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EBYS  Elektronik Belge Yönetim Sistemi
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IPS Saldırı Tespiti/ Önleme Cihazları
IPSec İnternet Protokolü Güvenliği
İSAY  İnternet Sayfaları Yönetimi
İSO/IEC 27001 Bilgi Teknolojisi –Güvenlik Teknikleri-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri
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TCP Transmission Control Protocol
TFS Team Foundation Server
TSE Türk Standartları Enstitüsü
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YİKOB  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
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Rahmi DOĞAN
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

BAŞKANIN SUNUŞU

Özellikle son yıllarda bilgi sistemleri ve teknolojilerinde 
hızlı değişmeler başlamış, bilişim teknolojilerindeki bu deği-
şim ve gelişmeler toplumun bütün katmanlarında vazgeçil-
mez dönüşümlere neden olmuştur. Bu değişimin etkisiyle 
“bilgi toplumuna” dönüşüm süreci başlamıştır. Mekân ve 
zaman, bilişim teknolojileri sayesinde önemini kaybetme-
ye başlamış, hızla gelişen bilişim teknolojileri, yaşamımızın 
her alanına girmiştir. Birçok iş ve işlem elektronik ortama 
taşınırken, daha önce kullanılmayan birtakım yeni kavram-
lar sürekli olarak hayatımıza girmiştir. Şüphesiz bu deği-
şim ülkemizde devletin iş süreçlerini derinden etkilemiş ve 
hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasına imkân veren 
bir dizi projelerin hayata geçmesini sağlamıştır. Ülkemizin 
kamu sektöründe gelişmiş teknolojiyi kullanması ve yeni bir 
yapılanmaya gitme modeli e-Devlet olarak anılmaktadır. 

e-Devletin amacı kamu hizmetlerinin daha hızlı, kaliteli 
ve daha düşük maliyetle sunulması olarak özetlenebilir. Va-
tandaşa hizmeti müşteri odaklı sunma, hantallaşmış yapıyı 
bilgi teknolojileri ile değiştirme, özel sektör tarzı hizmet su-
num yöntemi, açıklık ve şeffaflık ihtiyacı, e-Devlet çalışma-
larının en önemli hedefi sayılmaktadır. 

Bu kapsamda Bakanlığımızı çağın gerektirdiği e-Hiz-
metler ile tanıştırmak ve e-Dönüşüm Türkiye Projesi çerçeve-
sinde çalışmaları yürütmek için e-İçişleri Projesi başlatılmıştır. 
e-İçişleri Projesi ile, Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin iş 

Bakanlığımızı çağın gerektirdiği 
e-Hizmetler ile tanıştırmak ve 
e-Dönüşüm Türkiye Projesi çer-
çevesinde çalışmaları yürütmek 
için e-İçişleri Projesi başlatılmış-
tır. e-İçişleri Projesi ile, Bakanlık 
merkez ve taşra birimlerinin iş 
akışları hızlandırılmış, standar-
dize edilmiş, verinin bu süreç 
içerisinde oluşması sağlanarak 
her an erişim ve istenen diğer 
bilgilerin üretilmesine imkân 
sağlayan veri tabanlarının oluş-
turulması ve bu veritabanlarının 
üzerinde çalıştığı sistemlerin 
yüksek erişilebilirlik düzeyinde 
hizmet vermesi sağlanmıştır. 
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akışları hızlandırılmış, standardize edilmiş, verinin bu süreç 
içerisinde oluşması sağlanarak her an erişim ve istenen di-
ğer bilgilerin üretilmesine imkân sağlayan veri tabanları-
nın oluşturulması ve bu veritabanlarının üzerinde çalıştığı 
sistemlerin yüksek erişilebilirlik düzeyinde hizmet vermesi 
sağlanmıştır. e-İçişleri Projesi sadece elektronik belge yö-
netim sistemi olmayıp bütün birimlerin ortaklaşa kullandığı 
modüllere sahip olduğu, her birimin kendine özgü iş süreç-
lerini elektronik ortamda gerçekleştirmesini sağlayan birime 
özel modüllerin bulunduğu bir sistemdir. e-İçişleri Projesi ile 
vatandaşın birçok müracaatının e-Devlet kapısı dahil elekt-
ronik ortamda yapabilmesi, izleyebilmesi ve sonuçlarını ala-
bilmesi sağlanmış, diğer kurumlarla yapılan entegrasyonlar 
ile de valilik ve kaymakamlık bilgileri bu kurumlara elektronik 
ortamda ve anlık olarak sunulabilmektedir. Gelinen noktada 
e-İçişleri Projesi, 172 modül, 4000 arayüz ve 55.000 kullanı-
cı kapasitesine ulaşmış, Türkiye’nin en önemli e-Dönüşüm 
Projelerinden biri haline gelmiştir. Önceki yıllarda olduğu gibi 
2014 yılında da Projeye ait kaynak kodları kamu yararı göze-
tilerek diğer bakanlıklar ve kamu kurumları ile paylaşılmıştır. 

Geliştirilen e-Otoban Projesi ile kamu hizmetlerinin 
sunumunda önemli bir dayanak oluşturan resmi yazışma 
trafiği taşrada tek bir arayüz üzerinden gerçekleştirilmiş ve 
e-Otoban Projesine bütünleşik olan kurumların vali, vali yar-
dımcısı ve kaymakam onayına sunulan evrak işlemleri için 
farklı elektronik belge yönetim sistemlerinin kullanılmasına 
ihtiyaç kalmamıştır. Proje; farklı kurumlara ait evrakların 
daha kolay bir şekilde takip edilebilmesine imkân 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 paraf 
ve imza süreçlerinin tek bir arayüz üzerinden saniyeler için-
de tamamlanması sağlanmıştır. Yılda yaklaşık 14 milyon 
evrak e-Otoban üzerinden işlem görecek olup yaklaşık 20 
milyon TL tasarruf sağlanmış olacaktır. Proje, kamu kurum 
ve kuruluşlarının kâğıtsız ofis uygulamasına tam anlamıyla 
geçebilmesi ve e-Yazışma hedeflerinin gerçekleşmesi için bir 
köprü görevi görmektedir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ta-
rafından geliştirilen e-Otoban Projesi daha şimdiden kamu 
bilişim sektöründe öncü projeler arasında yerini almış ve bu 
haklı yer ile ülkemizin en önde gelen Bilişim Ödüllerinden biri 
olan eTR ödülünü 15 Ocak 2015 tarihinde Kamudan Kamuya 
e-Hizmetler Kategorisinde almaya hak kazanmıştır.

Kamu kurumları arasındaki resmi yazışmaların elekt-
ronik ortamda yürütülmesini sağlayacak ortak kurallar 
setinin geliştirilmesi amacını taşıyan e-Yazışma Projesi-
ne verilen destek ve e-Otoban Projesinin geliştirilmesi ile, 

Başkanlığımız diğer kurumlarla yapılan entegrasyon nok-
tasında üzerine düşen görevleri büyük bir titizlikle yerine 
getirmeye devam etmektedir. e-Yazışma Projesinde, Ka-
yıtlı Elektronik Posta (KEP) teknik altyapı çalışmaları büyük 
oranda tamamlanmış olup ilerleyen süreçte diğer bakan-
lıklarla KEP aracılığıyla e-Yazışma entegrasyon çalışmala-
rının yapılması hedeflenmektedir. 

Diğer yandan valilik ve kaymakamlıklarımızın güven-
li bir şekilde internet sitesi hizmeti sunabilmeleri için gelen 
kullanıcı talepleri ve değişen internet standartları da göz 
önüne alınarak İnternet Sayfaları Yönetimi (İSAY) Projesi ye-
niden yazılmış ve 2014 yılı içinde İSAY2 ismiyle birlikte uygu-
lamaya alınmıştır. Projede, Başkanlığımız mevcut kaynak-
ları kullanılarak kullanıcı dostu bir uygulamaya sahip, yeni 
teknolojinin getirdiği güvenlik standartlarına uygun, esnek 
tasarım özelliklerine haiz bir yapı oluşturulmuştur. 

Merkez ve Taşra Donanım ve Ağ Altyapısı Yenileme 
ve Güçlendirme Projesi ile de merkez birimleri, valilikler ve 
kaymakamlıkların donanım ve ağ altyapıları yenilenmiş, 
birimlerimiz teknolojinin gerektirdiği cihazlar ile donatıl-
mıştır. 

Bu projelere ek olarak, yerel hizmetlerin daha etkin, az 
maliyetli ve her yerden erişilebilir hale getirilmesi, ortak bi-
lişim alt yapısının oluşturulması, belediyelerin anlık olarak 
merkezi veri tabanlarına ulaşması, birbirleri ile elektronik 
ortamda haberleşmesi ve belediyelerin artan görevlerini 
etkin şekilde yerine getirebilmelerini sağlayacak hizmet su-
num modellerinin geliştirilmesi amacıyla Başkanlığımız ta-
rafından Bulut Belediye Projesi çalışmalarına başlanmıştır. 
Proje kapsamında ilgili paydaşlarla toplantı ve çalıştaylar 
düzenlenerek durum analizleri yapılmış, gereksinimler be-
lirlenmiştir. Yol haritasının belirlenmesinin akabinde pro-
jenin pilot olarak belirlenecek belediyelerde uygulamaya 
geçirilmesi hedeflenmektedir.

Ülkemizi dünyada e-Devlet uygulamaları sıralama-
sında daha da yukarılara taşımak amacıyla, Başkanlığımız 
tarafından ileriye dönük örnek bilişim projeleri üretilecek ve 
bu amaçla sürdürdüğümüz çalışmalar hızlanarak devam 
edecektir. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını yürü-
ten ekibimize ve 2014 yılı faaliyet raporunun hazırlanma-
sında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür 
ederim.

Saygılarımla.      
                   Rahmi DOĞAN

               Daire Başkanı
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Bölüm 1
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B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C- İdareye İlişkin Bilgiler
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GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

• Bilgi teknolojilerindeki gelişmelere uygun olarak Ba-
kanlık bilişim projelerini tasarlamak; elektronik bilgi, 
belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik ya-
zılımları geliştirmek veya sağlamak,

•	 Bakanlığın	 mevcut	 bilişim	 altyapısının	 kurulumu,	
bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile il-
gili işleri yürütmek,

•	 Siber	güvenlik	politikalarını	günümüzde	artan	siber	
tehditlerin tümünü göz önünde bulundurarak giz-
lilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda 
oluşturmak ve uygulamak,

•	 Bakanlık	internet	sitesi,	merkez	ve	taşra	birimlerine	
ait hazır internet siteleri, portal ve intranet sitele-
rinin tasarım şablonlarını oluşturmak ve güncelle-
mek,

•	 Bakanlığın	görev	alanına	giren	bilişim	konularında	
bağlı kuruluşlar ve mahalli idareler ile koordinasyo-
nu sağlamak,

•	 Bakanlık	personelinin	bilgi	 teknolojilerindeki	 geliş-
melere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eği-
tim almalarını temin etmek;

görevleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na verilmiştir.

Bakanlığımız bilgi işlem politika 
ve stratejilerini; gelişen bilgi teknoloji-
leri doğrultusunda belirlemek; bilgi tek-
nolojilerini en üst seviyede uygulamak, 
bu teknolojilerin yaygın bir şekilde kul-
lanılabilirliğini sağlamak ve vatandaş 
odaklı hizmetleri yaygınlaştırmaktır.

Misyonumuz

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

Vizyonumuz
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GENEL BİLGİLER

C-İdareye İlişkin Bilgiler

Tarihçe

1. Fiziksel Yapı
Başkanlığımız; İçişleri Bakanlığı Ana Hizmet Binası A-Blok zemin ve 1. katlarda hizmet vermektedir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 30.11.2000 tarih-
li Bakanlık Makamının olurları ile Özel Kalem Müdürlüğü 
bünyesinde bir çalışma birimi olarak oluşturulmuştur. 
Kuruluş Görev ve Çalışma Yönergesi 05.05.2004 tarihli 
Bakanlık Makamının onayları ile yürürlüğe girmiştir. Bilgi 
İşlem Dairesi Başkanlığı’nın teşkilat ve görevlerini belirley-
en 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 Kararname ile 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 3152 sayılı İçişleri Bakan-
lığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Bakan-
lığın Yardımcı Hizmetler Birimi altında yerini almıştır. 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma 
Yönergesi 2012-2014 Eylem Planı doğrultusunda gün-
cellenerek 28.05.2014 tarihinde Müsteşarlık Makamının 
onayları ile yürürlüğe girmiştir.
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GENEL BİLGİLER

2. Teşkilat Yapısı

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Genel Bütçeli İdare kapsamında olan Bilgi İşlem Dai-
resi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı Yardımcı 
Hizmet Birimi olarak teşkilatlanmıştır. 17.08.2011 tarihinde 
Resmi Gazetede yayımlanan 649 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile (216) merkez ve (1616) taşra kadrosu ihdas 

edilmiştir. Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev 
ve Çalışma Yönetmeliği gereği illerde Bilgi İşlem Şube Mü-
dürlükleri ve nüfusu 50.000 ve üzeri 278 ilçede Bilgi İşlem 
Şeflikleri kurulmuştur. 

e-İçişleri Projesi ASP.NET 4.0 teknolojisi kullanılarak 
web uygulaması tipinde geliştirilmiştir. Yazılım geliştir-
me dili olarak C# 4.0 çalışma çatısı olarak ise .NET Fra-
meWork 4.0 kullanılmaktadır. İş ve veri katmanı altyapısı 
WCF (Windows Communication Foundation) üzerine ku-
rulmuştur. Web sunum servisi IIS (Internet Information 
Services) olup FKM dâhil 68 adet sanal sunucu üzerinden 
hizmet vermektedir.  Veritabanı olarak yoğun kullanım yü-

künü kaldırabilecek FKM dahil 8 node 8 sunucu üzerinde 
çalışan MSSQL Server 2012 Cluster ve AlwaysOn yapısı 
kullanılmaktadır. 

İş ve veri katmanı olarak WCF (Windows Communica-
tion Foundation) kullanılmaktadır. Web ile WCF arasında 
TCP bağlantısı kurularak haberleşme sağlanmaktadır. Veri 
erişimi için TypedDataSet kullanılmaktadır. Bu yöntemler 

DAİRE BAŞKANI

BAŞKAN
YARDIMCILARI

Bilişim Ağları
Şube Müdürlüğü

Valilik Bilgi İşlem
Şube Müdürlükleri

Uygulama Geliştirme
Şube Müdürlüğü

Proje Yön. ve
Araştırma Geliştirme

Şube Müdürlüğü

Çağrı Merkezi
Yardım Masası ve
Eğitim Şube Müd.

Sistem Yönetimi
Şube Müdürlüğü

İnternet
Şube Müdürlüğü

Bilgi Güvenliği
Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler
Şube Müdürlüğü

Donanım ve
Tek. Des. Hiz.

Şube Müdürlüğü

Kaymakamlık
Bilgi İşlem Şeflikleri
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GENEL BİLGİLER

ile veritabanı erişim işlemleri; kolay, performanslı ve güvenli 
bir şekilde yapılabilmektedir. Ayrıca, gereken tüm otomatik 
kod geliştirim araçları Bakanlığımızca yazılmıştır. Hata ya-
kalama ve her adımı loglama mekanizmamız mevcuttur. 
Kurumsal projeler için tasarlanmış olan ve yazılım sürecin-
de oluşabilecek her türlü (sadece kod değil, doküman, hata 
kayıtları, istekler, görevler, test otomasyonu vs. gibi) içeriği 
sürüm kontrolünde tutacak sistemi içeren Team Foundati-
on Server (TFS) kullanılmaktadır.

TFS ile birlikte gelen yazılım sistemlerini etkili ve ve-
rimli bir şekilde modellemeye ve dokümantasyonunu yap-
maya yönelik pratiğe dayalı Agile yöntemi seçilmiştir. Pro-
jenin analiz aşamasından başlayıp, projelendirme, tasarım, 
kodlama, test, iyileştirme süreçleri ile devam eden ve dep-
loyment ile biten uygulama yaşam döngüsünün ele alındığı 
ALM (Application Lifecycle Management) süreci, Agile üze-
rine kurgulanmıştır.

Projenin sunum katmanı, iş mantıklarının barındırıldı-
ğı servis katmanı ve veritabanı erişim katmanı şeklinde çok 

katmanlı mimariye uygun bir şekilde yürütülmesi için altya-
pı çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmanın bitmesi ile birlikte 
Projenin modüler yapıda olması proje üzerinde yapılacak 
geliştirme ve eklemelerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ko-
laylaşacaktır. 

Elektronik hizmetlerin sunulmakta olduğu veri mer-
kezinde, sistemlerin kesintisiz ve performanslı bir şekilde 
çalıştırılabilmesini sağlayacak şekilde, günün koşullarına 
uygun donanım ve yazılım ürünleri kullanılmaktadır. Ku-
rumsal veriler ileri teknoloji ürünü yedekli depolama birimleri 
üzerinden kullanılmakta ve gerekli arşivlemeler gerçekleş-
tirilmektedir. Elektrik altyapısı hem veri merkezi içerisinde 
hem de ana besleme düzeyinde yedeklenmiş durumdadır. 
Sistemin kesintisiz hizmet verebilmesi için İş Sürekliliği ve 
Felaket Kurtarma Merkezi bulunmaktadır. Problem anla-
rında otomatik devreye girecek kesintisiz güç kaynakları ve 
jeneratör sistemleri tesis edilmiştir. Ortam iklimlendirmesi 
farklı hatlardan beslenen cihazlarla yedekli olarak sağlan-
maktadır. Kampüs çapında mobil veri iletişiminin sağlana-
bilmesi için kablosuz erişim hizmeti sunulmaktadır.

%16
Ön Lisans

%64
Üniversite

%1
Ortaokul

%10
Lise

%9
Yüksek
Lisans

4. İnsan Kaynakları 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında 657 sayılı Kanuna tabi 

107,  hizmet alımı personeli 23 ve sözleşmeli bilişim perso-
neli 8 olmak üzere toplam 138 personel görev yapmaktadır. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığındaki personelin eğitim 
durumlarının dağılımı aşağıdaki grafikte belirtilmektedir. 
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Hizmet Alımı Personel Tablosu

Çalışan
Personel Sayısı

Kadrosu

657 Sayılı Kanuna Tabi Personel Tablosu

Tahsis Edilen 
Kadro SayısıKadrosu Dolu Kadro

Sayısı
Boş Kadro

Sayısı

Birimimizde
Geçici Görevle

Çalışan

Dış Birimde
Geçici Görevle

Çalışan

Kadro ve Çalışan 
Personel Sayısı
(Genel Toplam)

Daire Başkanı 1 1 0 0 0 1

Şube Müdürü MİA 5 4 1 2 2 4

Şube Müdürü GİH  4 1 3 0 0 1

Şef 10 7 3 0 1 5

Uzman 4 3 1 0 3 0

Mühendis 50 42 8 2 5 39

Programcı 20 13 7 0 3 10

V.H.K.İ. 31 24 7 0 3 22

Kütüphaneci 1 0 1 0 0 0

Bilgisayar İşlt. 18 9 9 0 1 8

İstatistikçi 3 3 0 0 1 2

Çözümleyici 10 4 6 0 3 1

Mütercim 2 1 1 0 0 1

Sekreter 4 2 2 0 1 1

Şoför 4 2 2 0 0 2

Teknisyen 20 6 14 1 0 7

Hizmetli 4 1 3 2 0 3

Toplam 191 123 68 7 23 107

Kıdemli Yazılım Uzmanı 9

Yazılım Uzmanı 1

Alan Uzmanı 3

Kıdemli Sistem Uzmanı 2

Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı 1

Analiz Uzmanı 3

Kıdemli Web Tasarım Uzmanı 1

Teknik Destek Uzmanı 1

Web Tasarım Uzmanı 1

İş Zekâsı Ve Raporlama Uzmanı 1

Toplam 23

Sözleşmeli Bilişim Personel Tablosu

Çalışan
Personel Sayısı

Kadrosu

Ağ Uzmanı 1

Veri Tabanı Uzmanı  1

Uygulama Geliştirme Uzmanı  6

Kıdemli Yazılım Uzmanı 2

Proje Mimarı 1

Toplam 11

Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamı
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek al-

tıncı maddesine dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde 
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve 
Usuller Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde 
2013 yılında 3 adet 2014 yılında 8 adet olmak üzere top-
lamda 11 adet sözleşmeli bilişim personeli alınmıştır.
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GENEL BİLGİLER

Başkanlığımız şubelerinin birim yönergesinde yer alan 
görevlerine ilişkin sunulan hizmetler şunlardır:

•	 Uygulama	 Geliştirme	 Şube	 Müdürlüğü: Bakanlık 
merkez birimleri, valilik, kaymakamlık ve il-ilçe özel 
idarelerince yürütülen hizmetlerin elektronik ortam-
da sürdürülmesini sağlayan; Ortak Modüller, Merkez 
Birim Modülleri, Valilik ve Kaymakamlık Modülleri ile 
Yerel Yönetim Modüllerinin Analiz, Geliştirme, Test, 
Eğitim, Uygulamaya Alma, Takip ve Raporlama süreç-
lerini yürüterek, başta e-İçişleri Projesi olmak üzere, 
her türlü Bilgi İşlem Projeleri ile ilgili koordinasyon ve 
işbirliğini sağlar.

•	 Bilişim	Ağları	Şube	Müdürlüğü: Elektronik hizmetlerin 
etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi için gerekli ağ 
altyapısının planlanması, uygulanması, yönetimi ve 
bakımını yapar. Ayrıca yerel ağlara ve geniş alan ağ-
larına yönelik cihazların kurulum ve konfigürasyoları 
yapılmakta olup internet bağlantılarının tesisi, optimi-
zasyonları ve yedekliliğine yönelik çalışmaları yürütür.

•	 Sistem	Yönetimi	Şube	Müdürlüğü: Elektronik hizmet-
lerin güvenli ve yüksek performansa dayalı olarak su-
nulabilmesi için veritabanları, active directory, e-posta, 
sanallaştırma, lync sunucusu, HSM cihazı, Internet 
Information Services (IIS), veri depolama yönetimi, ye-
deklemelerin yapılmasını ve projelere yönelik dona-
nımların temini ve idamesini sağlar.

•	 Bilgi	Güvenliği	Şube	Müdürlüğü:	Bilginin gizlilik, bütün-
lük ve erişilebilirlik açısından değerlendirilerek, içeriden 
ve/veya dışarıdan gelebilecek kasıtlı veya kazayla 
oluşabilecek tüm tehditlerden korunmasını sağlamak 
amacıyla politikaları belirler, eğitimleri verir, penetras-
yon (sızma) testlerini planlar, uygular ve denetler. 

•	 İnternet	 Şube	 Müdürlüğü:	 Bakanlığın resmi internet 
sitesi (www.icisleri.gov.tr) başta olmak üzere Bakanlık 
merkez birimleri ve taşra teşkilatına ait internet sitesi 
ihtiyaçlarını karşılayarak, barındırma hizmeti verilmesi 
faaliyetlerini yürütür. 

•	 Çağrı	Merkezi,	Yardım	Masası	ve	Eğitim	Şube	Müdür-
lüğü:	 Bakanlık merkez birimleri, valilik, kaymakamlık 
ve il özel idareleri personelinin e-İçişleri Projesi kapsa-
mında karşılaştıkları sorunları çözer, istek ve hataları 
ilgili birimlere yönlendirir. Yürütülen projeler ve mo-
düllerin kullanımı ile ilgili kullanıcılara yönelik eğitimler 
düzenler.

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

•	 Donanım	ve	Teknik	Destek	Hizmetleri	Şube	Müdür-
lüğü:	Bakanlık birimlerinin kullanmakta olduğu bilgi-
sayar, yazıcı ve tarayıcı arızalarını giderir. Bilgisayar, 
yazıcı ve tarayıcı alımlarına ilişkin teknik şartnameleri 
hazırlar ve data (veri) hatlarının arızalarına müdahale 
ederek sorunları çözer.

•	 İdari	 ve	 Mali	 İşler	 Şube	 Müdürlüğü:	 Başkanlığımızın 
personel ihtiyaçlarını belirleyerek temini için gerekli 
hizmetleri yürütür; özlük, evrak ve arşiv işlemlerini ya-
par, başkanlığın bütçesini oluşturur, harcamaların ta-
kibini, ödenek işlemleri ile her türlü satın alma ve ihale 
işlemlerini yürütür.

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

İç Kontrol Kapsamında Yürütülen Faaliyetler
İçişleri Bakanlığı’nda iç kontrol sisteminin kurulmasına 

yönelik çalışmaların devam ettirilmesi amacıyla 2012-2014 
yıllarını kapsayan Eylem Planı hazırlanarak Müsteşarlık 

Makamının 29 Mayıs 2012 tarih ve 1767 sayılı olurları ile 01 
Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu kapsamda; 29.05.2012 tarihli 1767 sayılı Müste-
şarlık Makamının olurları ile yürürlüğe giren Bakanlığı-
mız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının 
(2012-2014) 14 numaralı eylemi gereğince, Başkanlığımıza 
ait Birim Yönergesi hazırlanmış olup görev dağılım listeleri 
güncel halde tutulmaktadır. Eylem Planı doğrultusunda 19 
Mart 2014 tarihinde Başkanlığımız personellerine yönelik 
Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Dairesi Başkan-
lığı tarafından bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Ayrıca 
İç Kontrol kapsamında Başkanlığımız faaliyetlerine ilişkin 
18.12.2014 tarihinde değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

5. Sunulan Hizmetler

6. Yönetim ve İç kontrol Sistemi

Sözleşmeli Bilişim Personel Tablosu
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A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
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AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Bakanlığımız bilgi işlem politika ve stratejilerini; gelişen bilgi 
teknolojileri doğrultusunda belirlemek; bilgi teknolojilerini en üst 
seviyede uygulamak, bu teknolojilerin yaygın bir şekilde kullanılabi-
lirliğini sağlamak ve vatandaş odaklı hizmetleri yaygınlaştırmaktır.

Amaç

e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi kapsamında 
gelişen ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut modüllerin 
güncellenmesi ve yeni modüllerin geliştirilmesi, Bakanlık merkez 
ve taşra teşkilatındaki personele yönelik eğitici ve kullanıcı eğitimi 
verilmesi, İçişleri Bakanlığı bulut yapısının kurulmasıyla e- İçişle-
ri Projesi kapsamında yürütülen elektronik uygulamaların tek bir 
platformdan erişimin sağlanacak şekilde geliştirilmesi, kullanıcı 
dostu arayüzlerin geliştirilmesi ve güvenlik seviyelerinin artırılma-
sı, İçişleri Bakanlığı tarafından Bulut Belediye Sisteminin pilot uy-
gulamasının hayata geçirilmesi, İnternet Sayfaları Yönetimi (İSAY) 
Projesinin daha güvenli ve daha esnek bir yapıya kavuşturulması, 
İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının ağ alt yapısının (in-
ternet, intranet ağ bileşenleri) temini, tesisi ve işletilmesi, bütün 
bakanlıkların taşra teşkilatlarının vali, vali yardımcısı ve kayma-
kam paraf ve imzasını gerektiren yazışmalarını e-İçişleri üzerinden 
yapmalarına olanak veren “elektronik yazışmada otoban olma” ve 
merkez ve taşra teşkilatının gerekli donanım ve ağ altyapısının ye-
nilenmesi hedeflenmiştir.

Hedef

İçişleri Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı çerçevesinde Başkanlığımız sorumlulu-
ğundaki amaç ve hedefler aşağıda verilmiştir. 
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Yol Haritası

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

•	 Bakanlığın	 iş	 ve	 işlemlerinin	 elektronik	 ortamda	
yürütümünde, yenilikçiliği teşvik edici e-Dönüşüme 
yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması ve vatan-
daşın hizmetine sunulması,

•	 Belediye	hizmetlerinin	elektronik	ortamda	merkezi	
bir yapıda sunulmasına, hızlı ve etkili şekilde vatan-
daşa ulaştırılmasına imkân sağlayacak, bu alanda-
ki boşluğu dolduracak Bulut Belediye sisteminin 
hayata geçirilmesi,

•	 Kamu	hizmetlerinin	sunumunda	önemli	bir	daya-
nak oluşturan resmi yazışma trafiğinin taşrada tek 
bir arayüz üzerinden gerçekleştirilmesi sağlayan 
e-Otoban Projesinin bütün bakanlıklara yaygınlaş-
tırılması,

•	 Dünyada	yenilenen	ve	sürekli	gelişen	bilişim	tekno-
lojilerinin, Bakanlığımız faaliyetlerinin sunulmasına 
katkı sağlamak amacıyla standartlaşmış, yönetile-
bilir ve maliyeti azaltan alternatif ve akılcı çözümle-

 rin 2023 yılı hedeflenerek kısa, orta ve uzun vadele-
re göre belirlenmesi,

•	 Vatandaşların	İçişleri	Bakanlığına	yapacağı	başvu-
ruları mobil imza ile yapabilmesinin sağlanması,

•	 Yatırım	İzleme	ve	Koordinasyon	Başkanlıklarının	iş	
ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi için 
mevcut özel idare modüllerinin çıkarılan yönetme-
lik esas alınmak üzere uyarlanması,

•	 İş	Zekâsı	Projesi	çalışmaları	kapsamında	üst	yöne-
timin dinamik, detaylı ve görsel raporlar alabilmesi,

•	 Düzenli	aralıklarla	yapılan	anket	sonuçlarına	göre;	
yapılacak eğitim içeriklerinin belirlenmesi, yeni ta-
leplerin alınması ve kullanıcı memnuniyetinin art-
tırılması,

•	 İçişleri	Bakanlığı	iç	ağında	(Intranet)	yer	alan	verilere	
erişilebilirliğin arttırılması ve arama motorları üze-
rinde aranabilirlik imkânı veren Portal’ın Bakanlık 
kampüsüne yaygınlaştırılmasıdır. 
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FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

•	 Merkez	ve	Taşra	Donanım	ve	Ağ	altyapısı	Yenile-
me ve Güçlendirme Projesi 23.000.000,00 TL olup 
yıl içerisinde e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdamesi 
Projesinden 8.940.000,00TL aktarılmıştır. Yılsonu 
itibariyle Merkez ve Taşra Donanım ve Ağ altyapısı 
Yenileme ve Güçlendirme Projesi harcama miktarı 
31.282.900,19 TL’dir.

•	 e-İçişleri	 Yazılım	 Geliştirme	 ve	 İdame	 Projesi-
nin ödeneği 14.000.000,00 TL‘dir. Yıl içerisinde 
5.205.486,10TL’si harcanmış olup 8.940.000,00TL’si 
Merkez ve Taşra Donanım ve Ağ altyapısı Yenileme 
ve Güçlendirme Projesinde kullanılmak üzere akta-
rılmıştır. 

•	 İçişleri	 Bulut	 Projesi	 ödeneği	 1.500.000,00TL	 olup	
bu proje için çalışmalar devam etmektedir. 

•	 Bulut	 Belediye	 Etüd	 Projesine	 e-İçişleri	 Projesi	
Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi ödeneğinden 
50.000 TL aktarılmış olup, fizibilite çalışması devam 
etmektedir.

Bu dört projeden kalan ödeneklerden 1.500.000,00 TL 
2015 yılı içinde Başkanlığımızca kullanılmak üzere YİKOB’a 
aktarılmıştır. Aktarmalardan kalan ödenekler ise tenkis 
edilmiştir.

A- Mali Bilgiler

Başkanlığımıza tahsis edilen 2014 yılı bütçesi 46.784.000,00TL‘dir.
Yatırım Projelerine ayrılan bütçemiz 38.518.000,00 TL’dir. 

2- Temel Malî Tablolara İlişkin Açıklamalar

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2014 YILI PROJE BAZLI HARCAMA DURUMU

2014 YILI PROJE BAZLI HARCAMA DURUMU

Proje

Proje

Bütçe

Bütçesi

Harcama

Harcama

1) e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdamesi Projesi   13.950.000 5.205.486,10

2) Merkez ve Taşra Donanım ve Ağ altyapısı Projesi  23.018.000 31.282.900,19 

3) İçişleri Bulut Projesi  1.500.000 -

4) Bulut Belediye Etüd Projesi  50.000 -

   TOPLAM 38.518.000 TL 36.488.386,29 TL

e-İÇİŞLERİ YAZILIM GELİŞTİRME VE İDAME PROJESİ 13.950.000 5.205.486,10

1) Yazılım-Lisans Alımları   12.300.000 5.003.246,10

 1.1. Yazılım Hizmetleri ve Personel Giderleri   3.144.737,47

 1.2. Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri   921.409,73

 1.3. e-İmza Yenileme ve İlk Sertifika Bedeli   792.514,01

 1.4. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi    37.684,89

 1.5. Penetrasyon Testleri ve Kaynak Kod Analizi  94.400,00

 1.6. Gönderilen Ödenekler    12.500

2) Eğitim Giderleri  1.650.000 202.240,00

  TOPLAM  13.950.000,00 TL 5.205.486,10 TL



1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Başkanlığımızın 2014 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) Bulut Belediye Projesi,
d) İçişleri Bulut Projesi,

HarcamaAdediBütçesi
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B- Performans Bilgileri

MERKEZ VE TAŞRA AĞ ALTYAPISI PROJELERİ

Faaliyet Türü

1) Merkez ve Taşra Donanım ve Ağ Altyapısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi 23.018.000 - 31.282.900,19

1.1. Merkez ve Taşra Donanım ve Ağ Altyapısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi 15.018.000 - 27.526.945

1.1.1 Masa Üstü Bilgisayar Alımı   4000 8.878.320

1.1.2.Yazıcı Alımı   1100 1.401.840

1.1.3.Tarayıcı Alımı   1000 2.245.540

1.1.4. Donanım Yazılım Lisans Alımı   - 13.452.000

1.1.5. Kitapçık Basım İşi   - 3.245

1.1.6. Taşraya Gönderilen Ödenekler (Donanım-Ağ Alt Yapı)  - 1.546.000

1.2. Data Tabanlı İletişim Altyapısı Projesi   4.000.000 - -

1.3. İnternet Bağlantıları Standardizasyonu Projesi   4.000.000 - 3.755.955,19

  TOPLAM  23.018.000,00 TL - 31.282.900,19 TL

e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi; Bakanlığımız 
merkez birimleri (21), valilik (81), kaymakamlık (919) ve il özel idare-
leri (51) uhdesinde yürütülmekte olan tüm iş ve işlemlerin elektro-
nik ortamda sürdürülmesini sağlayan bir projedir. Geliştirme süreci 
büyük ölçüde tamamlanmış olan proje bütün birimlerde başarıy-
la uygulanmaktadır. Projenin idame çalışmalarının yanı sıra yeni 
kurulan birimler ve mevcut birimlerden gelen yeni modül talepleri 
doğrultusunda geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. 

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

a) e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi 
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a. ORTAK MODÜLLER
2014 yılı içerisinde Ortak Modüller kapsamında geliştirilmiş olan modüllere ait alt yapı çalışmalarına bağlı performans 

iyileştirmeleri yapılmıştır. Ayrıca kullanıcılardan gelen hata-istek ve mevzuat değişikliklerine bağlı olarak güncellemeler 
gerçekleştirilmiştir.

b. MERKEZ BİRİM MODÜLLERİ 
2014 yılı içerisinde Merkez Modüller kapsamında geliştirilmiş olan modüllere ait alt yapı çalışmalarına bağlı perfor-

mans iyileştirmeleri yapılmıştır. Ayrıca kullanıcılardan gelen hata – istek ve mevzuat değişikliklerine bağlı olarak güncelle-
meler gerçekleştirilmiştir.

1. 2014 YILI İÇERİSİNDE GELİŞTİRİLEN MODÜLLER

Kullanıcıların e-İçişleri üzerinden ilgili amir onayına yetki taleplerini göndermesi ve amir onayına 
bağlı olarak proje sorumluları tarafından yetkilendirme yapılmasını sağlayan modülde, proje sorumlu-
su tarafından işlemi tamamlanan yetkilerin bilgisinin Bilgi İşlem Müdürlerine mail olarak raporlanması, 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları için proje yöneticisi tanımlanması ve yetki süreçlerinin iş-
letilmesi, belirlenen yetki gruplarına göre sayfa düzenlemeleri ve menü görünürlüklerinin güncellemesi, 
amir onayına düşen yetki taleplerinin anasayfa üzerinde gösterilmesi sağlanmıştır.

Yetki Modülü

e-İçişleri üzerinde geliştirilen ve uygulamaya alınan Bakan Danışmanlığı Modülü masaüstü uygu-
lamasına dönüştürülerek uygulamaya sunulmuştur.

Bakan Danışmanlığı 

Bilgi Edinme başvuru işlemleri sırasında mavi kartlı vatandaşların başvuru yapabilmesini sağla-
yan kontrolün eklenmesi, dilekçe cevaplama ve reddetme cevap türlerinin geliştirilerek istatistiki rapor-
ların alınması sağlanmıştır.

Bilgi Edinme Modülü

Birimlere gönderilen donanım malzemelerinin teknik ve fatura bilgilerinin kayıt altına alınmasını 
sağlayan modülde, raporlama performansını geliştirecek çalışmalar yapılarak ürün raporu, ürün perso-
nel raporu ve ürün talep raporlarının alınması sağlanmıştır.

Bilişim Envanteri Modülü

Yetkili olunan birim ve kullanıcı tarafından hazırlanan kullanıcı gruplarına gönderilen kısa mesajlar 
için, grup oluşturma işlemi güncellenerek hızlı ve pratik hale getirilmiştir.

Toplu SMS Modülü
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Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından takibi yapılan AİHM Modülünde excel 
ortamında tutulan verilerin aktarımı sonucu sisteme eklenen başvuruların güncellenmesi, silinmesi ve 
detaylı istatistiki rapor alınması sağlanmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Modülü – AİHM

İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme 
ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik’e bağlı olarak köy kurulması, köy merkezinin 
değiştirilmesi, köy tüzel kişiliğinin kaldırılması ve mülki ayrılma birleşme işlemleri İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu veri girişlerinin taşra tarafından kayıt edilerek, merkez ta-
rafından raporlanmasını sağlayan Mülki Ayrılma Birleşme Modülü analiz çalışması tamamlanmış ve 
yazılım geliştirme süreçleri başlamıştır.

Mülki Ayrılma Birleşme İşlemleri Modülü

 112 Acil Çağrı Merkezlerinin kurulumu için gerekli olan bina teminin yapılması, ihale süreçlerinin 
oluşturulması, projenin takibi ve bu alanda gerekli tüm ilerleme süreçlerine ait veri girişlerinin yapılması 
ve merkez tarafından raporlanmasını sağlayan 112 Acil İşlemleri Modülü yazılım geliştirme çalışmala-
rına başlanmıştır.

112 Acil İşlemleri Modülü

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Yönetmelik” kapsamında  düzenledikleri ruhsat, izin bilgilerinin ortak bir havuzda top-
lanması ve kurumlar arası entegrasyonun sağlanması amacıyla başlatılan bir çalışmadır.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ayrı ayrı yürütülen silah 
ruhsatı projelerinin birleştirilmesi ve verilerin tek bir noktadan sorgulanabilmesi için Silah Ruhsatı veri 
tabanlarının İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında birleştirilmesine karar verilmiştir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından teknik ekip oluşturulmuş ve oluşturulan bu ekip ile ye-
rinde teknik analiz çalışmaları yapılmıştır. Projenin geliştirme süreci devam etmekte olup 2015 yılında 
uygulamaya alınması planlanmaktadır.

Silah Ruhsatı Veritabanlarının Birleştirilmesi Çalışmaları

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Ülke 
çapında kendi sınırları içerisinde meydana gelen olaylara ilişkin verileri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde toplamak ve toplanan bu verilerin merkezde İller İdaresi Genel Müdürlüğüne, taşrada ise 
valilik ve kaymakamlıkların hizmetine sunmak amacıyla Asayiş Modülü geliştirilmiştir.

Asayiş Modülü
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Müfettişler tarafından eklenen rapor kapaklarının güncellenmesi, rapor tipi olarak Özel Denetim 
raporunun tanımlanması ve rapor kapak içeriğinin oluşturulması, görev süresi tamamlanan dosyaların 
müfettişler tarafından kapatılması ve ortak görev olması durumunda tek bir dosya yüklenmesi, mü-
fettişlerin gittiği görevlerde iller arası yer değiştirme durumunda birden fazla hareket bilgisi girebilmesi, 
arşiv dosya kayıtlarının raporlanabilmesi adımları geliştirilerek uygulamaya alınmıştır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı Modülleri

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının elektronik ortamda e-İçişleri üzerinden Per-
sonel Genel Müdürlüğü tarafından yönetilip takip edilebileceği ve başvuruların alınıp değerlendirileceği 
modüldür. Taşra ve merkez kullanıcıları tarafından elektronik olarak yapılacak olan sınav başvuruları-
nın, Personel Genel müdürlüğü tarafından anlık olarak takip ve raporlamasını amaçlamaktadır. Modü-
lün analiz çalışmaları tamamlanmış olup geliştirme süreci başlatılmıştır.

Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Modülü

Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından kullanılan yıllık eğitim planları, eğitim programları ve katılımcı 
bilgilerinin kayıt altına alınmasını sağlayan modülde, bir eğitim planına ait birden fazla program giril-
mesi, hızlı kursiyer eklenmesi, istatistik raporlanın alınması, kursiyerlerin eğitime katılım durumlarını 
belirleyen kursiyer yoklama kayıtlarının ve eğitmen olarak görevlendirilmiş personele kısa mesaj ve 
mail yoluyla bilgilendirme yapılması geliştirmeleri yapılmıştır.

Eğitim Modülü

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından takibi yapılan görüş evraklarının dosya standartlarına 
göre arşivlenmesi, ilgili cevabı yazıların ilişkilendirilmesi ve raporlanmasını sağlayacak olan modülün 
analiz çalışması tamamlanmıştır.

Dosya Takip Modülü

Afet Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından yerine getirilen defin, yangın, trafik ve tahliye işlemle-
rine ait süreçlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması, ilgili birimler ile online olarak iletişim kurması 
ve raporlamanın yapılmasını sağlayacak olan modül analiz çalışması başlatılmıştır.

Afet Acil Durum İşlemleri Modülü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Avrupa Birliği ile İlişkiler Şubesi tarafından 
yürütülen Avrupa Birliği ile ilişkiler çerçevesinde; Reform İzleme Grubu, İlerleme Raporları, Siyasi İstişa-
reler gibi siyasi nitelik arz eden konular hakkındaki çalışmaları takip etmek ve bunlara ilişkin işlemlerin 
yürütülmesi ile elektronik ortamda kayıt ve raporlama yapılmasını sağlayacak olan Fasıl Takip Modülü 
analiz çalışması tamamlanmıştır.

Fasıl Takip Modülü
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Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı tarafından kullanılan modülde, mükerrer kayıtların ya-
pılmasını önlemek amacıyla TC Kimlik kontrolü eklenmiş, kapatılan birimlerin gösterilmesi sağlanarak 
kayıt yapılması sağlanmış, kapanan özel idare birimlerinde bulunan kullanıcıların mevcut birimlere ak-
tarımının yapılmasını sağlamak amacıyla kişi aktarım işlemleri tanımlanmıştır.

Kefalet Sandığı Modülü

c. VALİLİK - KAYMAKAMLIK MODÜLLERİ 
2014 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.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan entegrasyon çalışması sonrasında, modül üzerinden Dışişleri ile ilgili 
yetkili kişi bilgilerinin tek bir merkezden girilmesi işlemi yapılmıştır. Aynı modül üzerinde, mükerrer veri 
girişlerinin önlenmesi ve birimlerin kendi yetki sınırları dışında kayıtlara müdahale etmemesi sağlan-
mıştır. 

Apostil Modülü

Valilik Kaymakamlık Modülü üzerinde internet kafelerin denetim ve kayıt bilgilerinin tutulmasını 
sağlayan modülde alınan raporlar üzerinde geliştirme yapılarak, kullanıcı tarafından alınan istatistiki 
bilgiler geliştirilmiştir. İl veya ilçe sınırları içerisinde taşınarak birim değişikliği gösteren internet kafelerin 
ilgili birimlere devredilmesini sağlayan Devir İşlemleri sayfası geliştirilmiştir.

İnternet Kafe Takip Sistemi Modülü

Muhtar aza bilgilerinin kayıt edilmesi ve muhtar izinleri kayıt işleminde aza bilgisi seçim kontrolü-
nün yapılması sağlanmıştır.

Seçilmişler Modülü

Genel Sekreterlik tarafından, İçişleri Bakanına yöneltilen sözlü ve yazılı soru önergelerinin elekt-
ronik ortamda kayıt ve raporlamasını sağlayan modülde, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile kurulan web 
servisi aracılığıyla veri tabanındaki soru önergelerinin otomatik olarak çekilmesi sağlanmıştır.

Soru Önergeleri Modülü

Valilikler tarafından terör mağdurları için açılan zarar tespit dosyalarının kayıt edilmesi ve İller İda-
resi Genel Müdürlüğü tarafından raporlanmasını sağlayan modülde, valilikler tarafından ek karar kayıt 
işlemlerinin yapılması, komisyon listesi ve başvuru ödenek listelerinin alınması sağlanmıştır.

Terör Tazminatı Modülü
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d.  YEREL YÖNETİM MODÜLLERİ
2014 yılı içerisinde geliştirilen modüllerin yanı sıra daha önceki yıllarda geliştirilmiş olup değişen mevzuatlar ve iş sü-

reçleri ile hata-istek bildirimleri doğrultusunda birçok modülde iyileştirme ve güncelleme çalışmaları yapılmıştır.

Harcama Yönetmeliği gereğince il özel idarelerinde yurtiçi geçici görev yolluğu, yurtdışı geçici görev 
yolluğu işlemlerinin modül üzerinden nasıl yapılacağına dair hazırlanan modüldür. Yapılan yollukların 
harcamalarını takip etmek ve bunların evraklarının hazırlanarak muhasebeleşmesine olanak vermek 
amacıyla geliştirilmiştir.

Harcama - Yolluk İşlemleri

İl özel idarelerinde Temsil Ağırlama giderleri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun il özel idaresi-
nin giderlerini düzenleyen 43’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (j) bendinde yer almaktadır. Söz konusu 
bentte temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri il özel idaresinin giderleri arasında sayılması” gibi 
işlemlerinin modül üzerinden yapılması sağlanmıştır. 

Harcama - Temsil ve Tanıtma İşlemleri 

Memur bordrosu kazançlarının, özel ve yasal kesintilerini içeren ve çalışan personele verilmesi 
zorunlu olan resmi bir belge olup sistem tarafından otomatik olarak hazırlanması için geliştirilmiştir.

Bordro - Memur Bordro İşlemleri

İşçi bordrosu kazançlarının, özel ve yasal kesintilerini içeren ve çalışan personele verilmesi zorunlu 
olan resmi bir belge olup sistem tarafından otomatik olarak hazırlanması için geliştirilmiştir.

Bordro - İşçi Bordro İşlemleri

Ortak kazanç ve kesintilere sahip işçilerin tek seferde puantajının girildikten sonra toplu olarak 
bordroların hazırlanması  için yapılan alt modüldür.

Bordro - İşçi- Toplu Bordro İşlemleri

Memur bordrosuna gelmesi gereken puantaj işlemlerinin toplu olarak yapılabilmesi için hazırla-
nan alt modüldür.

Bordro - Memur- Toplu Puantaj İşlemleri

İşçi bordrosuna gelmesi gereken puantaj işlemlerinin toplu olarak yapılabilmesi için hazırlanan alt 
modüldür.

Bordro - İşçi- Toplu Puantaj İşlemleri
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Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Bakanlığımız mer-
kez birimleri, valilik ve kaymakamlıklar ile il özel idarelerinin 
temel ihtiyaçları doğrultusunda, TS 13298 Elektronik Belge 
Yönetimi Standartları çerçevesinde geliştirilmiş, Resmi ya-
zışma süreçlerinin tümünü (evrak hazırlama, paraf, imza, 
posta vb.) barındıran e-İmza ve mobil imza entegrasyonu 
sağlamış ortak bir modüldür.

Kullanıcılardan gelen istekler ve mevcut durum analiz-
leri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde EBYS ’de sürekli iyi-
leştirmelerin yapılmasını hedef alan birçok kullanıcı dostu 
uygulamalar eklenmiştir. Bu çerçevede yapılan geliştirme 
çalışmalarının bazıları aşağıda ifade edilmiştir.

Gelen Evraka Görüş ve Onay Evrakla Cevap Yazılması 
ve Cevap Yazılan Evrakın Sistem Tarafından Kapatılması

Kullanıcıların, gelen evraklara “Cevap Yaz” seçeneği ile 
cevap verirken, “Görüş” ve “Onay“ evrak tiplerinde de ev-

rak oluşturabilecekleri şekilde iyileştirmeler yapılmıştır. Bu 
sayede kullanıcılar gelen evraklara cevap yazarken tercihe 
bağlı olarak giden, görüş ya da onay tipinde evraklar hazırla-
yabileceklerdir. Ayrıca, cevap yaz seçeneği ile cevap yazılan 
gelen evrakların sistem tarafından otomatik olarak kapatıl-
ması sağlanmıştır. 

Mobil Ara Yüzlerin Yenilenmesi
Evrak işlemlerinin mekân ve zamandan bağımsız bir 

şekilde mobil cihazlar kullanılarak yapılması ve takip edil-
mesi ile ilgili mobil arayüz ve işlem süreçlerinin geliştirilmesi 
ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kap-
samda, mobil evrak genel sayfasına “Silinmiş Evrak” iba-
resinin eklenmesi, işlem yaptıklarım sayfalarındaki arama 
butonlarının tarih kontrollerinin yanına taşınması, silinmiş 
evrakları gösterme özelliğinin eklenmesi gibi kullanıcıların 
mobil cihazlar ile evraklarına daha kolay ve hızlı erişim sağ-
lamaları mümkün hale gelmiştir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

•	 Evrak	modülü	içindeki	yazım	yanlışlarının	düzeltilmesi,
•	 Havalesini	Onayladıklarım	sayfasında	evrakın	havale	edildiği	yerlerin	doğrudan	gösterilmesi,
•	 Evrak	ek	kayıt	işlemi,
•	 Gelen	evrak	hızlı	ve	detaylı	kayıt	sayfalarında	geldiği	yer	alanının	en	son	kullanıldığı	seçimin	saklı	gelmesi,
•	 Evrakın	cevap	yazılarak	kapatılması,
•	 Gelen	Evrak	kayıt	aşamasında	geldiği	yer	alanının	favorilerden	seçilebilmesi,
•	 Cevap	yazılırken	onay	evrakının	da	oluşturulabilmesi,
•	 Evrak	oluşturma	aşamasında	ek	iletişim	bilgilerinin	altbilgiye	eklenmesi,
•	 Evrak	oluşturma	aşamasında	kullanıcının	aktif	biriminin	gösterilmesi,
•	 Benzer	evrak	oluşturma	kurallarının	iyileştirilmesi,
•	 Cevap	evrak	yazılırken	evrakın	birime	doğrudan	gönderilebilmesi,
•	 Cevap	yazılırken	görüş	evrakının	oluşturulabilmesi,
•	 Postalanacaklar	sayfasındaki	“Kâğıt	Ortamında	Gönderilmeyecek	Evraklarla	Çalış”	filtresi,
•	 Evrakçı	/	Evrak	Yetkili	Arama	sayfasında	listelenen	sonuçlar	için	Rapor	Al	butonunun	eklenmesi,
•	 Kişisel	evrak	klasöründe	evraka	ulaşılabilirlik	özelliklerinin	detaylandırılarak	arttırılması,
•	 Birimden	Teslim	Aldığım	evraklar	sayfasına	Klasöre	Ekle	düğmesinin	konulması,
•	 Mobil	Evrak	genel	sayfasına	“Silinmiş	Evrak”	ibaresinin	eklenmesi,
•	 Mobil	Sitede	İşlem	yaptıklarım	sayfalarındaki	arama	butonlarının	tarih	kontrollerinin	yanına	taşınması,
•	 Mobil	Sitede	İşlem	yaptıklarım	sayfalarına	silinmiş	evrakları	gösterme	özelliğinin	eklenmesi,
•	 e-Otoban	işlem	yaptıklarım	sayfalarının	mobil	siteye	eklenmesi,
•	 Otoban	evraklarının	kullanıcıya	görev	ve	bildirim	oluşturulmasının	sağlanması,
•	 Otoban	silinen	evrakların	arama	alanında	belirgin	şekilde	gösterilmesi,
•	 Otoban	evrakların	listeleme	işlemlerinde	silinen	evrakların	belirgin	şekilde	gösterilmesi,
sağlanmıştır.

Kullanıcıya doğrudan yansıyan bazı EBYS iyileştirmeleri;
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EBYS Kaynak Kod Paylaşımı
Ayrıca, Bakanlığımız tarafından e-İçişleri Projesi kap-

samında kamu gereksinimleri düşünülerek geliştirilen 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi diğer kurumların da ihti-

yaçlarına cevap vermekte olup herhangi bir ek maliyet ol-
maksızın önceki yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da aşağıda 
belirtilen kamu kurumları ile kod paylaşımı yapılmıştır.  

2014 yılı içerisinde sistemde kaydedilmiş evrak sayısı: 

15.402.001

Gelen Evrak Sayısı 10.998.440 4.403.561 Giden Evrak Sayısı

2014 Yılı EBYS İstatistikleri ve Tasarruf Bilgileri

KAYNAK KOD PAYLAŞIMI YAPILAN KAMU KURUMLARI

Kurum Adı

20.03.2014 Maliye Bakanlığı

20.03.2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü)

11.04.2014 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

11.07.2014 Erzurum Büyükşehir Belediyesi

03.07.2014 Battalgazi Belediyesi

12.09.2014 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı

09.12.2014 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Tarih

  Zaman İşgücü Maliyetler

- Postanın hedefe anında ulaşması
- Paraf ve imza sürecinin hızlanması
- Evraklara hızlı ulaşım

- Toplu işlem yapılabilmesi
- Evraklara kolay ulaşım 
- Evrakların takibi
- Evrak süreçlerinin incelenebilmesi

- Posta
- Toner, Kâğıt, Zarf vb.

İç Birimlere Dijital Ortamda Giden Dağıtım (Adet) 2.677.267

Dağıtım Başına Maliyet (Kırtasiye ve Posta) 1,85 TL

EBYS Fayda Maliyet Analizi

SAĞLANAN TASARRUF

4.970.121,89.00 TL
2014 yılı içerisinde iç birimlere kağıt ortamında gönderilen dağıtım sayısı 263.626 olup bu evraklar için tahmini 

487.708 TL harcama yapılmıştır.
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Kadrosu 2010 2012 20142011 2013 TOPLAM

Yıllar İtibariyle EBYS Üzerinden Gelen ve Giden Evrak Sayıları Tablosu

Gelen Evrak 9.760.842 10.891.524 11.528.867 10.974.314 10.998.440 54.153.987

Giden Evrak 4.301.000 5.629.565 6.945.724 6.948.904 7.301.223 31.126.416

Toplam Evrak (#) 14.061.842 16.521.089 18.474.591 17.923.218 18.299.663 85.280.403

Toplam Tasarruf (TL) 63.451,30 2.380.979,31 3.791.197,63 4.179.481,20 4.970.121,89 15.385.231,33

“e-İçişleri Mobil” uygulaması, Bakanlık personelinin 
e-İçişleri Sistemi yoluyla hizmetlere kesintisiz bir şekilde 
ulaşmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu uygulama 
aracılığıyla evrak modülü üzerinden evrak içerik görüntüle-
me, havale, havale onayı ve paraf işlemlerinin yanı sıra evrak 
modülünde mobil imzanın kullanılması, bildirimler, imzada 
bekleyen evraklar, görevler, bilgilerim, evrak geri gönderme 
ve gönderme aşamasında not düşme özellikleri hâlihazırda 
yapılabilmektedir. 2014 yılında mobil arayüz ve işlem süreç-

lerinin geliştirilmesi ile kullanıcıların mobil cihazlar ile evrak-
larına daha kolay ve hızlı erişim sağlamaları mümkün hale 
gelmiştir. Ayrıca, e-Otoban Projesi kapsamında kullanılan 
sayfaların mobil siteye uyarlanması için yapılan geliştirme 
çalışmaları tamamlanmıştır. Otoban evrakları için de mobil 
imzanın kullanılmasına yönelik geliştirme çalışmalarının 
tamamlanmasıyla birlikte tüm evrakların mobil cihazlarda 
imzalanması mümkün olacaktır.

e-İçişleri Projesi Mobil Uygulamalar
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2014 yılı içerisinde e-Yazışma kapsamında Dışişleri 
Bakanlığına elektronik ortamda 7,341 adet dağıtımlı evrak 
gönderilmiştir. Evrakların sadece postalama, kâğıt, zarf ve 
toner giderlerinden 17.177,94 TL tasarruf sağlanmıştır. 

e-Yazışma Projesinin yaygınlaşması ve diğer kurumlarla da 
elektronik ortamda yazışma yapılmasının sağlanması ile 
tasarruf edilen miktarın artması beklenmektedir.

Kurumların iletişimini sağlayacak olan platform ve 
güvenlik standartları konusunda yapılan görüşmelerde 
PTT’nin KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sisteminin iletişim ka-
nalı olarak kullanılmasına karar verilmiştir. 

Giden evrak ve gelen evrak süreçlerinde altyapı, ara yüz 
çalışmaları ve KEP sistemi ile iletişim mekanizması büyük 
ölçüde hazır hale getirilmiştir. 2014 yılı sonu itibariyle KEP 

sistemi aracılığıyla test ortamında evraklar gönderilmekte 
ve alınabilmektedir. Devam eden test çalışmalarının sonra-
sında uygulama ortamında yapılacak olan ön test çalışma-
sına geçilecek ve son aşamada diğer kurumlar ile elektronik 
yazışma yapmaya hazır hale gelinecektir. Bu amaçla teknik 
çalışmaların yanında PTT KEP hesabı icisleribakanligi@
hs01.kep.tr alınarak idari süreç başlatılmıştır. 

e-Yazışma Projesine sağlanan destek ile İçişleri Bakanlığı e-Devlet dönüşümünün diğer kurumlarla entegrasyonu 
noktasında üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam etmektedir.

e-Yazışma Projesi - KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)

2013 2014 2014 Yılı
e-Yazışma Tasarrufu

Dışişleri Bakanlığı e-Yazışma Evrak Sayıları

Giden Evrak 30 3.255 

Gelen Evrak - 2.786 17.177,94 TL

Toplam Evrak  6.041 
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e-Otoban Projesi; Bakanlıkların ve 
tüm kamu kurum ve kuruluşlarının taşra 
teşkilatlarının kendi EBYS’lerinde hazırla-
dıkları evrakların vali / vali yardımcısı ve 
kaymakam tarafından İçişleri Bakanlığı 
EBYS’si üzerinden elektronik olarak imza-
lanmasını sağlayarak, farklı sistemler kul-
lanmakta olan taşra teşkilatlarının bütün 
yazışmalarını elektronik ortamda yap-
malarına imkan veren, temelini EBYS’ler 
arasındaki entegrasyonların oluşturduğu, 
platform bağımsız bir sistemdir.

e-Otoban Projesi ile e-Devlet Proje-
sinin gereklilikleri ve birlikte çalışabilirlik 
standartları dahilinde, vali/vali yardımcısı 
ve kaymakamların havale ve imza işlem-
lerinin, zaman ve mekâna bağlı kalmaksı-
zın tek arayüz üzerinden taşradaki evrak 
akışının elektronik ortamda yürütülmesi 
amaçlanmıştır. e-Otoban Projesi, uygu-
lama yaşam döngüsü içerisinde mevcut 
kaynakların etkin ve verimli kullanılması 
hedeflenerek, İçişleri EBYS’sine entegre 
olarak Bakanlığımızın kendi kaynakları 
kullanılarak geliştirilmiştir. 

e-Otoban Projesi; kamu kurum ve 
kuruluşlarının kâğıtsız ofis uygulamasına 
tam anlamıyla geçebilmeleri için taşrada 
e-Devlet uygulamaları arasında köprü gö-
revi görecek ve e-Dönüşüm Türkiye Pro-
jesinin vazgeçilmez bir parçası olacaktır.

2014 yılında Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı ile yapılan entegrasyon ça-
lışmalarının tamamlanmasının ardından 
Gümrük Ticaret Bakanlığı da entegrasyon 
sürecini tamamlayarak test aşamasına 
gelmiştir. Aynı şekilde yaygın bir taşra 
teşkilatına sahip olan Milli Eğitim Bakan-
lığı ile gerekli çalışmalar başlatılmış olup 
2015 yılı içerisinde entegrasyon sürecinin 
tamamlanması planlanmaktadır. 

e-Otoban Projesi daha şimdiden 
kamu bilişim sektöründe öncü projeler 
arasında yerini almış ve bu haklı yer ile ül-
kemizin en önde gelen Bilişim Ödüllerin-
den biri olan eTR ödülünü 15 Ocak 2015 
tarihinde Kamudan Kamuya e-Hizmetler 
Kategorisinde almaya hak kazanmıştır.

e-OTOBAN PROJESİ



Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2014 Faaliyet Raporu 37

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

Orta ve uzun vadede e-Otoban Projesi için ihtiyaç duyulan teknik altyapı çalışmalarını tamamlayan kurumlarla en-
tegrasyonlar yapılacaktır. Sürecin hızlı ilerleyebilmesi için de İçişleri Bakanlığı olarak gerekli teknik destek sağlanmaktadır.

İşlem SayılarıOtoban Evrak İşlemleri

Paraflanan Evrak  1681

İmzalanan Evrak  4283

Geri Gönderilen Evrak  746

PROJEYE ENTEGRE OLMASI BEKLENEN BAKANLIKLAR ve KAMU KURUMLARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Diyanet İşleri Başkanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Jandarma Genel Komutanlığı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yüksek Öğr. Kredi ve Yurtlar Kur. Gn. Md.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

2014 yılı için Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’ndan gelen 4.283 evrak imzalan-
mış, 1.681 evrak paraflanmış ve 746 evrak 

geri gönderilmiştir. 
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Proje ile ilgili gerek pilot aşamasında 
ve gerekse gerçek uygulama aşa-
masında resmi yazışmalarla bütün 
birimlere bilgilendirmeler yapılmıştır. 
Ayrıca, projenin bütün paydaşlarınca 
takip edilebilmesine yönelik 
http://e-otoban.icisleri.gov.tr
web sitesi hizmete açılmıştır.

Dış kurum evrakları için uzun sürebilen vali, vali yardımcısı ve kaymakam paraf 
ve imza süreçleri e-Otoban Projesi ile tek bir arayüz üzerinden saniyeler içinde ta-
mamlanabilmektedir.

Hız

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

Kolaylık

Yılda yaklaşık 14 milyon evrak e-Otoban üzerinden işlem görecek olup yaklaşık 
20 milyon TL tasarruf sağlanmış olacaktır. Ayrıca, e-Yazışmaya imkân vermesi saye-
sinde potansiyel olarak 50 milyon TL’lik bir ilave tasarrufu da mümkün kılmaktadır.

Tasarruf

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

Birlikte Çalışabilirlik

Vali, vali yardımcısı ve kaymakamların zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde 
diğer kurumların evrak işlemlerini elektronik ortamda takip edebilmesi ve iş süreçleri-
nin kesintisiz olarak devam etmesi sağlanmaktadır.

 Zaman ve Mekândan Bağımsız Sistem
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DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) ve e-İçişleri Sistemi ara-
sında bir entegrasyona gereksinim duyulmuştur.  Entegras-
yon çalışmaları 15.09.2014 tarihinde iş planına alınarak ge-
reksinimler belirlenmiş ve yol haritası çıkarılmıştır. 06.11.2014 
tarihinde yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanmış olup 
yapılan test çalışmaları ile kademeli olarak analiz, yazılım ve 
test süreçleri başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

İşleyiş
Yetkili dernek kullanıcısına tanımlanan kullanıcı adı ve 

şifresi ile DERBİS sistemine giriş yapan kullanıcılar dernek-
lerinin bildirim ve beyannamelerini elektronik olarak kaydet-
mektedirler. DERBİS sistemindeki süreçten sonra bildirim 
ve beyannameler İçişleri Bakanlığının EBYS’ne evrak olarak 
kaydedilerek ilgili birimlerin 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-İçişleri Sistemi arasında entegrasyon yapılma-
sı yoluna gidilmiştir. 

DERBİS ve e-İçişleri Entegrasyonu

X Valiliği X Kaymakamlığı

10
10
01
00
00

10
10
01
00
00

10
10
10
00
10
00
0

10
10
10
00
10
00
0

10101001001001000010101011010101111101001010001011010010

101001001001000010101011010101111101001010001011010010

10110010010010000101010110101101010

X Derneği
Yetkilisi

Dernekler Dairesi
Başkanlığı

Taşra Teşkilatı
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e-İçişleri Projesi için hedeflenen;

•	 Hizmetlerin	mevcutta	belirlenmiş	olan	standartlara	uy-
gun 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	 şekilde	
tasarlanması,

•	 Loose-Coupling(Gevşek	 bağlar),	 hizmetin	 üzerinde	 bir	
değişiklik yapılırken bu hizmete bağlı olan uygulamala-
rın bu süre zarfında etkilenmeyecekleri bir yapı oluştu-
rulması,

•	 Hizmet	servisinin	iyi	bir	şekilde	ayarlanarak	performans	
sağlanması,

•	 Kullanılan	teknolojinin	her	zaman	yeni	yapıları	destek-
leyecek şekilde belirlenmesi,

gibi önemli amaçlara ulaşmak için 2014 yılı içerisinde başlatılan 
sistemsel ve altyapısal çalışmalar devam etmektedir.

Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu mimari ve 
kullanılan teknolojilerin Bakanlığımıza sağlayacağı en temel 
faydalar şunlardır:

•	 Yazılımların	firma	ve	personel	bağımsızlığını	kazanabil-
mesi,

•	 Bilgi	İşlem	Dairesi	Başkanlığımızın	insan	ve	sistem	kay-
naklarından tasarruf edilmesi,

•	 Bakanlık	bilgi	sistemlerinin	yüksek	güvenlikli	ve	uçtan	
uca izlenebilir hale gelmesi,

•	 Uygulamaların	idamesinin	ucuz	olması	ve	geliştirilme-
sinin kolay olması,

•	 Tek	noktadan	yazılımların	yönetimi	ve	modüler	yapıya	
kavuşmasıdır. 

Mevcut bilgi işlem altyapımızdaki Evrak Kayıt iş akışları, Yerel Yönetimlere özgü yapılan modüller, orta ve küçük ölçekli 
belediyelerin bünyelerinde yürüttüğü iş ve işlemlerinin elektronik ortama aktarılması, diğer kurumlar ile entegrasyonun yöne-
tilmesi gibi kritik çalışmaların dünyaca kabul edilmiş SOA yapısında inşa edilmesinin önemi, uzman personelimiz tarafından 
uzun süredir yapılan çalışmalar esnasında ve ortaya çıkan yeni yapının sağladığı somut faydalar neticesinde gözlemlenmiştir.

2. e-İÇİŞLERİ PROJESİ UYGULAMA ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Şekil-1: e-İçişleri SOA Dönüşüm Mimarisi
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Kurumsal Yazılım Mimari Ar-Ge ve Yönetimi olarak 
2014 yılı faaliyet dönemi içerisinde geldiğimiz nokta;

•	 Yeni	proje	yapısında	kullanılmak	üzere	altyapı	gelişti-
rilmiş, bu altyapıda kabul görmüş olan veri erişim kü-
tüphaneleri ve tasarım desenleri kullanılmıştır.

•	 Service	Odaklı	Mimari(SOA)	Dönüşüm	Projesi	kapsa-
mında Valilik Kaymakamlık Modülü yeni altyapıya ge-

çirilmiş olup aktarılan servisler için unit testler yazıl-
mıştır.

•	 Proje	 kapsamında	 Valilik	 Kaymakamlık	 Modülünün	
dışarıya sunulan hizmet servisleri SOA yapısına alına-
rak daha güvenli, hızlı ve esnek yapıya kavuşturulması 
sağlanmıştır. Servislerin testleri tamamlanmıştır.

 Production ortamına deploy edilerek yeni yapıda hizmet veren ilgili servisler aşağıya çıkartılmıştır:

Yeni altyapıya yönelik yapılan diğer çalışmalar aşağıda sıralanmıştır.

Apostil Belge Doğrulama Servisi

Bilgi Edinme Başvuru Sorgulama Servisi

Bilgi Edinme Başvuru Servisi

Randevu Talep Başvuru Servisi

Randevu Talep Başvuru Takip Servisi

İnsan Hakları İhlal Bildirimi Servisi

İnsan Hakları İhlal Bildirimi Sorgulama Servisi

Tek Adım Başvuru Durum Sorgulama Servisi

Muhtar Bilgileri Güncelleme Sırası ile Sorgulama Servisi

Muhtar Bilgileri TC Kimlik No ile Sorgulama Servisi

Köy Korucusu Sorgulama Servisi

Geçici Köy Korucuları Güncellenme Sırası ile Sorgulama Servisi

Appfabric ürününün yerine kullanılacak yeni dağıtık bellekleme uygulaması için araştırma ve analiz çalışmaları yapılmıştır.

Yeni proje yapısı ile birlikte elimizde lisansı bulunan Team Foundation Build Server ürünü kullanılmaya başlanmıştır. Build sunu-

cusu hazırlanmış yapılandırılmış ve yeni proje yapısına göre sağlıklı build alınacak hale getirilmiştir.

Servis projesinin en uygun ve en iyi yöntem seçilerek parçalanmasının sağlanması için gerekli altyapı ve proje yapılarının oluştu-

rulması sağlanmıştır.

Dış kurumlardan alınan ve dış kurumlara sunulan servislerin SOA Oracle orta katman ürünlerinde tasarlanması tamamlanmıştır. 

İlgili servislerin Test- Production ortamlarına deploy işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yeni yapı için In Memory ve Distributed Cache mekanizmaları yazılmıştır.

Silah Ruhsatları projesinin analiz çalışması tamamlanarak veri tabanı deseni oluşturulmuş olup servisler yazılmaya başlanmıştır.

Active Directory Servisleri yeni yapıya taşınmış ve uyarlanmıştır.

Evrak Modülü Integration Test projesi eklenmiş ve EBYS0999 servis uygulaması geliştirilmiştir.

EI0001 Services’e Organizasyon servisleri taşınmıştır.

e-İçişleri Projesi Loglama altyapısı oluşturulmuştur.

Evrak Modülü e-Yazışma KEP Entegrasyonunun gerçekleştirilmiştir.

Evrak Modülü servisleri yeni yapıya taşınmıştır.

Yeni yapıya taşınan Evrak Modülü servisleri için unit testler yazılmıştır.

Yetki servisleri yeni yapıya taşınmış ve uyarlanmıştır.

MSB Console Uygulaması geliştirilmiştir.

ESB Projesi oluşturulmuş ve Consumer servisler taşınmıştır.

Web Projesinin parçalanması için analiz çalışması devam etmektedir.
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2014 yılında, toplam olarak Türkiye genelinde 3.984.462 
evrak oluşturulmuş, bu evrakların 3.857.519 adedi elekt-
ronik olarak imzalanmış ve elektronik imza oranı Türkiye 
genelinde % 97 civarında belirlenmiştir. Aynı zamanda bu 

evraklar üzerinde 4.552.210 paraf oluşturulmuş ve bunla-
rın % 73’üne karşılık gelen; 3.314.145 adedi elektronik olarak 
paraflanmıştır. 

e-İmza Kullanım Oranları

İş Zekası ve Karar Destek Sistemleri

%6
İmzalanmayan

33,045

521,708

%94
İmzalanan

2014 İl Özel İdareleri Toplam e-İmza Oranı

%7
İmzalanmayan

17,272

216,706

%93
İmzalanan

2014 Merkez Birimler Toplam e-İmza Oranı

%3
İmzalanmayan

126,943

3,857,519

%97
İmzalanan

2014 Genel Toplam e-İmza Oranı

%2
İmzalanmayan

76,626

3,119,105

%98
İmzalanan

2014 Valilikler Toplam e-İmza Oranı

İş zekası çözümleri; veriyi bilgiye, bilgiyi aksiyonlara dö-
nüştürerek, kurumların doğru zamanlarda doğru adımlar 
atmalarını, stratejik ve taktiksel kararları doğru verebilmele-
rini sağlar. Bu çözümlerle kurumlar, konsolide edilmiş, doğru, 
gerçek zamanlı ve çok boyutlu verileri; farklı kırılımlarda ve 
zamanında kullanarak proaktif bir şekilde yönetilebilirler.

İçişleri Bakanlığı iş zekası çözümleri bilgiyi yönetme, en-

tegre etme, analiz yapma ve kullanmayı sağlayacak araçlar 
sunar.

2014 yılı içerisinde; iş zekası uygulamaları kapsamında 
veritabanı düzenlemeleri amaçlı çalışmalara başlanmış olup, 
yapılan eğitimlerde valiliklere uygulamalar hakkında bilgi ve-
rilmiştir. Uygulama çalışmalarının tamamlanmasına bağlı 
olarak pilot illerde uygulamaya başlanması hedeflenmektedir.
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Bakanlık merkez birimler, valilikler ve kaymakamlıkla-
rın bütün iş ve işlemlerinin elektronik ortamda, uygun per-
formansta yapılabilmesi için gerekli donanım ve ağ alt yapı-
sının yenilenmesi ve güçlendirilmesi projesidir.

Merkez Kampüs Ağ Altyapısı Yenileme ve Optimizas-
yon Çalışmaları 

Bakanlık merkez kampüsü iç ağının kurulum ve yöne-
tim sorumluluğu Başkanlığımıza ait olduğundan yerel ağın 
verimli kullanılabilmesi ve daha güvenli bir yapıya sahip ola-
bilmesi için sürekli iyileştirme ve yenileme çalışmaları yürü-
tülmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komu-
tanlığı ile noktadan noktaya devre üzerinden VPN tanımla-
maları gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında devre kurulmuş 
olup, Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan veriler Emniyet, 
Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerine bu hat üzerinden ile-
tilmektedir. 

e-Otoban Projesi kapsamında kurumlar arasında-
ki  verilerin güvenli olarak paylaşılması için Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı 
arasında IPSecVPN (İnternet Protokolü Güvenliği) bağlantı-

sı kurulmuştur. Bu kapsamda kurumlar ile Başkanlığımızın 
sistemleri arasında fiziksel bağlantılar, gerekli tanımlamalar 
ve konfigürasyonlar yapılmıştır. 

 Taşra Ağ Altyapısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi
Taşra Ağ Altyapısı Yenilenme ve Güçlendirme Proje-

sinin ikinci aşaması olan donanım gereksinimlerinin karşı-
lanmasına yönelik taşra teşkilatlarında kullanılmak üzere 
talepler değerlendirilerek ihaleler gerçekleştirilmiştir. İhalesi 
gerçekleştirilen güvenlik duvarı, anahtar ve kablosuz eri-
şim noktası cihazlarının taşra teşkilatlarında kurulumları 
tamamlanmıştır. Kurulumu tamamlanan cihazlar için mu-
ayene kabul komisyonları oluşturularak, belirlenen örnek 
valilik ve kaymakamlıklarda yerinde inceleme yapılmıştır. 
Kurulum yapılan tüm lokasyonlar için ilgili şube müdürlükle-
rinden kurulum tutanakları alınarak kabul işlemi yapılmıştır. 

Proje kapsamında önceki yıllarda kurulumları yapılan 
güvenlik duvarları için, bakım destek sözleşmeleri yenilen-
miştir.

Dış Kurumlar ile VPN Bağlantı Çalışmaları
Kurumlar arasındaki verilerin güvenli olarak payla-

şılması için Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığu, Türksat, Milli Sa-
vunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında 
VPN bağlantısı kurulmuştur. Bu kapsamda kurumlar ile Bil-
gi İşlem Dairesi Başkanlığı sistemleri arasında fiziksel bağ-
lantılar, gerekli tanımlamalar ve konfigürasyonlar yapılmış-
tır. Veri paylaşımında İçişleri Bakanlığı merkez olmak üzere 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı 
arasındaki veri paylaşımı sağlanmıştır. İnternet üzerinden 
güvenli VPN bağlantısında güncellemeler yapılarak güven-
lik ayarları revize edilmiş ve bağlantılar test edilerek erişim 
sağlanmıştır.   

b. Merkez ve Taşra Donanım ve Ağ Altyapısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi
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Kablosuz Ağ Çalışmaları
Bakanlık merkezi kablosuz internet erişimi, kampüs 

geneline yayılmış olan 50 adet erişim noktası ve 1 adet 
kontrol cihazı ile sağlanmaktadır. WPA-2 (Kritik Güvenlik 
Açığı) protokolüne sahip kablosuz ağlar ile kablosuz inter-
net erişim ihtiyacı karşılanmaktadır. Kablosuz erişim yapısı, 
mobil cihaz sayısının ve buna paralel olarak erişim ihtiyacı-
nın artması ve Bakanlık merkez kampüsünün radyo yayını-
nı güçleştiren fiziki yapısı nedeniyle ihtiyaca tam olarak ce-
vap verememektedir. Bu sebeple Bakanlık Makam katında 
yeni cihaz alımları yapılarak farklı bir kablosuz ağ kurulmuş-
tur.İçişleri Bakanlığı’na bağlı birimlerde kablosuz internet 
hizmetini sağlamak için Kaçakçılık ve İstihbarat Harekat ve 
Bilgi Toplama Dairesi  Başkanlığı’na 4 adet, Avrupa Birliği ve 
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na 2 adet ve Bakanlık konutu-
na 4 adet kablosuz erişim noktası cihazı alımı yapılmıştır. 
Alınan kablosuz erişim noktaları ilgili lokasyonlara kurulu-
mu yapılarak güvenli bağlantı sağlanmıştır. 

İntranetin Genişletilmesi ve Hız Arttırımı
Merkez ve Taşra Donanım ve Ağ Altyapısı Yenileme ve 

Güçlendirme Projesi’ne paralel olarak Ankara içinde yer alan 
dış birimlerin intranete dahil edilmesi yönünde çalışmalar 
yapılmıştır. Bakanlığımız Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve 
Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ), Avrupa Birliği ve Dış 
İlişkiler Dairesi Başkanlığı (DİAB), Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
Tanık Koruma Başkanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığı(De-
netçiler Bürosu Şefliği) ve Strateji Geliştirme Başkanlığı ile 
merkez kampüsü olmak üzere 7 (yedi) lokasyon arasında 
tek bir yönetilebilir ağ olarak dizayn edilmesi gerekçesiyle 
VPN yapısı için kurulum ve kablolama çalışmaları ve devre-
ye alınma işi tamamlanmıştır. 

Yapılan testler ve ilgili birimlerin talepleri neticesinde Eği-
tim Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı ve merkez 
kampüs devrelerinin bant genişliğinin yetersiz olduğu tespit 
edilmiştir. Bu nedenle ilgili devrelerde hız artırımı yapılmıştır. 

Bakan Makam Odasına POLNET Ağının Kurulumu
POLNET, Emniyet Teşkilatı tarafından yürütülen hiz-

metlere bilişim desteği vererek; görevin süratli, güvenilir ve 
etkin bir şekilde yerine getirilmesini ve vatandaşlarımızın 
zamanında, kaliteli ve kesintisiz olarak hizmet alabilmelerini 
sağlayan modern bir “Polis Bilgi Sistemidir”.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılarak 
ilgili lokasyona bağlantı için kablolama yapılmıştır. Yapılan 
bu çalışma ile Bakanlık  makam odası Emniyet Genel Mü-
dürlüğü’nün kapalı ağına bağlanmıştır. Sayın Bakanımıza 
acil durumlarda anlık mobese görüntüleri ve canlı helikopter 
görüntüleri gibi polnet üzerinden verilen hizmetlere ulaşımı 
sağlanarak  toplumsal olaylara hızlı ve etkin müdahale im-
kanı sunulmaktadır.

İnternet Bağlantıları Standardizasyonu Projesi
Çalışmaları 
Taşra teşkilatlarında kullanılan internet bağlantıların-

da gerekli standardizasyonun sağlanabilmesi, kalitenin yük-
seltilmesi ve maliyetlerin düşürülebilmesi için internet bağ-
lantılarının merkezi olarak organize edilmesi, yönetilmesi ve 
temin edilmesi ihtiyacı belirlenmiştir.

Görülen bu ihtiyaca yönelik, valilik ve kaymakamlıklar-
da kullanılmakta olan internet bağlantıları, İnternet Bağlan-
tılarının Standardizasyonu Projesi kapsamında değerlen-
dirilerek belirli standartlar oluşturulmuştur. İnternet servis 
sağlayıcı bir firma ile protokol imzalanarak, söz konusu in-
ternet bağlantıları projeye dahil edilmiştir. Bu kapsamda 
internet ödenekleri merkezden gönderilerek, kurumsal fiyat 
avantajlarından yararlanılmaktadır.

SİSTEM İYİLEŞTİRMELERİ
Sistem Odası Donanım ve Lisans Alımı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından verilen hiz-

metlerin iyileştirilmesi, performansın arttırılması, hizmet 
kalitesinin yükseltilmesi, verilerin şifreli olarak Felaket Kur-
tarma Merkezi’ne aktarılarak veri güvenliğinin ve gizliliğin 
sağlanması amacı ile; 02.10.2014 tarihinde sözleşme imza-
lanmıştır. 

Bu kapsamda;
•	 Kripto	cihazları,
•	 Sunucu,	
•	 Depolama	alanı	artırımı,
•	 Anahtar	güncelleme	lisansı,
•	 Sanallaştırma	yazılımı,
•	 Servis	tabanlı	mimariye	geçiş	 için	donanım	ve	 li-

sans alımı yapılmıştır.
Alımı yapılan ürünlerin idamesi amacıyla ilgili personele 

gerekli eğitimin verilmesi sağlanmıştır.

Taşra Sunucu Alımı
İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, görevi 

gereği Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin bilişim altya-
pılarının kurulum ve idamesinden sorumlu bulunmaktadır. 
Resmi yazışmalar ve talep formları yoluyla valiliklerin sunucu 
ihtiyaçları belirlenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda 
37 ile 40 adet sunucu temin edilmesi ihtiyacı tespit edilmiştir. 
Bu doğrultuda İhale yapılmış olup ihaleyi kazanan şirket tara-
fından, sunucu teslimatları öncesinde valiliklerde sunucuları 
yönetecek  37 kişiye 5 günlük Windows Server 2012 eğitimi 
verilmiş olup valiliklere sunucu teslimatları yapılmıştır.

Sistem Odası Bakımı
Bakanlığımız veri merkezinde elektronik hizmetlerin 

sunulması ve idamesi noktasında muhtelif sayıda cihaz 
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kullanılmaktadır. Sistem odalarında bulunan sunucuların, 
veri depolama sistemlerinin, güç kaynaklarının, altyapı hiz-
metlerinin vb. farklı firmalardan tedarik edilmesi, özellikle 
ürünlerin garanti süreleri sonunda yaşanabilecek problem-
ler ile ilgili muhatap bulmada sıkıntı yaşanmaktadır. Her-
hangi bir arıza durumunda arızayı tetikleyen ürünün tespiti 
de oldukça zor olmaktadır. 

Bu kapsamda; sistem odasının sunucu, şifreleme ci-
hazları, veri depolama sistemleri ve switchlerinde meydana 
gelebilecek herhangi bir arıza ve kesinti durumunda siste-
min sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli müdahaleyi 
yapacak ve garantisi dolan cihazların bakım işlemlerini yü-
rütülmesi amacıyla hizmet alımı yapılmıştır.

Belediyelerce yürütülen yerel hizmetlerin sunumuna 
yeni bir boyut kazandırmak, mükerrer yatırımların önüne 
geçerek kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımını 
sağlamak, yerel hizmet sunumunda “insan odaklı hizmet” 
anlayışıyla vatandaş memnuniyetini üst düzeylere ulaş-
tırmak, belediyelerin anlık olarak merkezi veri tabanlarına 
ulaşması, birbirleri ile elektronik ortamda haberleşmesi ve 
belediyelerin artan görevlerini etkin şekilde yerine getirebil-
melerini sağlamak adına hizmet sunum modellerinin geliş-
tirilmesi için Bakanlığımızca Bulut Belediye Projesi hazırlan-
mıştır.

Proje ile; 

•	 Bilgi	işlem	birimi	olmayan	veya	kısıtlı	imkânlar	nedeniyle	
bilgi teknolojilerinden yeterince faydalanamayan beledi-

yelerin iş ve işlemlerinin merkezi bir yapı ile elektronik 
ortamda yürütülmesi,

•	 Belediyelerin	Bulut	 Belediye	 sistemi	 içinde	 ihtiyaç	 du-
yacakları merkezi veri tabanlarından (MERNİS, ADNKS, 
TAKBİS, ASBİS, SOYBİS UYAP, SGK vb.) anlık ve kesintisiz 
yararlanmasını sağlamak amacıyla altyapının oluştu-
rulması,

•	 Belediyelerin	Elektronik	Belge	Yönetim	Sistemi	ve	elekt-
ronik imzaya geçişlerinin sağlanması ile kâğıtsız ofis uy-
gulamasına geçilmesi,

•	 Uygulama	 altyapısı	 standardize	 edilerek	 farklı	 paket	
programların kullanımının önlenmesi,

•	 Merkezi	 idarelerin	 halen	 ihtiyaç	 duyduğu	 belediyelere	
ilişkin verilerin raporlanması,

c. Bulut Belediye Projesi
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•	 Vatandaşın	belediye	hizmetlerinden	elektronik	ve/veya	
mobil imza ile yararlanmasına olanak sağlayacak altya-
pının oluşturulması,

•	 Bankalar	ile	anlık	veri	transferi	sağlanarak	vatandaşla-
rın vergi ve fatura gibi ödemelerini online yapabilmesinin 
sağlanması,

•	 Belediyelerin	birbirleri	 ile	elektronik	ortamda	haberleş-
mesini, sağlayacak hizmet sunum modellerinin gelişti-
rilmesi,

•	 İnternet	 teknolojileri	 kullanılarak	 Belediye	 –	 Vatandaş	
ilişkisinin daha etkileşimli bir zemine taşınması,

amaçlanmıştır.

Yapılan Çalışmalar
•	 Proje;	Kalkınma	Bakanlığı	tarafından	2014	Ağustos	ayı	

içerisinde 2014 Yılı Yatırım Programına “Etüd Proje” ola-
rak dahil edilmiştir. Proje ile ilgili Belediyelerin bilgi işlem 
altyapılarını yerinde incelemek ve uygulamalar hakkında 

bilgi almak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ 
Belediyesi, Afyonkarahisar Belediyesi, Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi ve Fatih Belediyesinde analiz çalışmaları 
yapılmıştır. 

•	 Ayrıca	 Kalkınma	 Bakanlığı,	 Çevre	 ve	 Şehircilik	 Bakan-
lığı, Türkiye Belediyeler Birliği, belirlenen Belediye ve 
Özel Sektör temsilcilerinin katılımı ile Gölbaşı Vilayetler 
Evinde 23 Eylül 2014 tarihinde “1. Bulut Belediye Projesi 
Çalıştayı” yapılmıştır. Çalıştayta belediyelerin projeden 
beklentileri, diğer Bakanlık ve kamu kurumları ile özel 
sektörün projedeki rolü ve görevleri, projenin uygulama 
adımları ve yol haritasının belirlenmesine yönelik karşı-
lıklı fikir paylaşımında bulunulmuştur. 

•	 Projeye	ilişkin	fizibilite	çalışmalarında	sona	gelinmiş-
tir. 2015 yılında belirlenen belediyelerde pilot uygula-
ma yapılarak pilota dahil edilecek belediyelerin iş ve 
işlemleri elektronik ortamda merkezi bir yapıda su-
nulmaya başlanacaktır. 

İçişleri Bulut Projesi, paylaşımlı bilişim kaynaklarına 
(ağ, sunucu, barındırma, uygulamalar, servisler) talebe göre 
artan veya azalan biçimde erişilmesini sağlayan düşük ma-
liyet ve üstün kullanıcı deneyimine sahip teknoloji hizmet-
leridir. Bakanlığımız merkez birimleri, valilik ve kaymakam-
larda uygulanacak bu proje ile;

•	 Taşınabilir	bilgisayar	ve	belleklere	ihtiyaç	duyulmadan	iş	
ile ilgili dosyaların bulut yapısı ile depolanması ve payla-
şılması, 

•	 Kullanıcıların	İş	Zekâsı	ve	Karar	Destek	Sistemleri,	İSAY,	
İçişleri Portal, e-İçişleri vb. tüm uygulamalara tek nokta-
dan erişilebilmesi (SingleSign-on),

•	 Kullanıcı	bilgisayarlarında	ofis	programı	kurmaya	ihtiyaç	

duyulmadan çevrimiçi olarak ofis programlarının kulla-
nılabilmesi,

•	 Projelerin	gerçekleştirilmesi	ve	sunulan	bütün	hizmet-
lere kolay erişilebilmesi ile depolama donanımlarından 
tasarruf ve zamandan kazanç sağlanması,

Hedeflenmektedir.

2014 yılı içerisinde İçişleri Bulut Projesi kapsamında; Vmwa-
re Sanallaştırma yazılımı alımı yapılıp kurulum sağlan-
mıştır. Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) ile merkez sis-
tem odası arası veri replikasyonu ve Vmware Operation 
manager kurulumu sağlanmış olup Vmware SSO kuru-
lumu yapılmıştır. Projeye ilişkin çalışmalar 2015 yılında 
da devam edecektir.

d. İçişleri Bulut Projesi 



İnternet Sayfaları Yönetimi (ISAY)
İSAY Projesi, Bakanlığın resmi internet sitesi (www.

icisleri.gov.tr) başta olmak üzere Bakanlık merkez birimleri 
ve taşra teşkilatına ait internet sitesi ihtiyaçlarını karşıla-
mak için ayrı ayrı tasarım ve yazılım hazırlamaktan kay-
naklı zaman kaybını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. 
Tasarım eklenebilen, renk düzenleri üzerinde çalışılabilen, 
çok basit şekilde içeriği oluşturulup, yönetilebilen bir yapıya 
sahiptir. 

2008 yılından bu yana hizmet veren İSAY yazılımı ye-
rine 2014 yılında tamamlanan ve 2015 yılında hizmete alı-
nacak olan İSAY2 yazılımı ile kullanıcı talepleri ve değişen in-
ternet standartları ile güvenlik en üst düzeye çıkarılıp çoklu 
dil desteği, zengin tasarım seçeneği, özgün tasarımlar oluş-
turabilme, modül desteği, gelişmiş içerik yönetimi gibi özel-
likler eklenmiştir. Böylece İSAY2 ile kullanıcı daha dinamik 
bir internet sayfası oluşturabilecek ve bu internet sayfasını 
kolayca yönetebilecektir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2014 Faaliyet Raporu 47

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

İçişleri Portal Projesi
Bakanlığımız iç ağında (Intranet) web tabanlı bir ortak 

çalışma, işbirliği ve bilgi paylaşım ortamı oluşturması ama-
cıyla planlanan bir projedir. Merkez birimlerinin dosya su-
nucusu üzerindeki dosyalarına erişim kolaylığı sağlaması ve 

kurumsal bilgilerini diğer merkez birimleriyle paylaşabilmesi 
projenin temelini oluşturmaktadır. 2014 yılında Başkanlığı-
mıza bağlı birimlerin kullanımına sunulmuş olan projenin, 
belirli bir aşamanın ardından 2015 yılında Bakanlık birimle-
rinin de hizmetine sunulması planlanmaktadır.

İNTERNET SAYFALARI YÖNETİMİ (İSAY) ÇALIŞMALARI

İSAY Kullanım İstatistikleri
19 Merkez Birim, 35 Valilik, 672 

Kaymakamlık, 28 İl Özel İdaresi ve 
218 taşra teşkilatı olmak üzere top-
lam 972 birim tarafından kullanıl-
maktadır.

Yıllara göre İSAY abone sayıları
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Kurumsal e-Posta Hizmeti
İSAY ve Hosting hizmetimizden yararlanan 

kurumlarımıza alan adları (domain) uzantılı mail 
hizmeti verilmektedir.

Kullanıcılarımız tarafından Plesk Panel yardı-
mıyla mail adresi tanımlanabilmekte ve düzenlene-
bilmektedir.

ISO / IEC 27001 Bilgi Güvenliği Standardı
Kurumsal Bilgi Güvenliğinin unsurlarının kurum bün-

yesinde sağlanması, idame ettirilmesi ve Bilgi Güvenliği Yö-
netim Sistemi (BGYS) içerisinde planla, uygula, kontrol et ve 
önlem al (PUKÖ) döngüsünün mütemadiyen işletilmesi ama-
cıyla;
•	 Başkanlık	BGYS	sertifikasyon	kapsamı	belirlenmiştir,
•	 BGYS’yi	işletecek	ekip	olarak	Bilgi	Güvenliği	Çalışma	Gru-

bu oluşturulmuştur,
•	 Ana	Bilgi	Güvenliği	Politikası	oluşturulmuş	ve	Başkanlık	

internet sayfasında yayımlanmıştır,
•	 BGYS	belgelendirme	kapsamı	dahilinde	varlık	envanteri	

hazırlanmıştır. Envanterde personelin kullandığı bilgi-
sayarlar, sunucular, kullanılan yazılımlar, bütün network 
cihazları, yazıcılar, tarayıcılar, faks vb. donanımlar, fiziksel 
mekanlar ve bilgi varlıkları yer almıştır,

•	 BGYS	belgelendirme	kapsamı	dahilinde	 risk	analizi	 ya-
pılmış, Kurum bilgi varlıklarında bulunan zafiyetler, bu 
varlıkların karşı karşıya olduğu tehditler ve bu tehditlerin 
gerçekleşme olasılıkları belirlenmiştir. Her tehdit ve zafi-
yete karşılık gelen mevcut güvenlik önlemleri belirlenmiş, 
risk analizi, değerlendirme, derecelendirme ve işleme ra-
poru oluşturulmuştur,

•	 İş	sürekliliği	faaliyetlerini	yürütmek	amacıyla	İş	Sürekliliği	
ve Acil Durum Kontrol Planı oluşturulmuştur,

•	 Bilgi	Güvenliği	Politikaları	Yönergesi	gözden	geçirilmiştir,
•	 Kurumda	BGYS’nin	kurulması,	 işletilmesi,	gözden	geçiril-

mesi ve iyileştirilmesi amacıyla gerekli doküman seti, po-
litika, standart, talimat ve prosedürler oluşturulmuş, mev-
cut dokümantasyon gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir,

•	 Uygulanabilirlik	Bildirgesi	hazırlanmıştır,
•	 Etkinliği	ölçülecek	kontroller	listesi	hazırlanmıştır,
•	 Kurum	 BGYS	 yapısının	 işleyişinin	 kontrol	 edilerek,	 ak-

sayan noktaların tespit edilmesi amacıyla ISO: IEC 
27001:2005 standardına göre BGYS iç denetimi yapıl-
mıştır,

•	 Başkanlık	Bilgi	Güvenliği	Çalışma	Grubu	ve	diğer	ilgili	per-

sonele ISO/IEC 27001 BGYS Temel ve Uygulama Eğitimi 
verilmiştir,

•	 BGYS	belgelendirme	kapsamı	dahilinde	yer	alan	perso-
nele Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi verilmiştir,

•	 ISO/IEC	27001	Ek	A	Kontrollerine	 ilişkin	Boşluk	Analizi	
yapılmıştır,

•	 Yönetimin	Gözden	Geçirme	Toplantısı	yapılmıştır.

Ayrıca 2014 yılı içinde bilgi güvenliği faaliyetleri çerçeve-
sinde;
•	 Sistemlerimizde	 oluşabilecek	 açıklıkları	 tespit	 etmek	

amacıyla internet veya yerel ağ üzerinden sızma testleri 
yapılmıştır.

•	 e-İçişleri	ve	İSAY	Projelerinin	kaynak	kodunda	bulunabile-
cek açıklıklara yönelik kaynak kod analizleri yapılmıştır. 

•	 Siber		Olaylara	Müdahale	Ekibi	(SOME)	kurulmuştur.
Başkanlık bünyesinde Kurulan Bilgi Güvenliği Yönetim 

Sistemi ile ;
•	 Bilginin	ve	metotlarının	doğruluğunun	ve	bütünlüğünün	

korunmasının, içeriğinin değişmemesinin, 
•	 Bilgi	kaynaklarına	erişimin	denetlenmesinin,
•	 Risklerin	minimize	edilmesinin,
•	 İş	sürekliliğinin,
•	 Bilgi	varlıklarının	gizliliğinin	korunmasının,
•	 Kurum	genelinde,	bilgi	sistemleri	ve	zayıflıklarının	nasıl	

korunacağı konusundaki farkındalığın artmasının,
•	 Bilgi	sistemlerini	ve	ağları	bilgisayar	destekli	sahtekârlık,	ca-

susluk, sabotaj, yıkıcılık, yangın ve sel gibi çok geniş kaynak-
lardan gelen tehdit ve tehlikelerden korunmasının,

•	 Uluslararası	standartlara	uyumun,
•	 Yönetilen	sistemlerde,	önemli	bilgilerin	uygun	bir	şekilde	

kullanıldığının garanti altına alınması amacıyla gerçekçi 
bir kontrol sisteminin kurulması, önemli bilgilerin uygun 
bir şekilde üçüncü taraflara ve denetçilere açık olmasının,
sağlanmasına yönelik tedbirler alınmış, kontroller uy-

gulanmıştır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
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ISO/IEC (27001Bilgi Teknolojisi - Güvenlik Teknikleri - 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri) sertifikası için 2012 yılı-
nın ilk aylarında gerekli çalışmalara başlanmış ve TUBİTAK 
ve çeşitli firmalardan danışmanlık hizmeti alınmıştır. Gerekli 
çalışmaların sonunda sertifikanın alımı için Türk Standartlar 

Enstitüsü’ne başvurulmuştur. TSE Denetçileri 17.10.2014’te 
dokümanları incelemiş ve 21-22 Ekim 2014 tarihlerinde TS 
ISO/IEC 27001:2005 denetimi başarılı bir şekilde geçirmiş ve 
TS ISO/IEC 27001:2005 sertifikası alınmıştır.
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IPS (Saldırı Tespit/Önleme Cihazları) Çalışmaları
Başkanlığımızca hizmeti verilen internete açık uygu-

lamalara yapılması muhtemel siber saldırıların saldırı tes-
pit sistemleri ile tespit edilip analiz edilebilmesi amacıyla IPS 
(Saldırı Tespit/Önleme Cihazları) kullanılmaktadır. IPS ci-
hazı farklı ağlar üzerinde aktif edilmiştir. Diğer ağlar üze-
rinde de aktif edilme çalışmaları devam etmektedir. 

Masaüstü Bilgisayar Alımı
Merkez ve Taşra Donanım ve Ağ Altyapısı ve Güçlen-

dirme Projesi kapsamında 4000 adet masaüstü bilgisayar 
alımı yapılmıştır.

         
Yazıcı ve Tarayıcı Alımı
Merkez ve Taşra Donanım ve Ağ Altyapısı ve Güçlen-

dirme Projesi kapsamında birimlerden gelen yazıcı ve ta-
rayıcı talepleri toplanmış olup, 1000 adet siyah beyaz, 100 
adet renkli yazıcı ve 1000 adet tarayıcı alımı yapılmıştır. 

 

Tablet Bilgisayar Alımı
2013 yılı Merkez ve Taşra Donanım ve Ağ Altyapısı Ye-

nileme ve Güçlendirme Projesi kapsamında Bakanlığımız 
yönetici kadrosunda bulunan personeller için görev yeri dı-
şında, hareket halinde ve mekândan bağımsız olarak evrak-
larını elektronik imza ile imzalaması, elektronik postalarının 
kontrolü ve diğer resmi işlemlerini zaman ve mekandan 
bağımsız, hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilmeleri için 2220 
adet taşınabilir (tablet) bilgisayar alınması uygun görülmüş-
tür. Alınan tablet bilgisayarların dağıtımı 2014 yılı Haziran 
ayı içerisinde tamamlanmıştır.

MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI DONANIM İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI
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e-İçişleri kullanıcılarının karşılaştıkları sorunlara çö-
zümler üretilmesi ve sisteme yönelik istek ve hataların ilgili 
birimlere yönlendirilmesi faaliyetleri yürütülmüştür. Ayrıca 

yürütülen projeler ve uygulamada olan modüllerin kullanımı 
ile ilgili kullanıcılara yönelik eğitimler düzenlenmiştir.

İcap Nöbeti Uygulaması
Başkanlığımızın Nöbetçi Memurluğu Yönergesine isti-

naden, kullanıcıların e-İçişleri Projesi kapsamında bulunan 

mevcut modüllerde yaşadıkları sorun ve aldıkları hataları, 
mesai saatleri dışında da telefon yolu ile bildirmeleri sağlan-
mış olup icap nöbetleri devam etmektedir.

Bakanlığımız merkez birimleri ve dış birimlerinde ya-
pılan faaliyetlere ilişkin tablo aşağıdadır.

Teknik serviste yapılan tamir bakım işlemleri aşağı-
daki tablodadır.

ÇAĞRI MERKEZİ VE
YARDIM MASASI FAALİYETLERİ

TEKNİK DESTEK BÜROSU FAALİYET TABLOSU TOPLAM

Ağ Bağlantısı 112
Diğer Arızalar 45
Diğer Program Sorunları 359
Domain 168
Donanım Arızası 66
e-İmza 686
Explorer 110
Ipad Ayarları 3
İnternet 480
Kabinet 2
Kablosuz İnternet 24
Klima Çeşitleri 5
Kullanıcı Hataları 22
Kullanıcı Tanımlama 8
Outlook 45
Pc Kurulumu 27
Projeksiyon 3
Switch 10
Şifre Sorunu 66
Tablet Kurulumu ve Ayarları 11
Tarayıcı Hatası 48
Tarayıcı Kurulumu 283
Yazıcı Hatası 110
Yazıcı Kurulumu 758
TOPLAM 3451

TAMİR BAKIM ŞEFLİĞİ FAALİYET TABLOSU TOPLAM

Masaüstü PC ( Format ) 340
İşletim Sistemi 350
Office Programları 500
Anti-Virüs programı 503
Donanım Arızası Giderildi 13
Updates 68
Farklı Program Kurulumu 76
Sistem Ayarları Yapıldı 5
Lisanslama 435
Diğer İşlemler 17
Kullanıcı Tanımlama 116
Dizüstü PC ( Format ) 110
Proxy Ayarları 153
İnternet 5
Akıllı Telefon Ayarları 2
Domain 160
e-İmza - Java  Kurulumu 308
Wi-fi Ayarları 31
Yedekleme 2
İmage İşlemleri 137
Tablet Kurulumu ve Ayarları 92
Partition Oluşturma 121
Test İşlemleri 169
Arıza Tespiti 20
Arıza Giderme 13
Backup İşlemi 11
Parça Takılması 8
Parça Sökülmesi 5
Pil Değişimi 1
Garantiye Gönderme 3
İç - Dış Temizlik 39
TOPLAM 3813

Bildirim Şekli
2011 Yılı

Bildirim Sayısı
2013 Yılı

Bildirim Sayısı
2010 Yılı

Bildirim Sayısı
2012 Yılı

Bildirim Sayısı
2014 Yılı

Bildirim Sayısı

Telefon 26.743 20.072 16.981 33.715 22.341

e-Posta 15.291 13.783 8.493 21.030 19.786

İstek Bildir Modülü 1.441 2.889 8.791 865 1.011

Evrak 583 924 1.670 1.314 1.250

TOPLAM 44.058 37.668 35.935 56.924 44.388
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2014 yılında verilen eğitimlere ilişkin tablo aşağıdadır.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Eğitimin Adı Tarih Katılımcı 
SayısıKatılan BirimlerEğitim Konusu

Yerel Yönetim Modülleri
Analitik Bütçe, Karar Organları, Taşınır 
Mal Yönetmeliği, Analitik Muhasebe, 
Varlık Muhasebesi ve Stratejik Plan

15-17.01.2014 2 İl Özel İdaresi 16

Yerel Yönetim Modülleri
Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü, Taşınır 

Devir İşlemleri
27-28.01.2014 2 İl Özel İdaresi 2

e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame 
Projesi

İzin Modülü
09.01.2014
24.01.2014

İdari ve Mali İşler 
Dairesi Bşk.

19

e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame 
Projesi

Personel İzin Modülü, Evrak, Birim ve 
Sayfa Yetkilendirme

23.01.2014 Müsteşarlık Makamı 1

Exchange 2013 Exchange 2013 Yenilikler 09.01.2014 Başkanlığımız Personeli 2

Kaynak Kod Analizi Güvenli Kod Geliştirme 10-12.02.2014

Bilgi Güvenliği Şb. Md.
Uygulama Geliştirme 

Şube Md.
İnternet Şube Md.

9

e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame 
Projesi

İzin Modülü 18.02.2014
Nüfus ve Vatandaşlık 

İşleri Genel Md.
3

Yerel Yönetim Modülleri
109.uncu Dönem Analitik Bütçe, Analitik 
Muhasebe, Taşınır Mal, Varlık Muhase-
besi, Stratejik Plan ve Karar Organları

26-28.02.2014 5 İl Özel İdaresi 34

Windows Server 2012 R2 IPAM Windows Server 2012 R2-IPAM 17.03.2014
Sistem Yönetimi Şb. 

Md.
3

112. Dönem e-İçişleri Yazılım Geliş-
tirme ve İdame Projesi Kapsamında 
Yürütülen İşlemler ve Modül Eğitimi

Harcama, Taşınır Mal, Bordro ve Gelir 
Modülleri

21-22.04.2014 
24-25.04.2014

İl Özel İdare Personeli 202

e-İçişleri Kontrolörler Modülü Eğitimi e-İçişleri Kontrolörler Modülü 28-29-30.04.2014 Kontrolörler 120

Sızma Testleri Uzmanlığı Sızma Testleri Uzmanlığı Eğitimi 05-06-07.05.2014 Başkanlığımız Personeli 16

Yerel Yönetim Modüleri
Analitik Bütçe, Karar Organları, Taşınır 
Mal Yönetmeliği, Analitik Muhasebe, 
Varlık Muhasebesi ve Stratejik Plan

15-17.05.2014 2 İl Özel İdaresi 16

Yerel Yönetim Modüleri
Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü, Taşınır 

Devir İşlemleri
27-28.05.2014 2 İl Özel İdaresi 2

e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame 
Projesi Kapsamında Yürütülen İşlem-
ler ve Modül Eğitimi

e-İçişleri Modüleri 03-04.11.2014
Bilgi İşlemden Sorumlu 

Vali Yardımcıları
62

e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame 
Projesi Kapsamında Yürütülen İşlem-
ler ve Modül Eğitimi

e-İçişleri Modüleri 06-07.11.2014
Bilgi İşlem Şube 

Müdürleri
72

İSAY-2 Eğitimi İSAY-2 Yazılımı 03-07.11.2014
Valiliklerde Görevli İlgili 

Personel
90

TOPLAM 669
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2. Performans Sonuçları Tablosu

2014 Yılı Performans Programında; öncelikli stratejik 
amaç ve hedeflere bağlı olarak hedefe ulaşılıp ulaşılmadı-
ğını izlemek ve değerlendirmek üzere 12 adet performans 
göstergesi belirlenmiştir. Performans programının ha-
zırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi 
kapsamında gerekli bilgi ve veri, mevcut kayıtlar ile bilgi ve 

teknolojik kaynaklardan yararlanarak elde edilmiştir. 2014 
yılı performans programının uygulama sonuçları üçer aylık 
dönemler itibariyle izlenmiştir.

Performans göstergelerine ilişkin gerçekleşme tablo-
suna ve değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir.

Yıl/Dönem 2014

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Performans Hedefi 
Bakanlığın yürüttüğü hizmetlerin, elektronik ortama aktarılması ile daha etkin ve verimli hale getirilmesi 

sağlanacaktır.

Sıra

Performans Göstergeleri

(Performans Programında performans 

hedefini ölçmek için belirlenen göstergeler)

Hedef 

(Miktar-

Yıl-Yüzde-

Oran)

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini

Gerçekleşme

Gerçekleşme 

DurumuI. Üç 

Aylık

II. Üç 

Aylık

III. Üç 

Aylık

IV. Üç 

Aylık
Kümülatif

1

e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi kap-

samında planlanan, bakıma alınan ve devam eden 

yazılım geliştirmeleri oranı (%)

34 34 7 8 10 9 34 Gerçekleşmiştir.

2
İçişleri Bakanlığı Bulut Yapısının kurulmasının 

tamamlanma oranı (%)
60 30 - - - 30

Hedeften Sapma 

Olmuştur.

3
Bulut Belediye Sisteminin pilot uygulamasına 

yönelik çalışmaların yapılma oranı (%)
100 40 - - 10 30 40

Hedeften Sapma 

Olmuştur.

4 İSAY Projesinin yazılım güncelleme oranı (%) 100 100 15 60 25 - 100 Gerçekleşmiştir.

5
İSAY Projesine merkez ve taşra birimlerinin katılım 

sayısı (adet)
250 119 46 28 18 27 119

Hedeften Sapma 

Olmuştur.

6

Bakanlık merkez birimleri, valilik ve kaymakamlıklara 

yönelik data tabanlı gelişmiş iletişim altyapısının 

kurulması ve yaygınlaştırılması oranı (VOIP) (%)

30 8 8 - - - 8
Hedeften Sapma 

Olmuştur.

7
İçişleri Portal Projesi’nin Bakanlık merkez birimler-

inde kullanıma alınma oranı (%)
50 20 5 5 5 5 20

Hedeften Sapma 

Olmuştur.

8

Bakanlık merkez birimleri ile valilik ve kaymakam-

lıkların donanım ve ağ altyapısının yenilenme ve 

bakım oranı (%)

40 40 25 6 3 6 40 Gerçekleşmiştir.

9
Personel sayısı baz alınarak yapılan değerlendirmelere 

göre internet bağlantılarının temin edilme oranı (%)
100 100 33 33 33 1 100 Gerçekleşmiştir.

10

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı ISO 22301 

Sertifikasının alınması için yapılan çalışmaların 

tamamlanma oranı (%)

100 - - - - - -
Hedeften Sapma 

Olmuştur.

11

e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi kap-

samında düzenlenen eğitici ve kullanıcı eğitimlerine 

katılan kişi sayısı (adet)

1.900 669 89 356 - 224 669
Hedeften Sapma 

Olmuştur.

12
Ulusal ve uluslararası bilişim etkinliklerine katılım 

sonucu hazırlanan çalışma raporu sayısı (adet)
5 5 1 - - 4 5 Gerçekleşmiştir.
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e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdamesi Projesi kapsamında yıl içerisinde geliştirilen servis ve modül-
ler olmakla birlikte mevcut yapının idamesi ve iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmış ayrıca sistem 
kullanıcılarından gelen talepler doğrultusunda gerekli güncellemeler yapılmıştır. 2014 yılı sonu itibariyle 
belirlenen hedef gösterge ile aynı düzeyde olup hedefe ulaşılmıştır.

e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi kapsamında planlanan,
bakıma alınan ve devam eden yazılım geliştirmeleri oranı (%) 34

1

İçişleri Bakanlığı bulut yapısının kurulmasına yönelik Vmware Sanallaştırma yazılımı alımı yapılıp 
kurulum sağlandı. FKM ile merkez sistem odası arası veri replikasyonu ve Vmware Operation manager 
kurulumu sağlandı. Vmware SSO kurulumu yapılmıştır. Altyapı çalışmaları halen devam ettiği için 2014 
yılı sonu itibariyle %30’luk kısmı tamamlanmış olup, hedeflenen gösterge düzeyinin altında kalınmıştır. 
Hedeflenen gösterge düzeyinde sapma olmuştur.

İçişleri Bakanlığı Bulut Yapısının kurulmasının
tamamlanma oranı (%) 60

2

Projenin güvenli ve performanslı bir şekilde gerçekleştirilmesi için araştırmalar devam etmektir.   
Hedeflenen gösterge düzeyinin altında kalınmıştır.

Bakanlık merkez birimleri, valilik ve kaymakamlıklara yönelik data tabanlı
gelişmiş iletişim altyapısının kurulması ve yaygınlaştırılması oranı (VOIP) (%) 30

6

Proje teklifimiz Kalkınma Bakanlığı tarafından 2014 yılı yatırım programına “Etüt Proje” olarak 2014 
Ağustos ayı içerisinde dâhil edildiğinden dolayı, 2014 başında belirlenen gösterge düzeyinin altında ka-
lınmıştır. Ancak Bulut Belediye Projesinin 2015 yılı yatırım programına yatırım projesi olarak alınması 
ile çalışmalar hızlandırılmış, proje ile ilgili çalıştaylar yapılmış, belediyelerde analiz süreci başlatılmıştır. 
Hedeflenen gösterge düzeyinde sapma olmuştur.

Bulut Belediye Sisteminin pilot uygulamasına yönelik
çalışmaların yapılma oranı (%)100

3

İSAY2 yazılımı tamamlanmıştır. Yeni yazılım ile birlikte Bakanlığımız internet sitesi yayına alınmış 
ve yeni sistemin gereksinimleri test edilmiştir. İSAY2’de kullanıcılara sunulan webpartlar sayesinde kulla-
nıcılar internet sitelerini rahatlıkla oluşturabilecek ve dışardan müdahaleye gerek kalmaksızın sitelerinin 
tasarımları üzerinde değişiklik yapılabilecektir. 2014 yılı sonu itibariyle belirlenen hedef gösterge ile aynı 
düzeyde olup hedefe ulaşılmıştır.

İSAY Projesinin yazılım güncelleme oranı (%) 100

4

2014 yılında 119 yeni İSAY kaydı yapılmıştır. Katılım sayısının istenilen düzeyde olmaması; Yeni İn-
ternet Sayfaları Yönetim sistemi (İSAY2) yazılımının 2014 yılında bitirilerek 2015 yılında hizmete alınacak 
olması nedeniyle İnternet sayfaları hizmeti almak isteyen Bakanlık birimlerinin taleplerini 2015 yılına 
bırakılmasıdır. Hedeflenen gösterge düzeyinde sapma olmuştur.

İSAY Projesine merkez ve taşra birimlerinin katılım sayısı (adet) 250

5

3. Performans Sonuçları ve Değerlendirilmesi
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İçişleri Portal Projesi 2014 yılında Başkanlığımızda teste açılmıştır. Kullanıcılardan gelen talepler doğ-
rultusunda güncellemelere devam edilmektedir. Test kullanımı sona erdikten sonra 2015 yılında Bakanlık 
merkez birimlerinin portala taşınması ile ilgili ihtiyaç analizi çalışmalarına başlanılarak, analiz çalışmaları bi-
ten birimlerin portala taşınması işlemine devam edilecektir. 2014 yılı sonu itibariyle %20 kısmı tamamlanmış 
olup, hedeflenen gösterge düzeyinin altında kalmıştır. 

İçişleri Portal Projesinin Bakanlık merkez birimlerinde
kullanıma alınma oranı (%) 50

7

Bakanlık merkez birimleri ile valilik ve kaymakamlıkların donanım ve ağ altyapısının yenilenme ve 
bakımına yönelik çalışmalar 2014 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır. Belirlenen hedef gösterge düzeyi 
ile aynı olup hedefe ulaşılmıştır.

Bakanlık merkez birimleri ile valilik ve kaymakamlıkların donanım ve
ağ altyapısının yenilenme ve bakım oranı (%) 40

8

İnternet Bağlantılarının Standardizasyonu Projesi kapsamında valilik ve kaymakamlıkların personel 
sayısı baz alınarak belirlenen internet bağlantıları teminine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. 2014 yılı 
sonu itibariyle belirlenen hedef gösterge ile aynı düzeyde olup hedefe ulaşılmıştır.

Personel sayısı baz alınarak yapılan değerlendirmelere göre
internet bağlantılarının temin edilme oranı (%) 100

9

Ulusal ve Uluslararası bilişim etkinliklerine katılım sonucu hazırlanan çalışma raporu sayısı 2014 yılı 
sonu itibariyle belirlenen hedef gösterge ile aynı düzeyde olup hedefe ulaşılmıştır.

Ulusal ve uluslararası bilişim etkinliklerine katılım sonucu hazırlanan 
çalışma raporu sayısı (adet) 5

12

2014 yılı için 1.900 kullanıcıya eğitim düzenlenmesi planlanmış ancak yıl içinde 669 kullanıcıya eği-
tim düzenlenerek hedeflenen sayının altında kalınmıştır. Bakanlık merkez mülki idare amirlerine (MİA) 
ve merkez-valilik proje sorumlularına eğitici ve kullanıcı eğitimi verilemediğinden, hedeflenen gösterge 
düzeyinin altında kalınarak hedeften sapma olmuştur.

e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi kapsamında düzenlenen 
eğitici ve kullanıcı eğitimlerine katılan kişi sayısı (adet) 1900

11

Çalışma yapılmadığı için 2014 yılı için hedeflenen gösterge düzeyinin altında kalınmıştır.

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı ISO 22301 Sertifikasının
alınması için yapılan çalışmaların tamamlanma oranı (%) 100

10
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Bölüm 4

KURUMSAL KABİLİYET 
ve KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler
B- Zayıflıklar
C- Değerlendirmeler
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KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

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

2. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Ser-
tifikasının Başkanlığımız tarafından alınması, 

3. Gelişen teknolojik altyapı ve yazılım kurulum-
larına hızlı bir şekilde uyum sağlanabilmesi,

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

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

6. Modüllerin takibi yapılarak birimlerin modül ve 
e-İmza kullanım oranlarının izlenmesi,

7. Proje kapsamında modüllerle ilgili mevcut du-
rumun gözden geçirilmesi, sorunların ve kullanıcıların 
beklentilerinin tespit edilmesi amacıyla belirli dönem-
lerde merkez ve taşra teşkilatında görev yapan perso-
nele yönelik online anketler yapılarak sorunları tespit 
ve çözme anlayışına gidilmesi,

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

9. Yeniliklere ve gelişmelere açık bir yönetim an-
layışına sahip olunması,

10. Personelin teknik bilgi ve becerisini, verimini 
ve hizmet kalitesini artıran kurs, seminer vb. eğitimle-
rin bütçe imkânları dâhilinde sağlanması,

11.  Başkanlığımızın TS 13298 Standartları çerçe-
vesinde geliştirmiş olduğu Elektronik Belge Yönetim 
Sistemine sahip olması ve bu sistemin kaynak kodla-
rının diğer  kamu kurum ve kuruluşlarıyla da paylaşıl-
masıdır.

1. Ülkemizin, bilgi teknolojilerinin üretimi ve ge-
liştirilmesi noktasında istenen düzeyde olmaması,

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

3. 657 sayılı kanuna tabi teknik personelin yük-
selme beklentilerinin mevzuattaki sıkıntılar nedeniyle 
karşılanamaması, 

4. Bilgi teknolojilerinin hızla eskimesi,
5. Siber uzayda tehditlerin artması,
6. Birim içi yerleşimde fiziksel mekân yetersizliği, 

verilen hizmet ve personel yapısına uygun yeterli ala-
nın bulunmamasıdır.

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar
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Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yürütmekte olduğu 
faaliyetleri ile Bakanlık merkez birimleri ve taşra teş-
kilatında bilgi ve iletişim teknolojilerinden maksimum 
düzeyde yararlanarak iyi yönetişim ilkelerini hayata 
geçirilmesine katkıda bulunması, bilgi ve iletişim tek-
nolojilerinin yaygınlaştırılması, kaynak israfının azaltıl-
ması, mükerrerlik arz eden projelerin bütünleştirilmesi 
yönünde çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışmaların her aşamasında üst yönetimin des-
teği alınmış, kalifiye personel eksikliği giderilmiş ve 

uzmanlık alanlarına göre eğitimleri 
sağlanmış, otomasyonlar tamamlan-
mış, proje yönetiminde doğru tekno-
lojilerin kullanılması ile problemler 
aşılmıştır. Bakanlığımızca gelişti-
rilen bütün bilişim projelerinin uy-
gulanma aşamalarında kullanıcı-
ların ilgilerini ve farkındalıklarını 

artıracak eğitimler ve anketler 
düzenlenmiştir. Başkanlığı-

mız bundan sonraki çalışmalarında 
genç ve dinamik personel yapısı ile eldeki 

bu kaynağı olabildiğince verimli kullanarak üret-
miş olduğu hizmetleri artırarak devam ettirecektir. 

Dünyada bilişim alanında son teknolojiler takip edile-
cek ve projelere uyarlanacaktır.

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

C- Değerlendirme
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Bölüm 5

ÖNERİ ve
TEDBİRLER
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ÖNERİ VE TEDBİRLER

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Bakanlık projele-
rinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak yürü-
tülmesini sağlayan, teknolojik gelişmeleri takip eden, 
bilgi güvenliği konusunun gerektirdiği önlemleri alan, 
politikaları ve ilkeleri belirleyen, kamu bilişim standart-
larına uygun çözümler üreten, iş sürekliliğinin sağlan-

ması hususunda gerek donanım gerekse yazılımlar ile 
bütün merkez ve taşra teşkilatına hizmet veren ve bu 
konuda gerekli tedbirleri alan bir organizasyonda hiz-
met vermektedir. Bu kapsamda Başkanlığımızın öne-
rileri aşağıda sıralanmıştır:

•	 Bilişim	projelerinde	proje	riskleri	önceden	
tespit edilerek probleme dönüşmesine 
mahal vermeden gerekli risk yanıt plan-
ları ve olasılık etki analizleri yapılarak 
risklerin gerçekleşme ihtimali ve muhte-
mel etkileri azaltılmalıdır.

•	 Bilişim	 projelerinin	 başarılı	 bir	 şekilde	
gerçekleşmesinde çok önemli olan üst 
yönetim desteği devam etmelidir.

•	 Teknolojinin	güncelliğinin	takibi	 için	tek-
nik personele verilen eğitimler artırılma-
lıdır. 

•	 Bilişim	alanında	sürekli	gelişmeler	olması	
nedeniyle yeni projeler üretmek için ça-
lışmalara devam edilmelidir.  

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

•	 Geliştirilen	modüllerin	 Bakanlık	 birimle-
rinde tam kapasiteyle uygulanması için 
birimlerce gerekli hassasiyet gösterilme-
lidir. 

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

•	 Proje	 sorumluları	 ve	 ilgili	 amirlerin	 e-İ-
çişleri Projesi yetkilendirme işlemleri ko-
nusunda duyarlı olmaları ve bu süreci iyi 
yönetmeleri sağlanmalıdır. 

•	 e-İçişleri	 Projesinin	 başarısının	 devam	
ettirilmesi için yapılan geliştirmelerin kul-
lanıcılara tam olarak anlatılması ve bu 
yönde son kullanıcı eğitimlerinin yapıl-
masına önem verilmelidir. 

•	 Teknolojik	gelişmeler	ışığında	gerekli	do-
nanımların alınarak sistem mimarisi içe-
risinde devreye alınması sağlanmalıdır. 
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EKLER

Eklenen Toplam
Ödenek

Kalan
Ödenek

Harcama
Yüzdesi (%)Kod Gider Türleri KBÖ Düşülen Harcama

01 Personel Giderleri 5.319.000 450.000 440.000 5.329.000 5.236.989,53 92.010,47 %98

02

Sosyal Güvenlik 

Kurumu Devlet 

Primi Giderleri

717.000 100.000 12.000 805.000 787.707,43 17.292,57 %98

03
Mal ve Hizmet 

Alım Giderleri
2.230.000 _ _ 2.230.000 1.301.404,17 928.595,83 %58

06 Sermaye Giderleri 38.518.000 9.640.000

11.140.00 

(YİKOB’a

aktarılan 

1.500.000 TL 

dâhildir.)

37.018.000 36.672.500 345.500,00 %99

TOPLAM 46.784.000 10.190.000 11.592.000 46.882.000 43.998.601,13 1.383.398,87                            %94

Ek-1 Ekonomik Sınıflandırma Bazındaki Ödenek Dağılım Tablosu

2014 YILI HİZMET MALİYETLERİ TABLOSU

Ek-2: Hizmet Maliyetleri Tablosu

EKLER

Birimin Hizmetlerinin Yürütüldüğü Alan   (  788 m2)

Personele Ödenen Yolluk Gideri   Yurtiçi  Yurtdışı

 45.709,45 TL  25.590,09 TL

Isınma Doğalgaz Gideri

İletişim Gideri ( Telefon, İnternet)                     662.703,61 TL

Su Gideri                                                              

Elektrik Gideri                 

Temizlik ve Güvenlik Giderleri

Kırtasiye Giderleri  11.252,61 TL

Demirbaş ve Malzeme Alım Giderleri  188.826,60 TL

Kiralık Araç Sayısı  1 Adet
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EKLER

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi  olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer 
mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, eko-
nomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kont-
rol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için 
düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan 
ederim.

İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölü-
münde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.  
Ankara 30 / 01 / 2015

                                                                                                                   
                                                                 Volkan Barış GÖÇMEZ
                                                                          Şube Müdürü

Ek-5: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
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EKLER

HARCAMA YETKİLİSİ
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edil-
miş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve malî kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontro-
lünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontrol-
ler, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 
bilgim olmadığını beyan ederim.

Ankara 30 / 01 / 2015

 Rahmi DOĞAN 
 Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
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