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BAKANLIK MAKAMINA

20.09.2011 tarihinde Bilişim Koordinasyon Kurulu Müsteşar Yardımcısı Sayın Hasan
CANPOLAT başkanlığında, üye birimlerin temsilcileri ile toplanmış ve gündem doğrultusunda
Bakanlık birimleri ve bağlı kuruluşlar tarafından yürütülen bütün bilişim projeleri değerlendirilerek,
Bakanlık ve Müsteşarlık makamına sunulmak üzere aşağıdaki hususlar karar altına alınmıştır.
1. İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kapsayacak şekilde Bakanlığın uzun vadeli bilişim strateji ve
hedeflerinin belirlenmesi gerektiği, bu kapsamda;
1.1.Uluslararası normlarla belirlenmiş bilgi güvenliği politikalarının izlenmesi, bu normları da
dikkate alarak Bakanlık bilgi güvenliği politikalarının belirlenmesi, uygulamanın sağlanması ve
takip edilmesi,
1.2.Birbirinden ayrı ağ ve internet altyapılarına sahip Bakanlık birimlerinin hem veri akışının
güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi hem de mükerrer yatırımların önüne geçilerek
maliyetlerin düşürülmesi amacıyla ortak bir ağ altyapısı oluşturulmasına yönelik politikaların
belirlenmesi,
1.3.Bakanlığın bilişim altyapı hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve mükerrer yatırımları önlemek
amacıyla ortak İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Merkezi kurulumu ve işleyişi politikalarının
belirlenmesi,
1.4.Akıllı kartlar ile ilgili olarak idari ve fiziki altyapıya yönelik politikaların belirlenmesi,
1.5.Bakanlık Bağlı Birimlerinin Elektronik Doküman Yönetim Sistemlerinin eİçişleri Projesine
dahil edilmesi sürecinin belirlenmesi,
1.6.Bütün birimlerde geçerli olmak üzere veri paylaşımı, yazılım, donanım ve benzeri standartların
belirlenmesi,
1.7.İçişleri Bakanlığının kendi eimza altyapısının kurulabilmesi için bu kapsamda EGM
tarafından yürütülen çalışmaların koordine edilmesi,
1.8.Bakanlık haberleşme güvenliği politikalarının ve standartların geliştirilmesi, birlikte
çalışılabilirlik esaslarının belirlenmesi ve uygulamanın takip edilmesi,
1.9.MOBESE, 1 1 2 Acil Çağrı Merkezleri, Valilik Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin
kullanmakta olduğu güvenlik sistemlerinin entegrasyonu ve standardizasyonu,
Konularının öncelikli hedefler olarak belirlenmesine,
Bu çalışmaları yapmak üzere ilgili birimlerin teknik düzeydeki temsilcilerinin katılımı ile Bilgi İşlem
Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince EİMZA ile imzalanmıştır.
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Dairesi Başkanı İlhan URAN başkanlığında bir sürekli çalışma gurubu kurulmasına, Çalışma
Grubunun sekretaryasının Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılmasına ve çalışma yöntemi
takviminin grubun ilk toplantısında belirlenmesine,
2. Bakanlık birimlerince yürütülen bilişim projelerine ilişkin verilerin güncel biçimde tutulması için e
İçişleri bünyesinde bir modül oluşturulmasına, birimlerin bu modülü sürekli güncel tutmasına,
3. Yeni geliştirilen bilişim projelerinin kurulda görüşülmesi ve karar alındıktan sonra yatırım
programına teklif edilmesine,
4. Vatandaşlık kartı ile ilgili gerekli binanın Yenimahalle Kampüsünde yapılmasına, mevcut kartların
yenilenmesine yönelik kart ihtiyacının dış alım yoluyla karşılanmasına, kart yenilemeye yönelik
cihaz alımının ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından yapılmasına,
bütün bu ihtiyaçlara yönelik olarak 2012 ve takip eden yıl bütçelerine gerekli ödeneklerin
konulması için gerekli çalışmaların yapılmasına,
5. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yürütülen ePasaport ve ASBİS Projeleri ile ilgili
olarak polikarbonat pasaport ve ekart üretiminin ve temininin Darphane üzerinden yapılmasına,
kişileştirme ve dağıtım işlemlerinin EGM tarafından yapılmasına,
6. NVİGM tarafından yürütülen Mekansal Adres Kayıt Sistemi ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri
Projelerinin NVİGM tarafından birlikte ihale edilmiş olduğu, ancak inşaat sektörünün bir bütün
olarak elektronik ortamda izlenmesi konularının yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
görev alanında kalması nedeniyle Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri modülü ile ilgili olarak
Çalışma Grubu tarafından bir rapor hazırlanarak Koordinasyon Kuruluna sunulmasına,
7. Halen İl Özel İdarelerinin kullanımı amacıyla 5018 sayılı Kanunda öngörülen Mali Yaşam Döngüsü
kapsamındaki bütün iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla geliştirilmekte olan
eYerel Yönetim Modül Setinin Belediyelerde uygulanması için MİGM'nün koordinasyonunda
pilot belediyeler ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığının katılımı ile bir teknik çalışma grubu
kurulmasına, pilot uygulamaya başlanmasına ve elde edilecek sonuçlar doğrultusunda diğer
belediyelere de yaygınlaştırılmasına,
8. İller İdaresi Genel Müdürlüğü (İİGM) tarafından yürütülen İLEMOD projesinin mevcut şartlar
altında geliştirilmesinin, uygulanmasının ve güncel halde tutulmasının mümkün olamayacağı
anlaşıldığından projenin tamamen durdurulmasına,
9 . İGM tarafından yürütülen 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesinin haberleşme altyapısının
kurulmasına ve yasal yetkilerin Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığına geçtiği dikkate alındığında
bu projenin Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığına devredilmesiyle ilgili olarak İİGM
temsilcisinin katılımı ile Çalışma Grubu tarafından bir rapor hazırlanarak Koordinasyon Kuruluna
sunulmasına,
10.EGM tarafından yürütülen dijital telsiz projesinde kriptolu dijital telsiz kullanan diğer kuruluşlarla
kriptolu ortamda haberleşmenin yapılabilir olmasına yönelik ihtiyaçların dikkate alınmasına,
Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince EİMZA ile imzalanmıştır.
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11. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yürütülen eİçişleri Projesinde yeni bir yol haritası
hazırlanmasına, bu kapsamda;
11.1. Eİçişleri Yazılımının akıllı telefon ve tablet PC’lerde de kullanılabilecek bir sürümünün
yapılmasına,
11.2. Uygulamanın vatandaşlara yönelik boyutlarının geliştirilmesine ve uygulamaya konulmasına,
11.3. Yönetici durumundaki kullanıcılar olan mülki idare amirlerine ağ üzerinde haberleşme veri
alışverişine de imkan sağlayacak tablet PC teminine,
11.4. PC, yazıcı, tarayıcı vb cihazların bir takvime bağlanarak yenilenmesine ve güncel
tutulmasına,
11.5. Kullanıcılara yönelik olarak her yıl ilkbahar ve sonbahar olmak üzere 2 dönem programı
düzenlenmesine,
11.6. Bakanlık merkezde ağ ve enerji yedekleme altyapılarının yenilenerek güvenlik ve hız
bakımından sorun oluşturmayacak bir düzeye çıkarılmasına ve bu kapsamda haberleşme
ihtiyaçlarının ortak ağ üzerinden yapılmasını sağlayan çalışma yapılmasına,
11.7. Bilgi İşlem Dairesi bünyesinde bilişim alanında Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin
Bakanlığımızda uygulanabilmesi için ARGE birimi oluşturulmasına,
11.8. TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sisteminin eİçişleri Projesine uygulanmasına, mevcut
kullanılan ve üretilecek yazılımların birbirleri arasında veri paylaşımı için protokollerin
belirlenmesine,
11.9. Kalkınma Bakanlığı eYazışma Projesi kurallar setinin, pilot uygulama birimlerinden biri
olan eİçişleri Doküman Yönetim Sistemine uygulanmasına,
11.10.eİçişleri Projesi Doküman Yönetim Sisteminde üretilen ya da başka bir eDevlet
uygulamasında üretilip, eİçişleri Projesinde işlem görecek olan gizli ya da daha üst düzeyde
gizlilik derecesi ile düzenlenmiş evrakların güvenle ilgili birime/personele gönderilebilmesini ve
işlem yapılabilmesini sağlayacak olan HSM (Hardware Security Module) donanımları ve ilgili
yazılımlar bakım/onarım/yazılım güncellemesi/firmware güncellemesi/eposta&telefon desteği ve
yerinde destek hizmeti yapılmasına,
11.11.Bir belgenin elektronik imzasının doğruluğunu ve geçerliliğini belirleyen kodun, TÜBİTAK
eİmza sürüm2 (API v2) ile yeniden yazılarak test edilmesine ve sonra gerçek sistemde kullanıma
açılmasına,
11.12.Üst düzey amirlerin önemli evrak durumlarının, vatandaşların ortak kullanımına açık olan
bilgi edinme, insan hakları gibi başvuru dilekçe durumlarının, bakanlık personeline önemli bazı
duyuruların cep telefonlarına SMS ile bildirilmesine ve SMS üzerinden iletilen sayısal imza ile şifre
yenileme işleminin yapılmasına, karar verilmiştir.
Tensiplerinize arz ederim.
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BAKANLIK MAKAMINA

20.09.2011 tarihinde Bilişim Koordinasyon Kurulu Müsteşar Yardımcısı Sayın Hasan
CANPOLAT başkanlığında, üye birimlerin temsilcileri ile toplanmış ve gündem doğrultusunda
Bakanlık birimleri ve bağlı kuruluşlar tarafından yürütülen bütün bilişim projeleri değerlendirilerek,
Bakanlık ve Müsteşarlık makamına sunulmak üzere aşağıdaki hususlar karar altına alınmıştır.
1. İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kapsayacak şekilde Bakanlığın uzun vadeli bilişim strateji ve
hedeflerinin belirlenmesi gerektiği, bu kapsamda;
1.1.Uluslararası normlarla belirlenmiş bilgi güvenliği politikalarının izlenmesi, bu normları da
dikkate alarak Bakanlık bilgi güvenliği politikalarının belirlenmesi, uygulamanın sağlanması ve
takip edilmesi,
1.2.Birbirinden ayrı ağ ve internet altyapılarına sahip Bakanlık birimlerinin hem veri akışının
güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi hem de mükerrer yatırımların önüne geçilerek
maliyetlerin düşürülmesi amacıyla ortak bir ağ altyapısı oluşturulmasına yönelik politikaların
belirlenmesi,
1.3.Bakanlığın bilişim altyapı hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve mükerrer yatırımları önlemek
amacıyla ortak İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Merkezi kurulumu ve işleyişi politikalarının
belirlenmesi,
1.4.Akıllı kartlar ile ilgili olarak idari ve fiziki altyapıya yönelik politikaların belirlenmesi,
1.5.Bakanlık Bağlı Birimlerinin Elektronik Doküman Yönetim Sistemlerinin eİçişleri Projesine
dahil edilmesi sürecinin belirlenmesi,
1.6.Bütün birimlerde geçerli olmak üzere veri paylaşımı, yazılım, donanım ve benzeri standartların
belirlenmesi,
1.7.İçişleri Bakanlığının kendi eimza altyapısının kurulabilmesi için bu kapsamda EGM
tarafından yürütülen çalışmaların koordine edilmesi,
1.8.Bakanlık haberleşme güvenliği politikalarının ve standartların geliştirilmesi, birlikte
çalışılabilirlik esaslarının belirlenmesi ve uygulamanın takip edilmesi,
1.9.MOBESE, 1 1 2 Acil Çağrı Merkezleri, Valilik Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin
kullanmakta olduğu güvenlik sistemlerinin entegrasyonu ve standardizasyonu,
Konularının öncelikli hedefler olarak belirlenmesine,
Bu çalışmaları yapmak üzere ilgili birimlerin teknik düzeydeki temsilcilerinin katılımı ile Bilgi İşlem
Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince EİMZA ile imzalanmıştır.
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Dairesi Başkanı İlhan URAN başkanlığında bir sürekli çalışma gurubu kurulmasına, Çalışma
Grubunun sekretaryasının Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılmasına ve çalışma yöntemi
takviminin grubun ilk toplantısında belirlenmesine,
2. Bakanlık birimlerince yürütülen bilişim projelerine ilişkin verilerin güncel biçimde tutulması için e
İçişleri bünyesinde bir modül oluşturulmasına, birimlerin bu modülü sürekli güncel tutmasına,
3. Yeni geliştirilen bilişim projelerinin kurulda görüşülmesi ve karar alındıktan sonra yatırım
programına teklif edilmesine,
4. Vatandaşlık kartı ile ilgili gerekli binanın Yenimahalle Kampüsünde yapılmasına, mevcut kartların
yenilenmesine yönelik kart ihtiyacının dış alım yoluyla karşılanmasına, kart yenilemeye yönelik
cihaz alımının ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından yapılmasına,
bütün bu ihtiyaçlara yönelik olarak 2012 ve takip eden yıl bütçelerine gerekli ödeneklerin
konulması için gerekli çalışmaların yapılmasına,
5. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yürütülen ePasaport ve ASBİS Projeleri ile ilgili
olarak polikarbonat pasaport ve ekart üretiminin ve temininin Darphane üzerinden yapılmasına,
kişileştirme ve dağıtım işlemlerinin EGM tarafından yapılmasına,
6. NVİGM tarafından yürütülen Mekansal Adres Kayıt Sistemi ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri
Projelerinin NVİGM tarafından birlikte ihale edilmiş olduğu, ancak inşaat sektörünün bir bütün
olarak elektronik ortamda izlenmesi konularının yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
görev alanında kalması nedeniyle Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri modülü ile ilgili olarak
Çalışma Grubu tarafından bir rapor hazırlanarak Koordinasyon Kuruluna sunulmasına,
7. Halen İl Özel İdarelerinin kullanımı amacıyla 5018 sayılı Kanunda öngörülen Mali Yaşam Döngüsü
kapsamındaki bütün iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla geliştirilmekte olan
eYerel Yönetim Modül Setinin Belediyelerde uygulanması için MİGM'nün koordinasyonunda
pilot belediyeler ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığının katılımı ile bir teknik çalışma grubu
kurulmasına, pilot uygulamaya başlanmasına ve elde edilecek sonuçlar doğrultusunda diğer
belediyelere de yaygınlaştırılmasına,
8. İller İdaresi Genel Müdürlüğü (İİGM) tarafından yürütülen İLEMOD projesinin mevcut şartlar
altında geliştirilmesinin, uygulanmasının ve güncel halde tutulmasının mümkün olamayacağı
anlaşıldığından projenin tamamen durdurulmasına,
9 . İGM tarafından yürütülen 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesinin haberleşme altyapısının
kurulmasına ve yasal yetkilerin Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığına geçtiği dikkate alındığında
bu projenin Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığına devredilmesiyle ilgili olarak İİGM
temsilcisinin katılımı ile Çalışma Grubu tarafından bir rapor hazırlanarak Koordinasyon Kuruluna
sunulmasına,
10.EGM tarafından yürütülen dijital telsiz projesinde kriptolu dijital telsiz kullanan diğer kuruluşlarla
kriptolu ortamda haberleşmenin yapılabilir olmasına yönelik ihtiyaçların dikkate alınmasına,
Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince EİMZA ile imzalanmıştır.
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11. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yürütülen eİçişleri Projesinde yeni bir yol haritası
hazırlanmasına, bu kapsamda;
11.1. Eİçişleri Yazılımının akıllı telefon ve tablet PC’lerde de kullanılabilecek bir sürümünün
yapılmasına,
11.2. Uygulamanın vatandaşlara yönelik boyutlarının geliştirilmesine ve uygulamaya konulmasına,
11.3. Yönetici durumundaki kullanıcılar olan mülki idare amirlerine ağ üzerinde haberleşme veri
alışverişine de imkan sağlayacak tablet PC teminine,
11.4. PC, yazıcı, tarayıcı vb cihazların bir takvime bağlanarak yenilenmesine ve güncel
tutulmasına,
11.5. Kullanıcılara yönelik olarak her yıl ilkbahar ve sonbahar olmak üzere 2 dönem programı
düzenlenmesine,
11.6. Bakanlık merkezde ağ ve enerji yedekleme altyapılarının yenilenerek güvenlik ve hız
bakımından sorun oluşturmayacak bir düzeye çıkarılmasına ve bu kapsamda haberleşme
ihtiyaçlarının ortak ağ üzerinden yapılmasını sağlayan çalışma yapılmasına,
11.7. Bilgi İşlem Dairesi bünyesinde bilişim alanında Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin
Bakanlığımızda uygulanabilmesi için ARGE birimi oluşturulmasına,
11.8. TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sisteminin eİçişleri Projesine uygulanmasına, mevcut
kullanılan ve üretilecek yazılımların birbirleri arasında veri paylaşımı için protokollerin
belirlenmesine,
11.9. Kalkınma Bakanlığı eYazışma Projesi kurallar setinin, pilot uygulama birimlerinden biri
olan eİçişleri Doküman Yönetim Sistemine uygulanmasına,
11.10.eİçişleri Projesi Doküman Yönetim Sisteminde üretilen ya da başka bir eDevlet
uygulamasında üretilip, eİçişleri Projesinde işlem görecek olan gizli ya da daha üst düzeyde
gizlilik derecesi ile düzenlenmiş evrakların güvenle ilgili birime/personele gönderilebilmesini ve
işlem yapılabilmesini sağlayacak olan HSM (Hardware Security Module) donanımları ve ilgili
yazılımlar bakım/onarım/yazılım güncellemesi/firmware güncellemesi/eposta&telefon desteği ve
yerinde destek hizmeti yapılmasına,
11.11.Bir belgenin elektronik imzasının doğruluğunu ve geçerliliğini belirleyen kodun, TÜBİTAK
eİmza sürüm2 (API v2) ile yeniden yazılarak test edilmesine ve sonra gerçek sistemde kullanıma
açılmasına,
11.12.Üst düzey amirlerin önemli evrak durumlarının, vatandaşların ortak kullanımına açık olan
bilgi edinme, insan hakları gibi başvuru dilekçe durumlarının, bakanlık personeline önemli bazı
duyuruların cep telefonlarına SMS ile bildirilmesine ve SMS üzerinden iletilen sayısal imza ile şifre
yenileme işleminin yapılmasına, karar verilmiştir.
Tensiplerinize arz ederim.

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince EİMZA ile imzalanmıştır.
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İlhan URAN
Daire Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
16/12/2011
Dr.Hasan CANPOLAT
Vali
Müsteşar Yardımcısı
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Osman GÜNEŞ
Vali
Müsteşar
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