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Ayrıca ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ve Bakanlığımızın başta kamu düzeni ve güvenliği olmak üzere 
tüm görev ve sorumluklarını layıkıyla yerine getirebilmesi için tüm merkez ve taşra birimlerinin ihtiyaçları 
doğrultusunda Ülkemiz ve Bakanlığımız için çok önemli ve büyük projelere başlanmıştır. 

Bunlardan bazıları;
e-Belediye Projesi, Bakanlığımızın ve yerel yönetimlerimizin idari ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi ba-
kımından ülkemizin en önemli projelerinden biridir. e-Belediye Projesi ile, belediyelerin ortak bir platformda 
buluşturulması, bilgi teknolojileri alanında ihtiyaçlarının karşılanması, geliştirilecek olan belediyecilik yazılım-
ları ile vatandaş odaklı bir yerel yönetim yapısının oluşturulması amaçlanmaktadır. EBYS (Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi) ve RUBİS (Ruhsat Bilgi Sistemi) modülleri pilot birim olarak seçilen belediyelerde test orta-
mında kullanıma açılmış olup eğitimler devam etmektedir. Eğitimler tamamlandığında pilot olarak belirlenen 
belediyeler ve ihtiyacı olan belediyeler gerçek ortamda çalışmaya başlayacaktır.

GAMER Yazılım Projesi ile kamu düzenini ve güvenliğini bozucu nitelikte olayların yol açtığı acil durumlar-
da etkin ve kesintisiz bir koordinasyonun sağlanması amaçlanmaktadır. GAMER Yazılım Projesi güvenlik 
koordinasyonunda Bakanlığımıza yüksek kabiliyetler ve imkânlar kazandırması bakımından ülkemizin ve 
vatandaşlarımızın güvenliğine çok önemli katkılar sağlayacaktır. GAMER uygulaması test çalışmaları başa-
rıyla tamamlanmış olup mevcut kabiliyetler ile tüm illerimizde 2018 Şubat ayında gerçek ortamda devreye 
alınacaktır.

İnternet Sayfaları Birleştirme Projesi ile Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren 3000’e yakın internet 
sitesi için ortak bilgi mimari çalışması yapılıp kullanıcıyla buluşan, birbiriyle ilişkili içerik oluşturulmasını sağ-
layan ve merkezden içeriklerin tek elden kontrol edilebildiği, yönetilebildiği sistem alt yapısı ve hazır tasa-
rımlar sunulacaktır.  Proje kapsamı ve içeriği itibariyle kamu kurumları arasında ilk olma özelliğindedir. 

e-Otoban Projesi taşra teşkilatı olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yazışmalarını elektronik ortamda 
yapmalarına imkân veren, temelini EBYS’leri arasındaki entegrasyonların oluşturduğu platform bağımsız bir 
sistemdir. 

Bilgi teknolojilerindeki gelişmelere uygun olarak Ba-
kanlığımızın bilişim projelerinin tasarlanması, buna 
yönelik yazılımların geliştirilmesi, mevcut bilişim alt-
yapısının kurulumu, bakımı ve ikmali, artan siber 
güvenlik tehditlerine karşı politikalar oluşturulması 
ve uygulanması, hükümetimizin belirlediği hedefler 
doğrultusunda vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin 
e-devlet kapısına aktarılması kapsamında önemli hiz-
metleri ve projeleri yürütmekteyiz. 

2017 yılında belirlemiş olduğumuz hedeflerimize bü-
yük ölçüde ulaşmış bulunmaktayız.2017 yılı için be-
lirlemiş olduğumuz hedefler dışında Bakanlığımızın 
ihtiyaçları doğrultusunda birçok proje ve çalışmaya 
başlanmış olup bir kısmı tamamlanmış bir kısmı da 
devam etmektedir.

BAŞKANIN SUNUŞU

Önceden devam eden projelerimiz, 2017 yılında başlatılan projelerimiz ve önümüzdeki süreçte geliştirile-
bilecek projelerde göz önünde bulundurularak tüm bilişim sistemlerimizin altyapısının yeni teknolojilere 
göre tasarlanması, yenilenmesi ve kapasitesinin arttırılması projelendirilmiş olup, çalışmalarımız hızla devam 
etmektedir. 
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e-Otoban Projesi gereklilikleri tamamlanmış olup 
yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Pro-
je kapsamında zaman, hız, kaynak tasarrufunun 
yanı sıra entegrasyon sürecinde, şimdiye kadar 
4.000.000’dan fazla evrak onaylanarak 10.000.000.
TL’den fazla kağıt ve posta tasarrufu sağlanmıştır.  
Belirlenen kurumların tamamı entegre olduğunda 
yılda yaklaşık 14 milyon evrak e-Otoban Projesi üze-
rinden işlem görecek olup yaklaşık 20 milyon TL 
tasarruf sağlanmış olacaktır. Ayrıca e-Yazışmaya im-
kân vermesi sayesinde potansiyel olarak 50 milyon 
TL’lik bir ilave tasarruf sağlayacağı öngörülmektedir.

Yeni nesil 112 acil çağrı merkezi yazılımı Başkanlığı-
mızca yapılmıştır. Bu sayede Ülkemizin herhangi bir 
noktasından herhangi bir acil çağrıya cevap verebi-
lecek merkezi bir sistem oluşturulmuştur. Bu şekilde 
il çağrı merkezleri ilgili birimleri vakaya yönlendire-
bilecektir. Ayrıca tüm çağrılar merkezden izlenebile-
cek ve iller birbirini yedekleyecektir.

Başkanlığımız tarafından geliştirilen e-Call yazılımı 
ile motorlu taşıtlarda yer alan e-Call cihazı ciddi bir 
kaza darbesi ikazı aldığında en yakın 112 acil çağ-
rı merkezi ile otomatik bir görüşme başlatacak ve 
kaza yerinin kesin konum bilgisi ve ilgili birtakım bil-
gileri çağrı merkezine iletecektir. Avrupa Birliği’nin 1 
Nisan 2018 tarihine kadar geçmeyi öngördüğü fakat 
uygulamasını 6 ay ertelediği e-Call uygulaması Baş-
kanlığımız tarafından Avrupa Birliği’nden daha önce 
devreye alınıp vatandaşımızın can ve mal güvenliği 
için hizmete sunulmuş olacaktır.

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca ge-
liştirilen İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES), Açık 
Kapı ve Yatırım Takip Sistemi projelerinin yazılımla-
rı Başkanlığımız tarafından hazırlanmış olup bu ya-
zılımlar sayesinde Bakanlığımızın stratejik plan ve 
hedefleri doğrultusunda iş ve işlemlerin raporlana-
bilmesi, ölçülebilmesi ve geri dönüş alınabilmesi 
gerçekleştirilecektir. 

Muhtar Bilgi Sistemi Projesi kapsamında muhtarla-
rımızın talep, görüş, öneri ve şikâyetlerini elektronik 
ortamda iletebilmeleri sağlanmış olup yapacakları 
taleplerin takip edilip raporlanması ve bu sayede 
görevlerini daha kaliteli, etkin ve süratli bir şekilde 
yürütmeleri sağlanmıştır. Muhtar Bilgi Sistemi geliş-
tirme çalışmalarımız devam etmektedir

İçişleri Bakanlığı Portal Projesi ile Bakanlığımız iç 
ağında (İntranet) web tabanlı bir ortak çalışma ve 
işbirliği ortamı oluşturulmuştur. Bu sayede birimler 
arasında hızlı ve güvenli dosya, veri ve bilgi aktarı-
mı gerçekleştirilmektedir.  Portal hizmetlerinden 19 
merkez birimimiz yararlanmaktadır. 

Merkez ve Taşra Donanım ve Ağ Altyapısını Yeni-
leme ve Güçlendirme Projesi ile altyapı yatırımları 
talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda, merkezi alımlarla 
belli standartlar paralelinde yapılmaktadır. Bu saye-
de kısa vadede yüksek performans, verimlilik artışı 
ve maliyet avantajı sağlanmıştır.

2017 yılı içerisinde çalışmaları başlatılan Sistem, Ya-
zılım ve Altyapı Güçlendirme Projesi ile veri merkezi-
miz modern, güvenli, uluslararası veri merkezi stan-
dartlarına uygun, gelişime açık, izlenebilir bir fiziksel 
altyapıya kavuşturulacaktır.

Başkanlığımız tarafından yılsonu itibariyle Bakanlı-
ğımızın 16 hizmeti e-devlet kapısına aktarılarak va-
tandaşlarımızın birçok müracaatını elektronik ortam-
da yapabilmesi, izleyebilmesi ve sonuçlandırması 
sağlanmıştır.Başkanlığımız, Bakanlığımızın görev ve 
sorumluluklarını yerine getirirken Bilgi Teknolojile-
rinden en iyi şekilde istifade edebilmesi ve vatanda-
şımıza bireysel olarak sunulan hizmetlerin elektronik 
ortamda sunulması için artan bir azim, istek ve karar-
lılıkla çalışmalarına devam edecektir. 

Bakanlığımızın görevlerinin ifasında ve hizmetleri-
nin sunumunda bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı 
konusunda vizyoner karar ve talimatları ile bize yön 
veren başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Sayın 
Müsteşarımız ve Bakanlığımız üst yönetimine, çalış-
malarımıza katkı sunan ve yönlendiren Bakanlığımız 
birimlerine, ortak hedefler doğrultusunda birçok 
projede beraber çalıştığımız Bakanlığımız teşkila-
tında yer alan bilgi işlem birimlerinin yönetici ve 
çalışanlarına, büyük bir sorumluluk duygusu ile yo-
rulmadan, mesai mefhumu gözetmeksizin, iğneyle 
kuyu kazar gibi, gece gündüz demeden çalışan fe-
dakâr ve cefakâr tüm mesai arkadaşlarıma yürekten 
teşekkürlerimi sunarım.
  Saygılarımla. 

       
 

       Osman HACIBEKTAŞOĞLU   
         Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 





Bölüm 1

A- Misyon ve Vizyon
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C- İdareye İlişkin Bilgiler

GENEL 
BİLGİLER
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Bilgi teknolojilerindeki gelişmelere uygun 
olarak Bakanlık bilişim projelerini tasarlamak; 
elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kur-
mak, buna yönelik yazılımları geliştirmek veya 
sağlamak,

• Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulu-
mu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellen-
mesi ile ilgili işleri yürütmek,

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

Bakanlık internet sitesinin, merkez ve taşra bi-
rimlerine ait hazır internet sitelerinin, portal ve 
intranet sitelerinin tasarım şablonlarını oluştur-
mak ve güncellemek,

• Bakanlığın görev alanına giren bilişim konuların-
da bağlı kuruluşlar ve mahalli idareler ile koordi-
nasyonu sağlamak,

• Bakanlık personelinin bilgi teknolojilerindeki ge-
lişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet 
içi eğitim almalarını temin etmek, görevleri  Bilgi 
İşlem Dairesi Başkanlığı’na verilmiştir.

      

B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Vizyonumuz

Misyonumuz

Hazırlayacağımız projeler ile ülkemizin 
e-Devlet dönüşümü sürecinde Bakan-
lık olarak öncü rol üstlenmek ve ulusal 
düzeyde örnek gösterilen, uluslararası 
başarılara sahip olan bir kurum olmaktır.

A-MİSYON VE VİZYON

Bakanlığımız bilgi işlem politika ve strate-
jilerini gelişen bilgi teknolojileri doğrultu-
sunda belirlemek; yazılım, donanım ve ağ 
altyapısını yüksek kalitede, etkinlik ve ve-
rimlilik ilkelerine uygun olarak yapılandır-
mak; kullanıcı memnuniyeti esas alınarak 
üretilen verileri ilgili kurumlar, vatandaşlar 
ve özel sektör ile bilgi güvenliği politika-
larına uygun olarak paylaşmak ve vatan-
daş odaklı hizmetleri yaygınlaştırmaktır.

Bakanlığın bilgi işlem faaliyetlerini yürütmekle görevli Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın görevleri 
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23/A Maddesinde detaylı bir 
şekilde düzenlenmiştir. 

Buna göre;
• •
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C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 30.11.2000 tari-
hli Bakanlık Makamının olurları ile Özel Kalem 
Müdürlüğü bünyesinde bir çalışma birimi olar-
ak oluşturulmuştur. Kuruluş Görev ve Çalışma 
Yönergesi 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 Gazetede 
yayımlanan 649 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 3152 sayılı 
İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında-
ki Kanunda Bakanlığın Yardımcı Hizmetler Birimi 
altında yerini almıştır. Bilgi İşlem Dairesi Başkan-
lığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi 2012-
2014 Eylem Planı doğrultusunda güncellenerek 
28.05.2014 tarihinde Müsteşarlık Makamının 
onayları ile yürürlüğe girmiştir.

Başkanlığımız; İçişleri Bakanlığı Ana Hizmet Binası A-Blok zemin ve 1. katlarda 19 oda, 1 toplantı odası 
ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın hizmet verdiği binada tahsis edilen 2 oda ile hizmet vermektedir. 
Ayrıca Başkanlığımız bünyesinde kullanılan 150 adet masa mevcuttur.

1.Fiziksel Yapı
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2.Teşkilat Yapısı

3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Genel Bütçeli İdare kapsamında olan Bilgi İş-
lem Dairesi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Merkez 
Teşkilatı Yardımcı Hizmet Birimi olarak teşkilat-
lanmıştır. 17.08.2011 tarihinde Resmi Gazetede 
yayımlanan 649 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name ile (190) 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 278 ilçede Bilgi İşlem Şeflikleri 
kurulmuştur. 

Başkanlığımız güncel teknolojileri yakından ta-
kip etmekte ve mevcut altyapısını geliştirmeye 
ve yenilemeye açık tasarlamaya özen göster-
mektedir. Birçok entegrasyonun paydaşı olan 
bakanlığımızda uygulamalar arası entegrasyon-
ları güvenli ve hızlı yapabilmek ve mükerrer ge-
liştirme süreçlerini engellemek amacıyla Servis 
Odakli Mimari yaklaşımı benimsenmiş ve uygu-
lanmaktadır. 

Üretilen tüm yazılımlarda mümkün olduğunca 
açık kaynak kodlu teknolojiler kullanmaya gay-
ret gösterilmekle birlikte teknoloji firmalarının 
ürettiği ürünler ve teknoloji altyapıları da kulla-
nılmaktadır.
       
Yazılım projeleri tasarlanırken dağıtılabilirliğe ve 

ölçeklenebilirliğe müsait yapıda tasarlanmakta,  
yazılımların aşırı yüklenme altında nasıl davranış 
sergileyeceği önceden bilinmesi amacıyla yük 
testleri yapılmaktadır.
  
Web servisler birlikte çalışılabilirlik esasları göz 
önünde bulundurularak geliştirilmekte ve dış 
dünyaya açıldığında tüm teknoloji altyapıları-
nı destekleyecek standartlarda olmasına özen 
gösterilmektedir.

Veritabanı sunucuları üretici firmasına göre değiş-
mekle birlikte yüksek erişilebilirlik kurallarına göre 
özelleştirilmekte ve 7/24 hizmet verecek şekilde  
yapılandırılmaktadır.Sürüm kontrolü ve takım 
çalışmasının etkin kılınması amacıyla Microsoft 
Team Foundation Server (TFS) gibi profesyonel 
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yazılım araçları kullanılmaktadır. TFS ile birlikte 
gelen yazılım sistemlerini etkili ve verimli bir şe-
kilde modellemeye ve dokümantasyonunu yap-
maya yönelik pratiğe dayalı Agile yöntemi seçil-
miştir. 

Projenin analiz aşamasından başlayıp, proje-
lendirme, tasarım, kodlama, test, iyileştirme sü-
reçleri ile devam eden ve deployment ile biten 
uygulama yaşam döngüsünün ele alındığı ALM 
(Application Lifecycle Management) süreci, Agile 
üzerine kurgulanmıştır

Gelecekte bilgi sistemlerimizi güçlü kılacak tek-
nolojilerin kurumumuza kazandırılması amacıyla 
teknik eğitimler alınmaktadır.

Elektronik hizmetlerin sunulmakta olduğu veri 
merkezinde, sistemlerin kesintisiz ve perfor-
manslı bir şekilde çalıştırılabilmesini sağlayacak 
şekilde, günün koşullarına uygun donanım ve 
yazılım ürünleri 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 düzeyinde yedeklenmiş durum-

dadır. Sistemin kesintisiz hizmet verebilmesi için 
İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Merkezi bulun-
maktadır.Problem anlarında otomatik devreye gi-
recek kesintisiz güç kaynakları ve jeneratör sis-
temleri tesis edilmiştir. 

Ortam iklimlendirmesi farklı hatlardan beslenen 
cihazlarla yedekli olarak sağlanmaktadır. Kam-
püs çapında mobil veri iletişiminin sağlanabilme-
si için kablosuz erişim hizmeti sunulmaktadır.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında 657 sayılı Kanuna tabi 105,  hizmet alımı personeli 63 ve sözleşmeli 
bilişim personeli 14 olmak üzere toplam 182  personel görev yapmaktadır. Bilgi İşlem Dairesi Başkan-
lığındaki personelin eğitim durumlarının dağılımı aşağıdaki grafikte belirtilmektedir. 

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR SAYI
Bilgisayar 196
Yazıcı 50
Tarayıcı 5
Güç Kaynağı (Ups) 4
Dizüstü Bilgisayar 87

  Projeksiyon 2
Telefon Cihazı 75
Faks Cihazı 1
Fotokopi Makinası 5
Baskı Makinası -

TOPLAM 425

ÖĞRENİM DURUMU

LİSANS

ÖNLİSANS

LİSE

ORTAOKUL

YÜKSEK LİSANS

71

11

9 7 2

%

%

% % %

4.İnsan Kaynakları 
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KADROSU
TAHSİS
 EDİLEN 

KADRO SAYISI

DOLU 
KADRO 
SAYISI

BOŞ 
KADRO 
SAYISI

BİRİMİMİZDE 
GEÇİCİ 

GÖREVLE 
ÇALIŞAN

DIŞ 
BİRİMDE GEÇİCİ 

GÖREVLE
 ÇALIŞAN

DAİRE BAŞKANI 1 1 0 0 0 1

ŞUBE MÜDÜRÜ MİA 5 2 3 0 0 2

ŞUBE MÜDÜRÜ GİH 4 2 2 0 1 1

ŞEF 11 6 5 0 3 3

UZMAN 3 2 1 0 1 1

MÜHENDİS 50 25 25 0 3 22

PROGRAMCI 20 18 2 2 3 17

V.H.K.İ. 28 23 5 0 3 20

KÜTÜPHANECİ 1 0 1 0 0 0

BİLGİSAYAR İŞLT. 18 8 10 0 0 8

İSTATİSTİKÇİ 3 3 0 0 1 2

ÇÖZÜMLEYİCİ 10 4 6 0 3 1

MÜTERCİM 2 1 1 0 0 1

SEKRETER 4 1 3 0 0 1

ŞOFÖR 4 1 3 0 1 0

TEKNİSYEN 20 7 13 1 3 5

HİZMETLİ 4 1 3 1 0 2

TEKNİSYEN (Ö) 1 1 0 0 0 1

TEKNİKER (Ö) 1 1 0 0 0 1

TOPLAM 190 107 83 4 22 89

657 Sayılı Kanuna Tabi Personel Tablosu

KADRO VE ÇALIŞAN 
PERSONEL SAYISI

(Genel Toplam)
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Hizmet Alımı Personel İstihdamı

Sözleşmeli Bilişim Personeli Tablosu

KADROSU
ÇALIŞAN 

PERSONEL 
SAYISI

UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI 8

AĞ UZMANI 1

KIDEMLİ YAZILIM UZMANI 1 

KIDEMLİ VERİTABANI UZMANI 1

VERİTABANI UZMANI 1

SİSTEM UZMANI 1

PROJE MİMARI 1

TOPLAM 14

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 
ek altıncı maddesine dayanılarak yayımlanan 
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli 
Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Per-
soneli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hak-
kındaki Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde 
toplamda 14 adet tam zamanlı kadro karşılıksız 
sözleşmeli bilişim personeli görev yapmaktadır.

Bakanlığımızın e-dönüşüm hizmetlerinin ida-
mesi ve Başkanlığımız bünyesinde yürütülen 
bilişim hizmetlerinin devamlılığını sağlamak 
amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
ilgili maddeleri gereğince hizmet alımı yo-
luyla personel temin edilmekte,  yürütülen 
projelerin özelliklerine göre ihtiyaç duyu-
lan unvanlarda personel çalıştırılmaktadır.

KADROSU
ÇALIŞAN 

PERSONEL 
SAYISI

KIDEMLİ YAZILIM UZMANI 6

YAZILIM UZMANI(JAVA) 3

TEKNİK DESTEK UZMANI 4

NET. YAZILIM UZMANI 4

YEREL YÖNETİM EĞİTİM UZMANI 1

KIDEMLİ VERİTABANI UZMANI 1

CBS UZMANI 1

TASARIM UZMANI 3

ANALİZ UZMANI 5

WEB UYGULAMA VE GELİŞTİRME UZMANI 2

TEST UZMANI 2

ALAN UZMANI 2

KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI 1

KIDEMLİ LİNUX SİSTEM UZMANI 1

GRAFİK TASARIM UZMANI 6

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI 1

KIDEMLİ SİSTEM UZMANI 2

SİSTEM UZMANI 2

YENİ MEZUN YAZILIM UZMANI 3

TEKNİK SERVİS UZMANI 3

TEKNİK EĞİTİM UZMANI 3

ÇAĞRI MERKEZİ UZMANI 5

EBYS UZMANI EBYS UZMANI 1

WEB TASARIM UZMANI 1

TOPLAM 63
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• Uygulama Geliştirme Şube Müdürlüğü: Ortak 
Modüllerin, Merkez Birim Modüllerinin, Valilik 
ve Kaymakamlık Modüllerinin ve Yerel Yöne-
tim Modüllerinin analiz, geliştirme, test, eğitim, 
uygulamaya alma, takip ve raporlama çalışma-
larını yürütmek, başta e-İçişleri Projesi olmak 
üzere, her türlü Bilgi İşlem Projeleri ile ilgili ko-
ordinasyon ve işbirliğini yapar.

• Bilişim Ağları Şube Müdürlüğü: Elektronik hiz-
metlerin sunulabilmesi için gerekli ağ altyapısı-
nın planlanması, uygulanması, yönetimi ve ba-
kımını yapar. Ayrıca yerel ağlara ve geniş alan 
ağlarına yönelik cihazların kurulum ve konfi-
gürasyonları yapılmakta olup internet bağlan-
tılarının tesisi, optimizasyonları ve yedekliliğini 
sağlar.

• Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü: Bakanlı-
ğımız merkez ve taşra teşkilatının işlerinin 
elektronik ortamda yürütülmesine yönelik ve-
ritabanları, aktif dizin, e-posta, sanallaştırma, 
skype sunucusu, uygulama sunucuları, veri 
depolama yönetimi, yedeklemelerin yapılma-
sını ve projelere yönelik donanımların temini 
ve idamesini sağlar.

• Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğü: Bilginin gizli-
lik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından değer-
lendirilerek, içeriden ve/veya dışarıdan gele-
bilecek kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm 
tehditlerden korunmasını sağlamak amacıyla 
politikaları belirler, eğitimleri verir, penetrasyon 
(sızma) testlerini planlar, uygular ve denetler.  
      

• İnternet Şube Müdürlüğü: Bakanlığın resmi in-
ternet sitesi (www.icisleri.gov.tr) başta olmak 

üzere Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki 
birimlerin internet sitesi ihtiyaçlarının karşılan-
ması ve barındırma hizmetinin verilmesi faali-
yetlerini yürütür. 

• Çağrı Merkezi, Yardım Masası Ve Eğitim Şube 
Müdürlüğü:  Bakanlık merkez birimleri, vali-
likler, kaymakamlıklar ve il özel idareleri per-
sonelinin e-İçişleri Projesi kapsamında karşı-
laştıkları sorunları çözer, istek ve hataları ilgili 
birimlere yönlendirir. Yürütülen projeler ve mo-
düllerin kullanımı ile ilgili kullanıcılara yönelik 
eğitimler düzenler.

• Proje Yönetimi ve AR-GE Şube Müdürlüğü: 
Bakanlığın Bilişim Koordinasyon Kurulu sekre-
taryasını yürütür, e-İçişleri ve modüllerle ilgili 
istatistikler oluşturarak bu istatistikleri belirli 
periyotlarda yayınlar, birim faaliyet raporunu 
hazırlar, iç kontrol, stratejik plan ve Ar-Ge faali-
yetlerini yürütür ve başkanlık birimleri arasında 
koordinasyonu sağlar.

• Donanım ve Teknik Destek Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü: Bakanlık birimlerinin kullanmakta 
olduğu bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı arızalarını 
giderir. Bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı alımlarına 
ilişkin teknik şartnameleri hazırlar ve data (veri) 
hatlarının arızalarına müdahale ederek sorun-
ları çözer.

• İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü: Başkanlığı-
mızın personel ihtiyaçlarını belirleyerek temini 
için gerekli hizmetleri yürütür; özlük, evrak ve ar-
şiv işlemlerini yapar, başkanlığın bütçesini oluş-
turur, harcamaların takibini, ödenek işlemleri ile 
her türlü satın alma ve ihale işlemlerini yürütür.

  5.Sunulan Hizmetler

Başkanlığımız şubelerinin birim yönergesinde  yeralan görevlerine ilişkin sunulan 
hizmetler şunlardır:
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Stratejik Yönetim, belirli bir amaca yönelik ku-
rumun 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 stra-
tejik yönetim anlayışının benimsenmesi, perfor-
mans esaslı bütçelerin stratejik planla ilişkilen-
dirilmesi ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için 
bütün sistemin uyumlu çalışmasını sağlayacak 
etkili bir iç kontrol sistemi oluşturulmuştur.

Başkanlığımız görev dağılım listeleri personel 
değişiklikleri olması nedeni ile güncellenmiştir.

01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 
Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartları Uyum 
Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan iş akış şe-
malarında güncellemeler yapılarak Strateji Ge-
liştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

  6.Yönetim ve İç kontrol Sistemi





Bölüm 2

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
B- Temel Politikalar ve Öncelikler

AMAÇLAR VE
HEDEFLER
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A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

İçişleri Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı çerçevesinde Başkanlığımız sorumluluğundaki amaç ve 
hedefe aşağıda yer verilmiştir. 

Hedef
Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerini etkin, verimli ve güvenli olarak kullanmak.
Amaç

Bakanlık iş ve işlem süreçlerinin elektronik ortamda etkin ve güvenli bir şekilde yürütülmesini yay-
gınlaştırmak.
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B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER (Yol Haritası)

• Bakanlığımızın Merkez ve Taşra teşkilatında hali hazırda kâğıt ortamında devam eden iş ve işlem-
lerin gereksinim duyulması halinde elektronik ortama aktarılarak iş gücü ve zaman tasarrufunun 
sağlanması,

• Belediye hizmetlerinin elektronik ortamda merkezi bir yapıda sunulmasına, hızlı ve etkili şekilde 
vatandaşa ulaştırılmasına imkân sağlayacak, bu alandaki boşluğu dolduracak e-Belediye (Bulut 
Belediye) sisteminin hayata geçirilmesi,

• Kamu hizmetlerinin sunumunda önemli bir dayanak oluşturan resmi yazışma trafiğinin taşrada tek 
bir arayüz üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayan e-Otoban Projesi’nin bütün bakanlıklara yaygın-
laştırılması,

• Bakanlığımız EBYS’nin TS13298 Elektronik Belge Yönetim Standardı çerçevesinde klasör ve elekt-
ronik arşiv uygulamasının hayata geçirilmesi,

• İş Zekâsı Projesi çalışmaları kapsamında üst yönetimin dinamik, detaylı ve görsel raporlar alabilme-
sinin sağlanması,

• Dünyada yenilenen ve sürekli gelişim gösteren bilişim teknolojileri takip edilerek Bakanlığımızın 
bilişim faaliyetlerinin geliştirilmesi sürecine katkı sağlayacak konularda standartlaşmış, yönetilebilir 
ve maliyeti azaltan alternatif ve akılcı çözümlerin üretilmesi, 

• Mobil uygulamaların hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılmasının sağlanması,

• OHAL kapsamında geliştirilen güvenli bilgi paylaşım sisteminin yüksek gizlilik dereceli diğer evrak-
lar içinde kullanılabilmesinin sağlanması,

• 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi’nin tasarımının, mimari altyapısının ve yazılımının oluşturulması,

• Mevcut GAMER Web yazılımının geliştirilmesi, donanımsal anlamda telefon satın alma işlemi yapıl-
madan sadece santral ünitesi satın alınarak İP telefon sistemi kurulmasının sağlanması,

• GAMER’de kullanılmak üzere canlı, görüntülü, sesli ve metin tabanlı iletişim kurulması amacıyla 
uçtan uca şifreli çalışan mobil uygulamanın geliştirilmesine devam edilmesi,

• İçişleri Bakanlığı teşkilat yapısı altındaki tüm internet siteleri tasarımlarının yenilenmesi ile kulla-
nımda olan içerik yönetim sisteminin güncellenip içeriklerin merkezden kontrol edilebildiği, yö-
netilebildiği anlık değişimlere açık ve bu değişimlere hızlı cevap veren ortak sistem alt yapısında 
birleştirilmesi,  

• Bakanlığımız iç ağında (İntranet) web tabanlı bir ortak çalışma ve bilgi paylaşım ortamı oluşturması 
amacıyla geliştirilen İçişleri Portal projesinin Valiliklerde de yaygınlaştırılması, 

• Mevcut sistem odası güvenli, gelişmeye müsait, uluslararası veri merkezi standartlarına uygun, yö-
netilebilir ve izlenebilir bir fiziksel altyapıya kavuşturulacaktır. Daha şeffaf, izlenebilir ve yönetilebilir 
bir ağ alt yapısının oluşturulması,

• Başkanlığımız faaliyetlerini sürdürürken, artan siber tehditlere karşı TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güven-
liği Sertifikasyonunun sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.





Bölüm 3

A- Mali Bilgiler
B- Performans Bilgileri

FAALİYETLERE
İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER
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Başkanlığımıza tahsis edilen 2017 yılı bütçesi 57.887.000 TL’dir.  

 45.000.000 TL’dir.

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

A-MALİ BİLGİLER

KOD
GİDER 

TÜRLERİ
KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM 

ÖDENEK HARCAMA
KALAN 

ÖDENEK

01 Personel 
Giderleri 9.433.000 - 10.182 9.422.818 7.085.981 2.336.837

02
Sosyal Güvenlilk 
Kurumu Devlet 
Primi Giderleri

1.089.000 79.000 - 1.168.000 1.166.570 1.430

03 Mal ve Hizmet 
Alım Giderleri 2.365.000 - - 2.468.000 2.398.784 69.216

06 Sermaye 
Giderleri 45.000.000 5.007.000 39.993.000 35.949.369

4.043.631
(Kalan ödenek

 YİKOB’a 
aktarılmıştır.)

TOPLAM 57.887.000 79.000 5.017.182 53.051.818 46.600.704 6.451.114
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e-İÇİŞLERİ YAZILIM GELİŞTİRME 
VE İDAME PROJESİ 17.000.000 2.500.000 13.397.255 1.102.745

(06.3) Gayri Maddi hak Alımları 15.550.000 2.500.000 12.333.757  

Sistem Odası Yenileme İşi YİKOB’a ödenek 
aktarma 2.500.000

2017 Yılı e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve 
İdame Projesi kapsamında alınan personel 
danışmanlık ve eğitim hizmeti ödemesi

10.161.340

Merkezi Log Toplama Yazılımı 778.800

Valilik ve Kaymakamlıklara gönderilen öde-
nekler 208.950

Yazılım Alımı( 9 adet) 63.932

E-İmza Sertifika Bedeli (Ocak-Ekim 855.149

Tübitak zaman damgası 23.600
Video Konferans Sistemi ve siber Güven-
lik ve kaynak kod Analizi   55.460

Kripto cihazları lisans alımı   46.636

Diğer Yazılım ve Lisans alımları   139.890

06.9 Diğer Sermaye Giderleri (e-İçişleri 
Modülleri Eğitim Harcamaları) 1.450.000 1.063.498

2-Temel Malî Tablolara İlişkin Açıklamalar

FAALİYET TÜRÜ BÜTÇESİ EKLE-
NEN DÜŞÜLEN HARCAMA  KALAN
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FAALİYET TÜRÜ BÜTÇESİ DÜŞÜLEN EKLENEN HARCAMA KALAN

28.000.000 2.507.000   22.552.114  2.940.886

06.1 Mal Mamul Alımları 23.300.000 2.507.000   16.892.595  

Sistem Odası Yenileme İşi YİKOB’ a  
aktarılan   2.507.000      

Valilik ve Kaymakamlıklara donanım 
için gönderilen ödenekler 

      1.139.690  

Video Konferans       2.637.300  

Donanım alımları(Projeksiyon, pc)       68.246,48  

Dizüstü PC alımı (23 adet)       145.408  

Başkanlığımızca alınan Diğer donanım 
alımları 

      558.000  

Video Konferans Kripto Alımı       4.956.000  

Sistem Odası Kripto Alımı       3.316.363  

WEB Güvenlik Duvarı Cihazı Alımı 
(proxy)

      3.894.000  

15 adet Switch alımı       61.507,50  

48 portlu  modül alımı       66.080  

Fotoğraf makinası       50.000  

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim 
Giderleri  (VPN Projesi Ödenekleri)
(İnternet Standardizasyonu)

3.700.000   650.000 4.350.000  

06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK 
ONARIM GİDERLERİ

    1.150.000 1.100.387  

FKM İhalesi (3 taksit)       514.716  

Kızılay Veri Merkezi İhalesi(3 taksit)       585.671  

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Gider-
leri

1.000.000     209.132  

( Valilik ve Kaymakamlıkların ağ altyapı-
ları için ödenek gönderme)

      82.975  

Fiber kablo ve fiber optik kablolama işi 
(6.644,03+11.800)       18.444  

Veri Merkezi Topraklama       41.300  

Network Yenileme       66.080  

MERKEZ VE TAŞRA DONANIM VE 
AĞ ALTYAPISI YENİLEME VE 

GÜÇLENDİRME PROJESİ
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1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

3-Mali Denetim Sonuçları

B-PERFORMANS BİLGİLERİ

Başkanlığımızın 2017 yılında yürüttüğü projeler şunlardır:
a) e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi,
b) Merkez ve Taşra Donanım ve Ağ Altyapısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi,
c) e-Belediye( Bulut Belediye) Projesi
d) GAMER Yazılım Projesi

BAŞKANLIĞIMIZ CARİ 
GİDERLER BÜTÇESİ BÜTÇESİ HARCAMA KALAN

01- PERSONEL GİDERLER 9.422.818 7.085.981 2.336.837

02- SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

1.168.000 1.166.570 1.430

03- MAL VE HİZMET GİDERLERİ 2.468.000 2.398.784 69.216

03.1 TÜKETİME YÖNELİK MAL 
MALZEME  ALIMLARI 
(Avadanlık Eğitim Materyali)

139.000 138.508 492

03.2 YOLLUKLAR
(Eğitim Yollukları, Sürekli  Yolluklar) 195.000 161.694 33.306

03.3 HİZMET ALIMLARI
(İletişim, Taşıt Kiralama ) 1.465.500 1.433.151 32.349

03.4 TEMSİL VE TANITMA GİDELERİ
(Makam  İhtiyaçları Alımı) 20.000 19.386 614

03.5 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK 
ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
(klima, Santral  KGK, Sistem Odası, 
FKM Sistem Odası, Yangın Sistem-
leri Bakım  Onarımı)

648.000 645.594 2.406

03.6 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONA-
RIM  GİDERLERİ 
(Bina Bakımı)

451 451 0



               BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI32           2017 FAALİYET RAPORU

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 
e-İçişleri Projesi; yazılım, altyapı çalışmaları ve donanım ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlı olarak 
17.12.2009 tarih ve 1021 sayılı Bakanlık Makamı yazısı ile 01.01.2010 tarihinde uygulamaya konul-
muştur. 

e-İçişleri Projesi İçişleri Bakanlığı merkez birimleri ile  (81) valilik, (921) kaymakamlık ve (51) il özel 
idaresince yürütülen iş ve işlemlerin elektronik ortamda sürdürülmesini sağlayan, şeffaf, etkin ve 
basit iş süreçlerine sahip, vatandaş odaklı hizmet anlayışının bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla 
geliştirilmesini ve çeşitlendirilmesini, mükerrerlik arz eden projelerin bütünleştirilmesini ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik ortamda bilgi paylaşımını sağlamak maksadıyla başlatılan 
bir e-Dönüşüm Projesidir. 

Proje Ortak Modüller, Merkez Birim Modülleri, Valilik-Kaymakamlık Modülleri ve Yerel Yönetim Mo-
dülleri olmak üzere dört ana başlık altında geliştirilmiştir.

Modül Grupları
Modül 

   Dağılımı

Geliştirme Aşamasında Olan   10

Merkez Birim Modülleri   78

Ortak Modüller   28

Personel Modülleri   29

Valilik Kaymakamlık  Modülleri   32

Yerel Yönetim Modülleri   22

YİKOB    7

Geliştirme Aşamasında Olan (e-Belediye)   24

GENEL TOPLAM 230

A)e-İçişleri Yazılım Geliştirme Projesi

Merkez Birim 
Modülleri

  Ortak 
Modüller

Geliştirme  Aşamasında
Olan Modüller

Geliştirme  Aşamasında 
Olan Modüller(e-Belediye)

YİKOB

Yerel Yönetim 
Modülleri

Valilik Kaymakamlık 
Modülleri

Personel
  Modülleri  

e-İçişleri  Modül Grupları ve Dağılımı

81

1124

22

7

32

32 28
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2014 yılı içerisinde Ortak Modüller kapsamında geliştirilmiş olan modüllere ait alt yapı çalışmalarına 
bağlı performans iyileştirmeleri yapılmıştır. Ayrıca kullanıcılardan gelen hata-istek ve mevzuat deği-
şikliklerine bağlı olarak güncellemeler gerçekleştirilmiştir.

1.2017  Yılı İçerisinde Geliştirilen Modüller

Yetki tanımlamaları ile gerçekleştirilen süreçlerin geliştirilmesi, detaylandırılması ve tüm bilişim sis-
temleri yetkilerinin tek bir başlık altında toplanması amacıyla 18.05.2017 tarihli Bakan Onayı ile “İçiş-
leri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemleri Yetkilendirme Yönergesi” uygu-
lamaya alınmıştır. 

Mevcut uygulamanın yürütülmesinde karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi, ilgili birim amirlerinin kul-
lanıcı talebinden bağımsız işlemi gerçekleştirmesini uygun gördüğü personele yetki vermesi, e-İmza 
ile süreçlerin kanıtlara dayandırılarak resmileştirilmesi, resmi yazı ile başlayan süreçlerin ilgili modül 
üzerinden yapılması sağlanarak hızlı ve sistemli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tüm yetki işlem 
süreçlerinin ilgili amirin kontrolü ve bilgisi dahilinde gerçekleşmesinin sağlanması amacıyla Yetki 
Modülü yazılımı geliştirilerek uygulamaya alınmıştır.

Merkez ve taşra proje sorumluları tarafından Mobil imza taleplerinin e-İçişleri üzerinden alınması ve 
onaylanması amaçlanmıştır. 

Taleplerin alındığı, e-İmza Şubesi tarafından değerlendirildiği, söz konusu birim tarafından onayla-
nan taleplerin TÜBİTAK KamuSM’ye gönderilmesi işleminin yapıldığı, uygun Excel çıktılarının alındığı 
ayrıca sertifikası onaylanan ve hazırlanan personelin TÜBİTAK KamuSM’den sonuçlarının sorgulan-
dığı modüldür. Yıl içerisinde e-İmza Şubesi tarafından belirtilen yeni ihtiyaçlara uygun geliştirmeler 
yapılmıştır.

Merkez ve taşra proje sorumluları tarafından e-İmza taleplerinin e-İçişleri üzerinden alınması ve onaylan-
ması amaçlanmıştır. Taleplerin alındığı, e-İmza Şubesi tarafından değerlendirildiği, birim tarafından onayla-
nan taleplerin TÜBİTAK KamuSM’ye gönderilmesi işleminin yapıldığı, uygun Excel çıktılarının alındığı mo-
düldür. Sertifikası onaylanan ve hazırlanan personellerin TÜBİTAK KamuSM’den sonuçlarının sorgulandığı 
modüldür. Yıl içerisinde E-İmza Şubesi tarafından belirtilen yeni ihtiyaçlara uygun geliştirmeler yapılmıştır.

Yetki Modülü

Mobil İmza Talep Modülü

e-İmza Talep Modülü

a.Ortak Modüller
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• Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Bakan-
lığımız merkez birimleri, valilik ve kayma-
kamlıklar ile il özel idarelerinin temel ihti-
yaçları doğrultusunda, TS 13298 Elektronik 
Belge Yönetimi Standartları çerçevesinde 
geliştirilmiş, resmi yazışma süreçlerinin tü-
münü (evrak hazırlama, paraf, imza, posta 
vb.) barındıran e-İmza ve mobil imza enteg-
rasyonu sağlamış ortak bir modüldür.

• Kullanıcılardan gelen istekler ve mevcut 
durum analizleri doğrultusunda 2017 yılı 
içerisinde evrak modülünün geliştirilmesi-
ne devam edilmiştir. Bu çerçevede yapılan 
geliştirme çalışmalarının bazıları aşağıda 
ifade edilmiştir.

• e-İçişleri sisteminin e-İmza altyapısı değiş-
tirilmiştir. Yeni yetki yönergesi kapsamında 
“evrak yetkilendirmeleri ve evrak görebil-
me kuralları” çerçevesinde düzenlemeler 
tamamlanmıştır. Tüm Bakanlık kapsamında 
EBYS yetkilendirilmesi yeniden tanımlan-
mıştır.

• KEP gelen ve giden evrak kapsamında en-
tegrasyon ve yazılım geliştirme çalışmala-
rı tamamlanmış olup tüm merkez ve taşra 
teşkilatında uygulamaya geçilmiştir. 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile 
Sağlanan Kazanımlar

2010 -2017 yılları arasındakievrak tasarrufu

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

2010 9.760.842 4.301.000 14.061.842

2011 10.891.524 5.629.565 16.521.089

2012 11.528.867 6.945.724 18.474.591

2013 10.974.314 6.948.904 17.923.218

2014 10.998.440 7.301.223 18.299.663

2015 9.9732.405 6.945.387 16.677.792

2016 10.292.215 7.694.883 17.987.098

2017 10.153.654 4.609.435 14.763.089

Gelen 
Evrak

Giden     
Evrak

Toplam 
Evrak

2010-2017 yılları arasında Bakanlığımıza 
gelen ve giden  evrak  trafiği
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b.Merkez Birim Modülleri
2017 yılı içerisinde Merkez Modüller kapsamında geliştirilmiş olan modüllere ait alt yapı çalışmalarına 
bağlı performans iyileştirmeleri yapılmıştır. Ayrıca kullanıcılardan gelen hata-istek ve mevzuat deği-
şikliklerine bağlı olarak güncellemeler gerçekleştirilmiştir.

Elektronik Bilgi Erişim Kaynağı Portalı (e-Bekap), Bakanlık personelinin akademik tezleri, mesleki ye-
terlilik tezleri ile Bakanlıkta hazırlanan raporlar, sunular ve benzeri pek çok dokümanın bir kullanıma 
sunulduğu portaldır, e-İçişleri üzerinde bir modül olarak düzenlenerek uygulamaya alınmıştır

İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından takip edilen şehit, şehit yakınları ve gazilerle ilgili yapılan iş 
ve işlemlerin kayıt altına alınması ve raporlanabilmesi için gerekli uygulamanın analiz çalışması ta-
mamlanmış ve yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanarak uygulamaya alınmıştır.

Personel Genel Müdürlüğü Kadro Şube Müdürlüğü için hazırlanan ve Bakanlık personelinin kadro 
işlemleri, atama işlemleri, nakil işlemlerini içeren ve 300’e yakın raporun olduğu modüldür. Belirtilen 
raporlarla ilgili yıl içerisinde Kadro Şube Müdürlüğü tarafından belirtilen yeni ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğü tarafından belirtilen isteğe uygun, mevcuttaki 
modüle ek olarak, İçişleri Bakanlığı personeli için e-İçişleri  sistemine toplu fotoğraf  yükleyebilmeleri 
için hazırlanan  uygulamadır. 

Kaymakam Adayları Şube Müdürlüğü için hazırlanan modüldür. Modüle ek olarak istenen bilgiler, 
Kaymakam Adayları staj bilgi girişlerinin yapılacağı, raporlanacağı ekranların hazırlanması, değerlen-
dirme tutanağının hazırlanmasıdır. İlgili ekranlar hazırlanmıştır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 4/B sözleşmeli büro personeli alımları için hazırlanan modüldür. 
Başvuru ekranlarından adayın nüfus bilgileri, adres bilgileri Kimlik Paylaşım Sisteminden web servis 
ile çekilir. Sınav için tanımlanan en düşük KPSS Puanına göre alımı sistem kontrol eder.
ÖSYM’den web servis ile KPSS, YDS puanları belirtilen tarih ve dönemlerdeki sınavlar getirilir. Aday-
ların sınav başvuru formlarını sistemden alabilmeleri sağlanmaktadır.

e-İçişleri Ana sayfada yer alan Bordro Sorgulama linki üzerinden, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel 
Müdürlüğü e-Bordro Projesinden sorgulanarak, İçişleri Bakanlığı 4/A Kadrolu Memur personelinin 
bordro bilgilerine ulaşmalarını sağlayan ekrandır. Yıl/Ay bilgilerinin girişi yapılarak sorgulanabilmek-
tedir. Sorgulanan bordro Excel formatında indirilebilmektedir.

e-Bekap  Modülü

Şehit, Şehit  Yakınları  ve  Gazi İşlemleri Modülü

Kadro  Şube  Müdürlüğü  Modülü

İşlemler  Şubesi  Modülü

Kaymakam  Adaylığı Şubesi  Modülü

Göç  İdaresi  Genel  Müdürlüğü  İçin  Personel  Sınav  Modülü

Personel – Bordro  Bilgileri  Sorgulama  İşlemleri 
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İçişleri Bakanlığı 657 4/A kadrolu memur statüsünde çalışan personelin özlük, okul, kurs, açık süre, 
birleştirme, hizmet, unvan ve askerlik bilgilerinin SGK’nın hazırlamış olduğu HİTAP Programına web 
servis ile gönderilmesi, her sene içindeki güncellemelerin web servise ve e-İçişleri ön yüzüne akta-
rılmasının yapıldığı modüldür. SGK’nın ve Sicil, Terfi ve Kıdem Şube Müdürlüğü tarafından bildirilen 
yeni ihtiyaçlar yıl içerisinde uygulamaya alınmaktadır

Mülki İdare Amirleri kararname işlemlerinin yapıldığı, kararname için gerekli raporların anlık verildiği, 
kararnameye giren Mülki İdare Amirleri için, gelen/giden birim bilgilerinin yönetildiği, Mülki İdare 
Amirlerinin kararname kurallarına uygun aile, çalıştığı görev, önceki hizmet vb. bilgilerinin kontrol 
edilerek şubenin kararnameyi daha kolay hazırlamasının sağlandığı modüldür.

MİAH Atama Şube Müdürlüğü tarafından belirtilen isteklere göre güncellemeler yapılmaktadır.

İçişleri Bakanlığı personeli eş ve çocukları için Personel Yakını Tanıtım Kartı Talebi yapabildikleri, 
yapılan taleplerin Personel Kimlik Büro tarafından değerlendirildiği, ret/onay işlemlerinin yapıldığı, 
resmi evrak ile ilişkilendirilip onaylanan talepler için basıma hazır pdf çıktılarının sistem tarafından ha-
zırlandığı, kayıp/çalıntı vb. nedenlerden dolayı kart iptal taleplerinin alındığı, Kimlik Bürosu tarafından 
değerlendirildiği, tüm taleplerin safahatının durumlarının raporlandığı modüldür. 

Modül çalışmaları tamamlanmış olup, Personel Genel Müdürlüğü tarafından mevzuat çalışmaları de-
vam etmektedir.

Muhtarlar için kimlik kartı taleplerinin Valilikler ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından alın-
dığı, taleplerin Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirildiği, ret/onay işlemlerinin 
yapıldığı, onaylanan talepler için basıma gönderilecektir.

Muhtar Kimlik Kartı taleplerinin Excel çıktısının sistem tarafından verilmesi, kayıp/çalıntı vb. nedenler-
den dolayı kart iptal taleplerinin alındığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından değerlendiril-
diği, tüm taleplerin durumlarının raporlandığı modüldür.

Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğü tarafından belirtilen tarihler arasında Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı başvurularının alındığı, sınava başvuran personellerin hizmet 
bilgilerinin girildiği ve hesaplandığı, sınava girmeye uygun/uygun olmayan personellerin değerlendi-
rildiği, Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı sınava girecek personel listelerinin verildiği modüldür.

MEB tarafından kesin olmayan ve kesin olan yazılı sınav sonuçlarının sisteme yüklenmesinin sağ-
landığı, sözlü sınava girmeye hak kazananların listesinin verildiği, kesin olan ve kesin olmayan sözlü 
sınav puanlarının Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı tarafından girişinin sağlandığı, sözlü sınav puan-
larının iller ve unvanlar bazında  yayınlandığı, kesin puanların listelerinin verildiği modüldür.

SGK – Hitap (Hizmet Takip Programı) Modülü 

Mülki İdare Amiri Atama Kararname Modülü

Personel Yakını Tanıtım  Kart  Talep Yönetim Modülü

Muhtar Kimlik Kartı Talep Yönetim Modülü

Görevde  Yükselme  Ve  Unvan  Değişikliği  Sınav  Modülü
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İZDES Projesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla, 
e-İçişleri Projesi kapsamında İZDES Modülü oluşturulmuştur. 

İZDES Modülü üzerinden; il ziyaretlerinde birimlerden alınmak istenen verilere bağlı olarak hazırla-
nan Kontrol Listelerinin oluşturulması, il ve hedef kitle (Valilik, İl Emniyet Müdürlükleri, İl Jandarma 
Komutanlıkları, İl Göç İdaresi Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları) bazında alınan cevapla-
rın sisteme kayıt edilmesi ve bu kayıtlar üzerinden raporlama yapılması sağlanmaktadır. 

Aynı zamanda İZDES Modülü üzerinden yapılan veri girişlerine bağlı olarak iş zekası çalışmaları yü-
rütülebilmektedir. Bu kapsamda Türkiye geneli anket analizi ve illere ait performans karneleri oluş-
turulabilmektedir.20.07.2017 tarihinde yapılan kod atımı ile uygulamaya alınmış olup, yetkilendirilen 
kullanıcılar tarafından veri girişleri yapılabilmektedir. İllerde yapılan görüşmelerin kayıtları sisteme 
girilmiş olup, iş zekâsı raporları hazırlanarak sunumları yapılmıştır.

Depo Takip Sistemi, Özel Kalem Müdürlüğü’nün takip ettiği depodaki ürünlerin giriş, çıkış ve stok 
durumlarının takip edilmesi, raporlanması ve incelenmesi amacıyla hazırlanan modüldür.

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mevzuat, yönerge ve/veya yönetmelik geliş-
tirme işlemlerinin onay ve süreç takibinin yapılmasını sağlayan modüldür.

2017 yılı içerisinde Valilik Kaymakamlık Modülleri kapsamında geliştirilmiş olan modüllere ait alt yapı 
çalışmalarına bağlı performans iyileştirmeleri yapılmıştır. Ayrıca kullanıcılardan gelen hata-istek ve 
mevzuat değişikliklerine bağlı olarak güncellemeler gerçekleştirilmiştir.

Ülke çapında geliştirilen kamu yatırım projelerine ait verilerin tek bir sistem üzerinden kayıt altına 
alınması ve izlenebilmesi, anlık ve il bazlı olarak yatırım projelerinin izlenebilmesi, il bütçelerinin gö-
rüntülenebilmesi, bütçe analizlerinin yapılabilmesi ve iş zekâsı kapsamında desteklenerek analizleri-
nin yapılabilmesi amacıyla Yatırım Takip Sistemi yazılım geliştirilmesi başlatılmıştır. 

Harita entegrasyonu sayesinde yapılan projelerin konum bilgilerine ulaşılabilmesi sağlanmaktadır.
Aksaray ve Trabzon illerinde pilot uygulama yapılarak yazılımın ilerleyişine ait geri dönüşler alınmış 
ve 03.10.2017 tarihinde modül tüm illere açılarak uygulamaya alınmıştır.

İzleme  ve  Değerlendirme  Sistemi  (İZDES)  Modülü

Depo  Takip  Sistemi  Modülü

Dosya  Takip  Sistemi  Modülü

Yatırım  Takip  Sistemi  Modülü

c)Valilik-Kaymakamlık Modülleri

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından kullanılan Projeler ve İkili İşbirliği Modülü 
revize edilerek yeniden yazılmıştır.

Projeler  İkili  İşbirliği  Modülü
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2017 yılı içerisinde geliştirilen modüllerin yanı sıra daha önceki yıllarda geliştirilmiş olup değişen 
mevzuatlar ve iş süreçleri ile hata-istek bildirimleri doğrultusunda birçok modülde iyileştirme ve gün-
celleme çalışmaları yapılmıştır.

Taşınır mal yönetmeliğinde yapılan değişiklikler üzerine tutanak ve belge işlemlerinde ve raporlarda 
da bir takım güncellemeler olmuştur. Yapılan değişiklikler Taşınır Mal Modülüne yansıtılmıştır.

Taşınır  Mal  Modülü 

d)Yerel Yönetim Modülleri
d.1. İl Özel İdareleri için Geliştirilen ve Güncellenen Modüller

Rapor  Düzenlemeleri

03/06/2014 tarih ve 2014/6455 karar sayılı “Kamu idarelerine ait taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik” 
içerisinde cetvellerde değişiklik yapıldığı görülmüştür. taşınmaz kayıt, arama ve raporlamalarında yapılan 
değişiklikler taşınmaz mal modülüne yansıtılmıştır.

İl özel idarelerinin encümen-meclis tarafından alınan kararların e-Türkiye çalışmaları kapsamında TÜRK-
SAT üzerinde vatandaşların görebilmesi için geliştirme çalışmalarına başlanılmıştır.Eylül ayı içerisinde ya-
pılan kod geliştirmeleri sonucunda  www.turkiye.gov.tr  adresinden il özel idarelerine ait karar bilgileri 
alınabilmektedir.

İl özel idarelerine bağlı mali hizmetler müdürlüklerinin ilgili faaliyetlerini elektronik ortamda yönetebilmesi 
için Analitik Muhasebe Modülü geliştirilmiştir. Analitik Muhasebe Modülü Mahalli İdareler Bütçe ve Mu-
hasebe Yönetmeliği esas alınarak geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır.27.05.2016 tarihli ve 29724 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine” istinaden Muhasebe 
Modülü hesaplarında bir takım değişiklik ve düzenlemeler yapılarak uygulamaya yansıtılmıştır.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan ida-
reler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Ha-
zırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan esaslara 
göre hazırlayacaklardır.

2017 yılı içerisinde geliştirilen modüllerin değişen mevzuatlar ve iş süreçleri ile hata-istek bildirimleri doğ-
rultusunda birçok modülde iyileştirme ve güncelleme çalışmaları yapılmıştır. 21.07.2017 tarihinden itibaren 
Başkanlığımız koordinesinde yürütülen modül setinin YİKOB’larca kullanılması istenmiştir. 2017 Ağustos 
ayında YİKOB’lar sisteme alınmıştır. Kullanıcıların sisteme tanımlamaları yapılarak işlem yapabilmeleri sağ-
lanmıştır.

Karar  Organları  Modülü

Analitik  Muhasebe  Modülü 

Bütçe  Modülü 

   Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişikliklerin Düzenlenmesi

   e-Devlet Kapısı ile Entegrasyon Düzenlemeleri

   Hesap Düzenlemeleri

d.2.Yatırım İzleme ve Koordinasyon (YİKOB) Başkanlıkları için 
Geliştirilen ve Güncellenen Modüller

Taşınmaz  Mal  Modülü
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Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ilgili faaliyetlerini elektronik ortamdan yönete-
bilmesi için Analitik Muhasebe Modülü geliştirilmiştir. 

Analitik Muhasebe Modülü Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği esas alınarak geliştiril-
miş ve uygulamaya alınmıştır.

Analitik  Muhasebe  Modülü

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî 
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33’üncü maddesi ile 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlik-
leri Kanununun 18’inci maddesi hükümlerine dayanılarak modül hazırlanmış olup 01.01.2018 tarihi itibari 
ile YİKOB’ların hizmetine açılmıştır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine göre sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma 
açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine ilişkin işlemler için modül 
hazırlanmış 01.01.2018 tarihi itibari ile YİKOB’ların kullanımına açılmıştır.

“Taşınır Mal Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sa-
yılı yazısı üzerine, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44’üncü 
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır 
malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır 
yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında 
taşınırların bedelsiz devrine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 01.01.2018 tarihi itibariyle YİKOB’ların 
kullanımına açılmıştır.

Taşınır Mal Modülü

Ruhsat  Modülü

Harcama  Modülü

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğine göre genel yönetim kapsamındaki 
kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve Kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, 
yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine 
ilişkin usul ve esasları düzenlemek için modül hazırlanmış 21.07.2017 tarihi itibari ile YİKOB’ların kul-
lanımına açılmıştır.

Taşınmaz Mal Modülü

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları için modülde geliştirme yapılarak 21.07.2017 tarihi itibari 
ile YİKOB’ların kullanımına açılmıştır.

Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine göre kamu kaynaklarının etkili ve verimli kul-
lanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, il özel idareleri tarafından sunulan 
hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağ-
lanması için Bordro Modülü geliştirilmiştir.YİKOB’lar muhtarların ücretlerini ödeme işlemini yaptıkla-
rından dolayı Muhtar Bordro Modülü geliştirilmiş 01.01.2018 tarihi itibari ile hizmete açılmıştır.

Muhtar Bordro Modülü
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4.Kapalı (VPN) Ağı Projesi

2.e-İçişleri Projesi Mobil Uygulaması

3.Açık Kapı Mobil Uygulaması

e-İçişleri kapsamında geliştirilen tüm uygula-
maların mobil uygulama aracılığı ile kullanıla-
bilmesini amaçlayan projedir. Henüz araştırma 
geliştirme aşamasındadır.

Kullanılacak teknolojiler hakkında e-Devlet 
mobil uygulamasını geliştiren çalışmalar yürü-
tülmektedir. Analiz raporu tamamlanan proje-
nin, proje planı çalışmaları devam etmektedir. 

e-İçişleri Projesi Sistem ve Yazılım Altyapısı 
Yenileme Projesi ile birlikte devreye alınması 
planlanmaktadır.

Açık Kapı projesinin mobil platformda kullanılabilir bir uygulamasının oluşturulması için gerekli analiz 
ve yazılım çalışmalarına başlanmıştır.

Valilikler ve YİKOB’ların internet ağından yalıtılmış ve siber saldırılara karşı güvenli kapalı bir ağ alt-
yapısı üzerinden hizmet almasını sağlayan projedir. Proje kapsamında Valilikler ve YİKOB’lara router 
cihazları konulmuştur. 

Başkanlığımız sistem odasına konulan router cihazları ile illere konulan cihazların bağlantısı sağlan-
mıştır. Valilikler ve YİKOB’lar VPN’e dâhil edilerek domaine alınmıştır. VPN Projesi kapsamında kapalı 
VPN ağına dâhil olacak yeni birimlerin gelmesi durumunda ilgili birimlerin Bakanlığımız domainine 
alınması işlemleri devam etmektedir. 2018 yılında 50 Kaymakamlığın VPN ağına dâhil edilmesi plan-
lanmaktadır.
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Proje kapsamında Başkanlığımız sistem odasına Video Portal cihazları kurulup valilikler ile enteg-
rasyon sağlanmıştır.  Proje kapsamında Bakanlığımız toplantı odasına Video Wall cihazı kurulmuştur. 
VPN ağının genişlemesi ile video konferans kurulacak uç birim sayılarının artması doğrultusunda 
yeni video cihaz alımı ve entegrasyon süreçleri devam edecektir.

Video konferans sistemi ile:

• Bakanlığımızca 81 il Valisi ile “Uyuşturucu ile Mücadele” hakkında,

• Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip ERDOĞAN 81 il Valisi ile “Genel Görüşme” hakkında,

• Bakanlığımız ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU’ nun katılımı 
ile 

• 81 il Valisi ile “İstihdam Seferberliği” hakkında,

• Bakanlığımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet ÖZHASEKİ’nin katılımı ile 

• 26 il Valisi ile “Kentsel Dönüşüm” hakkında,

• Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın BAK katılımı ile 81 il Valisi ile “Spor Gü-
venliği” hakkında,

• Bakanlığımızca 81 İl Valisi ile “Yeni Güvenlik Konsepti” hakkında,

• Bakanlığımızca 81 İl Valisi ile “Terör ile Mücadele” hakkında,

• Bakanlımızca 81 il Valisi ile “Okul Güvenliği Genelgesi ve Uyuşturucu ile Mücadele” hakkında,

• İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Muhterem İNCE 10 il Valisi ile “Yaylalar” hakkında,

• İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Muhterem İNCE 15 il Valisi ile “Açık Kapı Projesi” hakkında 
    toplantılar yapılmıştır.

   

5.Video Konferans Projesi
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlığımız ve tüm Valilik makamları arasında kriptolu video konfe-
rans görüşmesi yapılabilmesi amacıyla hayata geçirilen projedir. Proje kapsamında Valiliklerde eksik 
olan alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra Valiliklere video 
konferans cihazı ve televizyon gönderilmiş ve kurulum yapılmıştır. 
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7.e-Yazışma Projesi 
İçişleri Bakanlığı e-Yazışma Projesine sağlanan destek ile e-Devlet dönüşümünün diğer kurumlarla 
entegrasyonu noktasında üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam etmektedir.

6.Yatırım Takip Sistemi Mobil Projesi
Valiliklerce yürütülen yatırımları ve projeleri takip etme amaçlı kullanılan Yatırım Takip Sistemini mobil 
platformda kullanılabilir bir uygulamaya dönüştürülmesi için gerekli analiz çalışmalarına başlanmıştır.



               BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 43          2017 FAALİYET RAPORU

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

e-Yazışma Birebir

e-Yazışma KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) 

2017 yılında e-Yazışma kapsamında birebir entegrasyonla Dışişleri Bakanlığına elektronik ortamda 
8.625 adet dağıtımlı evrak gönderilmiştir. e-Yazışma Projesinin yaygınlaşması ve diğer kurumlarla da 
elektronik ortamda yazışma yapılmasının sağlanması ile tasarruf edilen miktarın artması beklenmek-
tedir.

KEP entegrasyonu,  kurum ile KEP arasında, güvenli olarak kurulan bağlantı üzerinden, web servis 
kullanılarak, kurumdaki sistemler ile KEP sistemlerinin, bir arada uyumlu olarak çalışmasını sağlayan 
sistemdir. Bu yöntem ile merkezi bir yapıyla (KEP) entegrasyon sağlayan bir kurum benzer bir şekilde 
entegre olan diğer tüm kurumlar ile ayrı bir entegrasyon yapılmasına gerek kalmaksızın elektronik 
ortamda yazışma yapabilecektir. 

Merkezi bir yapı ile elektronik ortamda resmi yazışmaların yapılmasına imkân sağlayan KEP sistemi “ 
veri bütünlüğünü, kimlik doğrulamayı, inkâr edilemezliği, delil sağlamayı” garanti altına alan bir mail 
sunucu hizmetidir. Bu yöntem ile kurumlar birbirleriyle elektronik ortamda yazışma yapabileceklerdir. 

 
Bakanlığımız birimleri tarafından kullanılmak üzere “icisleribakanligi@hs01.kep.tr KEP adresi temin 
edilmiştir.Bakanlığımız birimlerine KEP üzerinden gelen ve giden evrakın muhataplara elektronik or-
tamda iletilmesi için yazılım geliştirme çalışması tamamlanmıştır. 
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8.e-Otoban Projesi
Kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatları-
nın yazışmalarını elektronik ortamda yapmalarına 
imkan veren, temelini EBYS’leri arasındaki enteg-
rasyonların oluşturduğu platform bağımsız bir sis-
temdir.

 
Devletin taşra teşkilatlanmasında Vali ve Kayma-
kamların görev, sorumluluk ve yetkileri gereği, 
taşra teşkilatı bulunan tüm bakanlıklar ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarının EBYS’nin Bakanlı-
ğımız EBYS’ne entegrasyonunu zorunlu kılmakta-
dır. Dolayısıyla taşra teşkilatı olan tüm bakanlıklar 
ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının entegre 
olmasını gerektirmektedir.

Başkanlığımız tarafından e-Devlet projesinin ge-
reklilikleri ve birlikte çalışabilirlik standartları da-
hilinde, taşradaki mülki idare amirlerinin tüm ev-
rak trafiğini, havale ve imza işlemlerini, zaman ve 
mekâna bağlı kalmaksızın tek ara yüz üzerinden 
elektronik ortamda yürütebilmesi amaçlanarak 
2012 yılında e-Otoban Projesi geliştirilmiştir. 

       

e-Otoban Projesi giden evrak sürecinde, karşı 
kurumların EBYS ‘nde hazırlamış oldukları evrak-
lar ilgili valilik veya kaymakamlığın mülki idare 
amiri veya amirleri tarafından e-İçişleri Projesi ev-
rak modülünde e-İmza ile imzalanarak yine elekt-
ronik ortamda karşı kuruma düşer ve postalama 
işlemi bu birimden gerçekleştirilir.

e-Otoban Projesi Giden Evrak süreci

2017 Yılında 6 Kamu kurumu ile yazışma  yapılmaktadır.
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2017 Yılında 6 Kamu kurumu ile entegre yazışma yapılmaktadır.

ENTEGRE OLAN KURUMLAR
Bilim  Sanayi  ve  Teknoloji  Bakanlığı 2014
Milli  Eğitim  Bakanlığı 2015
AFAD 2016

Maliyet  Bakanlığı 2017

Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı 2017

Sağlık  Bakanlığı 2017
 

e-Otoban Projesi Giden Evrak kapsamında Entegre olan kurumlar

Proje kapsamında zaman, hız, kaynak tasarrufunun yanı sıra entegrasyon sürecinde 4.000.000’dan 
fazla evrak onaylanarak, 10.000.000.TL’den fazla kağıt ve posta tasarrufu sağlanmıştır. Kurumların 
entegrasyonları sonuçlandığı durumda yılda yaklaşık 14 milyon evrak e-Otoban Projesi üzerinden 
işlem görecek olup yaklaşık 20 milyon TL tasarruf sağlanmış olacaktır. Ayrıca, e-Yazışmaya imkân 
vermesi sayesinde potansiyel olarak 50 milyon TL’lik bir ilave tasarrufu da mümkün kılmaktadır. 

e-Otoban Projesinin yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında ilgili Bakanlık ve kurumlarla resmi yazış-
ma, idari, teknik toplantılar yapılarak ve http://e-otoban.icisleri.gov.tr web sitesi üzerinden de bilgi-
lendirme yapılmaktadır.

e-Otoban Projesi Gelen Evrak süreci

e-Otoban Projesi gelen evrak sürecinde, kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatlarına iletilmesi 
amacı ile valilik veya kaymakamlığa hitaben yazılan resmi yazıların entegre iletilerek, evrakın mülki 
idare amirinin elektronik imzalı havale onayından sonra ilgili birimine de entegre havale edilebilme-
si amaçlanmaktadır. Çalışmalarını tamamlayan kurumların entegre olmaları beklenilmektedir.
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      Kolaylık

       Hız

      Tasarruf

    Birlikte Çalışabilirlik

       Zaman ve Mekândan Bağımsız Sistem

Farklı kurumlara ait evrakların daha kolay bir şekilde takip edilebilmesine im-
kân sağlamış, hızlı karar alma kabiliyeti kazandırmış ve bir bütün olarak evrak 
onay süreçlerini kolaylaştırmıştır.

Dış kurum evrakları için uzun sürebilen vali, vali yardımcısı ve kaymakam pa-
raf ve imza süreçleri e-Otoban projesi ile tek bir arayüz üzerinden saniyeler 
içinde tamamlanabilmektedir.

Bütün kamu kurumlarının entegre olması ile Yılda yaklaşık 14 milyon evrak 
e-Otoban üzerinden işlem görecek olup yaklaşık 20 milyon TL tasarruf sağ-
lanmış olacaktır. Ayrıca, e-Yazışmaya imkân vermesi sayesinde potansiyel 
olarak 50 milyon TL’lik bir ilave tasarrufu da mümkün kılmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kâğıtsız ofis uygulamasına tam anlamıyla geçebilme-
sini sağlamak için birlikte çalışabilirlik esaslarına uygun olarak geliştirilen e-Oto-
ban Projesi, e-Yazışma hedeflerinin gerçekleşmesi için bir köprü görevi görmekte-
dir. 

Vali, vali yardımcısı ve kaymakamların zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde 
diğer kurumların evrak işlemlerini elektronik ortamda takip edebilmesi ve iş süreç-
lerinin kesintisiz olarak devam etmesi sağlanmaktadır.
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9.DERBİS ve e-İçişleri Entegrasyonu
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Yetkilisi

Dernekler Dairesi
Başkanlığı

Taşra Teşkilatı

Yetkili dernek kullanıcısına tanımlanan kullanıcı adı ve şifresi ile DERBİS sistemine giriş yapan kul-
lanıcılar derneklerinin bildirim ve beyannamelerini elektronik olarak kaydetmektedirler. 

DERBİS sistemindeki süreçten sonra bildirim ve beyannameler İçişleri Bakanlığının EBYS’ne evrak 
olarak kaydedilerek ilgili birimlerinin numaratöründen sayı alacaktır. 

DERBİS sistemine kaydedilmiş bildirim veya beyannamenin valilik veya kaymakamlığa ait bir evrak 
olması ve Mülki İdare Amirinin onayına gönderilebilmesinin sağlanması amacıyla DERBİS ve e-İçiş-
leri Sistemi arasında entegrasyon sağlanmıştır. 

DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) ve e-İçişleri Sistemi arasında entegrasyon sağlanmıştır. 2017 yılında 
DERBİS entegrasyon sisteminden 225.754 evrak gelmiştir.

İşleyiş
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Muhtar Bilgi Sistemi Projesi kapsamında muhtarlarımızın talep, istek, görüş, öneri ve şikâyetlerini 
elektronik ortamda iletebilmeleri sağlanmış, yapacakları taleplerin takip edilip raporlanması ve bu 
sayede görevlerini daha kaliteli, etkin ve süratli bir şekilde yürütmeleri amaçlanmıştır. 

Muhtarlarımızın sisteme giriş yapabilmeleri için isim.soyisim@muhtar.gov.tr şeklinde kurumsal e-pos-
ta adresleri oluşturulmuştur.Muhtar Bilgi Sistemi’nin kullanımı yeni geliştirilen web sayfası üzerinden 
kullanıma açılmıştır. Bu web sayfası üzerinden duyuru ve haber metinlerine de ulaşılabilmektedir.

• Muhtarların, Muhtar Bilgi Sistemini kullanıp doğrudan başvuru yapmasıyla,Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesinde yapılan Muhtarlar Toplantısı sonunda muhtarların doldurduğu talep formunun  Mahalli  
İdareler Genel Müdürlüğü personeli tarafından sisteme yüklenmesiyle, alınmaktadır.Sistem üze-
rinden gönderilen taleplerin ilk olarak Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne ulaştıktan sonraki sü-
reci: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Valiliklere ve Belediyelere yönlendirilen talepler 
kendi bünyelerinde sonuçlandırılarak Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne geri gönderilmektedir.

• Valilik ya da belediyeleri birlikte ilgilendiren talepler için Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü hem 
valiliklere hem de belediyelere yönlendirme yapabilmektedir.

• İlgili tüm birimlerin kendilerine yönlendirilen talebi sonuçlandırma süreçleri tamamlandığında Ma-
halli İdareler Genel     Müdürlüğü tarafından talep süreci sonlandırılır ve talep sahibi muhtara sistem 
üzerinden   durum bilgisi SMS  olarak iletilir. 

• Talep sahibi ayrıca yapmış olduğu talebin tüm süreçlerini yine sistem üzerinden Talep Sorgulama 
bölümünden takip edebilmektedir.

• Muhtarlarımızın sisteme kayıt ettikleri her talebin aşaması aynı zamanda muhtarlarımızın cep tele-
fonlarına SMS  olarak iletilmektedir. 

                
           

10.Muhtar Bilgi Sistemi Projesi

Talepler;

 Sistem sayesinde Toplam tasarruf  943.865,57 TL olup toplam başvuru sayısı: 60.895’dir. 
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11.e-İçişleri Projesi Uygulama Altyapı Çalışmaları

         SERVICE BUS
 Servis Orkestrasyonlarından sorumludur.
                              (Sanallaştırma)

          UPEL PROCESS MANAGER
İş Süreçlerinin Orkestrasyonlarından sorumludur

 

OAG

BPM

BPEL OSB

         API GATEWAY
Güvenlik ve XHM operasyonlarından sorumludur

       BUSİNESS PROCSES MANAGEMENT
Güvenlik ve XHM operasyonlarından sorumludur

SOA
ÜRÜNLER

• Hizmetlerin mevcutta belirlenmiş olan standartlara      
uygun şekilde tanımlanmış olması,

• Hazırlanan hizmetlerin farklı uygulamalar için kolay 
ve    pratik bir şekilde entegre olması,

• Bir servisin başka bir servise bağlı kalmadan çalışıyor 
olması,

• Bir servisin birden fazla yerde kullanılabilecek şekil-
de tasarlanması,

• Loose-Coupling(Gevşek bağlar), hizmetin üzerinde 
bir değişiklik yapılırken bu hizmete bağlı olan uygula-
maların bu süre zarfında etkilenmeyecekleri bir yapı 
oluşturulması,

• Her bir hizmet servisi için yüksek seviyede perfor-
mans sağlanması,

• Kullanılan teknolojinin her zaman yeni yapıları des-
tekleyecek şekilde belirlenmesi,

• Uygulamadaki bütün iş kurallarının tek tek analiz ve iş 
birim mantıkları içerisinde parçalanarak servis katma-
nından alınıp Oracle ürünlerine konumlandırılmaları,

• Dış kurumlardan alınan ve dış kurumlara sunulan ser-
vislerin Oracle Api Gateway üzerinden uygulamalara 
dağıtılması, gibi önemli amaçlara ulaşmak için başla-
tılan sistemsel ve altyapısal mimari çalışmaları 2017 
yılı boyunca devam etmiş ve çalışmalar büyük oranda 
tamamlanmıştır. 

   e-İçişleri Projesi için hedeflenen;
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• Yazılımların firma ve personel bağımsızlığını kazanabilmesi,

•  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımızın insan ve sistem kaynaklarından tasarruf edilmesi,

•  Bakanlık bilgi sistemlerinin yüksek güvenlikli ve uçtan uca izlenebilir hale gelmesi,
  
•  Uygulamaların idamesinin etkin olması ve geliştirilmesinin kolay olması,
  
•  Yazılımların tek noktadan yönetimi ve modüler yapıya kavuşması,
 
•  Servislerin(hizmetlerin) tekrar kullanılabilir duruma getirilebilmesi, 
  
•  Kuruma iş süreçlerini dinamik olarak şekillendirme kabiliyetini kazandırmasıdır.

• Yeni proje yapısında kullanılmak üzere altyapı geliştirilmiş, bu altyapıda kabul görmüş olan veri 
erişim  kütüphaneleri  ve tasarım desenleri kullanılmıştır. 

• Service Odaklı Mimari(SOA) Dönüşüm Projesi kapsamında tüm e-İçişleri modülleri yeni altyapıya 
geçirilmiş ve hizmete açılmıştır.

• Dış kurumlarla yapılan servis entegrasyonlarında SOA prensiplerine uyan özelleştirilmiş orta kat-
man ürünleri kullanılmaya devam edilmiştir. Bu ürünlerin kullanılmasıyla birlikte, dış kurumlarla 
yapılan protokoller gereğince alınan ve sunulan servislerin geliştirilmesi ve gerektiğinde servislere 
müdahale edilmesi yönetilebilir hale gelmiştir.

• Dış kurumlara sunulan servislerin metot bazlı yetkilendirilmesi için ““Entegre Kurum Servis” mo-
dülü geliştirilmiştir. Dış kurumların bu servisleri kullanmak üzere kullanıcı bilgi kayıtları, kullanıcı 
yetkilendirilmeleri ve bu modülde yapılmaktadır. Başkanlığımızın servis sunduğumuz kurumlarla 
yaptığı protokoller modülde tutulmaktadır. 

  

Appfabric ürününün yerine kullanılacak yeni dağıtık bellekleme uygulaması için araştırma 
ve analiz çalışmalarına devam edilmiştir.

Yeni proje yapısı ile birlikte elimizde lisansı bulunan Team Foundation Build Server ürünü 
kullanılmaya başlanmıştır.Build sunucusu hazırlanmış yapılandırılmış ve yeni proje yapısına 
göre sağlıklı build alınacak hale getirilmiştir. Tüm modül ekipleri bu ürünü kullanarak build 
almaktadır.

Servis projesinin en uygun ve en iyi yöntem seçilerek parçalanmasının sağlanması için 
gerekli altyapı ve proje yapılarının oluşturulması sağlanmıştır.

Dış kurumlardan alınan ve dış kurumlara sunulan servislerin SOA Oracle orta katman ürün-
lerinde tasarlanması tamamlanmıştır. İlgili servislerin Test- Production ortamlarına deploy 
işlemi gerçekleştirilmiştir.

Evrak Modülü e-Yazışma KEP Entegrasyonu ile ilgili işlemlere devam edilmiştir.

Web Projesinin parçalanması için analiz çalışmalarına devam edilmiştir.

Kurumsal Yazılım Mimari Ar-Ge ve Yönetimi olarak 2017 yılı faaliyet dönemi içerisinde geldiğimiz 
nokta;

Yapılan çalışmalar sonucunda SOA mimarisi ve kullanılan teknolojilerin Bakanlığımıza sağladığı en   
temel faydalar şunlardır:

YENİ ALTYAPIYA YÖNELİK YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR
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12.KİHBİ Entegrasyonları

13.e-İmza Kullanım Oranları

Uyuşturucu ile Mücadele web servis entegras-
yonları Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Ge-
nel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 
Gümrük Ticaret Bakanlığı arasında sağlanmıştır. 
Uyuşturucu ile Mücadele web servisi 30.10.2017 
tarihinde tamamlanarak, ilgili kurumlara teknik 
raporları gönderilmiştir. 

• Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, Başkanlığımız 
tarafından sunulan web servisi yerine  22 Ara-
lık 2017 tarihinde başka bir servisten entegras-
yon sağlanmıştır.  

• Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güven-
lik Komutanlığı Başkanlığımızın sunduğu web 
servisi kullanmakta olup entegrasyon işlemle-
rini tamamlamıştır.

2017 yılında, toplam olarak Türkiye genelinde 4.548.024 evrak oluşturulmuş, bu evrakların 4.460.646 
adedi elektronik olarak imzalanmış ve elektronik imza oranı Türkiye genelinde % 98 civarında belir-
lenmiştir. 

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı uyuşturucu ile 
mücadele web servisi dışında başka bir servis 
kullanacağını belirttiğinden henüz entegras-
yon işlemleri tamamlanamamıştır.

• Kültür varlıklarının (Tarihi Eser, Koleksiyoner 
vb.) kaçaklık verilerinin web servis üzerinden 
entegrasyonu sağlanmıştır.

• Kanun Hükmünde Kararnamelerle görevinden 
ihraç edilen ve görevine iade edilen kamu gö-
revlilerinin bilgilerine ait web servis entegras-
yonu tamamlanmıştır.

2017 e-İmza Oranları

Genel Toplam Merkez Birimler Toplam
İmzalanmayan

İmzalanan
4.460.646

87.378

%98

%2 İmzalanmayan

İmzalanan
266.304

8.502

%97

%3

Valilikler Toplam İl Özel İdareleri Toplam
İmzalanmayan

İmzalanan
3.619.304

61.564

%98

%2 İmzalanmayan

İmzalanan
575.038

17.312

%97

%3

2017 e-İmza Kullanım Oranları

KİHBİ DAİRESİ BAŞKANLIĞ
I

T.C

. İÇ
İŞLERİ BAKANLIĞI

Kurumların son durumları şu şekildedir:
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14.e-İçişleri İş Zekası
İş zekâsı, kuruluşların daha iyi karar verebilmeleri için ham verinin, raporlama ve analiz gereksinim-
lerine uygun biçimde tasarlanıp, karar vericilerin esnek ve hızlı biçimde bu verilere erişimine olanak 
sağlayan araçlar ve teknolojiler bütünüdür.

İş zekâsı kapsamında hazırlanan dinamik raporlar ve analizler vasıtasıyla, yöneticilere ileriye dönük 
stratejik iş planlarını kolayca yapabilmelerine olanak sağlayacak karar destek sistemi oluşturulması 
hedeflenmiştir. 

Uygulamada olan e-İçişleri modüllerinden elde edilen veriler, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ge-
rekli düzenleme / temizleme / performans çalışmaları yapılarak veri ambarına alındıktan sonra Karar 
Destek Ekranları oluşturulmuştur.

Veri 
Kaynakları

Veri 
Ambararı

İş
Zekası

Karar
Vericiler
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2007 yılında geliştirilmeye başlanılan mevcut 112 Tek Numara Acil Çağrı Merkezi (AÇM) sistemi, 
2010 yılında iki ilimizde pilot çalışması yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Projenin pilot fazından sonra, 2013 yılında ilk fazda kullanılan yazılım değiştirilmiş ve bu yazılım pilot 
fazdaki iki il dahil olmak üzere 12 ilde kullanılmaya başlanmıştır. 

2013 yılında geliştirilen bu ikinci yazılımın yerine, aşağıda detayları verilmekle beraber, söz konusu 
sistemin yapımı ve kullanımı süresince ortaya çıkan maliyet, başarım ölçüsü (performans) ve saha-
daki kullanım deneyimleri değerlendirildiğinde, Acil Çağrı Merkezi Sistemi’nin daha güvenli ve ke-
sintisiz olarak, kullanıcı odaklı şekilde günümüz yeni teknolojileriyle Bakanlığımız bünyesinde inşa 
edilmesinin uygunluğu değerlendirilmiş, Bakanlığımız 07/07/2015 tarihli 1836 sayılı bilişim kurulu 
kararı ile bu doğrultuda çalışmalara başlanmıştır.

• Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi kampüsünde Yeni Nesil 112 Projesine ait veri merkezi inşaatı bitmiş 
olup kurulumlar devam etmektedir. 

• Bulut çözümünün tercih edilmesi durumunda Bakanlık tek veri merkezinde 80 Milyona yakın ilk 
yılda maliyet avantajı sağlayacaktır.

• GSM operatörlerinden alınan konumların hassasiyet derecelerinde yaşanılan problemler ile ilgili 
iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. 

• Engelsiz 112 çalışmaları devam etmektedir. Bu proje kapsamında “Sağırlar Konfederasyonu ” ile 
ortak çalışmalar devam etmekte olup, işin bitimi ile özelleştirilmiş cep telefonu uygulaması ile çağrı 
merkezleri ile görüntülü olarak işaret diliyle haberleşme sağlanacaktır. Görüntülü haberleşmenin 
tamamlanması ile olay yerinden canlı görüntülerin 112 merkezlerine aktarılarak olay analizlerinin 
hızlandırılması sağlanmış olacaktır.

15.Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi

Yapılan, Devam eden ve Yapılacak Çalışmalar:
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Bakanlığın resmi internet sitesi (www.icisleri.gov.
tr) başta olmak üzere Bakanlık merkez birimleri 
ve taşra teşkilatına ait internet sitesi ihtiyaçlarını 
karşılamak için ayrı ayrı tasarım ve yazılım hazırla-
manın yarattığı zaman kaybını ortadan kaldırma-
yı amaçlamaktadır. 2008 yılından beri hizmette 
olan İSAY için yeni İSAY projesi tamamlanmış ve 
İSAY2 olarak hizmete alınmıştır. 

İSAY2 kullanıcılarından gelen talepler ve deği-
şen İnternet standartları göz önüne alınarak; en 
üst düzeyde güvenliğe sahip, çoklu dil desteği, 
zengin tasarım seçeneği, modül desteği, gelişmiş 
içerik yönetimi gibi özellikleri ile kullanıcı dostu 
bir yapıya ve özgün tasarımlar oluşturabilme ile 
esnek tasarım özelliklerine sahiptir. 

İSAY2 ile kullanıcı daha dinamik bir internet say-
fası oluşturabilmekte ve bu internet sayfasını ko-
layca yönetebilmektedir. 2017 yılında İSAY2’de 
kullanıcılardan gelecek talepler doğrultusunda 
güncellemeler yapılmıştır. 

Hizmete alındığı 2008 yılından bu güne İSAY pro-
jesinin getirdiği maliyet tasarrufu, güvenli bir ya-
pıda hizmet sunumu, giderek artan oranda yapı-
lan siber saldırılara karşı güvenlik en üst düzeyde 
olması gibi özelliklerinden dolayı Bakanlık Mer-
kez ve Taşra Birimlerinde İSAY kullanımı zorunlu 
hale getirilmiştir. 

       
       

Bakanlık Merkez ve Taşra Birimlerinin internet 
siteleri tek portal üzerinde izlenmesi mümkün 
olduğundan eğitim, teknik destek vb. iş işlemler 
tek merkezden yönetilmektedir.

Bakanlığımız kurumlarından Kamu Düzeni ve 
Güvenliği Müsteşarlığı (KDGM) internet sayfası-
nın İSAY üzerinden yayımlanması talebi üzerine 
uyarlama çalışmaları tamamlanmış ve yayıma 
alınmıştır.

İSAY üzerinden yayımlanmakta olan İçişleri Ba-
kanlığı internet sayfası (www.icisleri.gov.tr) için 
erişilebilirlik sertifikası için başvuru yapılmıştır. 

Yapılan çalışmalar neticesinde internet erişim 
güçlüğü yaşayan dört temel engelli gurubu dahil 
olmak üzere mümkün olan en geniş kitleye suna-
bilmek için uluslararası kriterleri sağlayarak Kulla-
nılabilirlik ve Erişilebilirlik Sertifikasını ((TS EN ISO 
9241-151 ve TSEK 194-TS ISO/IEC 40500:2012 )) 
alan ilk Bakanlık Sitesi olmuştur

17.İnternet Sayfaları Yönetimi Çalışmaları

16.e-Call Projesi
Avrupa Birliğinin 1 Nisan 2018 tarihine kadar geçmeyi öngördüğü fakat uygulamasını bu tarihten 6 
ay daha ertelediği e-Call uygulaması (araçların kaza anında otomatik, herhangi bir acil durumda da 
manuel olarak çağrı gönderebileceği sistem) test çalışmaları başarılı olarak sonuçlanmıştır.

e-Call donanımına sahip araçların trafiğe çıkmasıyla merkezi 112 Acil Çağrı Merkezi yazılımı e-Call ile 
beraber Avrupa Birliğinden önce devreye alınıp vatandaşımızın can ve mal güvenliği için hizmete 
sunulmuş olacaktır. 
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18.İnternet Sayfaları Birleştirme Projesi
İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,  Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 
web sitelerinde sunulan bilgi ve hizmetlerin, kurumsal kimlik ve kullanıcı davranışları göz önünde 
bulundurularak  merkezde birleştirilmesi, kullanıcı arayüz tasarımının yenilenmesi hedeflenmektedir. 

Bu projede İçişleri bakanlığına bağlı 3000’ne yakın internet sitesi için ortak bilgi mimari çalışması 
yapılıp kullanıcıyla buluşan, birbiriyle ilişkili içerik oluşturulması sağlayan ve merkezden içerikleri tek 
elden kontrol edebildiği, yönetebildiği sistem alt yapısı ve sabit hazır tasarımlar sunulacaktır.

    İSAY2 hizmetlerinden 

• 19 Merkez Birim, 

• 80 Valilik, 921 Kaymakamlık, 

• 47 İl Özel İdaresi 

• 205 taşra birimi olmak üzere  toplam 1270 birim ya-
rarlanmaktadır. 

İSAY sisteminde yer alan 1270 birimin internet Sayfaları, 2017 yılında toplam olarak 233.495.72 defa 
ziyaret edilmiştir. 
İçişleri Bakanlığı internet sayfası (www.icisleri.gov.tr) 2017 yılında toplam olarak 20.978.169 defa zi-
yaret edilmiştir.

İSAY Kullanım İstatistikleri



               BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 57          2017 FAALİYET RAPORU

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

19.İçişleri Bakanlığı Portal Projesi
Bakanlığımız iç ağında (İntranet) web tabanlı bir ortak çalışma, işbirliği ve bilgi paylaşım ortamı oluş-
turulması amacıyla uygulanan bir projedir. Merkez birimlerin dosya sunucusu üzerindeki dosyalara 
yetkileri dâhilinde erişim kolaylığının sağlanması ve ilgili dokümanlar üzerinde ortak bir çalışma ala-
nının sunulması projenin temelini oluşturmaktadır. 

Portal hizmetlerinden 19 merkez birim yararlanmaktadır. Kullanıma alınan Birimler için birime özel 
Portal eğitim dokümanları hazırlanmış ve kullanıcılarına eğitim verilmiştir. 

İçişleri Portal değişen internet standartları göz önüne alınarak; zengin tasarım seçeneği, modül des-
teği ve gelişmiş içerik yönetimi için 2017 yılında Portal için kullanılan yazılım güncellenmiştir. Buna 
uygun olarak kullanılan sunucularda bakım çalışması yapılmış ve tahsis edilen yeni sunuculara sis-
tem kurulumu yapılarak İçişleri Portal daha kullanışlı hale getirilmiştir. 
   
İçişleri Portal Projesi 2018 yılında Valiliklerimizin kullanımına açılacağından uygulamaya alma çalış-
maları için analiz yapılarak, Valiliklerin gereksinimleri belirlenmiştir. Pilot il olarak Ankara Valiliğinde 
İçişleri Portal çalışmaları yapılmış ve buna bağlı olarak modül geliştirme ve uygulamaya alma çalış-
maları tamamlanmıştır. 
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BİLDİRİM 
ŞEKLİ

2012 YILI 
BİLDİRİM 

SAYISI

2013 YILI 
BİLDİRİM 

SAYISI

2015 YILI 
BİLDİRİM 

SAYISI

2016 YILI 
BİLDİRİM 

SAYISI

2017 YILI 
BİLDİRİM 

SAYISI

TELEFON 16.981 33.715 22.341 25.433 29.215 40.489

e-POSTA 8.493 21.030 19.786 16.401 14.084 30.563

İSTEK BİLDİR 
MODÜLÜ 8.791 865 1.011 1.736 1.354 1.246

EVRAK 1.670 1.314 1.250 1.148 2.794 4.144

T O P L A M 35.935 56.924 44.388 44.718 47.447 76.442

20.1.İcap Nöbeti Uygulaması

Başkanlığımızın Nöbetçi Memurluğu Yönergesine istinaden, kullanıcıların e-İçişleri Projesi kapsamın-
da bulunan mevcut modüllerde yaşadıkları sorunları ve aldıkları hataları, mesai saatleri dışında da 
telefon yolu ile bildirmeleri sağlanmış olup icap nöbetlerine devam edilmiştir.

2014 YILI
BİLDİRİM 

SAYISI

20 .Çağrı Merkezi Ve Yardım Masası Faaliyetleri
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EĞİTİMİN ADI EĞİTİM KONUSU TARİH KATILAN BİRİMLER
KATILIMCI 

SAYISI

Video Konferans ve VPN 
Eğitimi Video Konferans ve VPN 23-27 Ocak 

2017

Valiliklerde görevli 2 
Teknik Personel ve 

Bilgi İşlem Müdürleri
178

Valilik Kaymakamlık 
Modülleri Eğitimi

Valilik Kaymakamlık 
Modülleri

27 Şubat - 03 
Mart 2017

İl ve İlçe Yazı İşleri 
Müdürleri 139

Taşınır ve Taşınmaz Modülleri 
Eğitimi Yerel Yönetim Modülleri 13-17 Mart 2017 İl Özel İdareleri 

Personeli 152

Bilgi Yönetim Sistemleri 
Yetkilendirme Eğitimi Yetkilendirme 01-05 Mayıs 

2017

Merkez Birim Mülki 
İdare Amirleri ve 

Proje Sorumluları, 
Vali Yardımcıları ve 
Valilik Proje Sorum-
luları, İl Özel İdare 
Genel Sekreterleri 

ve Proje Sorumluları

239

Siber Güvenlik Eğitimi Siber Güvenlik 08-11 Mayıs 
2017

Valilik Bilgi İşlem 
Şube Müdürlüğü 

Personeli (1. Grup)
91

e-İçişleri Projesi 
ve Farkındalık Eğitimi e-İçişleri Modülleri 15-19 Mayıs 

2017 Kaymakamlar 74

Siber Güvenlik Eğitimi Siber Güvenlik 22-25 Mayıs 
2017

Valilik Bilgi İşlem 
Şube Müdürlüğü 

Personeli (2. Grup)
97

YİKOB Modülleri Eğitimi YİKOB Modülleri 21-25 Ağustos 
2017 YİKOB Personeli 62

GAMER Yazılım Projesi Eğitimi GAMER Yazılımı 27-29 Kasım 
2017 Valilik Personeli 168

Video Konferans ve Kripto 
Cihazı Eğitimi

Video Konferans 
ve Kripto Cihazı 

30 Kasım - 01 
Aralık 2017 Valilik Personeli 124

YİKOB Modülleri Eğitimi YİKOB Modülleri 04-08 Aralık 
2017 YİKOB Personeli 92

2017 yılında verilen eğitimlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

20.2.Eğitim Faaliyetleri

2017 YILINDA TOPLAM 1416 PERSONELE EĞİTİM VERİLMİŞTİR.
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Kamu Net Projesi ile Bütün Bakanlıkların ve Kamu Kurumlarının Türk Telekom altyapısı ile tamamen 
dışarıya kapalı güvenli bir bulut içerisinde birbirleriyle veri akışı sağlanması amaçlanmaktadır.Başba-
kanlık tarafından 20 Ekim 2012 tarih ve 28447 sayılı Resmi gazetede yayımlanan genelgeye göre 
bütün kamu kurumlarının bu ağa en kısa sürede dâhil olması gerekmektedir. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 13.07.2017 tarihinde Kamunet ağına dâhil 
olmamız için resmi yazı gönderilmiştir. Bu resmi yazıya göre Kamunet ağına bağlanılması hakkında 21 
Haziran 2017 tarihinde yayınlanan tebliğde yer alan şartlar sağlandıktan sonra ilgili firma ile Kamunet 
abonelik sözleşmesi imzalanarak 31.12.2017 tarihine kadar Kamunet ağına dâhil olunması istenmiştir. 

Son Durum:
İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak tebliğden sonra hızlı bir şekilde eksiklikler gide-
rilip 15.12.2017 tarihinde Kamunet ağına dâhil olunmuştur. 

Tüm Valilik, YİKOB ve Kaymakamlık birimlerinin personel sayılarına ve işlem hacimlerine göre in-
ternet bağlantısı bant genişliklerinin tespitini  ve bununla ilgili olarak internet servis sağlayıcılar ile 
protokolün yapılmasını sağlayan projedir. 

2017 Aralık ayında servis sağlayıcılar ile 3 yıllık protokol imzalanmıştır. Toplamda 921 birim internet 
bağlantılarını protokol kapsamında kullanmakta olup tek tek faturaları,  bant genişliği artırım talepleri, 
ödenekleri, sözleşme süreçleri, İnternet servis sağlayıcı ile yaşanan sıkıntıları takip edilmektedir. 

Merkezi  olarak yapılan protokol ile internet faturalarında tasarruf sağlanmıştır. İlgili protokol kapsa-
mında yeni gelecek talepler değerlendirilerek proje çalışmalarına devam edilecektir. 

1.KamuNet Bağlantısının Sağlanması

2.İnternet Bağlantıları Standardizasyonu Projesi

Bakanlık merkez birimlerinin, valiliklerin ve kaymakamlıkların bütün iş ve işlemlerini elektronik or-
tamda, uygun performansta yapabilmesi için gerekli donanım ve ağ alt yapısının yenilenmesi ve 
güçlendirilmesi projesidir.

B.MERKEZ VE TAŞRA DONANIM VE AĞ ALTYAPISI YENİLEME 
VE GÜÇLENDİRME PROJESİ



               BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 61          2017 FAALİYET RAPORU

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Bakanlık merkez kampüsü iç ağının kurulum ve yönetim sorumluluğu Başkanlığımıza ait olduğundan 
yerel ağın verimli kullanılabilmesi ve daha güvenli bir yapıya sahip olabilmesi için sürekli iyileştirme 
ve yenileme çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde ağ alt yapısının iyileştirme 
çalışmalarına devam edilmiş olup  gereken  yerlerde kablolamaların yapılması ve ihtiyaç duyulan 
cihazların satın alınması işlemlerine  devam edimiştir.

Bakanlığımıza  bağlı merkez birimlerin ağ bağlantıları ile Valilikler  ve YİKOB’ların merkezi internet 
çıkış devreleri her yıl ihale yöntemi ile satın alınmaktadır. VPN Projesi ile birlikte merkezi internet 
çıkışları 750 Mbps den 800 Mbps’ye çıkartılmıştır. 

Üst düzeydeki bürokratların valilik ziyaretlerinde internet kullanımı için misafir ağı oluşturmak ama-
cıyla Accespointler kurulmuştur.

3.Merkez  Kampüs  Ağ  Altyapısı

5.Valiliklere Accespoint ve Misafir Ağı Kurulması

4.İnternet Bağlantıları Yönetimi
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Bakanlığımız veri merkezinde elektronik hizmetle-
rin sunulması ve idamesi noktasında muhtelif sayı-
da cihaz kullanılmaktadır. 

Sistem odalarında bulunan sunucuların, veri depo-
lama sistemlerinin, güç kaynaklarının, altyapı hiz-
metlerinin vb. farklı firmalardan tedarik edilmesi, 
özellikle ürünlerin garanti süreleri sonunda yaşana-
bilecek problemlerle ilgili muhatap bulmada sıkıntı 
yaşanmaktadır. Herhangi bir arıza durumunda arı-
zayı tetikleyen ürünün tespiti de oldukça zor olmak-
tadır. 

Bu kapsamda; sistem odasının sunucularda, şifre-
leme cihazlarında, veri depolama sistemlerinde ve 
switchlerinde meydana gelebilecek herhangi bir 
arıza ve kesinti durumunda sistemin sorunsuz bir 
şekilde çalışması için gerekli müdahaleyi yapılması 
ve garantisi dolan cihazların bakım işlemlerini yürü-
tülmesi amacıyla ihale yapılmıştır.

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşa, merkez ve taşra teşkilatına e-İçişleri 
Projesi, e-Belediye Projesi, GAMER Yazılım Projesi,  İSAY Projesi, Muhtar Bilgi Sistemi Projesi, e-Oto-
ban Projesi, Kapalı VPN Ağı Projesi, Video Konferans Projesi ve Portal Projesi ile hizmet verilmekte-
dir. Ayrıca merkez ve taşra teşkilatında yer alan kurum personeline e-posta, kurum içi mesajlaşma, 
kablolu ve kablosuz internet kullanımı hizmetleri güvenli ve kesintisiz bir şekilde sunulmaktadır.

Mevcut veri merkezi altyapısı 10 yıl önce tesis edilmiş olup süreç içerisinde bakım anlaşmalarıyla bir 
takım iyileştirmeleri ve idamesi sağlanmıştır. Bu geçen süre içerisinde Başkanlığımız sorumluluğunda 
olan sistem ve ağ alt yapıları hacim olarak başlangıca göre birkaç misli artmış ve mevcut donanım alt 
yapısının kapasitesinin sınırlarını zorlar hale gelmiştir. 

Ayrıca bilişim sektörünün doğal sonucu olarak, donanım teknolojilerinin sürekli olarak gelişmesi mev-
cut donanımların bakım ömürlerini olumsuz etkilemektedir.Donanım envanterimizde yer alan ürün-
lerin birçoğuna üretici tarafından destek verilmemekte ve bu donanımlara ödenen     bakım ücretleri 
yeni temin edilecek muadillerinin satış ücretlerinin üzerine çıkmıştır.

Yapılacak projeyle;
•  Mevcut veri merkezi modern, güvenli, gelişmeye müsait, uluslararası veri merkezi standartlarına            

uygun yönetilebilir,  izlenebilir bir fiziksel altyapıya kavuşturulacaktır.
 
• Daha şeffaf, izlenebilir ve yönetilebilir bir ağ alt yapısı oluşturulacaktır.

• Garantisi biten fiziksel sunucular yeni ağ ve veri sistemleri altyapısıyla uygun, kapasitedeki büyük 
cihazlarla  yenilenecektir.

6.Sistem İyileştirmeleri
6.1.Sistem Odası Bakımı

6.2.Veri Merkezi Modernizasyonu ve Taşınma Projesi
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8.2.İnternet Trafiği Kontrol Cihazları (Proxy) Test Çalışmaları 

2017 Yılı Merkez ve Taşra Donanım ve Ağ Altya-
pısını Yenileme ve Güçlendirme Projesi kapsa-
mında Merkez ve Taşra teşkilatının ihtiyacı olan 
401 adet çok fonksiyonlu yazıcı alımına DMO 
üzerinden ihalesine çıkılmış olup dağıtımı devam 
etmektedir.   

Bakanlığımız genelinde kullanılmak üzere 32 
adet taşınabilir bilgisayar (laptop), 30 adet masa-
üstü bilgisayar, 6 adet cep telefonu, 21 adet ya-
zıcı,17 adet monitör, 177 adet sabit disk ve 4 adet 
tablet temin edilmiştir.

Başkanlığımız tarafından verilen hizmetler kapsa-
mında yapılan iş ve işlemlerin merkezi bir şekilde 
loglanması için kurum tarafından daha önce alımı 
yapılan log yazılımı ürününün yetersiz bulunduğu 
ve lisans süresi dolduğu için yeni merkezi log ya-
zılım ürünü alınmıştır. 

Kurulumlar tamamlanmış olup, geliştirme süreç-
leri devam etmektedir.

Bakanlığımız ve taşra teşkilatlarında kullanılan ve dağınık bir yapıya sahip olan internet trafiğinin tek 
yerden kontrolü gerekmektedir. İhaleye çıkılarak, kazanan firma eşliğinde proxy cihazlarının kuru-
lumu tamamlanmış olup, geliştirme süreçleri devam etmektedir.ürünü (SİEM) alınmıştır. Kurulumlar 
tamamlanmış olup, geliştirme süreçleri devam etmektedir.

Başkanlığımız domain ağında kullanılmakta olan 
anti virüs yazılımının lisans süresinin dolması se-
bebi ile yeni anti virüs yazılım alımı gerçekleştiril-
miştir. 

Ürünün Bakanlık merkez birimlerine kurulumu 
merkezi olarak gerçekleştirilmiştir. Domaine bağ-
lı olmayan Kaymakamlıklar için exe dosyası ha-
zırlanarak www.icisleribilgiislem.gov.tr adresine 
yüklenmiştir. Kullanıcılar bu adresten indirme iş-
lemi yaparak gerekli kurulumları yapmaktadırlar.

7.1.Masaüstü Bilgisayar Alımı

7.2.Merkez ve Taşra Teşkilatı Donanım Talepleri

8.3.Anti Virüs Yazılımı

7.Bakanlık Merkez Ve Taşra Teşkilatı Donanım İhtiyacı Tespiti

8.BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
8.1.Log Yazılımı
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Başkanlığımızda Sızma Testi ve Kaynak Kod Analizi hizmeti için testlere başlanmış olup, detaylı ana-
lizler devam etmektedir. Başkanlığımız tarafından verilen hizmetlerin içeriden ve dışarıdan sızma 
testleri, kaynak kod analizleri yaptırılmaktadır. Testler bittikten sonra test raporu sonucuna göre açık-
lıklar varsa kapatılıp, tekrar doğrulama testleri yaptırılacaktır. 

e-Belediye projesi ile belediyelerin ortak bir platformda buluşturulması, bilgi teknolojileri alanında 
ihtiyaçlarının karşılanması, geliştirilecek olan belediyecilik yazılımları ile vatandaş odaklı bir yerel 
yönetim yapısının oluşturulması amaçlanmaktadır. 

• 2017 yılı içerisinde Kalkınma Bakanlığı koordinesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bakanlığı-
mız arasındaki görüşmeler tamamlanmış olup 03.05.2017 tarihinde protokol imzalanmıştır.

• 2017 Kasım ayı içerisinde Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 
tarafından 13.11.2017 tarih ve 5271 sayılı evrak ile e-Belediye Projesi onaylanmıştır.

• 2017 Eylül ayı içerisinde e-Belediye Projesi kapsamında pilot belediyeler seçilmiştir. Pilot olarak 
seçilen Antalya Büyükşehir Belediyesinde, Malatya Battalgazi İlçe Belediyesinde, Bitlis İl Bele-
diyesinde ve Kırşehir Belediyesinde 2017 Ekim-Kasım ayları içerisinde yerinde analiz çalışması 
yapılmıştır.

• EBYS ve RUBİS modülleri tamamlanarak pilot birim olarak tespit edilen Antalya Büyükşehir Be-
lediyesi, Bitlis İl Belediyesi ve Malatya Battalgazi belediyelerinde test ortamına açılmış olup 15 
Ocak 2018 tarihinde uygulama ortamına açılacaktır. Eş zamanlı olarak projeyi kullanmak isteyen 
ve ihtiyacı olan tüm belediyelerin de kullanımına açılacaktır.
 

Başkanlığımızda Sızma Testi ve Kaynak Kod Analizi hizmeti için testlere başlanmış olup, detaylı ana-
lizler devam etmektedir. Başkanlığımız tarafından verilen hizmetlerin içeriden ve dışarıdan sızma 
testleri, kaynak kod analizleri yaptırılmaktadır. Testler bittikten sonra test raporu sonucuna göre açık-
lıklar varsa kapatılıp, tekrar doğrulama testleri yaptırılacaktır. 

 C.e-BELEDİYE (BULUT BELEDİYE) PROJESİ

8.4.Sızma ve Kaynak Kod Analizi 

8.5.Bilgi Güvenliği Eğitimi 

VATANDAŞ

ENTEGRASYONLAR
SGK

TÜRKSAT
ÇSB-CBS

KPS
BANKALAR...

ÖZEL SEKTÖR

KAMU

RUBİS
EBYS

BÜTÇE-MUHASEBE
CBS-TAKBAS-MEGSİS...

TOPLAMDA 61 MODÜL

BELEDİYELER
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D.GÜVENLİK VE ACİL DURUMLAR KOORDİNASYON MERKEZİ 
(GAMER) YAZILIM PROJESİ

Bakanlığımız imkânları ile geliştirilen GAMER mobil uygulamasının kaynak kodları ve sunucuları Ba-
kanlığımızca muhafaza edilmektedir. Mobil uygulama ile sesin, görüntünün ve verinin güvenli ve 
anlık olarak aktarımı ve birimler arasında güvenli bir iletişim kurulması sağlanmaktadır.  

Mobil GAMER uygulamasına yönelik özel bir güvenlik firması tarafından yapılan güvenlik testlerinin 
ilk aşaması tamamlanmış ve yapılan testler sonucunda hazırlanan rapora göre herhangi bir görüntü, 
ses vb. bilginin dışarıya sızdırılması, bilgilerin alınması veya dinlemesi söz konusu olmamıştır.

Ancak, raporda düşük ve orta seviye olarak ifade edilen 6 konuda iyileştirme önerileri bulunmaktadır. 
Zaman kaybedilmeksizin bu önerilere ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Kamu düzenini ve güvenliğini tehdit eden olayların öngörülmesi ve önlenmesi için Bakanlığımız ve 
devletin tüm ilgili sistemleriyle konuşan, koordinasyon ve operasyon birimlerine anlık bilgi ve veri 
akışını sağlayan GAMER yazılımı ve uygulaması geliştirilmiş olup çalışmaya başlamıştır.

 
GAMER yazılımı kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Nüfus ve Va-
tandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı ile 7 adet en-
tegrasyon çalışması tamamlanmış, 5 adet entegrasyon çalışması devam etmekte olup ve 18 adet 
entegrasyonda planlanmaktadır.

Hâlihazırda 76 il GAMER altyapısına entegre edilmiş olup, Ankara il GAMER ve Bakanlık merkez GA-
MER’de aktif olarak hizmet verilmektedir. Hizmete alma ve yaygınlaştırma çalışmaları yılsonu itiba-
riyle tamamlanmış olup, gereksinimleri doğrultusunda 2018 yılında yazılım geliştirme çalışmalarına 
devam edilecektir.

GAMER Mobil Uygulaması
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2.Performans  Sonuçları  Tablosu
2017 Yılı Performans Programında; stratejik amaç ve hedeflere bağlı olarak hedefe ulaşılıp ulaşılma-
dığını izlemek ve değerlendirmek üzere 15 adet performans göstergesi belirlenmiştir. Performans 
programının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında gerekli bilgi ve 
veri, mevcut kayıtlar ile bilgi ve teknolojik kaynaklardan yararlanarak elde edilmiştir. 2017 yılı perfor-
mans programının uygulama sonuçları üçer aylık dönemler şeklinde izlenmiştir.

Yıl/Dönem 2017

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Bakanlık İş ve İşlem süreçlerini elektronik ortamda etkin ve güvenli bir şekilde 
yürütülmesini yaygınlaştırmak.

Sıra

Performans Göstergeleri
(Performans Programın-
da performans hedefini 
ölçmek için belirlenen 
göstergeler)

Hedef  
(Mik-

tar-Yıl-Yüz-
de-Oran)

Yılsonu 
Gerçekleş-
me Tahmini  

Gerçekleşme

Gerçekleşme 
Durumu

I. Üç  
Aylık

II. Üç 
Aylık

III. Üç 
Aylık

IV. 
Üç 

Aylık

Kümü-
latif 

1

e-içişleri Yazılım Geliş-
tirme ve İdame Projesi 
kapsamında merkez ve 
taşradan gelen ek istek-
lerin ve güncellemelerin 
tamamlanması oranı(%)

100 100 30 30 20    20 100 Gerçekleştirildi

2

e-içişleri Projesi EBYS 
(Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi) ve Yerel Yönetim 
Modüllerinin servislerinin 
SOA (Servis Tabanlı Mi-
mari) yapısına geçirilme 
oranı (%)

100 100 30 20 30 20 100 Gerçekleştirildi

3

Merkez Kampüs Sistem 
Odası ile İş Sürekliliği ve 
Felaket Kurtarma Mer-
kezi Bakım, Onarım İşleri 
Tamamlanma Oranı (%)

100 100 25 25 25 25 100 Gerçekleştirildi

4

Merkez ve Taşra Do-
nanım ve Ağ Altyapısı 
Yenileme ve Güçlendirme 
Projesi kapsamında; Ba-
kanlık merkez birimleri 
ile valilik ve kaymakam-
lıkların donanım ve ağ 
altyapısının yenilenmesi 
ve güçlendirilmesi oranı 
(%)

100 100 25 25 25 25 100 Gerçekleştirildi

Performans göstergelerine ilişkin gerçekleşme tablosuna ve değerlendirmelere
aşağıda yer verilmiştir.
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Yıl/Dönem 2017

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Bakanlık İş ve İşlem süreçlerini elektronik ortamda etkin ve güvenli bir şekilde 
yürütülmesini yaygınlaştırmak.

Sıra

Performans Göstergeleri
(Performans Programın-
da performans hedefini 
ölçmek için belirlenen 
göstergeler)

Hedef  
(Mik-

tar-Yıl-Yüz-
de-Oran)

Yılsonu 
Gerçekleş-
me Tahmini  

Gerçekleşme

Gerçekleşme 
Durumu

I. Üç  
Aylık

II. Üç 
Aylık

III. Üç 
Aylık

IV. 
Üç 

Aylık

Kümü-
latif 

1

e-içişleri Yazılım Geliş-
tirme ve İdame Projesi 
kapsamında merkez ve 
taşradan gelen ek istek-
lerin ve güncellemelerin 
tamamlanması oranı(%)

100 100 30 30 20    20 100 Gerçekleştirildi

2

e-içişleri Projesi EBYS 
(Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi) ve Yerel Yönetim 
Modüllerinin servislerinin 
SOA (Servis Tabanlı Mi-
mari) yapısına geçirilme 
oranı (%)

100 100 30 20 30 20 100 Gerçekleştirildi

3

Merkez Kampüs Sistem 
Odası ile İş Sürekliliği ve 
Felaket Kurtarma Mer-
kezi Bakım, Onarım İşleri 
Tamamlanma Oranı (%)

100 100 25 25 25 25 100 Gerçekleştirildi

4

Merkez ve Taşra Do-
nanım ve Ağ Altyapısı 
Yenileme ve Güçlendirme 
Projesi kapsamında; Ba-
kanlık merkez birimleri 
ile valilik ve kaymakam-
lıkların donanım ve ağ 
altyapısının yenilenmesi 
ve güçlendirilmesi oranı 
(%)

100 100 25 25 25 25 100 Gerçekleştirildi

5

Personel sayısı baz alınarak yapılan 
değerlendirmelere göre internet bağ-
lantılarının temin edilmesi ve idamesi-
nin sağlanması oranı (%)

100 100 25 25 25 25 100 Gerçekleştirildi

6

Bakanlık merkez birimleri ve valiliklere 
yönelik data tabanlı gelişmiş iletişim 
altyapısının kurulması ve yaygınlaştırıl-
masının idamesinin sağlanması sayısı 
(adet) (VOIP)

81 81 81 - - - 81 Gerçekleştirildi

7 Bakanlık sistem odasının taşınması ve 
yenilenmesi oranı (%) 100 30 10 10 10 - 30 İyileştirilmeli

8

Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuru-
luşlar valilik, YİKOB ve kaymakamlıkla-
rın bilgi sistemlerinin güvenli ortak bir 
ağ alt yapısı üzerinde çalıştırılması için 
ağ alt yapılarının entegrasyonunun ida-
mesinin sağlanması sayısı (adet)

115 115 65 50 - - 115 Gerçekleştirildi

9 112 Acil Çağrı Merkezi ağ altyapısının 
kurulması ve idamesi oranı (%) 30 30 7 7 7 9 30 Gerçekleştirildi.

10 İSAY Projesinin yazılım güncelleme 
oranı(%) 100 100 25 25 25 25 100 Gerçekleştirildi.     

11
İçişleri Portal Projesi’nin Bakanlık 
merkez birimlerinde kullanıma alınma 
oranı (%)

30 26 8 7 8 3 26 Makul

12

e-İçişleri Projesi Yazılım Geliştirme ve 
İdame Projesi kapsamında düzenlenen 
eğitici ve kullanıcı eğitimlerinde eğitilen 
kişi sayısı (adet)

1327 1416 469 501 62 384 1416 Gerçekleştirildi.

13

Merkez ve Taşra Donanım Ağ Altya-
pısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi 
kapsamında alınacak cihazların miktarı 
(adet)

4500 688 57 - 30 601 688 İyileştirilmeli

14

TS:ISO/IEC  27001:2013 Standardı ile 
uyumluluğunun devam ettirilmesi için 
sızma testi ve kaynak kod analizinin 
gerçekleştirilmesi sayısı (adet)

1 - - - - - - İyileştirilmeli

15

Bakanlık merkez birimleri ve taşra teş-
kilatlarından gelen e-imza başvuruları 
doğrultusunda kullanıcılara e-imza te-
min edilmesi (adet)

10.000 9.649 3.083 1.788 1.668 3.110 9.649 Makul 
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e-içişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi kapsamında merkez ve taşradan gelen 
ek isteklerin ve güncellemelerin tamamlanması oranın (%100)

e-içişleri Projesi EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve Yerel Yönetim Modülleri 
servislerinin SOA (Servis Tabanlı Mimari) yapısına geçirilme oranı  (%100)

Merkez Kampüs Sistem Odası ile İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Merkezi Bakım, 
Onarım İşleri Tamamlanma Oranı (%100)

Merkez ve Taşra Donanım ve Ağ Altyapısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi kapsamında; 
Bakanlık merkez birimleri ile valilik ve kaymakamlıkların donanım ve ağ altyapısının
 yenilenmesi ve güçlendirilmesi oranı  (%100)

Personel sayısı baz alınarak yapılan değerlendirmelere göre internet bağlantılarının temin 
edilmesi ve idamesinin sağlanması oranı (%)100

Bakanlık merkez birimleri ve valiliklere yönelik data tabanlı gelişmiş iletişim altyapısının 
kurulması ve yaygınlaştırılmasının idamesinin sağlanması sayısı (adet) (VOIP)81

Bakanlık sistem odasının taşınması ve yenilenmesi oranı (%100)

1

2

3

4

5

6

7

e-İçişleri Projesi kapsamında merkez ve taşradan gelen ek istekler doğrultusunda Taşınır Mal Mo-
dülü, Taşınmaz Mal Modülü, Ruhsat Modülü, Memur Bordro Modülü, İşçi Bordro Modülü, Sözleşmeli 
İşçi Bordro Modülü, Encümen Meclis Bordro Modülü, Muhtar Bordro Modülü, Harcama Modülünde 
güncelleme çalışmaları yapılmış olup 8 adet modül uygulamaya alınarak hedeflenen gösterge düze-
yine ulaşılmıştır

EBYS ve yerel yönetim modülleri servis tabanlı mimariye geçirilmiştir. Bakanlığımızın dış kurumlar ile 
yaptığı servis entegrasyonlarının tümü servis tabanlı mimari prensipleri dikkate alınarak orta katman 
(middleware) ürünlerine taşınmıştır. Böylece dış kurumlara sunulan ve dış kurumlardan tüketilen ser-
vislerin hepsi orta katman ürünlerinde hizmet vermeye başlamış olup hedeflenen gösterge düzeyine 
ulaşılmıştır.

Bakım ihalesini alan firma ile rutin bakım işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca çıkan donanım arızalarıyla 
ilgili olarak bakım onarım çalışmaları yapılarak hedeflenen gösterge düzeyine ulaşılmıştır.

Proje kapsamında yıl içerisinde Valilik ve Kaymakamlıkların donanım ve ağ altyapılarının ihtiyaçlar 
doğrultusunda güçlendirilmesi amacıyla ödenekler gönderilmiş ve hedeflenen gösterge düzeyine 
ulaşılmıştır.

Personel sayısına göre internet bağlantıları temin edilmiş bant genişlikleri yükseltilerek ihtiyaçlar doğ-
rultusunda ödenek gönderilmiş ve hedeflenen gösterge düzeyine ulaşılmıştır.

Yılın ilk çeyreğinde 81 Valiliğe video konferans (VOIP) sistemi kurularak hedeflenen gösterge düze-
yine ulaşılmıştır.

  3.Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
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Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlar valilik, YİKOB ve kaymakamlıkların bilgi 
sistemlerinin güvenli ortak bir ağ alt yapısı üzerinde çalıştırılması için ağ alt yapılarının 
entegrasyonunun idamesinin sağlanması sayısı (adet)115

112 Acil Çağrı Merkezi ağ altyapısının kurulması ve idamesi oranı (%30)

İSAY Projesinin yazılım güncelleme oranı (%100)

İçişleri Portal Projesi’nin Bakanlık merkez birimlerinde kullanıma alınma oranı  (%30)

e-içişleri Projesi Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi kapsamında düzenlenen eğitici 
ve kullanıcı eğitimlerinde eğitilen kişi sayısı (adet 1327)

8

9

10

11

12

Yılın ilk yarısında daha güvenli bir iletişim sağlamak için 81 Valilik ve 34 YİKOB olmak üzere 115 birim-
de VPN altyapısına geçilerek hedeflenen gösterge düzeyine ulaşılmıştır.

112 Acil Çağrı Merkezinin pilot olarak belirlenen Bilecik, Bolu, Bursa, İzmir, Nevşehir, Sakarya, Uşak 
ve Amasya illerinde ağ altyapısının kurulması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Hedeflenen gösterge 
düzeyine ulaşılmıştır.

Bakanlık Birimlerinin İSAY2 başvuruları kabul edilip, içerik işlemleri biten siteler yayıma alınmıştır. 
Kullanıcılarımızdan gelen geri dönüşler neticesinde oluşan güncelleme talepleri değerlendirilmiş 
ve İSAY’da yer alan modüllerde yazılım güncellemesi yapılmış ayrıca yeni modüller yazımı yapılarak 
yayıma alınmış  hedeflenen gösterge düzeyine ulaşılmıştır.

Bakanlığımız merkez birimlerinin içişleri portala taşınması ile ilgili ihtiyaç analiz çalışmaları tamam-
lanmış 13 merkez biriminde kullanıma başlanılmıştır.  

Analiz çalışmaları biten ve eğitim çalışmaları devam eden 6 birimin portala taşınma işleminde sona 
gelinmiş 2018 yılının ilk aylarında tamamlanacağından hedeflenen gösterge düzeyinin altında kalın-
mıştır.

Mülki İdare Amirlerine, Valiliklerde görevli teknik personel ve Bilgi İşlem Şube Müdürlerine, İl ve 
İlçe Yazı işleri Müdürlerine, İl Özel İdareleri personelin, YİKOB personeline ve Proje sorumlularına 
yönelik 1416 kişiye e-İçişleri Projesi, Video Konferans,  Siber Güvenlik   ve  VPN eğitimleri verilerek 
hedeflenen gösterge düzeyi aşılmıştır.

Oluşturulan komisyonun çalışmaları sonucunda teknik şartname hazırlanmıştır. Yüklenici firma belir-
lenmiş olup ilgili firmadan yaklaşık maliyet beklenmektedir.  

Veri merkezinin taşınacağı binanın inşaatının yıl ortasında bitmesi planlanmasına rağmen halen ta-
mamlanamamıştır. Veri merkezinin elektrik ruhsatıyla ilgili sıkıntılar hala giderilememiştir. Bu sebep-
lerden dolayı taşıma için gerekli olan teknik şartname, planlama gibi faaliyetler tamamlanmış fakat 
veri merkezinin taşınması geciktiğinden hedeflenen gösterge düzeyine ulaşılamamıştır. 

Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü, Bilişim Ağlar Şube Müdürlüğü ve Uygulama Geliştirme Şube Mü-
dürlüğü personeli tarafından yeni tasarım çalışmaları ve temin edilmesi gereken ürünlerle ilgili çalış-
malar ve üreticiler ile görüşmeler yapılmıştır. 
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TS:ISO/IEC  27001:2013 Standardı ile uyumluluğunun devam ettirilmesi için sızma testi 
ve kaynak kod analizinin gerçekleştirilmesi sayısı  (1 adet)

Bakanlık merkez birimleri ve taşra teşkilatlarından gelen e-imza başvuruları doğrultu-
sunda kullanıcılara e-imza temin edilmesi (10.000 adet)

14

15

2017 yılı Haziran ayında yapılan Sızma Testi ve Kaynak Kod analizi ihalesinde ihaleyi kazanan fir-
manın geçici teminat mektubu tarihi, şartnamede belirtilen süreyi karşılayamadığı için ihale iptal 
olmuştur. 

Sonrasında tekrar alım sürecine gidilmiş ve Kasım 2017’de firma ile sözleşme imzalanmış ve teste 
başlanmıştır. Sızma testi ve kaynak kod analizi 2 ay sürdüğü için raporlarının teslimi Şubat ayı ilk 
haftası öngörülmekte olup hedeflenen gösterge düzeyinin altında kalınmıştır.

Stratejik plan, performans programı ve performans programının izleme ve değerlendirme süreçle-
rine ilişkin işlemler Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen e-bütçe sistemi üzerinden yapılmaktadır. 

Sistemde yer alan “Stratejik Plan ve Performans Bütçe” modüllerinde yer alan alt modüller ile izleme 
süreci yılı performans programında yer alan ve harcama birimlerinden gelen üçer aylık performans 
göstergesi verilerinin e-bütçe sistemine girilmesiyle yapılmaktadır.

Bakanlık merkez birimleri ve taşra teşkilatlarından gelen e-imza başvuruları doğrultusunda 9.649 
e-imza temini edilerek hedeflenen gösterge düzeyinin altında kalınmıştır.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Merkez ve Taşra Donanım Ağ Altyapısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi kapsamında 
alınacak cihazların miktarı (4500 adet)13

Merkez ve Taşra Donanım ve Ağ Altyapısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi kapsamında 4500 adet 
cihaz alımı hedeflenmiş  ancak önceliklendirilen başka projelerde ödenek ihtiyacı olması nedeniyle 
cihaz alımının ileriki yıllara ertelenmesine karar verilmiştir. hedeflenen gösterge düzeyinin altında 
kalınmıştır.



Bölüm 4

A- Üstünlükler
B- Zayıflıklar
C-Değerlendirmeler

KURUMSAL KABİLİYET VE
KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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A.Üstünlükler

1. Bilişim alanında gelişen teknolojileri takip eden genç, nitelik ve nicelik olarak üstün insan kayna-
ğımızın olması, 

2. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasının Başkanlığımız tarafından alınması ve sü-
rekliliğinin sağlanması,

3. Gelişen teknolojik altyapı ve yazılım kurulumlarına hızlı bir şekilde uyum sağlanabilmesi,

4. Taşra teşkilatı olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yazışmalarını elektronik ortamda yapma-
larına imkân veren e-Otoban Projesinin başkanlığımız tarafından geliştirilip, bütün bakanlıkların 
hizmetine sunulması,

5. e-İçişleri Projesine Bakanlık personelin kısa zamanda adapte olması ile Projenin taşrada yüksek 
düzeyde sahiplenilmesi, 

6. Sistemin kesintisiz hizmet verebilmesi için İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Merkezinin bulunması,

7. Yeniliklere ve gelişmelere açık bir yönetim anlayışına sahip olunması,

8. Personelin teknik bilgi ve becerisini, verimini ve hizmet kalitesini artıran kurs, seminer vb. eğitim-
lerin bütçe  imkânları  dâhilinde sağlanması,

9. e-Belediye projesi sayesinde bilgi işlem imkanları kısıtlı olan küçük ve orta ölçekli belediyelerin yü-
rüttüğü  hizmetlerin   elektronik ortamda yapmalarına imkan sağlayan ülkemizin en büyük bilişim 
projelerinden e-belediye bilgi sisteminin bakanlığımızca yapılıyor olması.

10. 

11. 

GAMER Yazılım Projesi’nin kolluk kuvvetlerine yüksek kabiliyetler ve imkânlar kazandırması bakı-
mından ülkemizin   ve  vatandaşlarımızın güvenliğine çok önemli katkılar sağlaması,

Başkanlığımızın TS 13298 Standartları çerçevesinde geliştirmiş olduğu Elektronik Belge Yönetim 
Sistemine sahip olması ve bu sistemin kaynak kodlarının diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da 
paylaşılmasıdır.
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B.Zayıflıklar

C.Değerlendirmeler

1. Ülkemizin bilgi teknolojilerinin üretim ve geliştirilmesi noktasında istenen düzeyde olmaması,

2. Yapılan mevzuat değişiklikleri neticesinde uygulamanın kısa zamanda oturmaması ve bunun neti-
cesinde e-Devlet uygulamalarının hızlı bir şekilde geliştirilememesi,

3. 657 sayılı Kanuna tabi teknik personelin yükselme beklentilerinin mevzuattaki sıkıntılar nedeniyle 
karşılanamaması, 

4. Birim içi yerleşimde fiziksel mekân yetersizliği, verilen hizmet ve personel yapısına uygun yeterli 
alanın  bulunmamasıdır. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yürütmekte olduğu faaliyetleri ile Bakanlık merkez birimleri ve taşra 
teşkilatında bilgi ve iletişim teknolojilerinden maksimum düzeyde yararlanarak iyi yönetişim ilkelerini 
hayata geçirilmesine katkıda bulunması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması, kaynak 
israfının azaltılması, mükerrerlik arz eden projelerin bütünleştirilmesi yönünde çalışmalarına devam 
etmektedir.

Çalışmaların her aşamasında üst yönetimin desteği alınmış, kalifiye personel eksikliği giderilmiş ve 
uzmanlık alanlarına göre eğitimleri sağlanmış, otomasyonlar tamamlanmış, proje yönetiminde doğru 
teknolojilerin kullanılması ile problemler aşılmıştır. Bakanlığımızca geliştirilen bütün bilişim projeleri-
nin uygulanma aşamalarında kullanıcıların ilgilerini ve farkındalıklarını artıracak eğitimler ve anketler 
düzenlenmiştir. Başkanlığımız bundan sonraki çalışmalarında genç ve dinamik personel yapısı ile 
eldeki bu kaynağı olabildiğince verimli kullanarak üretmiş olduğu hizmetleri artırarak devam ettire-
cektir. Dünyada bilişim alanında son teknolojiler takip edilecek ve projelere uyarlanacaktır.

Bilişim güvenliği alanında yaşanabilecek olumsuz durumlar ve prestij kayıplarına karşı da iyi yetişmiş 
uzman personel ve profesyonel danışman desteği ile her türlü tedbirler alınmaktadır.



               BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI74           2017 FAALİYET RAPORU

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bölüm 5

Ekler
Harcama Yetkilisi

ÖNERİ VE
TEDBİRLER
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ÖNERİ VE TEDBİRLER
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak yürütül-
mesini sağlayan, teknolojik gelişmeleri takip eden, bilgi güvenliği konusunun gerektirdiği önlemleri 
alan, politikaları ve ilkeleri belirleyen, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üreten, iş süreklili-
ğinin sağlanması hususunda gerek donanım gerekse yazılımlar ile bütün merkez ve taşra teşkilatına 
hizmet veren ve bu konuda gerekli tedbirleri alan bir organizasyonda hizmet vermektedir. 

• Bilişim projelerinde proje riskleri önceden tespit edilerek probleme dönüşmesine mahal verme-
den gerekli risk yanıt planları ve olasılık etki analizleri yapılarak risklerin gerçekleşme ihtimali ve 
muhtemel etkileri azaltılmalıdır.

• Bilişim projelerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde çok önemli olan üst yönetim desteği de-
vam etmelidir.

• Teknolojinin güncelliğinin takibi için teknik personele verilen eğitimler artırılmalıdır. 

• Bilişim alanında sürekli gelişmeler olması nedeniyle yeni projeler üretmek için çalışmalara devam 
edilmelidir.  

• Modüller geliştirilirken olası hataların önüne geçmek için analiz sürecinin daha dikkatli bir şekilde 
yapılmasına özen gösterilmelidir. 

• Geliştirilen modüllerin Bakanlık birimlerinde tam kapasiteyle uygulanması için birimlerce gerekli 
hassasiyet  gösterilmelidir. 

• Merkez birimleri, valilik, kaymakamlık ve il özel idarelerinde elektronik imza kullanımı düşük olan 
birimlerin e-İmza kullanımı konusunda hassasiyet göstermeleri sağlanmalıdır. 

• e-İçişleri Projesinin başarısının devam ettirilmesi için yapılan geliştirmelerin kullanıcılara tam olarak 
anlatılması ve bu yönde son kullanıcı eğitimlerinin yapılmasına önem verilmelidir. 

• Teknolojik gelişmeler ışığında gerekli donanımların alınarak sistem mimarisi içerisinde devreye 
alınması  sağlanmalıdır. 

Bu kapsamda Başkanlığımızın önerileri aşağıda sıralanmıştır
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EKLER
Ek-1 Ekonomik Sınıflandırma Bazındaki Ödenek Dağılım Tablosu*

Ek-2: Hizmet Maliyetleri Tablosu*

KOD GİDER TÜRLERİ KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA KALAN

 ÖDENEK

01 Personel Giderleri 9.433.000 - 10.182 9.422.818 7.085.981 2.336.837

02
Sosyal Güvenlilk 
Kurumu Devlet 
Primi Giderleri

1.089.000 79.000 - 1.168.000 1.166.570 1.430

03 Mal ve Hizmet 
Alım Giderleri 2.365.000 - - 2.468.000 2.398.784 69.216

06 Sermaye Giderleri 45.000.000 45.000.000 35.473.255

9.526.745

(YİKOB Büt-
çemize ak-
tarılmıştır) 

               TOPLAM 57.887.000 79.000 10.182 58.058.818 46.124.590 11.934.228

2017 YILI HİZMET MALİYETLERİ TABLOSU

2017 YILI HİZMET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimin Hizmetlerinin Yürütüldüğü Alan                 (  788 m2)

Personele Ödenen Yolluk Gideri  
       Yurtiçi

     97.206 TL

Yurtdışı

40.000TL

Isınma Doğalgaz Gideri

İletişim Gideri ( Telefon, İnternet)                 1.430.781 TL

Su Gideri     

Elektrik Gideri       

Temizlik ve Güvenlik Giderleri (03.2.2)                             0

Kırtasiye Giderleri (03.2.1)                      67.416 TL

Demirbaş ve Malzeme Alım Giderleri(03.7.1)                        73.181 TL

Kiralık Araç Sayısı                            1 adet
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HARCAMA YETKİSİ
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