri	 kullanılmaktadır.	 Bu	 doğrultuda	
yüzlerce	 sanal	 ve	 fiziksel	 sunucu	 bulunmakta,	
sunucuların	 ağ	 bağlantıları	 için	 şase	 omurga,	
veri	merkezi	anahtarları,	kabinet	içi	anahtarlama	
teknolojileri	 kullanılmaktadır.	 Kurumsal	 veriler	
ileri	 teknoloji	 ürünü	 yedekli	 depolama	 birimleri	
üzerinden	 kullanılmakta	 ve	 gerekli	 arşivlemeler	
gerçekleştirilmektedir.	Elektrik	altyapısı	hem	veri	

merkezi	içerisinde	hem	de	ana	besleme	düzeyin-
de	 yedeklenmiş	 durumdadır.	 Problem	anlarında	
otomatik	devreye	girecek	kesintisiz	güç	kaynak-
ları	ve	jeneratör	sistemleri	tesis	edilmiştir.	Ortam	
iklimlendirmesi	 farklı	 hatlardan	 beslenen	 cihaz-
larla	yedekli	olarak	sağlanmaktadır.

Ayrıca	iş	ve	işlemlerin	yürütülebilmesi	ama-
cıyla,	 personel	 kullanımına	 yönelik	 yeteri	 kadar	
dizüstü,	masaüstü,	tablet	bilgisayar,	yazıcı	ve	ta-
rayıcı	kullanılmakta	olup	kampüs	çapında	mobil	
veri	 iletişiminin	sağlanabilmesi	 için	kablosuz	eri-
şim	hizmeti	sunulmaktadır. 
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657 SAYILI KANUNA TABİ PERSONEL TABLOSU

KADROSU

TAHSİS 
EDİLEN 
KADRO 
SAYISI

DOLU 
KADRO 
SAYISI

BOŞ 
KADRO 
SAYISI

BİRİMİMİZDE 
GEÇİCİ 

GÖREVLE 
ÇALIŞAN

DIŞ BİRİMDE 
GEÇİCİ 

GÖREVLE 
ÇALIŞAN

KADRO VE 
ÇALIŞAN 

PERSONEL SAYISI 
(Genel Toplam)

DAİRE	BAŞKANI 1 1 0 0 0 1

ŞUBE	MÜDÜRÜ	MİA 5 0 5 4 0 4

ŞUBE	MÜDÜRÜ	GİH 4 1 3 0 0 1

ŞEF 15 11 4 1 4 12

UZMAN 10 7 3 0 6 7

MÜHENDİS 50 39 11 1 5 40

PROGRAMCI 20 12 8 0 1 12

V.H.K.İ. 36 24 12 2 10 26

BİLGİSAYAR	İŞLETMENİ 25 18 7 0 8 18

İSTATİSTİKÇİ 4 2 2 0 0 2

ÇÖZÜMLEYİCİ 10 4 6 0 0 4

MÜTERCİM 2 1 1 0 0 1

SEKRETER 4 3 1 0 1 3

KOMİSER	YARDIMCISI 0 0 0 1 0 1

POLİS	MEMURU 0 0 0 10 0 10

ŞOFÖR 4 2 2 0 1 2

TEKNİSYEN 20 7 13 0 0 7

HİZMETLİ 6 1 5 1 0 2

TOPLAM 216 133 83 20 36 153

4- İnsan Kaynakları
Bilgi	İşlem	Dairesi	Başkanlığı’nda	657	sayılı	

Devlet	Memurları	Kanunu’na	tabi	(153)	ve	hizmet	
alımı	 personeli	 (37)	 olmak	 üzere	 toplam	 (190)	

personel	 görev	 yapmaktadır.	 Bilgi	 İşlem	Dairesi	
Başkanlığı’ndaki	 personelin	 eğitim	 durumlarının	
dağılımı	aşağıdaki	grafikte	belirtilmektedir.
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HİZMET ALIMI PERSONEL TABLOSU

KADROSU ÇALIŞAN PERSONEL  SAYISI

KIDEMLİ	YAZILIM	UZMANI 9

YAZILIM	UZMANI 12

ALAN	UZMANI 4

KIDEMLİ	SİSTEM	UZMANI 2

YÖNETİCİ	SİSTEM	UZMANI 1

SİSTEM	UZMAN	YARDIMCISI 1

KIDEMLİ	ALAN	UZMANI 1

ANALİZ	UZMANI 1

ANALİZ	UZMAN	YARDIMCISI 1

KIDEMLİ	WEB	TASARIM	UZMANI 1

YAZILIM	UZMAN	YARDIMCISI 2

e-YEREL	YÖNETİM	YAZILIM	DANIŞMANI 1

e-İMZA	DANIŞMANI 1

TOPLAM 37

SÖZMEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İSTİHDAMI

375	sayılı	Kanun	Hükmünde	Kararname’nin	ek	altıncı	maddesine	dayanılarak	yayımlanan	“Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 
İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik”	hükümleri	çerçevesinde	16 kişilik tam zamanlı sözleş-
meli bilişim personel	 kadrosu	 temin	edilmiştir.	 30.11.2012	 tarihli	Bakanlık	Makamı’nın	olurları	 ile	bu	
kadrolara	yarışma	sınavı	ile	temini	için	çalışmalar	başlatılmıştır.

İSTİHDAM EDİLECEK POZİSYON PERSONEL  SAYISI

MERKEZ	SİSTEM	YÖNETİCİSİ 1

UYGULAMA	GELİŞTİRME	PROJE	YÖNETİCİSİ 1

MERKEZ	VERİTABANLARI	YÖNETİCİSİ 1

NETWORK	YÖNETİCİSİ 1

VERİ	TABANI	UZMANI 1

SİSTEM	UZMANI 1

UYGULAMA	TEST	UZMANI 1

İŞ	ZEKÂSI	VE	SP	UZMANI 1

BİLGİ	GÜVENLİĞİ	UZMANI 1

UYGULAMA	GELİŞTİRME	UZMANI 7

TOPLAM 16 KİŞİ
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5- Sunulan Hizmetler

•	Uygulama	Geliştirme	Hizmetleri:	 Bakanlı-
ğımız	merkez	birimleri,	valilik	ve	kaymakamlıklar	
ile	 il-ilçe	 özel	 idarelerince	 yürütülen	 her	 türlü	 iş	
ve	işlemin	elektronik	ortamda	yapılmasını	sağla-
maya	yönelik	ihtiyaç	duyulan	yazılımların	gelişti-
rilmesi	ve	idamesi,

•	Bilişim	Altyapısı	Hizmetleri:	Bakanlık	mer-
kez	ve	taşra	birimlerinde	bilişim	alt	yapısının	etkin	
ve	verimli	çalışmasının	sağlanması,

•	Vatandaş	Odaklı	Hizmetler:	Bakanlığımız-
ca	verilen	hizmetlerin	bürokrasiden	uzak	ve	hızlı	
bir	şekilde	yürütülmesi	için	bazı	hizmetlerin	inter-
net	ortamında	verilmesi,

•	 İnternet	Hizmetleri:	 	Bakanlığımız	merkez	
ve	 taşra	 birimlerine	 internet	 sitesi	 hazırlama	 ve	
barındırma	hizmeti	verilmesi,

•	Çağrı	Merkezi	ve	Yardım	Masası	Hizmetle-
ri:	e-İçişleri	Projesi’nin	etkin	ve	verimli	bir	şekilde	
kullanımının	 sağlanması	 amacıyla	 kullanıcıların	
uygulamalar	 sırasında	yaşadıkları	 sorunlara	 çö-

züm	üretilebilmesi	için	7	gün	24	saat	esasıyla	hiz-
met	verilmesi,

•	 Eğitim	 Hizmetleri:	 Yürütülmekte	 olan	 bili-
şim	 projeleri	 kapsamında	 Bakanlık	 personeline	
eğitim	verilmesi,

•	Teknik	Servis	Hizmetleri:	Bakanlık	merkez	
birimlerine	donanım	ve	ağ	alt	yapı	sorunlarına	yö-
nelik	teknik	destek	hizmetlerinin	verilmesi,

•	Ar-Ge	Hizmetleri:	Projelerin	etkin	ve	verim-
li	 olabilmesi	 için	 başarılı	 olan	Ulusal	 ve	Ulusla-
rarası	 projelerin	 incelenmesi,	 uluslararası	 kabul	
görmüş	 kalite	 ve	 standartların	 dikkate	 alınması,	
gerektiğinde	bu	hizmetlerin	üniversiteler	ve	özel	
kuruluşlar	aracılığıyla	temin	edilmesidir.
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6- Yönetim ve İç kontrol Sistemi

Stratejik	 Yönetim,	 belirli	 bir	 amaca	 yönelik	
kurumun	misyonu	çerçevesinde	ulaşmak	istediği	
hedefleri	 ortaya	 koyan	 ve	 eylem	 birliğini	 analiz	
eden	 süreçtir.	 Bu	 kapsamda,	 Başkanlığımızca	
5018	 sayılı	 Kamu	 Mali	 Yönetimi	 ve	 Kontrol	
Kanunu	 uyarınca	 stratejik	 yönetim	 anlayışının	
benimsenmesi,	 performans	 esaslı	 bütçelerin	
stratejik	planla	 ilişkilendirilmesi	 ve	bu	hedeflerin	
gerçekleştirilmesi	 için	 bütün	 sistemin	 uyumlu	
çalışmasını	sağlayacak	etkili	bir	iç	kontrol	sistemi	
oluşturulmuştur.

İç Kontrol Kapsamında Yürütülen 
Faaliyetler

İçişleri	 Bakanlığı’nda	 iç	 kontrol	 sisteminin	
kurulmasına	 yönelik	 çalışmaların	 devam	 ettiril-
mesi	amacıyla	2012-2014	yıllarını	kapsayan	Ey-
lem	 Planı	 hazırlanarak	 Müsteşarlık	 Makamı’nın	
29	Mayıs	2012	tarih	ve	1767	sayılı	olurları	ile	01	
Haziran	2012	tarihinde	yürürlüğe	girmiştir.

Bu	kapsamda:

•	 Başkanlığımızın	 hassas	 görevlerine	 iliş-
kin	prosedürler	03.05.2012	tarih	ve	2012/1	sayılı	
Genelgesi	ile	düzenlenmiş	olup,	personele	tebliğ	
edilmiş,

•	 “Bilgi	 Güvenliği	 Politikaları	 Yönergesi”		
20.02.2012	tarihinde	Bakanlık	Makamı’nın	onay-
ları	ile	yürürlüğe	girmiş,

•	 Bilgi	 İşlem	 Dairesi	 Başkanlığı	 İmza	 Yet-
kileri	 Yönergesi	 27.07.2012	 tarihinde	 Bakanlık	
Makamı’nın	onayları	ile	yürürlüğe	girmiş,

•	 11.04.2012	 tarihlive	 482	 sayılı	 Başkanlık	
Makamı’nın	 olurları	 ile	 İç	 Kontrol	Çalışma	Ekibi	
oluşturulmuş,

•	Görev	dağılım	çizelgeleri	hazırlanmış	ve	iş	
tanımları	yapılarak	iş	akış	şemaları	belirlenmiş,

•	 e-İçişleri	 sisteminin	 etkin	 olarak	 kullanıla-
bilmesi	 için	personele	 ileri	 düzey	eğitimler	 veril-
meye	devam	edilmiş	ve	06.04.2012	 tarihinde	 İç	
Kontrol	bilgilendirme	eğitimi	yapılmış,

•	Bilgi	İşlem	Dairesi	Başkanlığı	Kuruluş,	Gö-
rev	ve	Çalışma	Yönergesi	04.05.2012	tarihli	Ba-
kanlık	Makamı’nın	onayları	ile	yürürlüğe	girmiş,	

•	 İçişleri	 Bakanlığı	 Bilgi	 İşlem	Dairesi	 Baş-
kanlığı	Nöbetçi	Memurluğu	Yönergesi	09.11.2012	
tarihli	Bakanlık	Makamı’nın	onayları	ile	yürürlüğe	
girmiş,

•	2012	yılı	performans	programı	çalışmaları	
yapılmıştır.

Müsteşarlık	 Makamı’nın	 21.06.2012	 tarihli	
onaylarına	 istinaden	 Bakanlığımız	 İç	 Denetçi-
leri	 tarafından	 Başkanlığımız	 denetlenmiş	 ve	 İç	
Denetim	 Raporu	 hazırlanmıştır.	 Bu	 kapsamda	
denetim	 testleri	 gerçekleştirilmiş	 olup	 İç	Kontrol	
Eylem	Planında	öngörülen	Başkanlığımız	tarafın-
dan	yerine	getirilmesi	gereken	toplam	72	eylemin	
gerçekleşme	düzeyleri	aşağıdaki	grafikte	belirtil-
miştir.	Belirtilen	eylemlerden	54	eylemin	gerçek-
leşme	 düzeyinin	 “Yeterli”,	 17	 eylemin	 “Kısmen	
Yeterli”,	1	eylemin	ise	“Yetersiz”	olduğu	sonucuna	
ulaşılmıştır.
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A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 

İçişleri	 Bakanlığı	 2010-2014	 Stratejik	 Planı	
çerçevesinde	 Başkanlığımız	 sorumluluğundaki	
amaç	ve	hedefler	aşağıda	verilmiştir.

Amaç:	Bakanlığın	yürüttüğü	kamu	hizmetle-
rinin	elektronik	ortamda	sunulmasını	sağlamaktır.

Hedef:	 Bakanlığımız	 merkez	 ve	 taşra	
teşkilatının	 yürütmüş	 olduğu	 iş	 ve	 işlemlerin	
e-dönüşümünün	 sağlanabilmesi	 için	 gerekli	 do-
nanım,	 yazılım	 ve	 ağ	 altyapısının	 günün	 tekno-
lojisine	 uygun	 bir	 şekilde	 kurulması;	 kamu	 hiz-
metlerinin	hızlı,	kaliteli	verimli	ve	düşük	maliyetle	
yerine	getirilmesi;	herhangi	bir	 felaket	durumun-
da	Bakanlığımız	merkez	ve	taşra	teşkilatının	tüm	
iş	 ve	 işlemlerinin	başka	bir	 veri	merkezinde	ya-
pılmaya	devam	edilmesi	(iş	sürekliliğinin	sağlan-
ması)	ve	canlı	arşiv	verilerinin	yeniden	kullanıla-
bilmesi	 için	gerekli	sistemin	kurulması;	Bakanlık	
bilişim	projeleri	ile	ilgili	eğitimlerin	verilmesidir.

B- Temel Politikalar ve 
Öncelikler

Yol Haritası 

•	Vatandaş	odaklılığın	kamu	yönetimi	kültü-
rüne	yerleştirilmesi	 ile	bürokrasiden	uzak,	 iş	yü-
rütümünde	 yenilikçiliği	 teşvik	 edici	 e-dönüşüme	
yönelik	uygulamaların	geliştirilerek	vatandaşları-
mızın	hizmetine	sunulması,

•	Dünyada	 yenilenen	 ve	 sürekli	 gelişen	 bi-
lişim	 teknolojilerinin,	 Bakanlığımız	 faaliyetlerinin	
sunulmasına	katkı	sağlamak	amacıyla	standart-

laşmış,	yönetilebilir	ve	maliyeti	azaltan	alternatif	
ve	akılcı	çözümlerin	2023	yılı	hedeflenerek	kısa,	
orta	ve	uzun	vadelere	göre	belirlenmesi,

•	Vatandaşların	İçişleri	Bakanlığı’na	yapaca-
ğı	başvuruları	mobil	imza	ile	yapabilmesinin	sağ-
lanması,

•	e-Devlet	uygulamalarının	bir	sonraki	aşa-
ması	 olarak	 görülen	 m-Devlet’e	 (Mobil	 Devlet)	
geçiş	 sürecinde	e-İçişleri’nin	 bütün	akıllı	 telefon	
ve	 tablet	 bilgisayarlarda	 kullanılabilecek	 mobil	
uygulamasına	geçilerek	versiyon	yükseltilmesi,	

•	 Taranarak	 sisteme	 aktarılmış,	 sistem	 dı-
şından	gelen	evraklar	 ile	EBYS	öncesi	arşiv	ni-
teliğindeki	 evrakların	 içeriklerinde	 arama	 yapı-
labilmesine	 olanak	 sağlayacak	 görsel	 karakter	
tanıma	özelliğinin	(OCR)	sisteme	eklenmesi,

•	 SGB.Net	 ve	 Harcama	 Yönetim	 Sistemi	
(HYS)	entegrasyonu	sağlanarak	mali	işleyişin	ta-
mamen	elektronik	ortamda	yürütülmesi,

•	ISO	27001	Bilgi	Güvenliği	Yönetim	Sistemi	
kapsamında	bilginin	üretilmesi,	iletilmesi	ve	sak-
lanması	 aşamalarında	 güvenliğin	 belgelenmesi	
ve	sürdürülmesi,

•	Tüm	proje	 kodlarının	performans	 iyileştir-
me	ve	genel	kabul	görmüş	dünya	standartlarına	
ulaşması	amacıyla	gözden	geçirilmesi,

•	 İnteraktif	SMS	hizmetleri	 kapsamında	üst	
düzey	 amirlerin	 önemli	 evrak	 durumlarının,	 va-
tandaşların	ortak	kullanımına	açık	olan	bilgi	edin-
me,	insan	hakları	gibi	başvuru	dilekçe	süreç	ve	so-
nuçlarının	cep	telefonlarına	SMS	ile	bildirilmesi,
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•	 Kurumsal	 İş	 Zekâsı	 Projesi	 çalışmaları	
kapsamında	geliştirilen	Karar	Destek	Modülü	 ile	
dinamik,	detaylı	ve	görsel	raporların	alınması,

•	Karar	Destek	Sisteminin	oluşturulması;	Üst	
Yönetim	Bilgi	Sistemi,	Karar-Destek	Sistemi	türü	
İş	Zekâsı	metotları	kullanılarak	verinin	istenen	bil-
giye	dönüştürülmesi,

•	Kurumlar	arası	veri	iletişimin	daha	etkin	ve	
güvenli	yapılabilmesi	amacıyla	gerekli	yazılımsal	
ve	donanımsal	altyapıların	kurulması,

•	Belediyeler	 tarafından	 sunulan	 kamu	hiz-
metlerinin	 verimliliğini	 ve	 etkinliğini	 arttırmak,	
vatandaşların	 bu	 hizmetlerden	 çevrimiçi	 olarak	
yararlanmasını	sağlamak	amacıyla	belediye	hiz-
metlerinin	elektronik	ortamda	sunulmasına	imkân	
sağlayacak	Bulut	Belediye/e-Belediye	sisteminin	
analiz,	geliştirme	ve	uygulanma	aşamalarını	ko-
ordine	etmek,

•	Düzenli	aralıklarla	yapılan	anket	sonuçla-
rına	göre;	modül	kullanım	oranlarının	artırılması	
amacıyla	 yapılacak	 eğitim	 içeriklerinin	 belirlen-

mesi,	yeni	 taleplerin	alınması	ve	kullanıcı	mem-
nuniyetinin	arttırılması,

•	 İçişleri	 Bakanlığı	 iç	 ağında	 (Intranet)	 yer	
alan	 verilere	 erişilebilirliğin	 arttırılması,	 Google	
tarzı	arama	motoru	özelliği	kazandırılmasına	yö-
nelik	portal	oluşturulması,

•	ITIL	V3	(Information	Technology	Infrastruc-
ture	Library	 -	Bilgi	Teknolojileri	Altyapı	Kütüpha-
nesi)	standardizasyon	çalışmasının	yapılması,

•	Fiziksel	olarak	Tier	3	seviyesine	 taşınmış	
olan	 veri	 merkezi	 erişilebilirlik	 düzeyine	 yönelik	
sertifikasyon	çalışmalarının	yapılması,

•	 Çağrı	 Merkezi	 ve	 Yardım	Masası	 hizmet	
seviyesinin	Çağrı	Merkezi	ISO	9001	Standardına	
uygun	hale	getirilmesidir.
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BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI 
PLANLANAN FAALİYETLERİ

BÜTÇESİ 
(¨)

HARCAMA  
(ARALIK AYI DAHİL) 

(¨)

06.Sermaye	Giderleri 35.000.000	 34.168.140

06.1	Merkez	ve	Taşra	Donanım	ve	Ağ	Altyapı	Projesi	
Kapsamındaki	Mamul	Mal	Alımları	 19.388.910	 19.109.915

06.3	e-İçişleri	Yazılım	Geliştirme	ve	İdame	Projesi	
Kapsamındaki	Gayri	Maddi	Hak	Alımları 9.220.000	 9.067.254

06.6	Menkul	Malların	Büyük	Onarım	Giderleri	 300.000	 296.224

06.7	e-İçişleri	Yazılım	Geliştirme	ve	İdame	Projesi	
Kapsamındaki	Gayrimenkul	Büyük	Onarım	Giderleri 5.257.000	 4.872.951

06.9	e-İçişleri	Yazılım	Geliştirme	ve	İdame	Projesi	
Kapsamındaki	Diğer	Sermaye	Giderleri 834.090	 821.797

Felaket Kurtarma Merkezi Projesi 2.750.000	 -

e-İçişleri	Projesi	2023	Vizyonu	Etüd	Projesi 300.000	 -

03.	Mal	ve	Hizmet	Alım	Giderleri 2.644.000	 1.014.930,94

01.	Personel	Giderleri 3.808.000	 3.810.387,68

02.	Sosyal	Güvenlik	Kurumlarına	Devlet	Primi	Giderleri 			911.000	 537.379,72

TOPLAM                                             42.363.000 39.530.839,34

Başkanlığımıza	tahsis	edilen	2012	yılı	bütçesi	¨42.363.000,00	olup,	¨35.000.000,00	olan	sermaye	
giderleri	bütçesinden	¨34.168.140,00	harcanmıştır.

A- Mali Bilgiler
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BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI  GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR HARCAMA 
(¨)

SERMAYE (YATIRIM) HARCAMALARI

30	Adet	İş	İstasyonu 116.023,50

160 Adet Bellek Tip1, 32 Adet Bellek Tip2, 8 adet Mezzanine HBA 131.629

26	Adet	Masaüstü,	5	Adet	Taşınabilir	Bilgisayar,	15	Adet	Monitör	 120.690

5 Adet Taşınabilir Bilgisayar 24.249

Hardware	Security	Module	Cihaz	Alımı 44.250

3000 Adet Merkez ve Taşra Masaüstü Bilgisayar Alımı 6.900.000

1080	Adet	Yazıcı	ve	800	Adet	Tarayıcı	 2.605.323,62

13 Adet Ultrabook, 20 Adet Dizüstü Bilgisayar Alımı 99.061

Merkezi	Log	Yönetimi	Yazılımı	Alımı 71.921

Depolama Ünitesi (Storage) Alımı 2.358.466

HİZMET ALIMLARI

e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi Kapsamında Hizmet Alımı 7.139.659

e-İmza	Ödemesi 1.455.417,84

Risk Analizi 391.760

VALİLİK ve KAYMAKAMLIKLARA YAPILAN ÖDENEK AKTARIMLARI

Valiliklere Teknik Servis Ekipman Alımı İçin Ödenek Gönderilmesi 650.000

Valiliklere	Ağ	Altyapı	Ödeneği	Gönderilmesi 4.872.951

Valiliklere Donanım Ödeneği Gönderilmesi 710.500

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ

e-İçişleri	Yazılım	Geliştirme	ve	İdamesi	Projesi	Kapsamındaki	Diğer	Sermaye	Giderleri	 821.797

ANKARA İL ÖZEL İDARESİNE ÇEŞİTLİ ALIMLAR İÇİN YAPILAN AKTARIMLAR

Merkez	ve	Valilikler	(Sunucu,	Güvenlik	Duvarı,	Ağ	Donanımları) 1.000.000

Tablet Bilgisayar Alımı 4.350.000

İçişleri	Bilişim	Vizyonu	2023	Projesi	 296.224

TOPLAM 	34.168.140

ÖDENEK  35.000.000

Not:	Valiliklere	Taşra	Ağ	Altyapısı	Yenileme	ve	Güçlendirme	Projesi	kapsamında	gönderilen	¨5.257.000,00	
ödeneğin	¨384.049,00’lik	kısmı	süresi	 içerisinde	kullanılmadığından	tenkis	edilerek	diğer	hizmetlerde	kulla-
nılmıştır.
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•	 e-İçişleri	 anlayışının	 yerleşmesiyle	 bera-
ber,	 kağıt	 üzerinde	 yapılan	 işlemlerin	 elektronik	
ortama	 aktarılması	 ve	 her	 türlü	 analize	 imkân	
tanımasını	 sağlamaya	 yönelik	 kağıt	 işlemlerinin	
kontrol	altına	alınması,	

•	Devlet-vatandaş	 ilişkilerini	 farklı	 bir	 boyu-
ta	taşıyarak		vatandaş	odaklı	hizmet	anlayışının	
yerleşmesinin	sağlanması,

•	 Elektronik	 ortamda	 geliştirilen	 hizmet	 an-
layışının	 standartlaştırılmış	 kalite	 çerçevesinde	
vatandaşlara	ulaştırılması,

•	Artan	hizmet	kalitesinin	yanı	sıra	devletin,	
kamu	hizmetlerinde	vatandaşa	7	gün	24	saat	hiz-
met	esası,	

•	Devlet	hizmetlerinden	yararlanmak	isteyen	
vatandaşların	katılım	sayısının		artırılması,

•	Bakanlığımızca	sunulan	kamu	hizmetlerine	
kolay,	 hızlı,	 rahat	 erişim	 olanağının	 sağlanması	
ve	şeffaflık	anlayışının	hakim	kılınmasıdır.

B- Performans Bilgileri

Başkanlığımızın	2012	yılında	yürüttüğü	pro-
jeler	şunlardır:

a)	e-İçişleri	Yazılım	Geliştirme	ve	İdame	Projesi

b)	İçişleri	Bilişim	Vizyonu	2023	Etüd	Projesi

c)	İş	Sürekliliği	ve	Felaket	Kurtarma	Merkezi	
Projesi	(FKM)

d)	Merkez	 ve	Taşra	Donanım,	Ağ	Altyapısı	
Yenileme	ve	Güçlendirme	Projesi

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Proje Bilgileri

a) e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve 
İdame Projesi 

 Amacı 

•	Her	yıl	Bakanlığımız	üzerinde	yük	oluştu-
ran	kırtasiye	harcamalarının,	e-İçişleri	sisteminin	
benimsenmesiyle	büyük	oranda	düşürülebileceği	
anlayışıyla	harcamalarda	tasarruf	sağlanması,
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e-İçişleri	Projesi	 toplam	56	başvuru	arasın-
dan	kamudan	kamuya	e-Hizmetler	kategorisinde	
eTR	Türkiye	ödülüne	layık	görülmüştür.

Ayrıca	e-İçişleri	Projesi	Birleşmiş	Milletler	ta-
rafından	başarılı	e-Devlet	projelerine	her	yıl	veri-

len	2013	Birleşmiş	Milletler	Kamu	Hizmeti	(United	
Nations	Public	Service	Awards)	ödüllerinde	finale	
yükselmeyi	hak	kazanmış	olup,	son	değerlendir-
meler	devam	etmektedir.

e-İçişleri Projesi eTR Ödülleri
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Modül Yapısı

Birimlerin	 ihtiyaç	ve	 talepleri	doğrultusunda	

geliştirilen	modüller	birim	bazlı	bir	yapıya	sahiptir.	

2012	yılında	geliştirilerek	uygulamaya	alınan	45	

adet	 modül	 ile	 birlikte	 uygulamada	 olan	 modül	

sayısı	 129’a,	 2013	yılı	 proje	planı	 çerçevesinde	

geliştirilerek	 uygulamaya	 alınması	 planlanan	

31	modül	 ile	 birlikte	 toplam	modül	 sayısı	 160’a	

ulaştırılacaktır.

e- İçişleri Modül Dağılımı
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2012 Yılı Modül Çalışmaları
Ortak Modüller
2012	yılı	içerisinde	tüm	kullanıcılara	yönelik	1	adet	ortak	modül	geliştirilmiş,	2	adet	ortak	modül	ise	

güncellenerek	uygulamaya	alınmıştır.

Elektronik	Belge	Yönetim	Sistemi,	Bakanlı-
ğımız	merkez	birimleri,	valilik	ve	kaymakamlıklar	
ile	 il	 özel	 idarelerinin	 temel	 ihtiyaçları	 doğrultu-
sunda,	TS	13298	Elektronik	Belge	Yönetimi	Stan-

dartları	çerçevesinde	geliştirilmiş,	resmi	yazışma	
süreçlerinin	 tümünü	 (evrak	 hazırlama,	 paraf,	
imza,	posta	v.b)	barındıran	e-İmza	ve	mobil	imza	
entegrasyonu	sağlamış	modüldür.

2012	yılı	içerisinde	EBYS’de	bakım	çalışma-
ları	yapılarak	bir	çok	kullanıcı	dostu	uygulamalar	
eklenmiştir.	Bu	çerçevede	yapılan	geliştirme	ça-
lışmalarının	bazıları	aşağıda	açıklanmıştır:

•	Standart	dosya	planı	seçiminin	daha	hızlı	
ve	doğru	bir	 şekilde	 yapılabilmesi	 için	 kullanıcı-
lara	favori	konu	gruplarını	belirleme	imkânı	veril-
miş,	bu	sayede	evrak	kayıt	işlemleri	hızlanmış,

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

BİLİŞİM 
ENVANTERİ 
MODÜLÜ

TOPLANTI 
MODÜLÜ

GENEL AMAÇLI 
FORM-ANKET 
MODÜLÜ .
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EBYS İstatistikleri

•	Genel	evrak	bürosuna	yalnızca	kâğıt	orta-
mında	gidecek	olan	evrakların	 düşmesi	 sağlan-
mış,	böylelikle	personelin	iş	yükü	azaltılmış,

•	Posta	birimlerine	e-İmzalı	evraklar	için	top-
lu	postalama	özelliği	getirilmiş,

•	Evrak	oluşturma	ekranının	kabiliyetleri	art-
tırılarak,	evrak	oluşturma	süreci	hızlandırılmış,

•	 Dağıtım	 planlarına	 şahısların	 eklenmesi	
sağlanmış,

•	Posta	raporu	üzerinde	değişiklikler	yapıla-
rak,	saate,	evrakçı	yetkisine,	posta	tipine	ve	gön-
derilen	birime	göre	gruplu	 rapor	alma	özellikleri	
eklenmiş,

•	Birim	evrak	listeleme	sayfalarında	evrakla-
rın	 geldikleri	 birimlere	 göre	gruplanması	 özelliği	
eklenmiş	ve	birim	evrak	işlemleri	hızlandırılmış,

•	Kullanıcılara	belirledikleri	evrakları	istedik-
leri	tarihlerde	hatırlatacak	olan	evrak	uyarı	özelli-
ği	eklenmiş,

•	 Mobil	 uygulama	 arayüzüne	 bildirimler,	
e-İmzada	bekleyen	evraklar,	görevler,	evrak	geri	
gönderme	ve	gönderme	aşamasında	not	düşme,	
duyurular,	istatistik	sayfaları	eklenmiş,

•	Evrak	hazırlayan	birimlerin	istedikleri	logo-
ları	evraka	eklemeleri	sağlanmıştır.	
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•	 Kalkınma	 Bakanlığı	 tarafından	 yürütül-
mekte	olan	e-Yazışma	Projesi	ile	kamu	kurumları	
arasındaki	 resmi	 yazışmaların	 elektronik	 ortam-
da	yürütülmesini	sağlayacak	ortak	kurallar	setinin	
geliştirilmesi	amaçlanmıştır.	

•	 Proje	 kapsamında	 Cumhurbaşkanlığı,	
Başbakanlık,	Adalet	Bakanlığı,	İçişleri	Bakanlığı,	
Dışişleri	Bakanlığı	ve	Devlet	Arşivleri	Genel	Mü-
dürlüğü	arasında	pilot	uygulama	çalışmaları	de-
vam	etmektedir.	

•	e-Yazışma	Projesi’nin	başından	itibaren	pi-
lot	kurumlardan	biri	olan	İçişleri	Bakanlığı,	proje	
kapsamındaki	her	 türlü	gereksinimi	yerine	getir-
miş,	 gönderilecek	 olan	 paketlerin	 oluşturulması	
için	gerekli	kodlar	yazılmış	ve	test	sayfaları	oluş-
turulmuştur.

KEP sistemi, elektronik belgelerin bir nüs-
hasının,	 tercihe	 bağlı	 olarak,	 güvenli	 ve	 yetkili	
üçüncü	şahıslara	elektronik	ortamda	iletilmesi	ile	
kayıt	altına	alınmasını	ifade	etmektedir.

2011	 Kasım	 ayında	 kurumların	 iletişimini	
sağlayacak	 olan	 ikinci	 aşaması	 için	 platform	 ve	
güvenlik	 standartları	 konusunda	görüşmeler	 ya-
pılmış,	PTT’nin	KEP	sisteminin	iletişim	kanalı	ola-
rak	kullanılmasına	karar	verilmiştir.

2012	yılı	içerisinde	PTT’nin	KEP	Sisteminde	yap-
makta	 olduğu	 hazırlıklar	 büyük	 oranda	 tamam-
lanmış	 olup	 test	 ortamında	 evrak	 paketleri	 sis-
temler	arasında	gönderilebilmektedir.	

e-İçisleri	Projesi	Evrak	Modülü’nün	KEP	 ile	
bütünleştirme	çalışmaları	2012	yılı	 içerisinde	ta-
mamlanmış	olup	diğer	kurumlar	nezdinde	çalış-
malar	devam	etmektedir.	

Test	 çalışmalarının	 akabinde	 çeşitli	 kurum-
ların	 birbirinden	 farklı	 altyapıya	 sahip	Doküman	
Yönetim	 Sistemleri	 birbirine	 entegre	 olacak	 ve	
kurumlar	elektronik	yazışma	yapmaya	hazır	hale	
gelecektir.

e-Yazışma Projesi ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi
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  Otoban Projesi 
•	 Bakanlıkların	 taşra	 teşkilatları	 ile	 yazış-

maları	 valilik	 ve	 kaymakamlıklar	 aracılığıyla	 ya-
pılmaktadır.	 Diğer	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluşları	
tarafından	 oluşturulan	 vali,	 vali	 yardımcısı	 veya	
kaymakam	 imzası	 gerektiren	 evrakların	 elektro-
nik	ortamda	da	sürdürülmesi	gerekmektedir.

•	 Bakanlıkların	 evrak	 trafiğinin	 kesiştiği	 va-
lilik	 ve	 kaymakamlıkların	 tek	 bir	 uygulama	 üze-
rinde	 evrak	 akışını	 sürdürebilmesi	 için	 e-İçişleri	
EBYS	kapsamında	e-İçişleri	Otoban	Projesi	ge-
liştirilmiştir.	

•	Bu	kapsamda	gerekli	analiz	ve	raporlama	
çalışmaları	 tamamlanmış,	pilot	uygulama	olarak	
Kültür	 ve	 Turizm	 Bakanlığı	 ve	 Sağlık	 Bakanlığı	
ile	çalışmalar	başlatılmış,	ilk	dış	testler	başarıyla	
tamamlanmıştır.	Bu	Bakanlıkların	e-İçişleri	siste-
mine	entegrasyon	süreçlerini	tamamlamaları	için	
servis	 geliştirme	 çalışmalarını	 tamamlamaları	
beklenmektedir.	

•	Proje	sayesinde	e-İçişleri	Projesi’ne	entegre	
olan	 kurumların	 giden	 evrakları	 İçişleri	 Bakanlığı	
evrakları	 gibi	 elektronik	 imza	 sürecine	 dahil	 ola-
caktır.	Diğer	Bakanlıkların	kendi	taşra	birimleriyle	
yapmış	 olduğu	 yazışmalarda	 da,	 süreç	 valilikler	
üzerinden	elektronik	olarak	devam	edebilecektir.

Diğer	kurumların	taşra	birimlerinde	oluşturulan	
giden	 evraklar	 vali	 tarafından	 imzalanmak	 üzere	
e-İçişleri	sistemine	düşecek	ve	elektronik	olarak	im-

Diğer	Bakanlıkların	taşra	birimlerine	elektro-
nik	ortamda	gönderdikleri	evraklar	Otoban	Proje-

zalandıktan	sonra	postalanmak	üzere	geldiği	kuru-
ma	geri	dönecektir.	

si	aracılığıyla	valiliklere	ulaşır	ve	otoban	sistemi	
üzerinden	ilgili	birime	havalesi	gerçekleştirilir.

DIŞ KURUM 1

DIŞ KURUM 1
İl Müdürlüğü

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

X İLİ VALİLİĞİ

3-	Vali	İmzasından	
çıkan	evrak	
postalanır

1-	İmza	için 
Valiliğe	gönderilir

Vali	İmzası

2- Elektronik imzalanan 
veri  kuruma geri 

gönderilir

SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

X İLİ VALİLİĞİ

e-Yazışma Otoban

Valilik	Onayı

Giden Evrak Süreci

Gelen Evrak Süreci 
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•	İllerde	ve	merkezde	görev	yapan	Mülki	İdare	Amirlerinin	ve	ataması	İçişleri	Bakanlığınca	
yapılan	genel	idari	hizmet	sınıfındaki	personelin	sicil	ve	terfi	işlemlerinin	elektronik	ortamdan	
izlenmesi	sağlanmıştır.

SİCİL TERFİ VE KIDEM ŞUBESİ MODÜLÜ

•	İçişleri	Bakanlığı	merkez	ve	taşra	teşkilatı	ile	belediyeler	(Büyükşehir	Belediyeleri	hariç)	
ve	 il	özel	 idareleri	personeli	hakkında	soruşturma	açılması,	personele	ceza	verilmesi	 takibi,	
disiplin	evraklarının	sisteme	girilmesi,	raporlanması	ve	takip	edilmesi	sağlanmıştır.

DİSİPLİN VE MORAL ŞUBESİ MODÜLÜ

•	Sınavların	açılması,	ilanı	ve	müracaatların	kabulü,	yazılı	sınav,	mülakat,	atanma,	staj	ve	
Mülki	İdare	Amirlerinin	eğitim	amacıyla	yurtdışına	gönderilmesi	ile	ilgili	iş	ve	işlemlerin	elektro-
nik	ortamda	yapılması	sisteme	eklenmiştir.

KAYMAKAM ADAYLARI ŞUBESİ MODÜLÜ

•	Sözleşmeli	4C	personel	işlemleri	ara	yüzlerinde	iyileştirme,	hizmet	kayıtları	dökümleri	ve	
işlem	uygulamaları	çalışmaları	eklenmişir.

İŞLEMLER ŞUBESİ MODÜLÜ

•	Kararname	uygulaması	ve	ihtiyaçlara	yönelik	yeni	raporlama	ara	yüzleri	geliştirilmiştir.

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA ŞUBESİ MODÜLÜ

•	Kamp	işlemleri	uygulaması	geliştirilmiş,	lojman	uygulamasında	iyileştirme	yapılmıştır.

SOSYAL İŞLER ŞUBESİ MODÜLÜ

Merkez Birim Modülleri
Personel Genel Müdürlüğü Modülleri

2012	yılı	 içerisinde	Personel	Genel	Müdürlüğü	(PGM)	 için	12	adet	modül	geliştirilerek	uygulamaya	
alınmıştır.	Gelen	talepler	doğrultusunda	birçok	PGM	modülünde	bakım	ve	güncelleme	çalışması	yapılmıştır.	
Yapılan	bazı	çalışmalar	aşağıda	belirtilmiştir.

KADRO ŞUBESİ MODÜLÜ

•	Atanma	talepleri,	ÖSYM	işlemleri	için	ara	yüzler	geliştirilmiştir.

•	Kullanıcı	kaydı	olmayan	personelin	talep	işlemlerinin	birim	personel	sorumluları	tarafın-
dan	yapılabilmesi	sağlanmıştır.

İZİN TALEP / TAKİP / ONAY MODÜLÜ
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İller İdaresi Genel Müdürlüğü Modülleri
2012	yılı	içerisinde	İller	İdaresi	Genel	Müdürlüğü	için	Geçici	Köy	Korucuları	Modülü	geliştirilmiş	ve	

uygulamaya	alınmıştır.

•	 e-İçişleri	Projesi	 kapsamında,	 terörle	mücadele	 için	 görevlendirilmiş	 olan	geçici	 köy	
korucuları	ile	ilgili	işlemlerin		elektronik	ortamda	yürütülmesini	sağlayan	modüldür.	

GEÇİCİ KÖY KORUCULARI MODÜLÜ

14	Nisan	 2012	 tarih	 ve	 28264	 sayılı	Resmi	Gazetede	 yayımlanan	 ‘’5510 sayılı Kanunun 4’üncü 
Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik 
Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ’’	gereği	Bakanlığımız	merkez	birimleri	ile	valilik	ve	kaymakamlık	per-
soneline	ve	il	özel	idareleri	genel	sekreterlerine	ait	hizmet	bilgilerinin	Sosyal	Güvenlik	Kurumu’nun	(SGK),	
HİTAP’a	 toplu	olarak	aktarılması	 için	HİTAP	servisi	geliştirilerek	anılan	 tebliğde	belirtilen	1’inci	aşama	
bilgilerinin	aktarım	işlemi	gerçekleştirilmiştir.

Hizmet Takip Programı (HİTAP) Çalışmaları:

•	Eski	modül	yeniden	hazırlanmış,	müracaat	işlemleri	taşra	ile	entegre	çalışacak	şekilde	
tasarlanmıştır.	Mevcut	uygulamalarda	ve	raporlamalarda	iyileştirme	çalışmalarına	gelen	talep-
ler	doğrultusunda	devam	edilmiştir.

•	Müracaat	yeri	ve	olay	yeri	valilik	ve	kaymakamlıkları	tarafından	kullanılan,	ilgili	başvuru-
ların	alınıp,	gerekli	işlemlerinin	yapılarak	PGM’ye	iletilmesi	sağlanmıştır.

•	Kimlik	Paylaşım	Sistemi	V2	servislerinin	PGM	ve	diğer	kurum	içi	birimler	tarafından	sor-
gulanabildiği,	raporlandığı	ve	sorgulama	bilgilerinin	tutulduğu	modül	hazırlanmıştır.

•	Sicil	Terfi	Kıdem	Şubesi	ile	entegre	edilerek	emekliye	ayrılan	personeller	için	emeklilik	
işlemlerinin	yapılabilmesi	sağlanmıştır.

ŞEHİT MALUL ATAMA İŞLEMLERİ MERKEZ MODÜLÜ

ŞEHİT MALUL ATAMA İŞLEMLERİ (TAŞRA) MODÜLÜ

KPS SORGULAMA İŞLEMLERİ MODÜLÜ

EMEKLİ VE TAHSİS ŞUBESİ MODÜLÜ

İDARİ HİZMETLER ŞUBESİ MODÜLÜ

•	İş	süreçlerinin	tanımlanması	ve	mevcut	uygulamadaki	eksikliklerin	giderilmesi	sağlanmıştır.
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Bu	modül	ile;	Geçici	Köy	Korucuları	Sayısı,	Aile	Fertleri	Listesi,	İletişim	Bilgileri,	Görev,	Görev	Yeri	
ve	Görev	Başlangıç	Tarihi	bilgilerinin	kayıt	altına	alınarak	bu	bilgilere	arama	sayfalarından	ulaşılması	ve	
raporlanması	sağlanmıştır.

 � Geçici	Köy	Korucuları	Giyim	Eşya	tanımlama/arama	sayfası	eklenmiştir.

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Modülleri 
Teftiş	Kurulu	Başkanlığı	Modülleri	3	Mülkiye	Başmüfettişinin	katılımıyla	analiz	edilerek	yeni	ihtiyaçlar	

belirlenmiş,	sisteme	giriş	yapan	kullanıcıların	yetkisine	göre,	ilgili	sayfalara	ulaşma	imkânı	sağlanmıştır.	
Yeni	Teftiş	Kurulu	modülleri	Nisan	2012’nin	ilk	haftası	itibariyle	uygulamaya	alınmıştır.

•	Müfettişler	tarafından	elektronik	ortamda,	isimlerine	gönderilen	evrakların	takibinin	yapılma-
sını,	dosyaların	 teslim	alınmasını,	müfettiş	hareket	 takibi	bilgilerinin	girilmesini,	dosyalara	evrak,	
rapor	ve	doküman	eklenmesini,	harcırah-yolluk		işlemlerinin	yapılmasını	sağlayan	modüldür.	

•	Müfettişin	 yürütmekte	 olduğu	 bir	 göreve	 istinaden	 arşivdeki	 dosyaları	 elektronik	 ortamda	
inceleyebilmesini	ve	yaptığı	işlemlerin	ilgili	başkan	yardımcısı	tarafından	takip	edilebilmesini	sağla-
yan	modüldür.	

•	Soruşturma-teftiş	dosyalarının	açılması	ve	sistem	üzerinden	dosyanın	Başkana	ve	ilgili	Mü-
fettişe	havalesi	işlemlerinin	gerçekleştirildiği	modüldür.

•	Yargıtay,	Sayıştay,	Danıştay	tarafından	alınmış	yeni	kararların	kaydedilmesi,	kaydedilen	ka-
rarların	güncellenmesi	ve	kararların	görüntülenmesi	işlemlerinin	yapıldığı	modüldür.

•	Başkan	ya	da	Başkan	yardımcıları	tarafından,	Bakanlık	merkez,	taşra	ve	bağlı	birimlerinde	
yapılacak	inceleme-araştırma,	ön	inceleme	ve	teftiş	programlarının	planlanmasını,	raporlanmasını	
ve	müfettiş	yetkilendirme	işlemlerinin	sistem	üzerinden	yapılmasını	sağlayan	modüldür.

BAŞKANLIK İŞLEMLERİ MODÜLÜ

MÜFETTİŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ

DOSYA ARŞİV İNCELEME İŞLEMLERİ MODÜLÜ

BÜRO İŞLEMLERİ MODÜLÜ

KARARLAR MODÜLÜ

•	Başkan	yardımcıları	görev	dağılımlarının	oluşturulmasını,	müfettişlere	görev	atanmasını	ve	
atanan	 görevlerin	 takip	 edilebilmesini,	müfettiş	 yolluk	 bildirimlerinin	 hazırlanmasını,	müfettişlerin	
hazırladığı	dokümanların	sisteme	kaydedilmesini,	müfettiş	mühür	numaralarının	takibinin	yapılma-
sını	sağlayan	modüldür.

TANIMLAMA İŞLEMLERİ MODÜLÜ
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DIŞ İLİŞKİLER VE PROJELER MODÜLÜ

FAALİYET RAPORLARI VE İSTATİSTİK MODÜLÜ

ÖZEL İDARELER, KÖYLER VE BİRLİKLER MODÜLÜ

MEVZUAT VE STRATEJİ GELİŞTİRME MODÜLÜ

•	Mahalli	İdareler	Genel	Müdürlüğü	Belediye	Hizmetleri	Daire	Başkanlığı	için	geliştirilmiş	olan,	
Daire	Başkanlığı’na	bağlı	Belediye	İşlemleri	Şube	Müdürlüğü,	Teşkilat	Şube	Müdürlüğü,	Belediye	
Şirketleri	ve	İşletmeler	Şube	Müdürlüğü	tarafından	ihale,	borçlanma,	acele	kamulaştırma,	tesis	ve	
belediye	kurma	ve	belediye	ile	ilgili	bilgilere	ulaşılması	ve	kamu	yararı	takip	gibi	işlemlerin	sistem	
üzerinden	yapılmasını	sağlayan	modüldür.

•	Mahalli	 İdareler	Genel	Müdürlüğü	Dış	 İlişkiler	 ve	Projeler	Daire	Başkanlığı’nın	 kardeş	 kent	
kurma,	uluslararası	kuruluşlara	kayıt,	uluslararası	evrak	kayıt	işlemlerinin	yürütülmesi	amacıyla	hazır-
lanmış,	şube	bazlı	ayrılmamış	olup	doğrudan	daire	başkanlığına	yönelik	olan	modüldür.

•	Mahalli	İdareler	Genel	Müdürlüğü	faaliyet	raporlarının	ve	İstatistik	Daire	Başkanlığı	tarafın-
dan	takip	edilen	kaçak	yapı	kontrol,	personel,	seçim	sonuçları,	köy	nüfus	ve	birlik	bilgilerinin	sistem-
de	tutulması	amacıyla	hazırlanmış	olan	modüldür.

•	Özel	İdareler	Köyler	ve	Birlikler	Daire	Başkanlığı’na	bağlı	Özel	İdare	İşlemler	Şube	Müdür-
lüğü,	Birlikler	Şube	Müdürlüğü	ve	Köyler	Şube	Müdürlüğü	 tarafından	 ihale,	birlik,	köy	ve	muhtar	
bilgileri	ve	geçici	köy	korucu	bilgilerinin	takibinin	yapılması	için	hazırlanmış	olan	modüldür.

•	Mevzuat	ve	Strateji	Geliştirme	Daire	Başkanlığı’na	bağlı	Mevzuat	Geliştirme	Şube	Müdür-
lüğü,	Standart	Strateji	Geliştirme	Şube	Müdürlüğü	ve	Bütçe	 İdari	 İşler	Şube	Müdürlüğü’ne	bağlı	
personelin	mesai	ve	görev	belirleme	işlemlerinin	ve	MİGM‘ne	gelen	soru	önergeleri	ve	MİGM’den	
istenilen	görüş	bilgilerine	dair	işlemlerin	gerçekleştirilmesi	için	hazırlanmış	olan	modüldür.	

BELEDİYE HİZMETLERİ MODÜLÜ

Mahalli İdareler Genel Müdürülüğü Modülleri 
2012	yılında	yapılan	geliştirmeler	sonucunda	Mahalli	İdareler	Genel	Müdürlüğü	için;		“Belediye	Hiz-

metleri,	Dış	İlişkiler	Proje,	Faaliyet	Raporları	ve	İstatistik,	Özel	İdare	Köyler	ve	Birlikler,	Mevzuat	ve	Stra-
teji	Geliştirme,	Personel	ve	Eğitim	Hizmetleri’’		modülleri	uygulamaya	alınmıştır.

İnceleme	Soruşturma	ve		Kontrolörler	modüllerinin	entegre	şekilde	çalışmasına	olanak	sağlayacak	
yapının	 oluşturulması	 ve	 sistem	 üzerinden	 dosya	 takiplerinin	 yapılabilmesi	 için	 tasarlanan	 çalışmalar	
2013	yılı	içerisinde	tamamlanacaktır.	.	
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Hukuk Müşavirliği  Modülleri
Yapılan	analiz	çalışmaları	neticesinde	Muhakemat	sayfaları,	Mevzuat-Görüş	sayfaları	ve	Tazminat	

Bürosu	sayfaları	üzerinde	iş	akışını	kolaylaştıracak	güncellemeler	yapılmış,	4483	sayılı	Kanun	uygula-
malarına	ait	iş	akışları	yeniden	oluşturulmuş	ve		Adres	Sorgulama	Sistemi	Hukuk	Müşavirliği	sayfasına	
entegre	edilmiştir.

PERSONEL VE EĞİTİM HİZMETLERİ MODÜLÜ

•	Personel	ve	Eğitim	Hizmetleri	Daire	Başkanlığı’na	bağlı	birimler	tarafından	yürütülen	Genel	
Sekreter	kadro	ataması,	Özel	Kalem	izin	talebi,	kamu	istihdamı	ve	görevde	yükselme	unvan	deği-
şikliği	bilgilerinin	kayıt	ve	takip	edilebilmesini	sağlayan	modüldür.

MUHAKEMAT

•	İdari	yargı	mercileri	nezdinde	açılan	ve	Bakanlığın	taraf	olduğu	davaların	dosya	kayıtlarının	
e-İçişleri	üzerinde	tutulmasını	sağlamaktadır.	Modül	üzerinde	dava	dosyası	üst	bilgileri	girildikten	
sonra,	dava	tarafları,	dava	sefahatleri,	dava	esas	değişiklikleri,	kararlar	(temyiz,	1.YD	Kararı,	karar	
düzeltme),	 davaya	atanmış	 vekiller,	 yapılan	duruşmalar,	 ödeme	bilgisi,	 görsel	 veriler,	 dava	 rücu	
aşamaları	ve	ilgili	diğer	dava	dosyası	bilgileri	tutulmaktadır.

MEVZUAT VE GÖRÜŞLER

•	Memur	ve	diğer	kamu	personeli	yargılama	sonuçlarına	bağlı	olarak;	Bakanlık	iç	veya	dış	ku-
rumlarından	gelen	soruşturma	yazılarının	ve	ilgili	dosya	bilgilerinin	Hukuk	Müşavirliği’ne	ulaşması	
itibariyle	dosya	kaydı	açılır.	Dosya	kaydına	bağlı	olarak,	dosyayla	ilgili	evrak	bilgisi,	kişi	bilgisi,	il/ilçe	
bilgisi,	Bakan	kararı,	suç,	karar	türü,	dosya	durumu,	itiraz	bilgisi	ve	ek	dosya	bilgileri	tutulur.

4483

•	Memur	ve	diğer	kamu	personeli	yargılama	sonuçlarına	bağlı	olarak;	Bakanlık	iç	veya	dış	ku-
rumlarından	gelen	 soruşturma	yazılarının	 ve	 ilgili	 dosya	bilgilerinin	Hukuk	Müşavirliği’ne	ulaşması	
itibariyle	açılan	dosya	kaydına	bağlı	olarak,	dosyayla	ilgili	evrak	bilgisi,	kişi	bilgisi,	il/ilçe	bilgisi,	bakan	
kararı,	suç,	karar	türü,	dosya	durumu,	itiraz	bilgisi	ve	ek	dosya	bilgileri	tutulur.

TAZMİNAT

PARAMETRELER

•	Muhakemat	Modülü	üzerinden	girişleri	yapılan	dava	dosya	bilgilerini	 içeren	kayıtlardaki	 taz-
minat	bilgileri	ve	avukatlık	ücretleri	bilgilerinin	elektronik	ortamda	tutulmasını	sağlamaktadır.	Modül	
üzerinde	avukatlık	ücret	oranları	ve	tazminat	faiz	oranları	belirlenmektedir.

•	Hukuk	Müşavirliği	modüllerinin	kayıt	işlemleri	sırasında	gerekli	olan	parametrelerin	tanımlan-
masını	sağlamaktadır.
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DAVA TAKİP

•	Hukuk	Müşavirliği	tarafından	bilgi,	belge	istemi	nedeniyle	dava	dosyalarının	ilgili	valiliğe	elekt-
ronik	ortamda	gönderilmesini,	aynı	zamanda	valiliklerin	birimlerine	açılan	davaların	takip	ve	istatistiği-
nin	alınmasını	sağlayan	modüldür.

İSTATİSTİK

•	Mevcut	modül	üzerinde	muhakemat	dava	dosya	rücu	bilgileri	ve	ödeme	bilgileri	istatistiği	tutul-
maktadır.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Modülleri 
Yapılan	 analizler	 sonucunda	Protokol	 kayıtlarının	 ve	 bilgi	 notlarının	 elektronik	 ortamda	 tutulması	

amacıyla	Protokoller	(Uluslararası	Anlaşmalar)	Modülü	geliştirilmiştir.	

Başkanlık	projelerinin	kayıtlarının	sistemde	tutulması	 için	geliştirilen	Projeler	Modülü	 ise	2012	yılı	
Ekim	ayı	içerisinde	uygulamaya	alınmıştır.

PROTOKOLLER

BİLGİ GÜVENLİĞİ

•	Bakanlığımız	ve	bağlı	 kuruluşlarının	 taraf	olduğu	anlaşma,	 sözleşme	ve	uluslararası	nitelik	
kazanmış	protokollerin,	Barışı	Destekleme	ve	Koruma	(BDK)	Misyonları	ve	diğer	uluslararası	kuru-
luşlar	bünyesindeki	görevlendirmelerin	ve	Bakanlığın	uluslararası	kuruluşlar	bünyesindeki	dönemsel	
toplantı	ve	katılımlar	ile	ilgili	kayıtların	girilmesini	sağlayan	modüldür.

•	Projelerde	meydana	gelebilecek	güvenlik	ihlallerine	veya	bilgisayar	güvenlik	olaylarına	ilişkin	
delillerin	toplanması,	analizinin	yapılması	ve	rapor	hazırlanması;	projelerde	işlenen,	kaydedilen	ve	
saklanan	verilerin	güvenliğinin	sağlanması	amacıyla	sistem	üzerindeki	kullanıcı,	sunucu,	ağ,	uy-
gulama,	veri	 tabanı	ve	güvenlik	donanımı	kayıtlarının	toplanması,	takip	ve	analizinin	yapılmasını	
sağlayan	modüldür.

PROJELER

•	Bakanlık	bünyesinde	yürütülen	projelerin	detay	bilgilerinin	elektronik	ortamda	tutulması	ve	ista-
tistiki	raporların	alınmasını	sağlayan	modüldür.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Modülleri
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•	Birliklerden	gelen	kararların	kaydedildiği	defterdir.

•	İdari	yaptırım	cezalarının	kaydedildiği	defterdir.

KÖY BİLGİ FORMU

•	Köy	detay	bilgilerinin	saklandığı	formdur.

BİRLİK KARARLARI DEFTERİ

İDARİ YAPTIRIMLAR KARAR DEFTERİ

Valilik-Kaymakamlık Birim Modülleri
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

Yerel Yönetim Modülleri
5018	sayılı	Kamu	Mali	Yönetimi	ve	Kontrol	Kanununa	istinaden	il	özel	 idarelerinin	bütün	 iş	ve	 iş-

lemlerini	kapsayan	Mali	Yaşam	Döngüsü	unsurlarının	entegre	bir	şekilde	çalışması	amacıyla	geliştirilen	
modüller	setidir.

İl	özel	idarelerinin	ihtiyaçlarına	yönelik	olarak	5018	sayılı	Kanuna	istinaden	kurulması	planlanan	Mali	
Yaşam	Döngüsü	planlama,	uygulama,	izleme	ve	denetim	süreçlerini	kapsar;

Planlama Uygulama
İzleme ve
Denetim

• Stratejik Plan
• Projeler

• Bütçe
• Gelir

Faaliyet
Raporu

İl Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

Gelir	 ve	 gider	 bütçelerinin	 analitik	 bütçe	 sitemine	 göre	 hazırlanması,	 kesin	
hesabın	 çıkarılması,	 hesap	 ve	 kayıt	 düzeninde	 şeffaflık	 ve	 tekdüzenin	
sağlanması,	 bütün	 işlemlerin	 kayıt	 altına	 alınması,uluslararası	 standartlara	
uygun	 olarak	 yönetimin	 ve	 ilgili	 diğer	 kişilerin	 bilgi	 ihtiyaçlarını	 karşılayacak	
şekilde	hazırlanmasını	ve	raporlanmasını	sağlayan	modüldür.

ANALİTİK
MUHASEBE
MODÜLÜ
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e-İçişleri	Projesi	öncelikle	kurum	içi	otomas-
yonu	sağlamış	ve	projenin	kurumlar	arası	enteg-
re	 edilmesiyle	 birlikte	 ihtiyaç	 duyulan	 uygulama	
ve	 verileri	 daha	 çok	 sayıda	 kurum	 ve	 personel	
tarafından	kullanılmasının	yolunu	açmıştır.

Vatandaş,	 imzalı	 başvurusunu	 idareye	 tes-
lim	ederek,	internet	üzerinden	takip	için	evrak	ve	
tarih	numarası	alabilir	ve	www.turkiye.gov.tr	adre-
sinden	bu	tarih	ve	sayı	ile	başvuru	takibini	yapa-
bilir.	Bu	işlem	için	elektronik	imza	veya	e-Devlet	
şifresi	kullanılması	yeterlidir.

-	Taşınmaz	Mal	Zilyetliğine	Yapılan	Tecavüz-
lerin Önlenmesi 

-	Memurlar	 ile	Diğer	Kamu	Görevlileri	Hak-
kında	Yapılan	Şikayetlerin	Değerlendirilmesi

-	Muhtaç	Memur	Yakınları	Başvuru	Takibi

-	Şehit	Aileleri	ve	Gazilere	Yönelik	İş	ve	İş-
lemler

Bilgi Edinme

İnsan Hakları

e-Dilekçe

e-Randevu

Başvuru Takibi

Vatandaşların,	4982	sayılı	Bilgi	Edinme	Hakkı	Kanunu	gereğince	
Bilgi	Edinme	Başvurularını	online	olarak	yapabileceği	ve	takip	edebile-
ceği	modüldür.

Vatandaşların	insan	hakları	ile	ilgili	müracaatlarını	online	olarak	ya-
pabilecekleri	ve	başvurularını	takip	edebilecekleri	modüldür.

3071	Dilekçe	Kanununa	göre	vatandaşların	online	olarak	dilekçe	
gönderebileceği	ve	takip	edebileceği	modüldür.

	Vatandaşların	Bakanlık	merkez	ve	taşra	birimlerinden	online	ola-
rak	randevu	talep	edebileceği	modüldür.

Kaymakam	Adayları	Başvurusu,	Şehit	Yakınları	ve	Gazilerin	 İş	 İs-
tihdamı,	Muhtaç	Memur	Yakınları	Başvuru	Takip,	Dul	ve	Yetim	Muhtaçlık	
Başvurusu	Takibi,	Muhtaç	Asker	Ailesi	Başvuru	Takip	Modülüdür.

İnternet Üzerinden Takibi Yapılabilecek Vatandaş Odaklı Hizmetler

Vatandaş Odaklı Hizmetler
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e-İçişleri	 veri	 tabanında	 kayıt	 altına	 alınan	
veriler	 talep	 durumunda	 diğer	 kamu	 kurum	 ve	
kuruluşlarıyla	web	servis	üzerinden	anlık	olarak	

paylaşılmaktadır.	Aşağıda	veri	alış	verişi	yapılan	
kurumlar	ve	yapılan	veri	transferleri	gösterilmiştir.

Kurumlar Arası Otomasyon

Başta	 EBYS	 olmak	 üzere	 e-İçişleri	 kapsa-
mında	 geliştirilen	 ve	 diğer	 kamu	 kurumları	 için	
benzer	 uygulamaları	 içereceği	 düşünülen	 mo-
düllere	ait	 kodlar	ve	arayüzler	 talep	eden	kamu	
kurumlarına	bedelsiz	verilmekte	ve	ihtiyaç	duyu-
lan	teknik	destek	sağlanmaktadır.	Bugüne	kadar	
e-İçişleri	Projesi	yazılım	kodları	beş	(5)	ayrı	Ba-
kanlık	ve	kamu	kuruluşu	ile	paylaşılmış,	bu	çerçe-
vede	2012	yılında	Sakarya	Büyükşehir	Belediyesi	

Su	ve	Kanalizasyon	İdaresi	Genel	Müdürlüğü’ne	
bedelsiz	 olarak	 verilmiş,	 yazılım	 paylaşımında	
bulunulan	 tüm	 kurumlara	 gerekli	 kurulumu	 sağ-
lanmış,	 eğitimler	 verilmiş	 ve	 kurulum	 sonrası	
kontrollere	ve	desteklere	devam	edilmiştir.

Bu	 sayede	 e-İçişleri,	 Ülkemizin	 e-dönüşü-
münde	üstüne	düşen	görevi	yerine	getirmeye	de-
vam	etmiştir.

Diğer Kamu Kurumları ile Yazılım Paylaşımı
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e- İçişlerinde Mobil Uygulamalar 

•	e-İçişleri	mobil	uygulaması,	e-İçişleri	kap-
samındaki	 hizmetlerin	 kesintisiz	 olarak	 devam	
etmesini	 sağlamak	 amacıyla	 Başkanlığımızca	
geliştirilerek	2011	Haziran	ayı	başından	 itibaren	
kullanılmaya	başlanmıştır.

•	Bu	uygulama	ile,	Bakanlığımız	merkez	ve	
taşra	teşkilatında	görev	yapan	personelin	ve	üst	
düzey	 yöneticilerin	 internet	 bağlantısı	 olan	 bir	
akıllı	telefon	ile	e-İçişleri	uygulamalarına	ulaşma-
ları	mümkün	hale	gelmiştir.	

•	2012	yılında	“e-İçişleri	Mobil”	uygulamasın-
da	evrak	(paraf	ve	imzalama,	içerik	okuma,	geri	
gönderme,	bildirimler	ve	görevler)	rehber,	ajanda-
randevu,	birim	seçimi	sayfaları	hizmete	açılmıştır.

Bu	 uygulama	 aracılığıyla	 kullanıcıların	 izin	
işlemleri,	 bilgilerim	menüsü,	 duyurular,	 şifre	 de-
ğiştirme,	 personel	 arama	 gibi	 e-İçişleri	 Projesi	
sayfalarını	da	kullanmaları	sağlanacaktır.

1- Mobil İmza
İşlemi

5- M
obil İm

za
İşlem

i

4- Parmak İzi
Bilgisi

Mobil e-İçişleri
veya

e-İçişleri Projesi

e-İçişleri Kıllanıcısı

2- Mobil İmza
İsteği

Mobil İmza
Hizmet Sağlayıcı

3- İmza İşlemi ve Parmak İzi Bilgisi

6- İmza Onay İşlemi

7- İmzalandı Bilgisi
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e-İmza 

Herhangi	 bir	 elektronik	 veriye	 eklenen	 ve	
kimlik	doğrulama	amacıyla	kullanılan	bir	elektro-
nik	veridir.

e-İçişleri Projesi’nde e-İmza

e-İçişleri	Projesi’nin	uygulanmasında	ihtiyaç	
duyulan	e-İmza	kullanımına	01.09.2010	 tarih	 iti-

2012	yılı	 içerisinde	bütün	evrakların	%94’ü	e-İmza	 ile	 imzalanmış	olup	e-İmzalı	 paraf	oranı	%72	

olarak	belirlenmiştir.	

bariyle	merkez	birim	ve	seçilen		11	ilde	pilot	uygu-
lamaya	 başlanılmış	 olup,	 01.12.2010	 tarihinden	
itibaren	uygulamaya	alınarak	Merkez	Birimler,	81	
İl	Valiliği	ve	81	İl	Özel	İdaresi	olmak	üzere	tama-
mında	kullanılmaya	başlanmıştır.

31.12.2012 tarihine	kadar	ilk	başvuru	ve	ye-
nileme olmak üzere toplam 38.788	sipariş	açılmış	
ve 37.557	adet	sertifika	üretilmiştir. 

e-İmza Kullanım Oranları
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e-İmza 2012 Yılı Çalışmaları

•	Sertifikaların	 içerisindeki	UPN	(User	Prin-
ciple	Name)	alanının	KamuSM	 tarafından	eksik	
basılması	 nedeniyle	 sertifikalı	 girişlerden	 sonra	
e-posta	 kutusuna	 erişemeyen	 19.064	 kullanıcı	
tespit	edilmiş	ve	kendilerine	yeni	giriş	sertifikaları	
gönderilmiştir.	Çalışma	 tamamlanmış	olup	 serti-
fikalı	 girişlerde	 e-posta	 kutusuna	 erişim	 sorunu	
giderilmiştir.

•	 GSM	 operatörleri	 ve	 KamuSM	 ile	 mobil	
imza	 (m-İmza)	görüşmeleri	 yapılmış	olup,	görü-
şülen	gsm	operatörlerinden	biri	ile	m-İmza	kulla-
nımına	başlanmıştır.	2013	yılı	Nisan	ayında	diğer	
gsm operatörleri ile entegrasyonun tamamlanma-
sı	ve	uygulamaya	başlanılması	planlanmaktadır.

•	 Kullanmakta	 olduğumuz	 SHA-1	 (Security	
Hess	Algorithm)	 özetleme	 algoritmasından	 Bilgi	
Teknolojileri	ve	İletişim	Kurumu	(BTK)’nun	tavsi-
yesi	üzerine	SHA256	özetleme	algoritmasına	ge-
çilmiş	ve	güvenlik	standardı	arttırılmıştır.

•	BES	(Basic	Electronic	Signature)	tipi	imza-
dan	ES-XLONG	(Extended	Long	Electronic	Sig-
nature)	 tipi	 imzaya	 geçilmiş	 ve	 zaman	 damgalı	
e-İmza	kullanılmaya	başlanmıştır.

•	Kayıtçı	ve	yerinde	üretim	konuları	incelen-
miş,	 taşrada	gerçekleştirilmesi	gereken	acil	üre-
timler	 için	 hangi	 adımların	 izlenmesi	 gerektiğiy-
le	 ilgili	 genelge	 çalışmalarında	 sona	 gelinmiştir.	
KamuSM’nin	BTK’dan	alacağı	kayıtçı	uygulama-
sı	onayı	beklenmektedir.	2013	Yılı	Haziran-Tem-
muz	aylarında	 tüm	valiliklerimizde	acil	 durumlar	

için	yerinde	e-İmza	üretimi	uygulamasının	başla-
ması	planlanmaktadır.

•	Başkanlığımızca	düzenlenen	e-İçişleri	Pro-
jesi	 eğitimlerinde	 e-İmza	 eğitimleri	 verilmiş	 ve	
personelimizin	 bu	 konuda	 bilgi	 sahibi	 olmaları	
sağlanmıştır.

•	Kullanıcılarımızın	e-İmza	cihazlarını	daha	
rahat	kullanabilmeleri	için	gerekli	her	konuda	yar-
dım	dokümanları	hazırlanmış	ve	kullanıcılarımıza	
duyurulmuştur.

•	Kullanıcılarımızın	karşılaştığı	problemler	ti-
tizlikle	incelenmiş,	gerektiğinde	uzaktan	bağlantı	
yoluyla	 sorunlar	 giderilmiştir.	 Kullanıcı	 hatasın-
dan	kaynaklanmayan	durumlarda	 ise	gerekli	 bi-
rimler	 ile	koordineli	olarak	sorunun	tespit	ve	çö-
zümü	sağlanmıştır.
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2012	 yılı	 Eylül	 ayından	 itibaren	 kullanım	
süresi	 3	 yıl	 olan	 sertifikaların	 kullanım	 sürele-
ri	 dolmaya	 başladığından	 yenileme	 başvuruları	
başlamış	olup	3	aylık	süre	içinde	3616	yenileme	

başvurusu	 yapılmıştır.	 KamuSM’ye	 gönderilen	
toplam	başvuru	sayısı	ise	8615	olarak	tespit	edil-
miştir.

Bilişim	 teknolojileri	 altyapısına	 sahip	 orga-
nizasyonların	muhtelif	verilerinin	birbirleri	 ile	en-
tegrasyonu	 aracılığıyla	 analiz	 eden	 ve	 dinamik	
bir	şekilde	istenilen	amaca	yönelik	raporlayan	ya-
zılım,	donanım	ve	personel	kaynağının	bir	bütün	
olarak	kullanılmasını	sağlayan	yapıdır.

İş	Zekâsı	ve	Karar	Destek	Sistemleri	çalış-
maları	 kapsamında	 altyapı	 çalışmaları	 yapılmış	

olup,	tasarım	ve	raporlama	çalışmaları	sürdürül-
mektedir.	Bu	kapsamda	Başkanlığımızca	hizmet	
veren	servislere	ait	veriler	üzerinde,	İş	Zekâsına	
temel	oluşturacak	veri	aktarım,	veri	boyutlandır-
ma,	 veri	 raporlama	 süreçlerine	modül	 ve	 servis	
bazında	devam	edilmektedir.

2012 Yılı Başvuru Durumları

İş Zekâsı ve Karar Destek Sistemleri (Business Intelligence)

İŞ ZEKÂSI BİLEŞENLERİ
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Bilişim Envanter Modülü

İş	Zekâsı	kapsamında	mevcut	bilişim	envan-
terinin	tespit	edilmesi	ve	gelecek	dönemde	oluşa-
bilecek	 ihtiyaçlara	ait	 bilgiler	üretilerek	envanter	
raporlarının	hazırlanması	sağlanmıştır.

EBYS Modülü

İş	 Zekâsı	 kapsamında,	 sistemde	 işlem	 gö-
ren	tüm	elektronik	evraklara	ait	bilgilerin	kullanıcı	
ve	birim	bazında	gün,	ay	ve	yıl	olarak	raporlan-
ması	sağlanmıştır.	

Tüm Modüllere Ait Kullanım İstatistikleri

İş	Zekâsı	kapsamında,		sistemde	kullanılan	
modüller	 üzerinde	 yapılan	 tüm	 işlemlerin	 rapor-

lanması	 sağlanmış	 ve	 modüllerin	 kullanım	 yo-
ğunlukları	belirlenmiştir.

Personel,	Valilik	Kaymakamlık,	Teftiş	Kuru-
lu,	Hukuk	Müşavirliği,	Yerel	Yönetim	Modülleri	ve	
diğer	modüller	üzerinde	yapılan	işlemlerin	detaylı	
bir	şekilde	raporlanması	sağlanacaktır.

Bu	 kapsamda	 hazırlanan	 raporlar	 kulla-
nılarak	 ileriye	 yönelik	 büyüme	 planlamaları	 ve	
güncellemeleri	 hızlı	 ve	doğru	bir	 şekilde	 yapıla-
bilmektedir.	Yönetici	ve	kullanıcılar	için	periyodik	
olarak	 eğitimler	 verilmiş	 olup,	 yakın	 dönemde	
portal	üzerinde	yetki	düzeylerine	göre	hazırlanan	
kullanıcı	 panelleri	 ve	 raporlama	 ara	 yüzlerinin	
kullanıma	açılması	planlanmaktadır.

İş Zekâsı Raporlarının Hazırlandığı e-İçişleri Modülleri

T.C. İçişleri Bakanlığı İş Zekâsı T.C. İçişleri Bakanlığı İş Zekâsı
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2013 yılında Planlanan İş Zekâsı 
Uygulamaları

Tüm	kullanıcıların	performanslı	bir	şekilde	İş	
Zekâsı	raporlamalarından		aktif	olarak	faydalana-
bilmesi	 için	2013	yılı	 içerisinde	2	adet	 İş	Zekâsı	
donanımının	(Massively	Parallel	Processing	App-
liance)	alımı	planlanmıştır.

b) e-İçişleri Bilişim Vizyonu 2023 
Etüd Projesi

İçişleri	Bilişim	Vizyonu	2023	Projesi,	Bakan-
lığımızın	2023	yılına	kadar	bilişim	vizyonunu	be-
lirlemek,	bilgi	ve	iletişim	teknolojileri	alanında	ihti-
yaç	duyulan	faaliyetleri	desteklemek	için	merkez	

ve	taşra	teşkilatında	gerçekleştirilecek	donanım,	
yazılım	ve	ağ	altyapısı	yatırımlarının	finansal	ve	
teknik	açıdan	en	doğru	çözümünü	üretmek	ama-
cıyla	 2023	 yılı	 hedeflenerek	 kısa,	 orta	 ve	 uzun	
vadelere	göre	belirlenmesi	amacıyla	bir	 fizibilite	
raporunun	oluşturulmasıdır.

Geleceğe	yönelik	yazılım,	donanım	ve	ileti-
şim	mimarisi	 alternatiflerinin	 ortaya	 konması	 ve		
uygun	mimari	önerisi	kapsamında		yapılacak	ça-
lışmalar	ile	Dünyada	yenilenen	ve	sürekli	gelişen	
bilişim	teknolojilerinin,	Bakanlığımız	faaliyetlerinin	
sunulmasına	katkı	sağlamak	amacıyla	standart-
laşmış,	yönetilebilir	ve	maliyeti	azaltan	alternatif	
ve	akılcı	çözümlerin	araştırılması	hedeflenmiştir.
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İçişleri Bilişim Vizyonu 2023 
Projesi Kapsamında Araştırma ve 
İncelemesi Yapılacak Konular;

• İçişleri Bakanlığı e-Arşiv Uygulamaları 

	 Ü	 Dokümanlara	 erişimde	 gerek	 İçişleri	
Bakanlığı	içerisinde	gerekse	de	diğer	bakanlıklar	
düzeyinde	 nasıl	 bir	 arşiv	 politikası	 belirlenmeli,	
canlı	 evrakların	 arşivlenmesinde	 ve	 kâğıt	 orta-
mında	saklanmakta	olan	arşivlerin	elektronik	or-
tama	aktarılmasında	hangi	teknikler	kullanılması	
gerektiği	hususunun	araştırılması.	

 Ü	Bu	çerçevede	en	iyi	arşiv	politikasının	
belirlenmesi	 için	yurtiçi	ve	yurtdışı	örneklerin	 in-
celenmesi,	 teknolojik	 gelişmeler	 de	 göz	 önüne	
alınarak	değerlendirilmesi.		

• Kamu Kurumlarının Merkez ve Taşra 
Teşkilatlarının Elektronik Belge Yönetim 
Sistemlerinin Entegrasyonu

 Ü	 İçişleri	 Bakanlığı	 bağlı	 kuruluşları	 ile	
EBYS’nin	entegrasyonu	noktasında	güvenlik	hu-
susu	da	ön	plana	alınarak	nasıl	bir	yol	izlenmeli?

 Ü	Halen	bazı	Bakanlıkların	merkez	teşki-
latları	kendi	aralarında	elektronik	ortamda	doğru-
dan	yazışmaktadırlar.	Ancak	 taşra	 teşkilatları	 ile	
yazışma	söz	konusu	olduğu	takdirde	“il	yönetim	
sistemi”nin	 gereği	 olarak	 bakanlıklar	 valilik	 ve	
kaymakamlıklar	 aracılığıyla	 yazışmaktadır.	 Bu	
noktada	e-İçişleri	Projesi	diğer	bakanlıkların	do-
küman yönetim sistemlerinin vali ve kaymakam-
ların	havale,	onay	ve	imzasına	sunulması	nokta-
sında	otoban	görevi	üstlenebilir.	Bu	durumda	söz	
konusu	evraklar	vali	ve	kaymakamın	her	an	erişe-
bilmesini	sağlamak	amacıyla	hangi	veri	 tabanın-
da	saklanacaktır?	Verilerin	erişilebilirliği,	mükerrer	
kayıtların	 önlenmesi	 ve	 maliyetlerin	 azaltılması	
amacıyla	en	doğru	teknik	çözüm	nedir?

• e-Devlet dönüşümünde bilgi akışının 
sağlanması esnasında verilerin gizliliği, bü-
tünlüğü, erişilebilirliği ve en uygun maliyet 
için gerekli sistem mimarisi web tabanlı mı, 
masaüstü mü olmalı? Bu sistem dışarıdan 
erişime kapalı mı açık mı çalıştırılmalı? 

 Ü	 Elektronik	 hizmetlerin	 gerek	 vatan-
daşa	gerekse	özel	sektöre	yansıtılmasında	bilgi	
akışının	doğru	ve	güvenli	bir	şekilde	sağlanması	
için	uygun	teknolojiler	nelerdir?	Hangi	yöntemler	
izlenmelidir?

• İçişleri Bakanlığı ortak ağ altyapısı ne 
şekilde oluşturulmalıdır?  

• İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı, 
bağlı birimleri ve taşra teşkilatı elektronik 
ortamda haberleşebilmek amacıyla fark-
lı ağlar kullanmaktadır. Diğer bakanlıklar 
taşra teşkilatları ile entegrasyon amacıyla 
benzer çalışmalar yürütmektedir. Bu da mü-
kerrer, yüksek maliyetli ve entegrasyondan 
uzak yapılar ortaya çıkarmaktadır. Öncelikli 
olarak İçişleri Bakanlığı’nın kendi içerisinde 
ve akabinde diğer bakanlıklar ile entegras-
yonunda nasıl bir ağ altyapısı tasarlanmalı 
ve uygulanmalıdır? 

• Mevcut yazılımların gelişmiş kod tek-
nolojisi, kalite ve standartları ile uyumlulu-
ğu, uzun vadede kullanılabilirliği, güvenlik, 
risk değerlendirme ve performans süreçleri 
yönetimi için hangi teknikler kullanılmalıdır? 

• Bakanlık Birimlerinin iş sürekliliğin 
sağlanması için izlenecek yöntemler, ayrı 
ayrı kurulmuş Veri Yedekleme Merkezlerinin 
tek çatı altında toplanmasına yönelik kuru-
lum ve yönetim süreçleri neler olmalıdır? 
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• Karar Destek Mekanizmalarının oluş-
turulabilmesi için BİD projeleri iş zekâsı uy-
gulamaları kapsamında elde edilecek olan 
raporlamalar, performans ölçüm modelleri 
ve kurumsal kaynak yönetimi araçları ne 
şekilde kullanılabilir? Alternatif veri tabanı 
mimarileri ve bu mimarilere uygun dona-
nım-yazılım çözümleri nelerdir?

• Kurumlar arası veri paylaşımı ve ileti-
şimini yönetecek, tüm elektronik hizmetleri 
merkezileştirecek bir kurumun tesis edilme-
si ne gibi faydalar sağlar? Bu bağlamda ku-
rulabilecek Kamu Bulut yapısının özellikleri 
ne olmalıdır? İşletimi nasıl gerçekleştirilme-
lidir? 

• Kamu kurumları merkez ve taşra bi-
rimlerinde kullanılabilecek daha düşük ma-
liyetli, ölçeklenebilir ve yönetilebilir dona-
nım alternatifleri nelerdir? Bu alternatiflerin 
hayata geçirilebilmesi için teknik altyapıda 
nasıl değişikler yapılmalıdır?

 Ü	 Kamu	Bilgi	 Paylaşım	Sistemi	 (Public	
Information	Sharing	System)	konusunda	başarılı	
örneklerin	 incelenerek	 Bakanlığımız	 için	 uygun	
modelin	 tespit	edilmesi	ve	diğer	kurum	ve	kuru-
luşlar	 ile	entegrasyonun	sağlanması	 için	gerekli	
kriterler,	aşama	ve	risklerin	belirlenmesi.

• Akıllı kartlar ile ilgili olarak altyapıya 
yönelik politikaların belirlenmesi.

• MOBESE, Acil Çağrı Merkezleri, Valilik 
Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin kullan-
makta olduğu güvenlik sistemlerinin enteg-
rasyonu ve standardizasyonu nasıl sağla-
nabilir?

• İçişleri Bakanlığı’nın kendi e-İmza alt-
yapısını kurabilmesi için EGM tarafından 
yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi

c) İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma 
Merkezi Projesi  (FKM)

İş	Sürekliliği	 ve	Felaket	Kurtarma	Merkezi-
nin	 Kurulması	 Projesi	 Bakanlığımız	 merkez	 ve	
taşra	teşkilatının	tüm	iş	ve	işlemlerinin	elektronik	
ortamda	yapılması	sonucu	oluşan	canlı	arşiv	ve-
rilerinin	herhangi	bir	 felaket	durumunda	yeniden	
kullanılabilmesi	 için	 gerekli	 sistemin	 kurulması	
projesidir.	

Proje kapsamında,	 kurulumun	 yapılacağı	
alanda	 inşaat	 işleri	 tamamlanmış,	 sunucu,	 veri	
depolama	ünitesi	ve	ağ	altyapısı	donanımlarının	
fiziki	kurulumları	ile	birlikte	işletim	sistemleri	kuru-
lumları	tamamlanmıştır.	Yönetim	yazılımları	kuru-
lumlarının	tamamlanmasından	sonra	replikasyon	
testleri	yapılmıştır.	İş	Sürekliliği	ve	Felaket	Kurtar-
ma	Merkezi	işinin	kontrol	görevi	alanında	uzman	
bir	firmaya	 ihale	edilmiş	olup	teknik	şartnameye	
uygun	olarak	yürütülecek	profesyonel	denetleme	
sistemi	devreye	alınmıştır.

Projede	 son	 çalışmalar	 tamamlanmış	 olup	
2013	Mart	 ayı	 içerisinde	 kabul	 işlemleri	 yapıla-
caktır.

İş	Sürekliliği	 ve	Felaket	Kurtarma	Merkezi-
nin	devreye	alınması	ile	birlikte,	Bakanlık	Merkez	
Kampüs	 Veri	 Merkezi	 ve	 İş	 Sürekliliği	 Felaket	
Kurtarma	Merkezi	arasında	servis	bazında	yük-
sek	erişilebilirlik,	veri	güvenliği	ve	yedekliliği	üst	
seviyede	sağlanacaktır.
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Yürütülmekte	 olan	Merkez	 ve	Taşra	Dona-
nım	 ve	 Ağ	 Altyapısı	 Yenileme	 ve	 Güçlendirme	
Projesi	 kapsamında	Bakanlığımız	Merkez	Kam-
püsü	 ve	 dış	 birimlerinde	 data,	 telefon	 ve	 enerji	

Merkez	ağ	altyapısı	yenileme	ve	güçlendirme	çalışmaları	kapsamında	Strateji	Geliştirme	Başkanlığı	
çalışmalarından	tamamlanan	görüntüler.

altyapılarına	yönelik	yapısal	kablolama	çalışma-
sına	başlanmıştır.	Proje	kapsamında	altyapı	ye-
nilemesine	başlanılan	lokasyonlar	şu	şekildedir:

d) Merkez ve Taşra Donanım ve Ağ Altyapısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi

MERKEZ	KAMPÜS	-	A	BLOK 
Zemin	Kat:	Afet	ve	Acil	Durum	Yönetim	Merkezi

MERKEZ	KAMPÜS	-	DOĞU	BLOK 
3.	Kat:	Personel	Genel	Müdürlüğü

MERKEZ	KAMPÜS	–	Mahalli	İdareler	Bloğu 
Zemin	Kat:	İdari	ve	Mali	İşler	Dairesi	Başkanlığı 
Bodrum	Kat:	İdari	ve	Mali	İşler	Dairesi	Başkanlığı

EĞİTİM	DAİRESİ	BAŞKANLIĞI 
AREM	Binası:	Kuzey	/	Güney	Bloklar

KİHBİ	DAİRE	BAŞKANLIĞI 
Kurtuluş	Hizmet	Binası

STRATEJİ	GELİŞTİRME	BAŞKANLIĞI 
Ahmetler	Hizmet	Binası
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mamlanmıştır.	İlgili	replikasyon	ve	servis	sunumu	
süreçlerinin	 işletilebilmesi	 için	Aralık	ayı	 itibarı	 ile	
devre	çalıştırılmaya	başlanmıştır.	Ana	Veri	Merke-
zi	ile	FKM	arasındaki	data	hattının	yedekli	hale	ge-
tirilmesi	konusunda	çalışmalar	sürdürülmektedir.

• Güvenlik Duvarı Alımı

Yürütülen	 çalışmalar	 sonucunda	 güncelle-
nen	gereksinimlere	göre	ihtiyaçlar	yeniden	belir-
lenmiş,	güvenlik	duvarının	alımına	yönelik	teknik	
şartname	hazırlanmış	ve	ihale	edilmek	üzere	ilgili	
birime	iletilmiştir.		

• Intranetin Genişletilmesi

Yürütülmekte	 olan	Merkez	 ve	Taşra	Dona-
nım	 ve	 Ağ	 Altyapısı	 Yenileme	 ve	 Güçlendime	
Projesi’ne	paralel	 olarak	Ankara	 içinde	yer	alan	
dış	 birimlerin	 intranete	 dahil	 edilmesi	 yönünde	
çalışmalar	 başlatılmıştır.	 Servis	 sağlayıcı	 firma-
lar	ile	birimler	ve	merkez	arasında	kurulacak	olan	
bağlantılara	 dair	 görüşmeler	 tamamlanmıştır.	
Teknik	şartname	hazırlanmıştır.

• Kablosuz Cihazların Artırımı

Yapılan	 keşif	 ve	 değerlendirme	 çalışmaları	
sonrasında	 mevcut	 cihazlara	 ek	 olarak	 30	 adet	
erişim	noktasının	alımı	 yapılmış	olup	ek	cihazlar	
Ağustos	 ayı	 itibariyle	 sisteme	 entegre	 edilmeye	
başlanmıştır.	Kampüs	içinde	gerçekleştirilen	tadi-
lat	çalışmalarına	paralel	olarak	yeni	dağıtım	nokta-
ları	belirlenmiş	ve	bu	noktalarda	cihazlar	aktif	hale	
getirilmiştir.	40	adet	erişim	noktası	hizmet	vermek-
te	olup,	tüm	tadilatların	tamamlanması	sonrasında	
cihaz	sayısı	50’ye	çıkarılacaktır.

• Yedek İnternet Hattı

Alınacak	olan	yedek	metro	ethernet	hattına	
yönelik	 teknik	 ve	 idari	 görüşmeler,	 İdari	 ve	Mali	
İşler	 Şube	 Müdürlüğü	 tarafından	 yürütülmüştür.	
Sözleşme	 imza	 aşamasındadır.	 İhtiyaç	 halinde	
bant	 genişliğinin	 artırılması	 koşulu	 ile	metro	 et-
hernet	hattının	teknik	altyapısı	tamamlanmış	du-
rumdadır.	 İhale	 sürecinin	 tamamlanmasının	 ar-
dından	hat	devreye	alınacaktır.

• Noktadan Noktaya Bağlantı

Bakanlık	Ana	Veri	Merkezi	ile	FKM	arasında	
kullanılmak	 üzere	 tesis	 edilecek	 metro	 ethernet	
noktadan	 noktaya	 bağlantı	 için	 çalışmalar	 ta-
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Altyapı	 Projesi	 sonrasında	 kurulumu	 ta-
mamlanacak	çatı	ağ	ile	merkez	ve	tüm	uç	birim-
ler	günün	bilişim	standartlarına	uygun,	verimli	ve	
güvenli	bir	yapıya	kavuşmuş	olacaktır.	Uç	birimler	
ile	merkez	arasında	doğrudan	bağlantılar	kurula-
caktır.	Bu	bağlantılar	üzerinden	güvenli	veri	alış-
verişi	 gerçekleştirilebilecek,	 sayısal	 sesli	 ve	 gö-
rüntülü	iletişim	sağlanabilecektir.	Bunun	yanı	sıra	
kurulan	 intranet	yapısı	 ile	uç	birimler	arasındaki	
dosya	alışverişi,	güncellemeler,	antivirüs,	kullanı-
cı	güvenliği	gibi	hizmetler	merkezi	olarak	tek	bir	
lokasyondan	sağlanabilecektir.

• Yük Dengeleme Cihazının 
Yedeklenmesi

Mevcut	 sistemde	 kullanılmakta	 olan	 yük	
dengeleme	 sisteminin	 kritikliği	 değerlendirilmiş	
ve	 bu	 doğrultuda	 cihazların	 yenilenerek	 daha	
performanslı	bir	yapının	oluşturulmasına	yönelik	
girişimler	başlatılmıştır.	Yük	dengeleme	sistemi-
nin	2	adet	cihaz	alınarak	yeniden	yapılandırılma-
sı	yönünde	çalışmalar	sürdürülmektedir.

•  IP versiyon6 Geçiş ve Hazırlık 
Çalışmaları

Bilgi	İşlem	Dairesi	Başkanlığı	yönetilen	veri	
merkezleri	 aracılığıyla	 Bakanlık	 personeline,	
e-İçişleri,	 web	 hosting,	 e-posta,	 veri	 depolama,	
veri	yedekleme,	internet	erişimi	ve	erişim	kontrolü	
gibi	 elektronik	 hizmetleri	 sağlamaktadır.	 Bu	 hiz-
metlerin	büyük	bir	kısmı	internet	üzerinden	erişile-
bilir	şekilde	çalışmaktadır.	İlgili	servislere,atanan	
ip	 adresleri	 aracılığı	 ile	 ulaşılmaktadır.	 Mevcut	
yapıda	 bu	 ip	 adresleri	 IPv4	 standardında	 kulla-
nılmaktadır.	 Dünya	 çapında	 ilerletilmekte	 olan	
çalışmalar	 ile	 tükenme	noktasına	yaklaşan	 IPv4	
adreslerinin	 yerini	 IPv6	adresleri	 almaktadır.	Bu	
geçişin	 10	 -	 15	 yıllık	 bir	 süreçte	 tamamlanması	
öngörülmektedir.	Türkiye	çapında	da	söz	konusu	
geçişe	yönelik	altyapı	çalışmaları	başlatılmıştır.	

Bu	doğrultuda,	Bilgi	İşlem	Dairesi	Başkanlığı	
olarak	ağ	ve	sunucu	altyapısının	IPv6	standardı-
na	uygun	hale	getirilmesi	yönünde	süreç	başla-
tılmıştır.	İlk	olarak	ağ	elemanlarının	(yönlendirici,	

anahtar,	 güvenlik	 duvarı,	 yük	 dengeleyici	 vb.)	
IPv6	desteğine	sahip	ürünlerle	değiştirilmesi	çalış-
maları	 gerçekleştirilmiştir.	 Bu	 çerçevede	 omurga	
ve	kenar	anahtarlar	yenilenmiştir.	Dış	güvenlik	du-
varının	yenilenmesi	aşamasında	IPv6	desteği	öne	
çıkarılmıştır.	Belirlenen	özelliklerde	cihazlar	2013	
yılı	ilk	çeyreğinde	sisteme	entegre	edilecektir.	Yük	
dengeleme	sistemi	söz	konusu	standartlar	dikkate	
alınarak	yenilenecektir.	Ayrıca	sunucu	altyapısı	ta-
rafında	da	işletim	sistemleri	yükseltme	güncellen-
meleri	ile	servislerin	IPv6	seviyesinde	de	çalıştırı-
labilmesi	için	ön	koşul	analizine	başlanmıştır.

Elektronik	hizmetlerin	sunulabilmesi	için	ye-
dekli	 yapıda	 fiber	 internet	 hatları	 kullanılmakta-
dır.	Söz	konusu	metro	ethernet	hatlarla	beraber	
ip	blokları	da	temin	edilmektedir.	Servislerin	yeni	
standart	üzerinden	de	sunulabilmesi	için	gereke-
cek	 IPv6	adreslerinin	 temin	edilerek	Başkanlığa	
atanması	için	süreç	başlatılmıştır.	

• Taşra Teşkilatı Ağ Altyapısının 
Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi

Valilik	 ve	 kaymakamlıkları	 kapsayan	 taşra	
teşkilatının	tüm	iş	ve	işlemlerinin	elektronik	ortam-
da	uygun	performansta	yapılabilmesi	 için	gerekli	
donanım	ve	ağ	alt	yapısının	sağlanması	Bilgi	İş-
lem	 Dairesi	 Başkanlığı’nın	 temel	 görevlerinden	
biridir.	Taşra	birimlerinde	elektronik	ortamda	yürü-
tülen	her	türlü	iş	ve	işlemin	başarıyla	uygulanma-
sı	ve	ağ	altyapılarından	kaynaklanan	performans	
sorunlarının	 en	 aza	 indirilmesi	 amacı	 ile	 Taşra	
Teşkilatı	 Ağ	Altyapısı	 Yenileme	 ve	 Güçlendirme	
Projesi	hayata	geçirilmektedir.	Bu	doğrultuda	vali-
lik	ve	kaymakamlıklardan	talep	toplama,	eleme	ve	
gruplama	işleri	tamamlanmış,	ağ	altyapısı,	enerji	
altyapısı,	 akü	 grupları	 ve	 kesintisiz	 güç	 kaynak-
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Küçük	 işletme-
lere	 hizmet	 veren	 veri	
merkezleridir.	 Bilgisa-
yar	sistemleri,	elektrik,	
mekanik	tesisat	yedek-
sizdir.	Genel	olarak	10	
dakikadan	 daha	 fazla	
bir enerji kesintisine bir 
önlemi yoktur.

Tier 1 Seviyesi

Enerji	 ve	 soğut-
ma	 sistemlerinde	 kıs-
men	yedeklik	içerir.	Je-
neratör	kullanarak	kısa	
süreli enerji kesintisine 
dayanabilmektedir.

Tier 2 Seviyesi

Yedek	 elektrik	
şebekesi	 içerir.	 Yedek	
enerji	 ve	 soğutma	sis-
temleri	 içerir.	 Yedek	
hizmet	 sağlayıcıları	
içerir.	 72	 saate	 kadar	
kesintilere	 karşı	 daya-
nabilir.

Tier 3 Seviyesi

Bütün Tier 3 kri-
terleri	sağlanır.	Ek	ola-
rak 96 saatlik kesintiye 
dayanabilir.	 7/24	 çalı-
şan	 bir	 personel	 ekibi	
mevcuttur.	 Yer	 seçi-
minde	 çok	 sıkı	 davra-
nılır,	 yüksek	 güvenlik	
önlemleri	alınmıştır.

Tier 4 Seviyesi

ları	taleplerinin	proje	dahilinde	yerel	olarak	karşı-
lanması	 çalışması	 yürütülmüştür.	 Bu	 doğrultuda	
belirlenen	teknik	şartlara	göre	yapısal	kablolama	
yenileme	 çalışmalarını	 yapmak	 üzere	 valiliklere	
ödenekler	gönderilmiştir.	Bu	ödeneklerle	kayma-
kamlıkları	da	kapsayacak	şekilde	bir	çalışma	ya-
pılarak	eksiklikler	yerinde	giderilmektedir.

Taşra	 Teşkilatı	 Ağ	 Altyapısı	 Yenileme	 ve	
Güçlendirme	Projesi’nin	 ikinci	aşaması	olan	do-
nanım	 gereksinimlerinin	 karşılanmasına	 yönelik	
olarak	 da	 taleplerin	 değerlendirilmesi	 çalışması	
tamamlanmıştır.	Donanım	taleplerinin	 İçişleri	Bi-
lişim	Vizyonu	2023	Etüd	Projesi’ne	paralel	olarak	
tekrar	değerlendirmeleri	 yapılmakta	olup	 toplam	
yatırım	maliyetini	performanstan	ödün	vermeden	
düşürecek	 alternatif	 çözüm	 metodları	 incelen-
mektedir.	

Bilgi	 İşlem	 Dairesi	 Başkanlığı,	 operasyonel	
yapısı	gereği	illerde	valilikler	bünyesinde	Bilgi	İş-
lem	Şube	Müdürlüğü	olarak	görevlerini	yerine	ge-
tirmektedir.	Mühendis,	programcı,	bilgisayar	işlet-
meni	 ve	 teknisyenlerden	 oluşan	 personel	 yapısı	
ile	valilik	bünyesinde	bilişim	altyapısı	konularıyla	
ilgilenmekte	 olan	 Bilgi	 İşlem	 Şube	 Müdürlükle-
ri,	 bu	 görevleri	 yerine	 getirirken	 belirli	malzeme,	
ekipman	 ve	 yedek	 parçaya	 ihtiyaç	 duymaktadır.	
İşlerin	 düzgün	 ve	 hızlı	 bir	 biçimde	 yapılabilmesi	
için	gereken	bu	donanımların	yerinde	temin	edile-
bilmesine	yönelik	çalışma	yapılmıştır.	 İhtiyaç	du-
yulabilecek	teknik	servis	ekipmanlarının	bir	listesi	
oluşturulmuş	ve	ortalama	fiyat	çalışması	yapılmış-
tır.	Ayrıca	personel	bilgisayarlarının	bakım	ve	ona-
rımlarının	gerçekleştirilebilmesi	için	gerekebilecek	
dahili	bileşenler	ve	çevre	birimleri	de	belirlenmiş-
tir.	Bu	doğrultuda	temin	edilmesi	gereken	malze-
me	ve	donanımların	listeleri	oluşturulmuştur.

81	İl	Valiliği	Bilgi	İşlem	Şube	Müdürlüklerin-
ce	kullanılmak	üzere	“Teknik	Servis	Ekipmanları”	
ve	“Bilgisayar	Yedek	Parçaları	ve	Çevre	Birimleri”	

liste	 bedelleri	 ödenek	 olarak	 ilgili	 birimlere	 gön-
derilmiştir.		

• Veri Merkezi Seviye (Tier) İlerletme 
Süreçleri

Veri	merkezlerinde	 işlenen	ve	saklanan	bil-
ginin	 önem	 derecesine	 göre	 elektrik,	 mekanik,	
fiziksel	 altyapı,	 güç	 kaynakları,	 iletişim	 bağlan-
tıları,	 iklimlendirme	 ve	 güvenlik	 sistemleri	 de-
ğişmektedir.	 Bu	 değişik	 yapıların	 kullanılabilirlik	
seviyelerine	göre	derecelendirilebilmeleri	 için	bir	
sınıflandırma	metodu	geliştirilmiş	ve	TIA-942	(Te-
lecommunucations	 Industry	 Association)	 adıyla	
yayınlanmıştır.	Söz	konusu	standartlara	göre	veri	
merkezleri	 kullanılabilirliklerine	 göre	 4	 seviyede	
değerlendirilmektedir.
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• Sunucu Alımı

Yürütülmekte	 olan	 elektronik	 hizmetler	 için	
her	noktada	yüksek	erişilebilirliği	sağlamak	ama-
cıyla	yüksek	performanslı	blade	tipi	sunucu	alımı	
planlanmıştır.	Teknik	şartname	ve	yaklaşık	mali-
yet	 süreci	 tamamlanmış,	 alım	 süreci	 devam	et-
mektedir.

• Sunucu RAM Kapasitesi Arttırımı 
ve Mezzanine Kart Alımı

Başkanlığımız	veri	merkezinde	kullanılmak-
ta	olan	blade	tipi	sunucularda	yüksek	erişilebilirli-
ği	sağlamak	ve	daha	performanslı	sanal	sunucu	
sistemleri	kurmak	amacıyla	donanım	kapasitele-
rinin	üst	düzeye	çıkarılması	için	192	adet	RAM	ve	
8	adet	Mezzanine	kart	alımı	gerçekleştirilmiştir.

Bakanlık	ana	veri	merkezi	giderek	artan	kul-
lanıcı	 sayısı	 ve	sunulan	hizmet	çeşidine	paralel	
olarak	 genişlemektedir.	 Ek	 sistemlerin	 devreye	
alınması	 sırasında	kapasite	 kullanımı,	 yedeklilik	
ve	hizmet	sürekliliği	en	kritik	unsurlar	olarak	de-
ğerlendirilmektedir.	 Bu	 doğrultuda	 Tier	 1	 olarak	
çalışmaya	başlatılmış	olan	veri	merkezi,	ilerleyen	
yıllarla	beraber	sürekli	geliştirilmiştir.	Mevcut	alt-
yapıda	sunucu	sistemleri,	ağ	elemanları	ve	bağ-
lantılar	%	100’e	yakın	bir	seviyede	yedeklenmiş	
olarak	 çalıştırılmaktadır.	 İklimlendirme	 altyapısı	
da	 ikincil	 bir	 sistemle	 yedeklenmiş	 durumdadır.	
Veri	merkezi	ana	enerji	beslemesi	olarak	yedek-
li	 olmakla	 beraber	 sistem	 odası	 içerisinde	 tek	
panodan	 çalıştırılmaktadır.	 Şehir	 şebekesinde-
ki	 herhangi	 bir	 kesinti	 anında	 ikinci	 bir	 trafodan	
enerji	 alınabilmektedir.	Her	 iki	 şebekede	de	 ke-
sinti	olması	durumunda	UPS	ve	jeneratör	besle-
meleri	bulunmaktadır.	Veri	merkezi	Tier	3	seviye-
si	yeterliliğinde	olup,	yedeklilik	yapısının	daha	da	
iyileştirilmesi	ile	kullanılabilirliğin	Tier	4	düzeyine	
çıkarılması	planlanmıştır.	

Faaliyet Bilgileri

Sistem İyileştirme ve Yönetim 
Yazılım Alımları 

• Veri Depolama Birimi Alımı

Bakanlığımızın	 artan	 bilişim	 teknolojileri	
ihtiyacının	 karşılanması	 için	 Bilgi	 İşlem	 Dairesi	
Başkanlığı’nda	%99,5	oranında	tam	kapasite	ola-
rak	kullanılan	100	TB	Orta	Seviye	Veri	Depolama	
Birimine	 ilave	olarak	net	185	TB	Yüksek	Seviye	
ve	Kapasitede	(Highend)	yeni	bir	depolama	birimi	
alınmış	 ve	 tüm	 veriler	 şu	 an	 bu	 yeni	 depolama	
birimi	 üzerine	 taşınmıştır.	Bu	 yeni	 depolama	bi-
riminin	kullanılması	ile	mevcut	sistem	üzerindeki	
disk	yazma	oranlarında	%50	performans	artışı	ile	
sistem	 genelinde	 toplamada	%35	 işlem	 yapma	
hızı	performans	artışı	sağlamıştır.

Netapp	6280	V-Series
230	TB	ham	depolama	alanı
185	TB	net	depolama	alanı
4	Controller

12	TB	Flash	Kart
6 TB SSD Disk
Min:		25.000	IOPS	(Anlık	diske	yazma/okuma)
Max:	100.000	IOPS
Ort:	40.000	-	50.000	IOPS	(Kullanılan)
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Ar-Ge Çalışmaları

Hazırlanan	projelerin	etkin	ve	verimli	olabil-
mesi	için	ulusal	ve	uluslararası	başarılı	veya	var	
olan	projelere	benzer	nitelikteki	projeler	 incelen-
miş	 olup,	 Bakanlığımız	 projelerine	 katkı	 sağla-
mak	amacıyla	gerekli	değerlendirmeler	yapılmış-
tır.	Bunun	yanı	sıra	Avrupa	Birliği’ne	Entegrasyon	
Sürecini	 Destekleme	 Faaliyetleri	 kapsamında	
desteklenen	eylemler,	faaliyetler	ve	kriterler	ince-
lenmiş	olup	Başkanlığımız	için	raporlanmıştır.

•	 TÜBİTAK	 sekretaryasında	 düzenlenen	
23’üncü	ve	24’üncü	Bilim	Teknoloji	Yüksek	Kurulu	
Toplantıları	için	çalışmalar	yapılmış	olup	Bakanlı-
ğımız	görev	alanına	giren	 faaliyetler	 ile	 ilgili	ge-
rekli	incelemeler	yapılmıştır.	Bunun	yanı	sıra	Ulu-
sal	 Bilim,	Teknoloji	 ve	Yenilik	 Stratejisi	 (UBTYS	
2011-2016)	 	 kapsamında	 yapılan	 çalışmalar	 in-
celenmiştir.

•	 Kamuda	 Bulut	 Bilişim,	 Kamu	 Veri	 Payla-
şım	 Sistemi,	Avrupa	 2020	 Stratejisi,	 Türkiye	 ve	
e-Devlet	 konularında	 çalışmalar	 yapılmış	 olup	
Başkanlığımıza	 uyarlanabilcek	 hususlar	 rapor-
lanmıştır.

•	 Başkanlığımız,	 Bakanlık	 birimlerininTürki-
ye	Ulusal	Coğrafi	Bilgi	Sistemleri	(TUCBS)	çalış-
malarındaki	 koordinasyonundan	 sorumludur.	 Bu	
kapsamda	gerek	kamu	kurumları	gerekse	de	özel	
kuruluşlar	tarafından	yapılan	analizler	ve	raporlar	
sürekli	 olarak	 takip	 edilmiş	 olup	 TUCBS	 Projesi	
kapsamında	Bakanlığımızın	görev	ve	 ilgi	alanına	
giren	konumsal	veriler	ve	alt	temaları	belirlenmiştir.	

•	Bunun	yanı	sıra	Bakanlıklar	arası	koordi-
nasyonun	 sağlanması	 kapsamında	 gerekli	 ça-
lışmalar	 Bakanlığımız	 adına	 Başkanlığımız	 ta-
rafından	 üstlenilmiş	 olup,	 Bakanlık	 birimleri	 ile	
gerçekleştirilen	toplantılar	sonrası	titizlik	ile	oluş-
turulan	 değerlendirme	 raporları	 paylaşılarak	 eş-
güdüm	sağlanmıştır.

•	2011	yılı	itibariyle	Bakanlık	internet	sayfa-
mızda	 yayımlanan	 ve	 birimlerce	 yapılacak	 olan	
Coğrafi	Bilgi	Sistemleri	(CBS)	çalışmalarına	reh-
berlik	 edecek	 CBS	 teknik	 kılavuzunun	 gelişen	

Bilişim	 Teknolojilerine	 uyum	 sağlayacak	 şekilde	
güncelleme	çalışmaları	yapılmış	olup,	Çevre	Şe-
hircilik	Bakanlığı	CBS	Genel	Müdürlüğü	ile	görüş-
melere	başlanmıştır.

İnternet Çalışmaları

Bilgi	 İşlem	Dairesi	Başkanlığı	 İnternet	 ile	 il-
gili	proje	ve	faaliyetlerini	8	başlıkta	yürütmektedir.

• İçişleri Bakanlığı İnternet Sayfası 
Yönetimi

İçişleri	Bakanlığı	resmi	internet	sitesi	(www.
icisleri.gov.tr)	 tasarımı	 Başkanlığımızca	 yapıl-
maktadır.		İnternet	sitesi	hem	içerik	hem	de	görsel	
olarak	 belirli	 aralıklarla	 yenilenmektedir.	 İçişleri	
Bakanlığı	 internet	 sitesinde	 e-Devlet	 Vatandaş	
Odaklı	Hizmetlere	yer	verilmiştir.	Bakanlığımız	in-
ternet	sitesinden	güncel	haber	ve	duyuruları	takip	
etmek	mümkündür.	
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•	Bakanlık	internet	sitesinde	bulunan	Bakan’a	
mesaj	bölümü	ile	bu	bölümün	yönetim	sayfası	ge-
len	istekler	doğrultusunda	güncellenmiştir.

•	İSAY	ve	www.icisleri.gov.tr	adresinde	çeşit-
li	yazılımsal	geliştirmeler	yapılmıştır.

•	TÜBİTAK	sızma	testi	raporu	sonuçları	doğ-
rultusunda	kritik	güvenlik	açıklıkları	giderilmiştir.

Birimler İSAY HOSTING

TOPLAM 728 73

Kaymakamlık 528 36

Valilik 40 12

İl	Özel	idaresi 33 2

Merkez Birim 14 7

İl	Dernekler	Md. 11 2

İçişleri Bakanlığı 1 2

İl	Nüfus	V.	Md. 9 3

İl A.B. Koord. Mrkz. 11 1

İl	Planlama	Md. 9 0

İl Sosyal Etüt ve Proje Md. 7 1

İl	Kalite	Koordinasyon	Kurulu	 1 0

İl İnsan Hakları Kurulu 1 0

Mülki	İdare	Amirliği 1 0

İl Bilgi İşlem Şb. Md. 5 0

İl	Şehit	ve	Gazi	İşlemler	Şb.	Md. 3 1

Diğer 54 6

• İSAY (İnternet Sayfaları Yönetimi) 
Projesi

İSAY	Projesi,	Bakanlığın	resmi	internet	sitesi	
(www.icisleri.gov.tr)	başta	olmak	üzere	Bakanlık	
merkez	birimleri	ve	taşra	teşkilatına	ait	internet	si-
tesi	ihtiyaçlarını	karşılamak	için	ayrı	ayrı	tasarım	
ve	yazılım	hazırlamanın	yarattığı	maliyet	ve	za-
man	kaybını	ortadan	kaldırmayı	amaçlamaktadır.	

İSAY	 (İnternet	 Sayfaları	 Yönetimi);	 Bakan-
lık	merkez	 ve	 taşra	 birimleri	 için	 ücretsiz,	 hazır	
internet	 ara	 yüzü	 ile	 yönetilen,	 hazır	 tasarımlar	
arasından	kullanıcının	istediğini	seçip	birimine	ait	
hazır	menü	kalemlerine	içerik	girerek	kendi	inter-
net	sitesini	oluşturabildiği	bir	yazılımdır.	Böylece	
teknik	veya	uzman	personele	ihtiyaç	duyulmadan	
tek	 personelle	 işlemler	 kolayca	 yapılabilmekte-
dir.	Tasarım	eklenebilen,	renk	düzenleri	üzerinde	
çalışılabilen,	çok	basit	şekilde	içeriği	oluşturulup	
yönetilebilen	bir	yapıya	sahiptir.	

2012	yılı	sonu	itibariyle	15	merkez	birim,	40	
valilik,	528	kaymakamlık,	33	il	özel	idaresi	ve	112	
taşra	 teşkilatı	olmak	üzere	 toplam	728	birim	 ta-
rafından	kullanılmaktadır.	2012	Eylül	ayında	108	
tane	pasif	durumda	olan	internet	sitesi	kaldırılmış	
ve	 mevcut	 İSAY	 kullanıcılarına	 214	 birim	 daha	
eklenmiştir.	

2012	yılında	İSAY	Projesi’nin	idamesi	için:

•	İSAY	yeni	sunucuya	taşınmış	ve	plesk	pa-
nel	(kontrol	paneli)	sürümü	güncellenmiştir.

•	Pasif	durumdaki	 İSAY	siteleri	 tespit	edile-
rek	devre	dışı	bırakılmış	ve	sunucuda	yer	kaza-
nılmıştır.

•	www.icisleribilgiislem.gov.tr	alan	adı	alına-
rak	 www.bilgiislem.icisleri.gov.tr	 adresi	 bu	 alan	
adına	yönlendirilmiştir.
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Güncel	teknoloji,	tasarım	ve		güvenlik	gerek-
sinimlerini	 karşılayacak	 İSAY	2	 sistemi	 geliştiril-
mesi	 için	çalışmalar	başlatılmıştır.	 İSAY	yazılımı	
kullanıcılardan	 gelen	 talepler	 ve	 değişen	 web	
standartları	da	göz	önüne	alınarak;	kullanıcı	dos-
tu	 bir	 yapıya	 ve	 esnek	 tasarım	 özelliklerine	 ka-
vuşturmak	amacıyla	yeniden	hazırlanmaktadır.

Yeni	İSAY	ile	çoklu	dil	desteği,	zengin	tasa-
rım	 seçeneği,	 özgün	 tasarımlar	 oluşturabilme,	
modül	desteği,	gelişmiş	içerik	yönetimi	gibi	özel-
likler	eklenerek	birimlerin	hizmetine	sunulacaktır.

• İçişleri Portal Projesi

Bakanlığımız	iç	ağında	(Intranet)	web	taban-
lı	bir	ortak	çalışma,	 işbirliği	ve	bilgi	paylaşım	or-
tamı	oluşturması	amacıyla	planlanan	bir	projedir.	
Merkez	 birimlerinin	 dosya	 sunucusu	 üzerindeki	
dosyalarına	 erişim	 kolaylığının	 sağlanması	 ve	
kurumsal	bilgilerin	diğer	merkez	birimleriyle	pay-
laşılması	projenin	temelini	oluşturmaktadır.	

2012 yılında proje kapsamında yapılan 
işler:

•	Mevcut	Portal	Projesi’nin	teknik	analizi	ya-
pılmış	 ve	 yeni	 yapılacak	 olan	 portal	 için	 teknik	
analiz	çalışmaları	tamamlanmıştır.

•	SharePoint	kişisel	 test	ortamında	kod	ge-
liştirme	ortamı	 için	gerekli	kurulumlar	gerçekleş-
tirilmiştir.

•	 İçişleri	Dergisi	 için	 teknik	analiz	yapılarak	
test	ortamında	gerekli	örnek	uygulamalar	başla-
tılmıştır.

•	 SharePoint	 ortamındaki	 sitelerin	 bakımı	
yapılarak	sistem	gereksinimleri	belirlenmiştir.

2013	yılında	öncelikle	Başkanlığımız	birim-
lerinin	kullanımına	sunulacak	olan	projenin,	belirli	
bir	aşamadan	sonra	Bakanlık	merkez	birimlerinin	
hizmetine	sunulması	planlanmaktadır.

Barındırma (Hosting) Hizmeti Çalışmaları

Tasarımı	 ve	 kodlaması	 tamamlanmış	 hazır	
bir	internet	sitesinin	sürekli	olarak	internete	bağlı	
bir	sunucu	üzerinden	yayınlanması	için	sunucuda	
o	siteye	ait	bir	barındırma	alanı	tanımlanması	ve	
kullanıcıya	bu	alana	erişim	yetkisi	verilmesi	işle-
mine	barındırma	(hosting)	denir.

2012	yılsonu	itibariyle	bu	hizmetten	aktif	ola-
rak	7	merkez	birim,	12	valilik,	 36	kaymakamlık,	
2	il	özel	idaresi	ve	16	diğer	birimler	olmak	üzere	
toplam	73	birim	faydalanmaktadır.

2012	yılında	barındırma	hizmetinin	 idamesi	
için:

•	Hosting	sunucusu	yenilenmiş	ve	tüm	hos-
ting	siteleri	veri	tabanlarıyla	beraber	yeni	sunucu-
ya	taşınmıştır.

•	 FTP	 (dosya	 aktarımı	 yapmak	 için	 geliş-
tirilen	 bir	 internet	 protokolü)	 erişim	 ve	 kullanım,	
sunucuya	 erişim,	 dosya	 yetkisi,	 sitelere	 saldırı,	
veritabanı	 sorunları	 konularında	 teknik	 destek	
hizmeti	verilmiştir.

Barındırma Hizmeti (Hosting)
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• Dosya Paylaşım Sistemi (DPS)

Bakanlık	merkez	 birimleri	 ve	 valilikler	 tara-
fından	birbiri	arasında	veya	dış	birimlere	e-posta	
ile	 gönderilemeyen,	 gizlilik	 içermeyen	 ve	 büyük	
boyutlu	 resim	 ve	 video	 dosyalarının	 aktarımı-
nı	 sağlamak	 amacıyla	 oluşturulmuş	 bir	 projedir.	
Proje	öncelikli	olarak	Basın	ve	Halkla	İlişkiler	Mü-
şavirliği	tarafından	kullanılmaya	başlanmış	daha	
sonra	valiliklere	hizmet	vermeye	başlamıştır.	

2012	yılsonu	itibariyle	56	birim	bu	hizmetten	
faydalanmaktadır.

• İstatistik ve Anketler

Başta	 e-İçişleri	 Projesi	 olmak	 üzere	 yürü-
tülen	 projelerdeki	 kullanıcı	 memnuniyetini	 ve	
modüllerin	kullanımındaki	sorunları	 tespit	etmek	
amacıyla	 belli	 aralıklarla	 internet	 üzerinden	 an-
ketler	yapılmaktadır.	Bu	anketler	analiz	edilmekte,	
raporlanarak üst yönetime ve ilgililere sunulmak-
tadır.	Yapılan	anket	sonuçlarına	göre	modüllerde	
güncellemeler	 yapılmakta	 ve	 projenin	 gelişimine	
yön	verilmektedir.	Ayrıca	e-İmza	kullanımı	ile	ilgili	
düzenli	 istatiksel	raporlar	tutularak	kullanım	oranı	
bilgileri	toplanmakta,	veriler	analiz	edilerek;	tablo,	
grafik	halinde	gösterilmekte	ve	sonuçları	değerlen-
dirilerek	Başkanlık	sitesinde	yayımlanmaktadır.

2012	yılında	İstatistik	ve	Anket	çalışmaları:

•	İstatistikler	(aylık	ve	haftalık	olarak)	

	 •	e-İmza	istatistikleri,

	 •	e-İçişleri	istatistikleri,

	 •	Valilik	Kaymakamlık	Modülleri	kullanım	
istatistikleri,

	 •	 İSAY-Hosting	 abone	 sayısı	 istatistikleri	
yayınlanmıştır.

•	Anketler	

	 •	e-İçişleri,	e-İmza	kullanımı,	GSM	ve	Mo-
düller	anketi,

	 •	Modüller	araştırması	anketi,

	 •	 Mülki	 İdare	Amiri	 Bilişim	 seviye	 tespit	
anketi,

	 •	Evrak	modülü	anketi,

	 •	Bilişim	teknolojileri	anketi,

	 •	Eğitimler	sonrası	değerlendirme	anketi	

Yapılmıştır.

Ankete	katılanların	unvanlarına	göre	dağılı-
mı	şekilde	gösterilmiştir.

• Tasarım ve Grafik Çalışmaları

Yapılan	 internet	 yayınlarında	 kullanılan	her	
türlü	internet	sayfası	unsuru,		bazı	hazır	yazılım-
lar veya özel programlama ile üretilerek yöneti-
min	 beğenisine	 sunulmaktadır.	 İnternet	 yayın	
esnasında	ve	projeler	için	gereken	diğer	sayısal	
grafik	unsurları	ihtiyaç	duyulduğunda	birimler	için	
üretilmekte,	siteye	konulmakta	veya	istenilen	biri-
me	teslim	edilmektedir.

Basılı	 olarak	 kullanılacak	 her	 türlü	 broşür,	
afiş,	pano	gibi	 ihtiyaçlar	 için	tasarımlar	hazırlan-
maktadır.
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Bilgi Güvenliği Faaliyetleri 

Başkanlığımız ISO/IEC 27001 Standardı 
çerçevesinde PUKÖ	döngüsünü	bir	politika	ola-
rak	benimsemiştir.	

ISO/IEC 27001 – PUKÖ Döngüsü

Planlama (Bilgi Güvenliği Yönetim Siste-
minin Kurulması)

Kurumda	 Bilgi	 Güvenliği	 Yönetim	 Siste-
mi	 (BGYS)’nin	 kurulduğu;	 BGYS	 politikasının,	
amaçlarının,	 hedeflerinin;	 süreçlerinin	 ve	prose-
dürlerinin;	 kurum	 bilgi	 varlıklarının	 belirlendiği,	
bu	varlıklar	üzerindeki	tehdit	ve	açıklıkların	tespit	
edilerek	risklerin	ortaya	çıkarıldığı	aşamadır.	

Uygulama (BGYS’nin Gerçekleştirilmesi 
ve İşletilmesi)

BGYS	 politikasının,	 kontrollerin,	 süreçlerin	
ve	 prosedürlerin	 gerçekleştirilip	 işletilmesi	 aşa-
masıdır.		Planlama	aşamasında	ortaya	çıkartılan	
riskler	bu	aşamada	tedavi	edilir.

Kontrol Etme (BGYS’nin İzlenmesi ve 
Gözden Geçirilmesi)

BGYS	 politikasının,	 amaçların	 ve	 kullanım	
deneyimlerine	göre	 süreç	performanslarının	de-
ğerlendirilmesi;	uygulanabilen	yerlerde	ölçülmesi	
ve	sonuçların	gözden	geçirilmek	üzere	yönetime	
rapor	edilmesi	aşamasıdır.

Önlem Alma (BGYS’nin Sürekliliğinin 
Sağlanması ve İyileştirilmesi)

BGYS’nin	 sürekli	 iyileştirilmesini	 sağlamak	
için	yönetimin	gözden	geçirme	sonuçlarına	dayalı	

2012	 yılı	Ağustos	 ayında	 İçişleri	 Bakanlığı	
internet	 sayfası	 	 (www.icisleri.gov.tr)	 ve	 yıl	 için-
de	 Türk	 İdari	Araştırmalar	 Vakfı	 (TİAV)	 internet	
sitesi	(www.tiav.org.tr),	Araştırma	ve	Etütler	Mer-
kezi	(www.arem.gov.tr),	Türk	İdare	Dergisi	(TİD)	
internet	 sitesi	 (www.tid.gov.tr)	 ve	 İçişleri	 Haber	
Dergisi	tasarımı	yapılmıştır.	Bakanlığımız	merkez	
birimlerine	internet	sayfaları	 için	tasarım	desteği	
verilmiştir.

• “Mobil İçişleri” Android Uygulaması

Bilgi	 İşlem	 Dairesi	 Başkanlığı	 tarafından	
hazırlanan,	 Bakanlığımıza	 ait	 internet	 sitesinde	
yayınlanan	 içeriklere	ve	diğer	bazı	bilgilere	akıl-
lı	 telefonlar	 üzerinden	 erişimi	 hızlandırmak	 ve	
kullanıcı	 deneyimini	 iyileştirmek	amacıyla	hazır-
lanan	 mobil	 uygulamanın	 geliştirmesi	 tamamla-
narak	yayına	alınmıştır.	“Mobil İçişleri” ismiyle 
yayınlanan	 uygulama	 sayesinde	 aynı	 zamanda	
Bakanlık	 internet	 sitesi	üzerinden	yapılan	çeşitli	
sorgulamalara	 hızlı	 erişim	 için	 linkler	 de	 bulun-
maktadır.	 Bu	 sayede	 Bakanlığımız	 haberlerini	
takip	eden	kullanıcıların	yanı	sıra	vatandaşlarımı-
zın	da	Bakanlığımızın	sunmuş	olduğu	hizmetlere	
en	hızlı	şekilde	erişebilmeleri	amaçlanmıştır.

Android	 işletim	 sistemine	 sahip	 cihazlarda	
kullanılabilen	uygulama	ile	Bakan	ve	Bakanlık	ile	
ilgili	detaylı	bilgilere	erişilebilmenin	yanında	ileti-
şim	bilgileri	de	yer	almaktadır.	   
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temleri	Eğitimi,	Sistem	Güvenlik	Denetleme	Eği-
timi,	Yöneticilere	Odaklı	Genel	Güvenlik	Eğitimi,	
Veri	Tabanı	Güvenliği	Eğitimi,	Microsoft	Sistemleri	
Güvenliği	Eğitimi	TÜBİTAK	tarafından	verilmiştir.

Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi

İçişleri	Bakanlığı’nın	görevleri	ve	konumu	iti-
bariyle	 bilgi	 çağı	 gereklerine	 paralel	 olarak	 bilgi	
paylaşımı	ve	güvenliği	konularında	tedbir	almak,	
bilginin	 gizlilik,	 bütünlük	 ve	 erişilebilirlik	 kapsa-
mında	 değerlendirilerek,	 içeriden	 ve/veya	 dışa-
rıdan	gelebilecek	kasıtlı	veya	kazayla	oluşabile-
cek	 tüm	 tehditlerden	 korunmasını	 sağlamak	 ve	
yürütülen	faaliyetleri	etkin,	doğru,	hızlı	ve	güvenli	
olarak	gerçekleştirmek	amacıyla	“Bilgi	Güvenliği	
Politikaları	Yönergesi”		20.02.2012	tarihinde	Ba-
kanlık	Makamının	onayları	ile	yürürlüğe	girmiştir.

Bu	Yönerge,	İçişleri	Bakanlığı’na	bağlı	mer-
kez	 ve	 taşra	 teşkilatında	 bulunan	 bütün	 birim-
lerdeki	personelin	bilgi	 sistemlerinin	kullanımına	
yönelik	kurumsal	ve	kişisel	bilgi	güvenliği	ilke	ve	
kurallarını	kapsamaktadır.

Bilgi	Güvenliği	Politikalarında	özellikle	üze-
rinde	durulan	“bilgi	güvenliği”	kavramı	bilginin	hu-
kuka	 aykırı	 şekilde	 her	 türlü	 yetkisiz	 erişimden,	
kullanımından,	ifşa	edilmesinden,	yok	edilmesin-
den,	 değiştirilmesinden	 veya	 hasar	 verilmesin-
den	korunması	işlemidir.

Bilgi	güvenliği,	3	temel	unsurdan	oluşmakta-
dır.	Bu	ilkeler:

Gizlilik: Bilginin	yetkisiz	kişilerce	erişileme-
mesi,	açığa	çıkartılmaması,	

Bütünlük: Bilginin	doğruluğunun	ve	bütün-
lüğünün	sağlanması,	kaza	ile	ya	da	kasıtlı	olarak	
bilginin	bozulmaması,

Erişilebilirlik: Bilginin	 her	 ihtiyaç	 duyuldu-
ğunda	 sadece	 erişim	 yetkisi	 olanlar	 tarafından	
kullanıma	hazır	durumda	olması;	istenildiği	anda	
ulaşılabilmesi	ve	kullanılabilmesidir.

olarak	düzeltici	ve	önleyici	faaliyetlerin	gerçekleş-
tirilmesi	aşamasıdır.

PUKÖ Döngüsünün Planlama Aşamasın-
da Yapılan Çalışmalar

Başkanlığımız	 ISO/IEC	 27001	 sertifikasını	
almayı	 planlamaktadır.	 Bu	 kapsamda	 Başkanlı-
ğımız	 koordinasyonunda	 yürütülmekte	 olan	 ve	
TÜBİTAK	 danışmanlığı	 ile	 gerçekleştirilen	 Bilgi	
Güvenliği	Analiz	Projesi’ne	24.01.2012	 tarihinde	
başlanmıştır.	 Proje	 kapsamında	 aşağıda	 ifade	
edilen	adımlar	gerçekleştirilmiştir:

•	 Bilgi	 Güvenliği	 Yönetim	 Sistemi	 (BGYS)	
kapsamı	Bilgi	İşlem	Dairesi	Başkanlığı	olarak	be-
lirlenmiştir.

•	 T.C.	 İçişleri	 Bakanlığı	 Bilgi	 İşlem	 Dairesi	
Başkanlığı’nın	 bilgi	 varlıkları	 envanteri	 oluşturul-
muştur.

•	BGYS	Risk	Analizi	çalışmaları	kapsamın-
da	TÜBİTAK-	BİLGEM	tarafından	kurum	bilgi	sis-
temlerinin	 hali	 hazırda	 ISO	 27002	 standardının	
hangi	maddelerini,	ne	kadar	karşıladığının	belir-
lenmesi	 amacıyla	 ilgili	 kurum	çalışanları	 ile	 fark	
(boşluk)	analizi	mülakatları	düzenlenmiştir.	 	Mü-
lakatlar	 ilgili	 standart	 referans	alınarak	hazırlan-
mış,	kontrol	listesi	yardımıyla	gerçekleştirilmiştir.	
Kavramsal	risk	analizi	çalışması	olarak	adlandırı-
lan	bu	çalışma	sonucunda	boşluk	analizi	raporu	
oluşturulmuştur.	

•	Asgari	güvenlik	seviyesini	sağlamak	ama-
cıyla	sistem	güvenliği	ve	ağ	güvenliği	yapılandır-
ma	testleri	yapılmıştır.

•	 İSAY	 Uygulamasına	 yönelik	 kaynak	 kod	
analizi	yapılmıştır.

•	e-İçişleri	Projesi	kaynak	kod	analizi	yapılmıştır.	

•	 Belirlenen	 bilişim	 sistemlerine	 mümkün	
olabilecek	her	yol	denenerek	yapılan		Penetras-
yon	(sızma)	testleri	gerçekleştirilmiştir.

•	ISO	27001	Uygulama	ve	Denetim	Eğitimi,	
Sınır	Güvenliği	Eğitimi,		Saldırı	İlişkilendirme	Sis-
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oluşturulan	parolanın	korunması	ve	bu	parolanın	
değiştirilme	 sıklığı	 hakkında	 standart	 oluşturul-
ması	amaçlanmaktadır.	

Politika	 kapsamında	 belirlenmiş	 güçlü	 parola	
oluşturma	 kuralları	 kullanıcılara	 iletilmiş	 ayrıca	 sis-
temsel	olarak	bu	kurallar	zorunlu	hale	getirilmiştir.	

Antivirüs Politikası:	 Antivirüs;	 istemcileri	
ve	sunucuları	virüs,	solucan,	 truva	atı	gibi	diğer	
zararlı	yazılımlardan	korumaktadır.	Bu	politika	ile	
istemcilerin	ve	sunucuların	virüs	algılama	ve	en-
gelleme	standardına	sahip	olması	için	gereklilik-
lerin	belirlenmesi	amaçlanmaktadır.

Bakanlığımız	 merkez	 kampüsü	 kullanıcıla-
rına	yönelik	antivirüs	programı	tedarik	edilmiştir.

Bakanlık	 bilişim	 ağında	 köle	 bilgisayarın	
tespitine	yönelik	araştırmalar	ve	çalışmalar	yapıl-
maktadır.	

• İnternet Erişim ve Kullanım Politikası: 
Bu	politika	ile	internet	kurallarına,	etiğe	ve	yasa-
lara	 uygun	 kullanımının	 sağlanması	 ve	 güvenli	
internet	 erişimine	 sahip	 olunması	 için	 gereken	
standartların	belirlenmesi	amaçlanmaktadır.

Bilgi Güvenliğinin Amacı

•	Veri	Bütünlüğünün	Korunması

•	Erişim	Denetimi

•	Gizliliğin	Korunması

•	Sistem	Devamlılığının	Sağlanması

Bilgi Güvenliği Politikaları 
Yönergesinde Öne Çıkan Konular

e-Posta Politikası: Bu	politika	ile	kullanıcı-
ların	elektronik	ortamlarda	haberleşirken	yüksek	
seviyede	 bilgi	 güvenliğinin	 sağlanması	 için	 Ba-
kanlık	e-posta	altyapısına	yönelik	kuralların	belir-
lenmesi	ve	uygulanması	amaçlanmaktadır.

Bakanlık	kullanıcılarına	yönelik	gerçekleştiri-
len	oltalama	(phishing)	benzeri	saldırılarda	kulla-
nıcıların	farkındalığını	artırmaya	yönelik	e-posta,	
sms	aracılığıyla	bilgilendirmeler	yapılmıştır.	Böy-
lece	 kullanıcılar	 kaynağını	 bilmedikleri	 e-posta	
ekinde	gelen	dosyaları	kesinlikle	açmamaları	ve	
tehdit	unsuru	olduğunu	düşündükleri	e-postaları	il-
gili	birime	haber	vermeleri	konusunda	uyarılmıştır.	

Parola Politikası:	Parola	kullanımı	kullanıcı	
hesapları	için	ilk	güvenlik	katmanını	oluşturmak-
tadır.	Bu	politika	ile	güçlü	bir	parola	oluşturulması,	
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Politika	 gereğince	 iş	 gücünün	 bölünmesini	
(mesai	 saatleri	 içinde	 kullanıcının	 görevle	 ilgisi	
olmayan	sitelere	erişimini	engellemek)	ve	zarar-
lı	 içerikler	barındıran	sitelere	erişimi	engellemek	
amacıyla	Bakanlık	internet	çıkışlarında	URL	filtre-
leme	yazılımı	kullanılmaktadır.	Kullanılan	ürünün	
daha	yüksek	seviye	güvenlik	 tedbirleri	sağlayan	
yeni	bir	sistem	ile	güncellenmesine	yönelik	araş-
tırma		çalışmaları	yapılmaktadır.

• Fiziksel Güvenlik Politikası: Bu politika 
doğrultusunda	kurum	personeli	ve	kritik	kurumsal	
bilgilerinin	 korunması	 amacıyla	 sistem	 odasına,	
kurumsal	 bilgilerin	 bulundurulduğu	 sistemlerin	
yer	aldığı	tüm	çalışma	alanlarına	ve	kurum	bina-
larına	yetkisiz	girişler	engellenmektedir.	

• Personel Güvenliği Politikası: Bu politi-
ka	 ile	kurum	personelinin	seçimi,	sorumluluk	ve	
yetkilerinin	atanması,	eğitilmesi,	 işten	ayrılması,	
görev	değişiklikleri	gibi	konuların	güvenlik	boyutu	
belirlenmektedir.

• Kriz ve Acil Durum Politikaları: Bu poli-
tika	ile	kurum	çalışanlarının,	bilgi	güvenliliği	ve	iş	
sürekliliği	 ile	 ilgili	acil	bir	durum	oluştuğunda	so-
rumlulukları	 dahilinde	 gerekli	 müdahaleyi	 yapa-
bilmelerine	yönelik	standartlar	belirlenmiştir.	

Başkanlığımızın	 sorumluluk	 alanında	 hiz-
met	kesintisi	olması	durumunda	sorunun	hızlı	bir	
şekilde	çözülebilmesi	 için	şubeler	tarafından	ya-
pılacakların	detaylı	bir	şekilde	tanımlandığı	“Acil	
Durum	Eylem	Planı”	Başkanlık	Makamının	onay-

ları	ile	yürürlüğe	girmiştir.	Müdahale	Planı	çerçe-
vesinde	yaşanabilecek	olası	acil	durumlar;	Dış	ve	
İç	Kaynaklı	Elektrik	Altyapı	Problemleri,	Dış	Kay-
naklı	İletişim	Altyapı	Problemleri,	Merkez	Kaynak-
lı	Ağ	Temelli	Sorunlar,	Merkez	Kaynaklı	Sunucu	
Temelli	Sorunlar,	Merkez	Kaynaklı	Yardım	Masa-
sı	 İletişim	Araçlarında	 Oluşabilecek	 Problemler,	
Uygulama	Geliştirme	Aşamasında	Alınan-Verilen	
Web	 Servis	 Hizmetlerinde	 Oluşabilecek	 Sorun-
lar,	Uygulama	Geliştirme	Raporlama	Servisinden	
Kaynaklı	Problemler	ve	Bilişim	Saldırıları	Sonra-
sında	Oluşabilecek	Problemler	başlıkları	altında	
incelenmiştir.	 Acil	 durumlara	 müdahale	 amaçlı	
olarak	 özel	müdahale	 ekipleri	 oluşturulmuş,	 so-
rumluluk	alanları,	ekip	üyeleri	ve	hizmete	bağlı	iş	
ve	işlemler	için	aracı	kurum	ve	kuruluşlar	ile	ilgili	
görev	ve	sorumluluklar	belirlenmiştir.			

Sosyal Mühendislik

İnsan	ilişkilerini	veya	insanların	dikkatsizlik-
lerini	 kullanarak	 kurum	 hakkında	 bilgi	 toplamak	
olarak	tanımlanabilir.

Amaç	 kurum	 yapısı,	 kurumsal	 ağın	 yapısı,	
çalışanların/yöneticilerin	 kişisel	 bilgileri,	 şifreler	
ve	saldırıda	kullanılabilecek	her	 türlü	materyalin	
toplanmasıdır.	 Kuruma	 çalışan	 olarak	 sızmak,	
çalışanlarla	 arkadaş	 olmak,	 teknik	 servis	 ya	 da	
destek	alınan	bir	kurumdan	arıyormuş	gibi	görü-
nerek	 bilgi	 toplamak,	 bilinen	 en	 iyi	 örnekleridir.	
Kullandığı	en	büyük	silah	insanların	zafiyetleridir.	
İnsan,	güvenliğin	en	zayıf	halkasıdır.
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Sosyal Mühendislik - Önleme 
Yöntemleri

•	Telefonda	kuruma	ait	bilgiler,	karşıdaki	kişi-
nin	doğru	kişi	olduğuna	emin	olmadan	verilmemeli,

•	 Çalışanları	 kuruma	 dahil	 ederken	 özgeç-
mişleri,	alışkanlıkları	ve	eğilimleri	incelenmeli,

•	Kurum	çöpleri	 (büro	malzemeleri,	not	 ka-
ğıtları,	bordrolar	vs.)	tamamen	kullanılamaz	hale	
getirilmeli	daha	sonra	atılmalı,

•	 Sistem	 yöneticilerinin,	 kurumsal	 bilgile-
ri	 e-posta	 listelerinde,	 arkadaş	 ortamlarında	 ve	
benzeri	yerlerde	anması	önlenmeli,

•	Önemli	sunuculara	fiziksel	erişimin	olduğu	
noktalarda	biometrik	doğrulama	sistemleri	(retina	
testi,	parmak	izi	testi	vs.)	ve	akıllı	kart	gibi	harici	
doğrulama	sistemleri	kullanılmalıdır.

TÜBİTAK	 ile	 yapılan	 penetrasyon	 (sızma)	
testlerinin	 bir	 aşamasını	 da	 sosyal	 mühendislik	
testleri	oluşturmuştur.	Bu	kapsamda	daha	önce-
den	 belirlenmiş	 Bakanlık	 kullanıcılarına	 sosyal	
mühendislik	 tatbikatı	 gerçekleştirilmiştir.	Kullanı-
cılarımızın	sosyal	mühendislik	saldırılarına	karşı	
dirençlerinin	 artırılması	 amacıyla	 e-posta,	 sms	
aracılığıyla	bilgilendirilmeleri	sağlanmaktadır.

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimleri

2012	yılı	1.	Dönem	e-İçişleri	Projesi	eğitimi	
kapsamında;	 merkez	 birimleri	 proje	 sorumlusu	
mülki	 idare	 amirleri	 ve	 vali	 yardımcılarına,	 vali-
lik	-	merkez	birim	proje	sorumlularına,	özel	idare	
proje	 sorumlularına	 ve	 valilik	 bilgi	 işlem	müdür-
lerine	 “Bilgi	 Güvenliği	 Politikaları	 Yönergesi”	 ve	
“Bilgi	Güvenliği	 Farkındalığı”	 konularında	 eğitim	
verilmiştir.	Böylece	Bilgi	Güvenliği	Politikaları	Yö-
nergesi	 Bakanlık	 genelinde	 duyurulmuş	 ve	 per-
sonelin	bilgi	güvenliği	konusunda	bilinçlendirilme-
si	sağlanmıştır.

2012	yılı	2.	Dönem	e-İçişleri	Projesi	eğitimi	
kapsamında;	mülki	idare	amirlerine,	mühendisle-
re,	il	özel	idare	genel	sekreterlerine,	il	idare	kuru-
lu	müdürlerine,	il	mahalli	idareler	müdürleri	ve	ilçe	
yazı	işleri	müdürlerine	“Kurumsal	Bilgi	Güvenliği”	
ve	“Siber	Güvenlik”	konularında	eğitim	verilmiştir.

Merkezi Log Yönetimi Yazılımı Alımı

5651	sayılı	 İnternet	Ortamında	Yapılan	Ya-
yınların	 Düzenlenmesi	 ve	 Bu	 Yayınlar	 Yoluyla	
İşlenen	Suçlarla	Mücadele	Edilmesi	Hakkındaki	
Kanun	gereğince	bütün	kamu	kurum	ve	kuruluş-
larında	 yapılan	 elektronik	 işlemlerin	 kayıt	 altına	
alınması	 ve	 gerektiğinde	 bu	 işlemlerin	 geçmişe	
dönük	 olarak	 raporlanabilmesi	 zorunluluğu	 bu-
lunmaktadır.	Bu	doğrultuda	Bilgi	Güvenliği	Şube	
Müdürlüğü,	Bakanlık	bünyesinde	verilen	hizmet-
lere	 ilişkin	 trafik	 bilgilerinin	 saklanmasını	 ve	 bu	
bilgilerin	 doğruluğunun,	 bütünlüğünün	 ve	 gizlili-
ğinin	korunmasını	sağlamakla	görevlendirilmiştir.

Bakanlık	merkez	ve	taşra	teşkilatındaki	kul-
lanıcıların;	merkezden	hizmeti	verilen	ağ	alt	ya-
pısı,	 donanım	 ve	 yazılımları	 kullanarak	 yaptığı	
işlemlere	ait	loglar	tutulmaktadır.	Bakanlık	bünye-
sinde	meydana	gelebilecek	bilişim	suçlarında	adli	
incelemelere	 yönelik	 geçmişe	 dönük	 raporların	
üretilebilmesi ve istenen bilgilerin ilgili makamlara 
hızlı	 ve	 doğru	 bir	 şekilde	 bildirilmesi	 gerekmek-
tedir.	Bu	kapsamda	İçişleri	Bakanlığı,	Bilgi	İşlem	
Dairesi	 Başkanlığı	 olarak	 merkezi	 log	 yönetim	
yazılımı	 satın	 alınmıştır.	 Merkezi	 log	 yönetimi	
yazılımı	 aynı	 zamanda	 bilgi	 güvenliği	 ihlallerine	
yönelik	olası	şüpheli	vakaların	tespit	edilmesi	için	
de	kullanılabilecektir.

Ulusal Siber Güvenlik Faaliyetleri

Bakanlar	Kurulunca	alınan	2012/3842	sayılı	
“Ulusal	Siber	Güvenlik	Çalışmalarının	Yürütülme-
si,	Yönetilmesi	ve	Koordinasyonuna	İlişkin	Karar”	
20	Ekim	 2012	 tarih	 ve	 28447	 sayılı	Resmi	Ga-
zetede	yayımlanarak	yürürlüğe	girmiştir.	Bu	karar	
doğrultusunda	 Siber	 Güvenlik	 Kurulu	 kurulmuş	
olup	ilk	toplantısını	20	Aralık	2012	tarihinde	ger-
çekleştirmiştir.	Bu	 toplantıda	Kurul	 “Ulusal	Siber	
Güvenlik	Stratejisi	ve	2013-2014	Eylem	Planı’nın	
yürürlüğe	konulması	kararını	almıştır.	Bakanlığı-
mız	Siber	Güvenlik	Stratejisi	 ve	Eylem	Planının	
hazırlanması	 sürecinde	görev	 verilen	 alt	 komis-
yon	çalışmalarına	katılmıştır.
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Merkez ve Taşra Teşkilatına Alınan Dona-
nımlar ve Dağıtım Süreci

2012	yılı	Merkez	 ve	Taşra	Donanım	ve	Ağ	
Altyapısı	Yenileme	ve	Güçlendirme	Projesi	kap-
samında	 3000	 adet	 masaüstü	 bilgisayar,	 800	
adet	tarayıcı,	850	adet	siyah	beyaz	yazıcı	ve	230	
adet	renkli	yazıcı	alımı	yapılmış	olup	dağıtımı	ya-
pılmıştır.

2012	yılı	Merkez	 ve	Taşra	Donanım	ve	Ağ	
Altyapısı	Yenileme	ve	Güçlendirme	Projesi	kap-
samında;	 merkez	 ve	 taşrada	 görevli	 mülki	 ida-
re	amirlerinin	her	 türlü	 resmi	 işlemlerini	 hareket	
halinde	 ve	 mekandan	 bağımsız	 olarak	 gerçek-
leştirebilmeleri	 için	 2150	 adet	 tablet	 bilgisayar	
alınması	 planlanmış	 olup	 teknik	 şartnamesi	 ha-
zırlanmış,	piyasa	araştırması	 yapılarak	alım	sü-
reci	başlatılmıştır.

Kesintisiz Güç Kaynağı Alımı (UPS)

•	Bakanlığımız	merkez	kampüsünde	olabile-
cek	enerji	kesintilerinde	bütün	bilgisayar	kullanıcı-
larının	çalışmalarına	devam	edebilmesi	amacıyla	
300	 kVA	 kapatesinde	 Kesintisiz	 Güç	 Kaynağı	
(Uninterrupted	Power	Supply-UPS)	alınması	ka-
rarlaştırımış	olup	ihale	süreci	devam	etmektedir.	

Bakanlık Donanım Tespiti
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na Alınan 

Donanımlar

•	Başkanlığımıza	yeni	atanan	 teknik	perso-
nelin	(bilgisayar,	elektrik-elektronik	mühendisi	ve	
programcı)	 ihtiyacını	 karşılamak	 amacıyla	 Baş-
kanlığımız	 hizmetlerinde	 kullanılmak	 üzere	 56	
adet	 iş	 istasyonu	 (workstation),	 43	adet	 dizüstü	
bilgisayar,	15	adet	monitör	alımı	yapılmıştır.	

•	 Başkanlığımız	 tarafından	 hazırlanan	 Nö-
betçi	Memurluğu	Yönergesi	Bakanlık	Makamının	
onayları	ile	yürürlüğe	girmiş	ve	nöbet	sistemi	baş-
latılmıştır.	Bu	amaçla	UPS	 	 ve	Sistem	odasının	
izlenmesi	için	4	adet	LED	televizyon	alımı	yapıl-
mıştır.	

•	 Bakanlığımızı	 gelişen	 teknolojiden	 fayda-
landırmak	ve	teknik	personelin	ihtiyacını	karşıla-
mak	için	6	adet	tümleşik	bilgisayar,	7	adet	tablet	
bilgisayar	ve	1	adet	projeksiyon	cihazı	alınmıştır.	
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2012 Yılı Teknik Servis Faaliyetleri  

•	e-İmza	kurulumu	ve	arızaları,

•	Windows	 7,	 Office	 2010,	 anti-virüs	 prog-
ramlarının	kurulumu	ve	etkinleştirilmesi,

•	Tablet	Bilgisayar	ayarları,	

•	Akıllı	Telefon	wi-fi	ayarları	(Android-iOS),

•	RAM/Switch	gibi	donanım	arızalarının	tes-
piti	ve	yenileri	ile	değiştirilmesi,

•	Windows	XP	işletim	sistemi	yüklü	olan	bil-
gisayarların,	Windows	7	işletim	sistemine	yüksel-
tilmesi,

•	Office	2003	programı	yüklü	olan	bilgisayar-
ların,	Office	2010	programına	yükseltilmesi,

•	Kablosuz	erişim	cihazlarının	yenileri	ile	de-
ğiştirilmesi	ve	ayarlarının	yapılması,	

•	Bilgisayarlara	 yüklenen	 işletim	 sistemleri-
nin	 imajlarının	 (yedek)	alınarak	 format	 işlemleri-
nin	daha	hızlı	yapılması	ve	 imaj	arşivi	oluşturul-
ması,

•	Bilgisayarlarda	donanımsal	ihtiyaçların	be-
lirlenmesi	ve	eksikliklerin	giderilmesi,

2012 YILI TEKNİK SERVİS RAPORU

TEKNİK SERVİSTE YAPILAN İŞLER OCAK 
2012

ŞUBAT 
2012

MART 
2012

NİSAN 
2012

MAYIS 
2012

HAZİRAN 
2012

TEMMUZ 
2012

AĞUSTOS 
2012

EYLÜL 
2012

EKİM 
2012

KASIM 
2012

ARALIK 
2012 TOPLAM

BİLGİSAYAR	FORMAT 130 63 70 85 63 65 45 52 91 66 94 62 886

NOTEBOOK	FORMAT 39 14 6 8 4 0 0      71

MONİTÖR 0 0 0 0 0 0 0      0

DİĞER(HUB,	SWİTCH,	ADAPTÖR,	RAM) 0 0 14 3 4 1 5  1 10 4 11 53

ETHERNET	KABLO	YAPIMI 0 0 0 0 0 0 0      0

KABLOSUZ	İNTERNET	AYARLARI 2 3 1 4 2 2 1 1  5 4 1 26

DONANIM	ARIZALARI 9 6 8 6 7 1 2 6 1 4 6 2 58

BAKIM 15 11 14 18 4 8 7 13 9 6 58 2 165

PROGRAM	KURULUMU 9 16 4 8 8 2 2  1 4 2 11 67

TOPLAM 204 113 117 132 92 79 62 72 103 95 168 89 1326

BAKANLIK BİRİMLERİNDE 
YAPILAN İŞLER

OCAK 
2012

ŞUBAT 
2012

MART 
2012

NİSAN 
2012

MAYIS 
2012

HAZİRAN 
2012

TEMMUZ 
2012

AĞUSTOS 
2012

EYLÜL 
2012

EKİM 
2012

KASIM 
2012

ARALIK 
2012 TOPLAM

İNTERNET	PROBLEMİ 58 79 73 86 68 68 81 52 92 134 98 77 966

YAZICI	KURULUMU,	TARAYICI 87 72 77 85 80 61 64 75 158 139 91 151 1140

ETKİ	ALANI/KULLANICI	TANIMLAMA 25 25 32 17 86 27 32 34 70 89 68 31 536

PROGRAM	KURULUMU(OFİS, 
ANTİVİRÜS	vb.) 23 19 17 20 16 43 10 11 15 9 14 19 216

DONANIM	ARIZALARI 29 27 29 68 55 26 21 22 34 36 32 31 410

AĞ	KABLOSU 14 7 10 12 16 6 9 4 17 7 12 11 125

e-İmza 5 12 9 3 3 1 3 4 2 9 1 6 58

KABLOSUZ	İNTERNET	ARIZALARI 2 1 4 14 2 9 6 12 10 15 11 12 98

KULLANICI	HATALARI 2 5 5 4 2 1 1   1 39 2 62

PROJEKSİYON      4 2 3 1 3 3 16

KLİMA	ARIZALARI          2  2

TABLET	BİLGİSAYAR	AYARLARI         3 3 2 8

TOPLAM 245 247 256 309 328 242 231 216 401 443 374 345 3611

GENEL TOPLAM 449 360 373 441 420 321 293 288 504 538 542 434 4937
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Çağrı Merkezi ve Yardım Masası Faaliyetleri

Çağrı	Merkezinde	bulunan	alt	 yapı	 değişti-
rilerek	mevcut	11	adet	operatör	telefonu,	25’e	çı-
kartılmış,	sırada	bekleyen	kullanıcıların	bekleme	
süreleri	ve	cevapsız	çağrılar	azalmıştır.

Santrale	 iki	 ayrı	 sunucu	 kurularak,	 Çağ-
rı	 Merkezi	 çalışmalarının	 sürekliliği	 sağlanmış,	
herhangi	bir	arıza	durumunda	yedek	sunucunun	
devreye	girmesi	ile	hizmet	kesintisinin	önüne	ge-
çilmiştir.

Çağrı	Merkezi	 santraline	akıllı	 yönlendirme	
sistemi	 kurularak,	 kullanıcılardan	 gelecek	 talep-
lerin	ayrıştırılması,	her	birinin	ayrı	ayrı	toplanması	
ve	ilgili	personele	aktarılması	sağlanmıştır.	

Mülki	idare	amirlerinin	sabit	telefonları,	sek-
reterlik	telefonları	ve	cep	telefonları	sisteme	kayıt	

edilmek	suretiyle	özel	yetkilendirilmiş	VIP	Opera-
törüne	düşmesi	sağlanmıştır.

Çağrı	Merkezi	ve	Yardım	Masası	Şefliğince	
daha	hızlı	 ve	etkin	bir	 şekilde	 işlemlerin	yürütü-
lebilmesi,	 raporların	 oluşturulabilmesi,	 hata	 ve	
taleplere	 ait	 bir	 veri	 tabanının	 oluşturulabilmesi	
amacıyla	Servis	Yöneticisi	(Service	Manager)	ara	
yüzü	eklenmiştir.

2011	 ve	 2012	 yılları	 arasındaki	 istatistikler	
incelendiğinde;	Çağrı	Merkezi	 ve	Yardım	Masa-
sı	 hizmetlerinin	 ve	 düzenlenen	 eğitimlerin	 etkili	
olduğu,	e-İçişleri	Projesinde	yer	alan	modüllerde	
hata	 payının	 azaldığı	 ve	 mevcut	 modüllerin	 ta-
lepleri	karşıladığı,	farkındalığın	artırılarak	kullanı-
cıların	uygulamaları	 kullanmaya	hakim	oldukları	
değerlendirilmiştir.

BİLDİRİM 
ŞEKLİ

BİLDİRİM SAYISI 
(2011)

BİLDİRİM SAYISI 
(2012)

Telefon 20.072 16.981

e-posta 13.783 8.493

Bildirim	Modülü 2.889 8.791

Evrak 924 1.670

Toplam 37.668 35.935

Gelen çağrıların süreç yönetimi;
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Eğitim Faaliyetleri

2012 Yılı Eğitim Faaliyetleri

•	e-İçişleri	Yazılım	Geliştirme	ve	İdame	Pro-
jesi	 kapsamında;	 gelişen	 bilişim	 teknolojileri	 ve	
e-İçişleri	 modüllerinde	 yapılan	 son	 değişiklikle-
rin	kullanıcılara	aktarılması	amacıyla	mülki	idare	
amirleri,	 il	 özel	 idaresi	genel	 sekreterleri,	 valilik,	
merkez	ve	 il	özel	 idaresi	proje	sorumluları,	vali-
liklerde	görevli	bilgi	işlem	müdürleri,	mühendisler,	
il	 idare	 kurulu	müdürleri,	 il	 mahalli	 idareler	mü-
dürleri	ve	1.	2.	ve	3.	sınıf	 ilçe	yazı	 işleri	müdür-
lerine	 yönelik	 olarak	 24.04.2012-11.05.2012	 ve	
15.10.2012-30.11.2012	 tarihleri	 arasında	 eğitim	
programları	düzenlenmiş	ve	bu	eğitim	program-
ları	kapsamında	toplam	1.122	kişiye	eğitim	veril-
miştir.

•	 2.	Dönem	e-İçişleri	Yazılım	Geliştirme	 ve	
İdame	 Projesi	 eğitimi	 (15.10.2012-30.11.2012)	
öncesinde	mülki	idare	amirlerinin	e-İçişleri	Projesi	
ve	bilişim	dünyasına	olan	ilgilerini	ölçmek	amacı	
ile	anket	çalışması	yapılmış	ve	anket	sonuçlarına	
göre	eğitime	katılacak	mülki	 idare	amirleri	belir-
lenmiştir.	Bundan	sonra	düzenlenecek	eğitimlerin	
ağırlıklı	 olarak	 belirlenen	mülki	 idare	 amirlerinin	
katılımı	 esas	olacak	 şekilde	 yapılması	 kararlaş-
tırılmıştır.

•	 Daha	 önce	 e-İçişleri	 Projesi	 eğitimlerine	
katılmayan	ilçe	yazı	işleri	müdürleri,	il	mahalli	ida-
reler	müdürleri	ve	il	idare	kurulu	müdürleri	eğitim	
programına	dahil	edilmiş,	yöneticileri	bilinçlendir-
me	hedefinde	önemli	yol	kat	edilmiştir.

•	 Eğitimlerin	 Ülke	 genelini	 kapsaması	 ve	
doğrudan	 kullanıcıların	 eğitime	 alınması	 nede-
niyle	ve	aynı	zamanda	interaktif	bir	anlayışla	ya-
pılması	projenin	daha	ileriye	götürülmesi	ve	daha	
kullanıcı	dostu	bir	yapıya	kavuşturulmasını	sağ-
lamaktadır.

•	Eğitim	programlarında,		Kurumsal	Bilgi	Gü-
venliği,	 Siber	Güvenlik,	 Bilişim	Hukuku,	Türkiye	
ve	Dünyada	Gelişen	Bilişim	Teknolojileri	gibi	ko-
nularda	alanında	uzman	kişiler	tarafından	konfe-
ranslar	verilmiştir.

•	Bu	eğitim	sonrasında	yukarıdaki	program	
içeriği	 doğrultusunda	 valilik	 ve	 il	 özel	 idareleri	
proje	 sorumluları	 tarafından	 eğiticilerin	 eğitimi	
metodu	ile	il	ve	ilçelerde	görevli	toplam	7.600	per-
sonele	eğitim	verilmiştir.

•	e-İçişleri	Yazılım	Geliştirme	ve	İdame	Pro-
jesi	kapsamında	il	özel	idareleri	için	yapılan	Yerel	
Yönetim	Modülleri	 uygulamaya	alınmadan	önce	
pilot	iller	seçilerek	alanında	uzman	personele	yö-
nelik	çalıştay	programları	düzenlenmiş	ve	kulla-
nıcıların	modüllerle	 ilgili	görüş,	öneri	ve	 istekleri	
alınmıştır.	

•	Yerel	Yönetim	Modüllerinin	etkin	bir	biçim-
de	kullanımını	sağlamak	amacıyla	2012	yılı	içeri-
sinde	uygulamaya	alınan	Bütçe,	Taşınmaz	Mal,	
Muhasebe	ve	Makine	İkmal	Modülleri	ile	ilgili	eği-
tim	programları	düzenlenmiş,	bu	kapsamda	584	il	
özel	idare	personeline	eğitim	verilmiştir.

•	 Bakanlığımız	 merkez	 teşkilatında	 görevli	
personele	 yönelik	 olarak	 Merkez	 ve	 Ortak	 Mo-
düllerle	ilgili	eğitim	programı	düzenlenmiş	ve	215	
personele	eğitim	verilmiştir.

Düzenlenen	eğitim	programları;	

•	Proje	uygulamasında	karşılaşılan	sorunlar	
ve	çözüm	önerilerinin	tartışılabileceği,	

•	 Özellikle	 projeden	 sorumlu	 mülki	 idare	
amirlerinin	katılımlarının	esas	alınarak	ileri	düzey	
eğitimler	yapılacağı,

e- İçişleri Projesi Eğitimleri(2012)

Merkez ve Taşra-Mülki İdare Amirleri 66

Merkez	Birim	Mülki	İdare	Amirleri-Vali	Yardımcıları 
Bilgi	İşlem	Müdürleri 138

Valilik-Merkez Proje Sorumlusu ve Mühendisler 218

İl	Özel	İdare	Proje	Sorumluları-Birim	Müdürleri 128

Valilik-Mühendisler 79

İl	İdare	Kurulu	Müdürleri 72

İl	Mahalli	İdareler	Müdürleri 72

İlçe	Yazı	İşleri	Müdürleri 291

İl	Özel	İdaresi	Genel	Sekreterleri 58

Yerel	Yönetim	Modülleri	Eğitimleri 584

Merkez Birim Modülleri Eğitimi 215

Eğiticilerin Eğitimi Yöntemi ile Taşra Düzenlenen 
Eğitim 14.075

TOPLAM 15.996
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•	 Bilgi	 işlem	 şube	 müdürlerinin,	 projenin	
sürdürülebilirliğine	 katkı	 sağlayacak	 kapasitenin	
oluşturulmasına	yönelik	eğitim	programlarına	da-
hil	edileceği,	

•	Yeni	açılan	ya	da	geliştirilen	modüller	uy-
gulamaya	açılmadan	önce	ilgili	personele	gerekli	
eğitimlerin	verileceği,

•	Üst	yönetim	bilgi	sistemi,	karar-destek	sis-
temi	 türü	 iş	 zekâsı	metotları	 kullanılarak	 verinin	
istenen	 bilgiye	 dönüştürülmesi	 tekniklerinin	 ka-
zandırılacağı,

Şekilde	planlanacaktır.

Bilgi İşlem Personeli Hizmet İçi Eğitim 
Faaliyetleri

Başkanlık	 personelinin	 değişen	 teknolojik	
gelişmelere	paralel	olarak	2012	yılı	içerisinde	sis-
tem	ve	yazılım	konularında	eğitim	almaları	sağ-
lanmıştır.

Tarih Eğitim Verilen Personel

2010 2.148

2011 1.033

2012 15.996

TOPLAM 19.177

BİLİŞİM KOORDİNASYON KURULU

01.06.2009	tarihli	B.05.0.BİD.0.77.00.00/445	
sayılı	Yönerge	 ile	oluşturulan	Bilişim	Koordinas-
yon	Kurulu,	Başkanlığın	resmi	kuruluşu	ile	kanuni	
dayanağa	kavuşturulmuştur.	Böylece	Başkanlığa	
Bakanlığın	görev	alanına	giren	bilişim	konuların-
da	bağlı	kuruluşlar	ve	mahalli	idareler	ile	koordi-
nasyonu	sağlama	görevi	verilmiştir.

Kurul	 Üyeleri:	 Bakanlık	 Müsteşarının	 Baş-
kanlığında	ilgili	Müsteşar	Yardımcısı,	İller	İdaresi	
Genel	Müdürü,	Nüfus	ve	Vatandaşlık	İşleri	Genel	
Müdürü,	Mahalli	İdareler	Genel	Müdürü,	Dernek-
ler	Dairesi	Başkanı,	Mülkiye	Teftiş	Kurulu	Başka-
nı,	 Strateji	 Geliştirme	 Başkanı,	 Personel	 Genel	
Müdürü,	Bilgi	 İşlem	Dairesi	Başkanı	 ile	Emniyet	
Genel	Müdürlüğü,	Jandarma	Genel	Komutanlığı	
ve	 Sahil	 Güvenlik	 Komutanlığı	 temsilcilerinden	
oluşmaktadır.	

Kurul	Çalışmaları

20.09.2011	 tarihli	Bilişim	Koordinasyon	Ku-
rulunda	alınan	kararlar	doğrultusunda	2012	yılın-
da	yapılan	çalışmalar	aşağıda	sıralanmıştır.

•	Uluslararası	normlarla	belirlenmiş	bilgi	gü-
venliği	 politikalarının	 izlenmesi,	 bu	 normları	 da	
dikkate	alarak	Bakanlık	Bilgi	Güvenliği	Politikala-
rının	belirlenmesi	ve	uygulamanın	takip	edilmesi	
kapsamında,	

Ü	“Bilgi	 Güvenliği	 Politikaları	 Yönergesi”		
20.02.2012	tarihinde	Bakanlık	Makamı’nın	onay-
ları	ile	yürürlüğe	girmiştir.

•	Birbirinden	ayrı	ağ	ve	internet	altyapılarına	
sahip	Bakanlık	birimlerinin	hem	veri	akışının	gü-
venli	ve	verimli	bir	şekilde	gerçekleştirilmesi	hem	
de	mükerrer	yatırımların	önüne	geçilerek	maliyet-
lerin	düşürülmesi	amacıyla	ortak	bir	ağ	altyapısı	
oluşturulmasına	yönelik	politikaların	belirlenmesi	
kapsamında,

Ü	Yürütülmekte	olan	Merkez	ve	Taşra	Do-
nanım	ve	Ağ	Altyapısı	Yenileme	ve	Güçlendirme	
Projesi	çerçevesinde	Bakanlık	merkez	kampüsü	
dışında	yer	alan	birimlerin	intranete	dahil	edilme-
si	yönünde	çalışmalar	başlatılmıştır.

•	Bakanlığın	bilişim	altyapı	hizmetlerinin	sü-
rekliliğini	sağlamak	ve	mükerrer	yatırımları	önle-
mek	amacıyla	ortak	İş	Sürekliliği	ve	Felaket	Kur-
tarma	Merkezi	kurulumu	ve	işleyişi	politikalarının	
belirlenmesi kapsamında,
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Ü	Bakanlığımız	bağlı	kuruluşları	ile	toplantı-
lar	yapılmış	olup	altyapıların	hazır	hale	getirilmesi	
çalışmalarına	devam	edilmektedir.	

•	Bütün	birimlerde	geçerli	olmak	üzere	veri	
paylaşımı,	yazılım,	donanım	ve	benzeri	standart-
ların	belirlenmesi,	

Ü	İçişleri	Bilişim	Vizyonu	2023	Projesi	kap-
samında	çalışmalara	başlanmıştır.

2. Performans Sonuçları ve 
Değerlendirmeleri 

2012	yılı	Performans	Programında;	öncelikli	
stratejik	 amaç	 ve	 hedeflere	 bağlı	 olarak	 hedefe	
ulaşılıp	 ulaşılmadığını	 izlemek	 ve	 değerlendir-
mek	üzere	yedi	adet	performans	göstergesi	be-
lirlenmiştir.	 Performans	 programının	 hazırlan-
ması,	 uygulanması,	 izleme	 ve	 değerlendirilmesi	
kapsamında	gerekli	bilgi	ve	veri,	mevcut	kayıtlar	
ile	 bilgi	 ve	 teknolojik	 kaynaklardan	 yararlanarak	
elde	edilmiştir.	2012	yılı	performans	programının	
uygulama	sonuçları	üçer	aylık	dönemler	itibariyle	
izlenmiştir.

Performans	göstergelerine	ilişkin	gerçekleş-
me	tablosuna	ve	değerlendirmelere	aşağıda	yer	
verilmiştir.

Ü Kurulumun	yapılacağı	alanda	inşaat	işleri	
tamamlanmış,	sunucu,	veri	depolama	ünitesi	ve	
ağ	 altyapısı	 donanımlarının	 fiziki	 kurulumları	 ile	
birlikte	 işletim	 sistemleri	 kurulumları	 tamamlan-
mıştır.	Yönetim	yazılımları	kurulumlarının	tamam-
lanmasından	sonra	replikasyon	testleri	yapılmış-
tır.	Projede	son	aşamaya	gelinmiş	olup	2013	Mart	
ayı	içerisinde	kabul	işlemleri	yapılacaktır.

•	Akıllı	kartlar	ile	ilgili	olarak	idari	ve	fiziki	alt-
yapıya	 yönelik	 politikaların	 belirlenmesi	 kapsa-
mında,

Ü	09.10.2012	 tarihinde	 Başkanlığımız	 top-
lantı	salonunda	Nüfus	ve	Vatandaşlık	İşleri	Genel	
Müdürlüğü,	Emniyet	Genel	Müdürlüğü	ve	TÜBİ-
TAK	yetkilerinin	katılımıyla	“Akıllı	Kartların	(Kim-
lik	Kartı-Sürücü	Belgesi-Pasaport	 vb.)	Birleştiril-
mesi”	 konulu	 toplantı	 sonucunda	 ilgili	 birimlerin	
değerlendirme	 raporları	 Başkanlığımıza	 gönde-
rilmiştir.	Birimlerin	görüşleri	ve	İçişleri	Bilişim	Viz-
yonu	2023	Projesi	kapsamında	akıllı	kartların	bir-
leştirilmesi	konusunda		kısa,	orta	ve	uzun	vadede	
yapılacak	çalışmalar	planlanmaktadır.

•	Bakanlık	Bağlı	Birimlerinin	Elektronik	Do-
küman	Yönetim	Sistemlerinin	e-İçişleri	Projesine	
dahil	edilmesi	sürecinin	belirlenmesi	ve	uygulan-
ması	kapsamında,

EK-1 
Formu Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme (PGGİ) Formu

Yıl/Dönem 2012

Performans Hedefi Bakanlığın yürüttüğü hizmetlerin, elektronik ortama aktarılması 

Gösterge 
Kodu Gösterge Adı

Hedeflenen 
Gösterge 

Düzeyi

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini

Gerçekleşme

Ocak-
Şubat-
Mart

Nisan- 
Mayıs- 
Haziran

Temmuz-
Ağustos-

Eylül

Ekim- 
Kasım- 
Aralık

1
e-İçişlerinin	yenilenen	ve	

güçlendirilen	donanım	ve	ağ	
altyapısı	(%)

100 95 20 35 35 5

2 e-İçişlerinin	geliştirilen	ve	yenilenen	
yazılım	altyapısı	(%) 100 100 32 12 12 44

3
e-İçişleri	Projesi	kapsamında	
düzenlenen	eğitici	ve	kullanıcı	

eğitimi	(adet)	
6 9 3 2 1 3

4
e-İçişleri	Projesi	kapsamında	
düzenlenen	eğitimlerde	verilen	

sertifika	sayısı	(adet)
4393 4396 323 1986 34 2053

5
Genel	Bilişim	Hizmetlerine	Yönelik	
Olarak	düzenlenen	eğitim	sayısı	

(adet)
1 1 - - - 1

6 Ulusal	ve	uluslararası	bilişim	etkin-
liklerine	katılım	sayısı	(adet) 1 12 3 4 - 5

7
e-İçişlerinin		yenilenen	ve	

güçlendirilen	bilişim	altyapısına	
uygun	FKM	altyapısı	(%)

100 95 15 30 40 10
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e-İçişlerinin Yenilenen ve Güçlendirilen 
Donanım ve Ağ Altyapısı

e-İçişlerinin Geliştirilen ve Yenilenen 
Yazılım Altyapısı 

e-İçişleri Projesi Kapsamında 
Düzenlenen Eğitimlerde Verilen 
Sertifika Sayısı

e-İçişleri Projesi Kapsamında 
Düzenlenen Eğitici ve Kullanıcı Eğitimi

1’inci	 performans	 göstergesinin	 gerçek-
leştirilmesi	 kapsamında,	 Proje	 büyük	 oranda	
tamamlanmıştır.	 Geri	 kalan	 çalışmalar	 için	
2013	yılı	Merkez	ve	Taşra	Donanım	Ağ	Altya-
pısı	Projesi’nin	tamamlanması	gerekmektedir.	
2012	yılı	sonu	itibariyle	gösterge	gerçekleşme-
leri	değerlendirildiğinde	hedefe	ulaşılmıştır.

2’nci	 performans	 göstergesinde	 hedefi	
ölçülebilecek	kriter	olarak	uygulamaya	alınan	
modül	 sayısı	 belirlenmiştir.	 Yılsonu	 itibariyle	
belirlenen	 hedef	 gösterge	 ile	 aynı	 düzeyde	
gerçekleşmiştir.

4’üncü	performans	göstergesinin	gerçek-
leştirilmesinde	 eğiticilerin	 eğitimi	 yöntemi	 ile	
verilen	 eğitimlerde	 sertifika	 düzenlenmemesi	
nedeniyle	 mevcut	 göstergede	 sapma	 ortaya	
çıkmıştır.	İllerde	düzenlenen	ve	Başkanlığımı-
za	tablo	halinde	gönderilen	veriler	dikkate	alın-
dığında	hedefe	ulaşılmıştır.

3’üncü	performans	göstergesinin	gerçek-
leştirilmesi	 kapsamında,	 eğitim	 sayısı	 arttık-
ça	verimlilik	de	artacağından	gösterge	hedefi	
ölçülebilecek	 niteliktedir.	 Gerçekleştirilmesi	
düşünülen	 eğitim	 programları	 dışında	 oluşan	
eğitim	 talepleri	 dolayısıyla	 gösterge	 değerleri	
beklenenin	üzerinde	çıkmıştır.
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Genel Bilişim Hizmetlerine Yönelik 
Olarak Düzenlenen Eğitim Sayısı

Ulusal ve Uluslararası Bilişim 
Etkinliklerine Katılım Sayısı

e-İçişlerinin Yenilenen ve 
Güçlendirilen Bilişim Altyapısına 
Uygun FKM Altyapısı

5’inci	performans	göstergesi	hedefi	ölçü-
lebilir	 nitelikte	 olup	 gösterge	 gerçekleşmeleri	
değerlendirildiğinde	hedefe	ulaşılmıştır.

6’ncı	 performans	 göstergesinin	 gerçek-
leştirilmesi	kapsamında,	Ulusal	ve	Uluslarara-
sı	Bilişim	Etkinlikleri	takviminin	belirsiz	olması	
ve	bazı	 kurum	ve	 kuruluşların	 seminer,	 sem-
pozyum	gibi	 faaliyetlerine	katılım	tarihinin	he-
men	öncesinde	belirtilmesi	nedeniyle	gösterge	
düzeyi	tam	belirlenememiş	ve	hedeften	sapma	
olmuştur.

7’nci	 performans	 göstergesi	 değerleri	
yaklaşık	olarak	beklenen	seviyede	çıkmıştır.	
Felaket	Kurtarma	Merkezinin	son	yazılım	ku-
rulumları	yapılmakta	olup,	yazılım	kurulumla-
rından	sonra	test	işlemlerine	başlanılacaktır.
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 A- Güçlü Alanlar
1.	 İçişleri	Bakanlığı’nın	köklü	geleneğinin	ve	

saygın	imajının	altında	yer	alıyor	olmamız,	

2.	 Başkanlığımızın	yeniliğe	açık	olması,

3.	 Teknolojik	kaynaklara	erişme	imkânı,

4.	 Ülkemizdeki	 e-Devlet	 uygulamalarında	
Başkanlığımızın	önemli	bir	rol	üstlenmesi	ve	Ba-
kanlığımızın	 teşkilatlanması	gereği	 bu	hizmetle-
rin	ülke	geneline	sunulması,

5.	 Bilişim	tabanlı	projelerin	yürütülmesi	kapsa-
mında	diğer	kurumlar	ile	sürekli	iletişim	içinde	olun-
ması,

6.	 Sorumluluk	 ve	 yetkilerin	 açıkça	 belli	 ol-
ması,

7.	 Bilişim	 alanında	 gelişen	 teknolojileri	 sü-
rekli	 takip	eden,	bunu	her	kademe	yönetmek	ve	
içinde	yer	almak	isteyen	eğitimli,	bilgili,	nitelik	ve	
nicelik	olarak	üstün	insan	kaynağımızın	olması,

8.	Merkez	ve	taşra	teşkilatında	bulunan	bü-
tün	birimlerdeki	personelin,	bilgi	sistemleri	kulla-
nımına	yönelik	kurumsal	ve	kişisel	bilgi	güvenliği	
ilke	ve	kurallarını	düzenleyen	Bilgi	Güvenliği	Poli-
tikaları	Yönergesi’nin	yürürlüğe	girmesi,

9.	 Stratejik	 plan	 ve	 programlarda	 bilişim	
projelerine	öncelik	verilmesi,

10.	Gelişen	teknolojik	altyapı	ve	yazılım	ku-
rulumlarına	hızlı	bir	şekilde	uyum	sağlanabilmesi,

11.	Bakanlığımız	bilişim	politikalarının	koor-
dinasyonundan	sorumlu	olunmasıdır.

B- Zayıf Alanlar
1. Mevzuattaki	 değişikliklerin	 uygulamaya	

aktarılmasında	sıkıntılar	yaşanması,

2.	 Hizmet	 alanlarının	 genişliği	 ve	 çeşitliliği	
nedeniyle	hizmet	içi	eğitimlerin	yetersiz	kalması,

3.	 Çalışanların	 ücret	 ve	 başka	 beklentileri-
nin	karşılanamaması	sebebiyle	çalışan	persone-
lin	devir	hızı	yüksekliği,

4.	 Bilgi	ve	teknolojinin	hızla	eskimesi,

5.	 Satın	alma	süreçlerinin	uzun	sürmesidir.

C- Fırsatlar
1.	 Bilişim	altyapısıyla	gelen	eğitim	seviyesi	

yüksek,	genç	 işgücü	potansiyeli	olan	personelin	
çoğunlukta	olması,

2.	 AR-GE	ve	inovasyon	alanındaki	gelişme-
leri	Başkanlığımızın	takip	ediyor	olması,

3.	Güçlü	 ve	 diğer	 kurumlara	 entegre	 hale	
gelmiş	bir	e-Devlet	Projesine	sahip	olunması,

4.	 e-İçişleri	 Projesi’nin	 eTR	 ödülüne	 layık	
görülmesi	ile	projenin	farkındalığının	artmasıdır.
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D-Tehditler
1.	Ülkemizin	 bilgi	 teknolojilerinin	 üretim	 ve	

geliştirilmesi	 noktasında	 istenen	 düzeyde	 olma-
ması	nedeniyle	dışa	bağımlı	olunması,	

2.	Global	 teknoloji	 pazarındaki	 eğilimler	
doğrultusunda	ülke	ihtiyaçlarından	ziyade	bu	ko-
nuda	söz	sahibi	üreticilerin	yönlendirici	olması,	

3.	 Başkanlığımızca	geliştirilen	projelerin	git-
tikçe	 büyümesi	 ve	 gündemde	 olması	 nedeniyle	
siber	tehditlerin	hedefi	haline	gelmesidir.	

E-Değerlendirme
Bilgi	 İşlem	 Dairesi	 Başkanlığı,	 vatandaşla-

ra	sunulan	hizmetlerde	beklentilerin	ötesine	ge-
çerek	memnuniyeti	arttırmak	amacıyla	vatandaş	
odaklı	yönetim	anlayışını	kurum	kültürüneyerleş-
tirmeyi	ilke	edinmiştir.

Başkanlığımız,	 ana	 hizmet	 kolu	 olan	 bilgi	
teknolojileri	alanında	yer	alması	nedeniyle;	deği-
şimin	çok	hızlı	bir	şekilde	yaşandığı,	yeni	proje-
lerin	üretilmesinde	ve	bu	projelerin	etkin	şekilde	
hayata	geçirilmesinde	 kurumsal	 kabiliyet	 ve	 ka-
pasitenin	değerlendirilmesinin	önemli	olduğunun	
bilincini	 taşımaktadır.	 Bu	 nedenle	 hazırlanan	
GZFT	analizinde	üstünlükler	nazarında	Başkan-
lığımızın	güçlü	olduğu	alanları	destekleyerek,	za-
yıf	yönlerimizin	ve	tehditlerin	fırsatlara	çevrilebile-
ceği	düşünülmektedir.
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Bilgi	 İşlem	Dairesi	 Başkanlığı,	 Bakanlığımız	 hizmetlerini	 verimli	 ve	 etkin	 bir	

şekilde	 yüksek	 kaliteyle	 sunan,	 katılımcılığı	 sağlamak	 hedefiyle	 vatandaş	 odaklı	

hizmetleri	arttırmayı	amaçlayan	ve	bunları	karşılamaya	yönelik	tedbirleri	önceden	

alan	bir	anlayış	ile	hizmet	vermektedir.	Bu	kapsamda	Başkanlığımızın	önerileri	aşa-

ğıda	sıralanmıştır:

•	 Valilik	ve	kaymakamlıkların	e-Devlete	geçiş	sürecinde	vatandaşa	hizmetin	

en	kısa	yoldan	ulaştırılması	 için	 tek	adımda	hizmet	anlayışının	yaygınlaştırılması	

hedeflenmelidir.

•	 Valilik	ve	kaymakamlıkların	güvenli	internet	sitesi	yayını	için	İSAY	hizmetle-

rinin	kullanılması	veya	barındırma	hizmetinden	yararlanılması	tavsiye	edilmektedir.

•	 Bilgi	İşlem	Şube	Müdürlüklerine	atanan	teknik	personelin	ağırlıklı	olarak	bu	

Müdürlüklerde	görevlendirilmesi	suretiyle	güçlü	teknik	çekirdek	ekibi	burada	planla-

mak	sürece	olumlu	katkı	sağlayacaktır.

•	 Merkez	birimleriyle,	valilik,	kaymakamlık	ve	il	özel	idareleri	arasında	yürütül-

mekte	olan	yazışmalarda	elektronik	imza	kullanımı	oranı	düşük	bazı	iller	bulunmak-

tadır.	e-İmza	kullanımı	konusunda	hassasiyetin	devam	etmesi	önem	arz	etmektedir.

•	 Proje	sorumlusu	vali	yardımcılarının	e-İçişleri	kullanımında	çok	önemli	olan	

yetki	modülü	konusunda	bilinçli	olmaları	ve	bu	süreci	yönetmeleri,	ayrıca	e-İmza	ve	

modül	kullanım	oranlarının	takip	edilmesi,	kullanım	oranlarının	yükseltilebilmesi	için	

gayret	gösterilmesi,	ilgili	personelin	eğitim	ihtiyacının	tespiti	konularını	hassasiyetle	

takip	etmeleri	önem	arz	etmektedir.

•	 Modüllerin	kullanımı	ile	ilgili	aksaklıkların	ya	da	geliştirmeye	yönelik	önerile-

rin	mülki	idare	amirikontrol	süzgecinden	geçerek	İstek	/	Hata	Bildir	Modülü	üzerin-

den	merkeze	bildirilmesi,	böylece	projenin	en	üst	düzeyde	sahiplenilmesi	sağlana-

caktır.	

•	 İl	özel	idarelerinde	elektronik	hizmetlerin	etkin	ve	verimli	bir	şekilde	yürütü-

lebilmesi	için	bünyelerinde	bilgi	işlem	şube	müdürlüklerinin	kurulması,	profesyonel	

yönetim	açısından	gerekli	görülmektedir.	

•	 İnternet	kafeler	gençler	ve	çocuklar	başta	olmak	üzere	tüm	bireyler	tarafın-

dan	yoğun	bir	şekilde	kullanılmaktadır.	İnternet	kafelerde;	kullanıcıların	gizli	bilgileri	

elde	edilebilmekte,	saldırılar	yapılabilmekte	ve	internet	salonlarında	internet	ortamı	

üzerinden	suç	işleyenlerin	tespit	edilememesi	ya	da	kullanıcıların	kimliğinin	belirsiz-

liği	kötü	amaçlı	ve	yasal	olmayan	kullanımları	teşvik	etmektedir.	Bu	tür	olumsuzluk-

ları	asgari	düzeye	indirmek	içininternet	kafelere	izin	belgesi	verilmesi		ve	denetlen-

meleri	konusunda	hassasiyet	gösterilmesi,	rehberlik	faaliyetlerine	ağırlık	verilerek	

bilinç	düzeyinin	artırılması	ve	doğru	kullanımının	teşvik	edilmesi	uygun	olacaktır.

ÖNERİ VE TEDBİRLER



79 icisleribilgiislem.gov.tr |

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama	yetkilisi	olarak	yetkim	dâhilinde;

Bu	raporda	yer	alan	bilgilerin	güvenilir,	tam	ve	doğru	olduğunu	beyan	ederim.

Bu	 raporda	 açıklanan	 faaliyetler	 için	 idare	 bütçesinden	 harcama	 birimimize	

tahsis	edilmiş	kaynakların	etkili,	ekonomik	ve	verimli	bir	şekilde	kullanıldığını,	görev	

ve	yetki	alanım	çerçevesinde	iç	kontrol	sisteminin	idari	ve	malî	kararlar	ile	bunlara	

ilişkin	işlemlerin	yasallık	ve	düzenliliği	hususunda	yeterli	güvenceyi	sağladığını	ve	

harcama	birimimizde	süreç	kontrolünün	etkin	olarak	uygulandığını	bildiririm.

Bu	güvence,	harcama	yetkilisi	olarak	sahip	olduğum	bilgi	ve	değerlendirmeler,	

iç	kontroller,	iç	denetçi	raporları	ile	Sayıştay	raporları	gibi	bilgim	dâhilindeki	husus-

lara	dayanmaktadır.

Burada	raporlanmayan,	idarenin	menfaatlerine	zarar	veren	herhangi	bir	husus	

hakkında	bilgim	olmadığını	beyan	ederim.

Ankara	20/03/2013

İlhan	Uran
Bilgi	İşlem	Dairesi	Başkanı

HARCAMA YETKİLİSİ






