
Kamu ve özel sektördeki bilgi işlem merkezlerini (BİM) tanıttığımız sayfalarımızda bu ay 
İçİşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi’ne (BİD) yer veriyoruz. İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü 
önemli BT projelerini, teknolojik altyapıyı, e-devlet projelerinin gelişimi ve son durumları 
hakkında Bilgi İşlem Başkanı İlhan Uran ile görüştük Uran, bakanlığın merkez birimleri, 
valilik ve kaymakamlıklar ile il özel idarelerinin yürüttüğü iş ve işlemlerin elektronik 
ortamda yapılması ve diğer kamu kurumlarına bilgi paylaşımını sağlamak üzere 5 yıl önce 
başlattığı bir e-dönüşüm projesi olan e-İçişleri Projesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Bilgi İşlem Dairesi, e-İçişleri (e-Bakanlık), İl Envanter Modernizasyonu (İLEMOD) ve 
İnternet Sayfaları Yönetimi  (ISAY) olmak üzere 3 ana başlıkta toplanabilen önemli projeler 
yürütüyor. 

e-İçişleri Projesi’yle, 1 Ocak 2010’de merkez birimler, bütün valilik, kaymakamlık ve özel 
idarelerde kâğıdın yanı sıra e-yazışma yapılıyor. Günlük 30 bin personelin veri girdiği 
ve saniyede 600 işlem yapıldığı e-İçişleri Projesi’nde şimdilik 25.435 personelden ve 
15.269 personele e-imzaları dağıtıldı. 2011’de proje kapsamında tüm evraklarda e-imza 
kullanılacak.

Kâğıtsız ofise geçilmesiyle artık evraklar zaman kaybı ve kâğıt israfı olmadan gerekli 
yerlere iletiliyor, evrak akışı daha hızlı ve seri bir şekilde işliyor. Öte yandan Bakanlık 
evrakları e-Arşiv Projesi’yle taranıp otomatik olarak arşivleniyor. 

Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde Mayıs 2010’da başlattığı e-Yerel Yönetim (Mali 
Yaşam Döngüsü) ağırlık verecek. 11 yazılımcı ve 2 danışmanla gerçekleştirmeye çalıştığı 
projeyi, 2012’de uygulamaya alınmayı planlıyor. 
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e- İçişleri Projesi ile kâğıtsız ofis
Yaklaşık bir yıldır kâğıdın yanı sıra e-yazışma yapan İçişleri Bakanlığı, 2011’de proje kapsamında tüm evraklarda 
e-imza kullanacak. Mayıs 2010’da başlatılan e-Yerel Yönetim projesi ise, 2012’de uygulamaya alınacak. 

Aslıhan Bozkurt
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-İçişleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın (BİD) kısa bir tarihini alabilir miyiz? 
BİD ne zaman kuruldu, bugüne kadar ne gibi yapısal gelişme ve değişiklikler yaşadı? 
 
Başkanlığımız 30 Kasım 2000’de kuruldu. 5 Mayıs 2004’te gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda 
yapılanması değiştirildi ve dört ayrı şube şeklinde faaliyetlerini sürdürmeye başladı. 2 Nisan 
2010’da şube sayısı altıya çıkarılarak daha etkili bir yönetim yapısı oluşturuldu. 
 
-Bilgi İşlem Dairesi’ndeki (BİD) donanım/yazılım ve görevli elemanlara ilişkin bilgi verir 
misiniz?

Başkanlığımız, yürütmekle mükellef olduğu işler için Yazılım; Sistem; İnternet Yayın; Yazılım ve 
Sistem Danışmanlığı; Destek ve Test gurupları şeklinde yeterince teknik ve idari personele sahip. 
Söz konusu personel sayısı, ihtiyaca göre Bakanlığın diğer birimlerinden ve hizmet alımı yolu ile 
dışarıdan kendi alanlarında uzman eleman temin edilerek arttırılabiliyor. Ayrıca çok dinamik bir 
yapıya sahip bilgi teknolojileri alanındaki değişmelere uyumlu olarak Başkanlık içinde ve dışında 
yürütülen eğitimler aracılığıyla donanımlı kalmaları için her türlü tedbiri alıyor.

Yürüttüğümüz projelerde kullanılan cihaz ve donanımlar, üst düzey sistemler olup güvenliği 
dünya standartlarında. Her türlü yeni teknoloji kullanılıp test ediliyor. İhtiyaca göre yeni çözümler 
araştırılıp standartlara ve teknolojiye yetişebilmek için gerekli değişiklikler yapılıyor.

Daire Başkanı İlhan Uran
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-İçişleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi  (BİD) olarak hangi projeleri yürütüyorsunuz?

Bilgi İşlem Dairesi olarak yürüttüğümüz önemli BT projelerini, e-İçişleri (e-Bakanlık) Projesi, İl 
Envanter Modernizasyonu (İLEMOD) Projesi ve İnternet Sayfaları Yönetimi  (ISAY) Projesi olmak 
üzere 3 ana başlıkta toplayabiliriz. 

1. e-İçişleri (e-Bakanlık) Projesi

e-İçişleri Projesi, Bilgi Toplumu Stratejisi (BTS) ve Eki Eylem Planı dokümanında  “İçişleri 
Bakanlığı tarafından kurumsal uygulamaların e-dönüşümünün sağlanmasına yönelik e-Bakanlık 
Projesi” olarak yer alıyor. Bu, Bakanlığımız merkez birimlerinin, bütün valilik, kaymakamlık ve il 
özel idarelerinin iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak üzere başlatılan bir 
e dönüşüm projesidir.

Projeyle, Bakanlığa bağlı bütün birimlerin (merkez birimleri, valilikler, il özel idareleri, 
kaymakamlıklar);
• Kamu hizmetleri yönünden; hizmetlerin daha hızlı, kaliteli ve düşük maliyetle sunulması,
• Vatandaşa hizmet yönünden; işlemlerde hız sağlanması, zamandan ve mekândan bağımsız 
işlem yapılabilmesi,
• Genel anlamda; açık ve şeffaf olarak bilginin paylaşılması amaçlanıyor.

e-İçişleri, Aralık 2010’da tüm illerde, 2011’de tüm evraklar e-imzalı  
Proje, ihtiyaç belirleme ve şartname hazırlıklarının ardından 2005 Mayıs’ında açık ihale yöntemiyle 
ihale edildi. 2006 Eylül ayında ortak modüller pilot uygulamaya alındı fakat firma tarafından 
gerçekleştirilen uygulamalar istenen zamanda ve kalitede tamamlanamaması üzerine 2007’de 
ihale fesih edildi. Proje, 2008’den itibaren hizmet alımı çerçevesinde temin edilen uzman personel 
ile gerçekleştirilmiş olup halen aynı yöntemle geliştirilmesi ve bakımı devam ediyor. 

1 Ocak 2010’de merkez birimleri, bütün 
valilik, kaymakamlık ve özel idarelerinde 
kâğıt ortamının yanı sıra elektronik 
yazışmaya başlandı. Uygulamanın 
başarılı yürümesi neticesinde Eylül 
ayında Bakanlık merkez birimleri, 11 il, 
bağlı ilçeleri ve özel idarelerle kâğıtsız 
ortamda yazışma yapılıyor. Aralık ayı 
itibariyle bütün illerde uygulamaya 
başlatılacak. Bu çalışmalara 
paralel olarak sürdürülen, valilik ve 
kaymakamlık birimleri Kuruluş, Görev 
ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik 
çalışmalarıyla hukuki altyapı ve valilik 
bünyesinde kurulacak bilgi işlem şube 
müdürlükleri aracılığıyla projenin 
yerelde de sahiplenilmesi sağlanacak.       
143 modülden oluşan e-İçişleri 

Projesi’nde bugün toplam 119 modül uygulamaya alındı. Modüllerden 72’si 2009 da, 47’si Kasım 
2010 itibariyle uygulamaya konuldu. Kalan modüllerden 6 modül 2010 bitmeden, ağırlıklı olarak 
İl Özel İdare Mali Yaşam Döngüsü modüllerinden oluşan 18 modül de 2011’de tamamlanacak. 
Modül sayısı, birimlerin ihtiyaçları ya da mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler 
doğrultusunda değişirken buna ilişkin analizler yapıldıktan sonra uygulamaya alınıyor. Böylece 
günün ihtiyaçlarına göre yaşayan bir sistem hedefleniyor.  
Günlük 30 bin personelin giriş yaptığı ve saniyede 600 işlem yapılan e-İçişleri Projesi’nde önemli 
bir yer tutan veri güvenliği ve iş sürekliği sisteminin temini için fizibilite çalışmaları devam ediyor. 
Fizibilite çalışması 2010 sonuna kadar tamamlanıp 2011’de sistem temin edilerek faaliyete 
geçirilmesi hedefleniyor. Bu sistem ile İçişleri Bakanlığı’nın e-ortamda yürütülen işlerinin 
sürekliliğinin sağlanması için bilişim altyapısına ait sistemlerin İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi 
mevkiinde kurulacak Felaket Kurtarma Merkezi’nde yedeklerinin oluşturulması amaçlanıyor. 
Projenin merkez ve taşra birimlerinde hızlı ve sorunsuz kullanılabilmesi için ağ altyapısı 
güçlendirme ve personelin donanım ihtiyacının giderilmesi çalışmaları 2009’da başlatıldı. Öncelikli 
olarak kişisel bilgisayar ihtiyaçları karşılandı sonra yazıcı ve tarayıcı eksiklikleri tamamlandı. 
Altyapıya ilişkin İnternet çıkışı, altyapı kablolama v.b. diğer eksikliklerin tamamlanması 
çalışmaları sürdürülüyor. 
5070 Sayılı E-İmza Kanunu gereğince elektronik ortamda yapılan işlemlerin yasal zemine 
oturtulması için TÜBİTAK_UEKAE’den e-İmza teminine başlandı, 25.435 personel için e-İmza 
talebinde bulunuldu ve 15.269 personele bu e-imzalar dağıtıldı. 
E-İçişleri Projesi’ne kaydedilen günde ortalama 55 bin evrakın, 7 bini e-imzalı olmak üzere 
ortalama 10 bini e-İçişleri Projesinde üretiliyor. Bugün itibariyle Bakanlık Merkez Birimlerinde, 
56 il, bağlı ilçeleri ve il özel idarelerinde kâğıtsız ofise geçiş gerçekleştirildi. 2011’de sistemde 
üretilen bütün evrakların e-imzalı olarak üretilmesi sağlanacak. 
Projede geliştirilen Doküman Yönetim Sistemi ve diğer modüllerin e-imza ile başarılı bir şekilde 
uygulamasıyla diğer kamu kurumlardan bu uygulamanın kendilerine transferi talebi geldi. Bu 
kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gerçekleştirilen transfer Türkiye’de iki 
Bakanlığın e-ortamda yazışmasına ilk örnek oluşturdu. Ayrıca Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü ile de protokoller yapıldı.
 
İçişleri’nin vatandaşa dönük yüzü
Projenin vatandaşa dönük yüzünde ‘Tek Adımda Hizmet’ ve Yardım Masası gibi iki önemli hizmet 
bulunuyor.  ‘Tek Adımda Hizmet Büroları’; İnternet erişimi olan herhangi bir bilgisayardan; bilgi 
edinme başvurularını; insan hakları ile ilgili şikâyetlerini; e-dilekçe ile müracaatlarını; e-randevu 
ile randevu taleplerini doğrudan gerçekleştirebiliyor. Başvuru Takip Hizmetleri ile; Şehit Yakınları 
ve Gazilerin İş İstihdamı, Yeşil Kart Başvuru Takibi, Özürlü/Yaşlı/Muhtaçlık Başvuru Takibi, Muhtaç 
Asker Ailesi Başvuru Takibi, Muhtaç Memur Yakınları Başvuru Takibi, Dul ve Yetim Muhtaçlık 
Başvurusu Takibi İnternet’ten yapılabiliyor.

Proje gereği oluşturulan ‘Tek Adımda Hizmet Büroları’; yeşil kart, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma vakfı yardımları, asker ailelerine sağlık cüzdanı verilmesi, yaşlılık ve sakatlık aylığı 
bağlanması ile muhtaçlık belgesi düzenlenmesi ve sair işlemlerinde ilk başvuru ve vize sürecinin 
basitleştirilmesi, hızlandırılması ve vatandaş üzerindeki yükün kaldırılmasını amaçlıyor. 

Valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde kurul bürolarına başvuran vatandaşlardan istenen 
belgelerin elektronik olarak sorgulanmasını sağlamak, vatandaşın kurumlar arasında zaman 
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kaybetmesini engellemek için ilgili toplam 9 kurumla ayrı ayrı protokol imzalanarak web servisi 
ile gerekli bilgilerin alınması sağlandı. Bu kurumları şöyle sıralayabiliriz: 
• Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (servis açıldı)
• Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
• SGK Genel Müdürlüğü 
• Emniyet Genel Müdürlüğü
• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (servis açıldı)
• Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu
• Gelir İdaresi Başkanlığı
• Sağlık Bakanlığı (servis açıldı)
• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (servis açıldı)

Kullanıcılardan gelen ve yaklaşık yüzde 25 iş yükünü oluşturan yeni istekler, ‘Yardım Masası’nda 
öncelikli olarak yerine getiriliyor. e-İçişleri Yardım Masası,  sadece 2010 yılında 958 bildirim, 
12.330 e-posta, 17.831 telefon çağrısı aldı ve bunlar büyük oranda karşılandı. ‘Yardım Masası’ 
faaliyetlerinin en modern yöntemlerle devamına önem veriyoruz ve bu yöndeki araştırma 
geliştirme çalışmalarımız sürüyor.  
e-İçişleri Projesi’nin başlangıcından itibaren stratejik, taktik ve operasyonel düzeyde eğitim 
faaliyetleri gerçekleştirildi ve bu güne kadar 36.960 kişiye eğitim verildi. Bu bağlamda projenin 
uygulamaya başlatıldığı 2010’da, farkındalık oluşturmak ve uygulamaya dönük olarak bütün 
kaymakamlar, proje sorumlusu vali yardımcıları, il özel idaresi genel sekreterleri eğitime alındı. 
Valilik ve il özel idare proje sorumluları ise bu program kapsamında daha çok uygulamaya 

yönelik bir program gerçekleştirildi. Eğiticilerin eğiticisi olan proje sorumluları Bakanlığımızın 
belirlediği bir program dahilinde Haziran-Temmuz 2010’da bu eğitimlerdeki edinimlerini bütün 
taşra kullanıcılarına ve uygulamalı olarak aktardılar. 
Gelişen ihtiyaçlar ve üretilen yeni modüller uygulamaya alınmadan önce örneğin Ekim ayında 
yaklaşık 400 il özel idare personeline il özel idareleri mali yaşam döngüsü için geliştirilen 14 yeni 
modül tanıtıldı. 
Modül geliştirmeye başlamadan önce uzman personel aracılığıyla ve yerinde analizlere, geliştirilen 
modüller tanıtılarak uygulamaya alınmasına önem veriyoruz. Bu bağlamda bundan sonra da 
ihtiyaç duyulan eğitimlere devam ederek e-İçişleri Projesi’nin ve Bakanlığın ihtiyacı olan diğer 
bilişim projelerinin uygulamadaki başarısı artırılacak. Böylece dünyanın ve ülkemizin bu noktada 
nasıl bir süreç yaşadığı hususunda ipuçları verilerek, değişimin dışında kalmamak hatta yönetmek 
açısından Mülki İdare Amirlerinin ve Bakanlık çalışanlarının bu noktada bilgilendirilmesine devam 
edilecek.

2. İl Envanter Modernizasyonu (İLEMOD) Projesi 

996’da elektronik ortama aktarma çalışmaları başlayan İLEMOD Projesi ile, 1998’da on ilde 
tablolar oluşturuldu, 1999 – 2000 ise bütün Türkiye’ye yaygınlaştırıldı. 2001’de İnternet ortamına 
taşınarak, sayısallaştırıldı ve 10 yıl geriye dönük olarak veriler girildi. 2006’da Devlet Planlama 

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş’in açılış konuşması 5 Nisan – 8 Mayıs 2010 tarihleri arasında Antalya’da 162 proje sorumlusu da-
hil toplam 1.299 personele 3’er gün süre ile bilgisayarlı sınıflarda e-İçişleri 

Projesi kapsamındaki modüllerin kullanımına ilişkin eğitim verildi.
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Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Stratejisi KYM-80 kodu ve “İl Envanteri Sisteminin Geliştirilmesi ve 
Karar Destek Sistemi” ismi ile yer aldı. 
 
Proje, yönetici, yatırımcı ve araştırmacıların karar almalarında etkinlik sağlamak için güncel bilgi 
ihtiyacını karşılamak; planlama çalışmalarına yön vermek; ilde yatırım yapacak olan girişimcilere 
ışık tutmak; üniversite, basın ve medyadaki araştırmacılara bilgi sunmak; il, ilçe ve köylerin 
yatırım  durumlarını bilgisayar ortamında takip etmek ile İllerdeki Planlama ve Koordinasyon 
Müdürlükleri’nin iş ve işlemlerini bilgisayar ortamında değerlendirmesini amaçlıyor. 
 
 2008 öncesinde İLEMOD çalışmalarında sağlıklı veri üretilmesi ve üretilen verilerin Yönetici Karar 
Destek Mekanizmasını destekleyecek boyutunda büyük sıkıntı görüldü. Bu eksiklikleri gidermek 
üzere yeni bir teknik şartname hazırlandı, ihalenin teknik nedenlerle yapılamaması sonucunda 
İLEMOD Projesi’nin durumu hakkında TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE Yazılım ve Veri Mühendisliği 
Bölümü (G222) birimi ile 2009-2010 yıllarında yapılan çalışmalar sonucunda mevcut DPT eylem 
planını üç ayaktan oluşan bir teklif ortaya çıktı. Bu çerçevede TÜİK ve DPT’ye roller verildi, İçişleri 
Bakanlığı sorumluluğuna ise KYM-80A- Mülki İdare Amiri Analitik Karar Destek Sistemi Projesi 
kısmı öngörüldü. Halen TÜBİTAK ile görüşmelerde İçişleri Bakanlığı sorumluluğundaki kısmın 
gerçekleştirilmesinin uygulanabilirliğine yönelik daha çok uygulamaya dönük bir çalışmanın 
başlanması aşamasına gelindi.
e-İçişleri Projesi kapsamında işlevsel bir üst bilgi yönetim sisteminin kurulması çok gerekli 
görülüyor ve bu konuda titizlikle yürütülen çalışmalarda 2011’somut gelişmeler bekleniyor. 

İLEMOD Projesi’nin durumu hakkında TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE Yazılım ve Veri Mühendisliği 
Bölümü (G222) birimi ile 2009-2010 yıllarında yapılan çalışmalar sonucu alınan raporda belirtilen 
KYM-80A- Mülki İdare Amiri Analitik Karar Destek Sistemi Projesi önerisi doğrultusunda 2011 
yılında somut adımlar atılması öngörülmektedir.

3.İnternet Sayfaları Yönetimi  (ISAY) Projesi

İnternet Sayfaları Yönetimi (İSAY), İnternet arayüzüyle yönetilen, hazır tasarımlar arasından 
kullanıcının istediğini seçip birimine ait hazır menü kalemlerine içerik girerek kendi İnternet 
sitesini oluşturabildiği bir yazılım. Proje, İçişleri Bakanlığı’nın, İnternet sitesi ihtiyacı olan merkez 
birim, valilik, kaymakamlık ve il özel idarelerinin site hazırlanmasını kolaylaştırıcı yazılım ve 
faaliyetlerini birleştirme amacı güden yazılım ve sunucu bileşenleri bütünü. 

Gerek Bakanlığın resmi İnternet sitesi (www.icisleri.gov.tr),  gerekse yoğun istekte bulunan 
taşra teşkilatına ait web ihtiyaçlarını karşılamak için ayrı ayrı tasarım ve yazılım hazırlamanın 
yarattığı zaman kaybını ortadan kaldırma amacıyla; tasarım eklenebilen, renk düzenleri üzerinde 
çalışılabilen, çok basit şekilde içeriği oluşturulup, yönetilebilen, ilgili sitelerin profesyonel bir 
görüntü ve içeriğe sahip olabilmesi için İSAY Projesi gerçekleştirildi. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nca sağlanan bu hizmet, İçişleri Bakanlığı kapsamında 524 kurum 
ve 736 kullanıcı tarafından kullanılıyor. 

- Dairenizin uluslar arası kurumlarla iletişimi/ ortak yürüttüğü projeler var mı?

Bakanlığımızda yürütülen bilişim projeleri Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ilerleme raporlarında 
öngörülen çalışmalar esas alınarak yürütülüyor. Böylece altyapı uyumluluğu sağlanırken 

2008- 2010 arasında gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen İSAY 
kurum kayıt sayıları 

entegrasyona yönelik adımlar atılıyor. Mevcut çalışmalar yeni meyve vermeye başlarken bir 
sonraki adımda ortak projeler yürütülmesi kaçınılmaz görünüyor. 

-İçişleri Bakanlığı’nın çalışmalarında teknolojiden yararlanması ne gibi değişiklikler/
kolaylıklar getirdi?
 
-e- İçişleri Projesi ile gelen en önemli değişiklik, kâğıtsız ofise geçilmesi oldu. Bu şekilde evraklar 
zaman kaybı ve kâğıt israfı olmadan gerekli yerlere teslim ediliyor. Evrak akışı daha hızlı ve seri 
bir şekilde işliyor. Ayrıca Bakanlık evrakları e-Arşiv Projesi ile geçmişe yönelik olarak tarandı ve 
şu anda sistemde üretilen evraklar otomatik olarak arşiv oluşturuyor. 

Projede halen yer alan raporlama teknikleri ve ihtiyaca göre yapılacak geliştirmeler ile Bakanlık 
politikalarının belirlenmesinde raporlama yapma imkânı sunacak. Sağlıklı verilere dayalı bu tür 
çalışmalar, İçişleri Bakanlığı’nın faaliyet alanlarında isabetli kararlar alınmasına ve uygulamalar 
geliştirilmesine katkı sağlayacak. 
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Ayrıca mevcut işletmeye alınan modüllerin bakım ve idamesi yapılacak, diğer e-Devlet  projeleri 
ile entegrasyon sağlanacak, mobil imza, SMS ile bilgilendirme hizmetleri devreye alınacak, 
projenin iş sürekliliği ve veri yedeklemesi  projesi gerçekleştirilecek.

-Bakanlığın önümüzdeki yıllarda gündeme getireceği önemli bilişim projeleri var mı? 
Söz konusu projeler hakkında bilgi verir misiniz?

-Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde mevcut projeleri geliştirip sürdürmenin yanı ğiz. sıra 
e-Yerel Yönetim (Mali Yaşam Döngüsü) projesine ağırlık vereceğiz. e-Yerel Yönetim (Mali Yaşam 
Döngüsü) Projesi’nin ön hazırlık ve fizibilite çalışmaları Maliye Bakanlığı’nın katkılarıyla Mayıs 
2010’da başladı. Projenin Bakanlığa faydalarını daha iyi görebilmek için Kontrolörler aracılığıyla 
bir inceleme yapıldı ve Mali Yaşam Döngüsü’nün Bakanlığın iş ve işlemlerinde büyük kolaylık 
sağlayacağı ve Bakanlığımıza tasarruf getireceği anlaşıldı. Kasım ayı itibariyle 11 yazılımcı ve 2 
danışman ile gerçekleştirilmesine başlanan projenin 2012’de uygulamaya alınması planlanıyor. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu gereğince, tüm kamu kuruluşları, stratejik plan ve 
performans esaslı bütçeleme hazırlamak zorunda. e-İçişleri Projesi kapsamında il özel idareleri 
için geliştirilen kurumsal otomasyon uygulamalarının 5018  Mali Yaşam Döngüsü kapsamında 
bir bütün olarak ele alınması bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. e-Yerel Yönetim Projesi olarak 
adlandırdığımız bu proje, il özel idarelerinin iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesinin 
sağlanması amacıyla geliştirilecek bir proje. e-Yerel Yönetim Projesi e-İçişleri Projesi’nin evrak, 
yetki, teşkilat vb. uygulamalarını entegre biçimde kullanacak. E-İçişleri’nin altyapısını kullanacağı 
proje kapsamında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri ile Maliye 
Bakanlığı işbirliği yapacak. Tüm il özel idare birimleri, e-Yerel Yönetim projesine erişecek, 
sistemin tanımladığı yetki tanımları çerçevesinde kullanıcılar, kendi iş ve işlemlerini e-ortamda 
gerçekleştirebilecek. Web bazlı çalışacak olan sistem, tüm iş akışlarında e-imzanın kullanılmasını 
öngörüyor.
 
-BİD’lerin e-Dönüşüm Türkiye Projesi’ndeki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

-e-Devlete geçiş için İçişleri Bakanlığı’nın e-İçişleri, Adalet Bakanlığı’nın UYAP, SYDGM’nin 
SOYBİS, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün  MERNİS, KPS, AKS gibi üretip işletime 
açtığı birçok proje bulunuyor. Bu projeler, Türkiye’nin e-Devlete geçiş sürecine büyük ölçüde 
katkı sağladı.  

-Bilişim sektörüne vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

-DPT, 2006-2010 yıllarını kapsayan “Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı” yayınladı. Türkiye’deki 
bilişim sektörü, bu eylem planında yayınlanan projelerin uygulanmasında yazılım ve donanım 
boyutuyla en son teknolojilerin ülke yararına kullanılması noktasında değerli katkılarını arttırarak 
devam ettirmeli. Projelerin ülke genelinde ortak platformlarda yapılması halinde, “tek kaynak- 
tek çözüm” sistemi kullanılarak ortak çalışmalarda bir farkındalık sağlanır. Bu sayede özel sektör 
de kamu sektörü de bilişim projelerindeki mükerrerlikten kurtularak, iş paylaşımını sağlayacak 
bilişim sektöründe göreceli kullanıcı durumundan üretici ve hatta daha fazla ihracat yapan bir 
konuma gelinebilir.

İSAY’a kayıtlı kurumların  il, ilçe, birim ve özel idareler bazında dağılımı

İnternet Şubesi
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