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DPT, bilgi sistemlerinde 

e - i m z a 
entegrasyonunu sağlayacak

Bu yıl e-imzalı e-belge yönetim sistemini kullanıma açan, yıl sonuna kadar bilgi haritası 

oluşturup çalışanlarının bilişim yetkinlikleri ve bilgiye dayalı hizmetlerini artıracak olan 

Müsteşarlık, bilgi sistemlerinde e-imza ve m-imza entegrasyonunu da gerçekleştirecek. 

Aslıhan Bozkurt

K
Kamu ve özel sektördeki bilgi 
işlem merkezlerini (BİM) 
tanıttığımız sayfalarımızda bu ay 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 

Yönetim Bilgi Merkezi Daire Başkanlığı’na 
(YBMDB) yer veriyoruz. Ülkemizin bilgi 
toplumuna dönüşümünde aktif rol alan 
DPT’nin çalışmalarında kullandığı bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), yürütülen BT 
projeleri, merkezin teknolojik altyapısına ilişkin YBM Daire Başkanı Hakan Demirtel 
ile bir söyleşi gerçekleştirdik.  

50. yılını kutlayan DPT’de, 22 kişinin çalıştığı YBMDB, 8 ana hizmet biriminden biri. 
Başkanlıkta son yıllarda insan kaynağı konusunda dış kaynak kullanımı gündeme 
geldi ve bilişim alanında bazı profesyonel hizmetlerin dış kaynaklardan temin 
edilmesi uygulaması başlatıldı.

2010 sonunda sunucularının yüzde 60’ını sanal ortama taşıyan DPT, bazı güvenlik 
cihazları ve özel amaçlı sunucular dışındaki tüm sunucularını 2011’de sanal ortamda 
çalıştıracak. Müsteşarlık, hizmetlerini yürütürken açık kaynak kodlu projeleri de 
önemli birer alternatif olarak düşünüyor ve uyguluyor.

2011’in başında güvenli e-imza entegrasyonu yapılan EBYS’yi kullanıma açan DPT’de 
kurum içi ve dışı tüm yazışmalar tamamen elektronik ortamda yürütülürken, kamu 
kurumları arasında tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek bir belge alış 
verişi pilot projesi, yakında hayata geçirilecek. 

Bu yıl sonuna kadar bilgi haritası oluşturup çalışanlarının bilişim yetkinlikleri ile 
bilgi ve bilgiye dayalı hizmet sistemlerinin sayısını artıracak olan Müsteşarlık, bilgi 
sistemlerinde e-imza entegrasyonunu da gerçekleştirilecek. 

Özellikle e-imza ve m- imza entegrasyonlarının artmasıyla mobil araçlar üzerinden 
hizmetlere erişilmesinin daha esnek ve verimli bir çalışma ortamı sağlayacağını 
düşünen YBM Daire Başkanı Demirtel, BİM’lerin e-dönüşümdeki rollerini pekiştirici 
mevzuatın geliştirilmesini önemini bir gereklilik olarak görüyor. 
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- Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 
Yönetim Bilgi Merkezi Daire 
Başkanlığı’nın kısa bir tarihini alabilir 
miyiz? Başkanlık ne zaman kuruldu, 
bugüne kadar ne gibi yapısal gelişme 
ve değişiklikler yaşadı? Başkanlığın 
kurumdaki konumu nedir?

-Bilindiği üzere Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 
-Bilindiği üzere Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 
Müsteşarlığı 1960 yılında kuruldu. Bildiğim 
kadarıyla Müsteşarlığa ilk bilgisayarın giriş yılı, 
1982. Bilgi işlem hizmetlerinin organizasyonel 
yapı içinde ilk kez yer aldığı tarih ise 20 Temmuz 
1988. Söz konusu tarihte “Müsteşarlık Bilgi 
İşlem Grubu” adı ile doğrudan Müsteşarlık 
makamına bağlı bir grup başkanlığı kurularak 
bilgi işlem faaliyetleri kurumsallaştırıldı. 
1991’de bir süre Genel Sekreterlik altında 
faaliyet gösteren Grup Başkanlığı,  1994’te çıkan 
ve DPT’nin kuruluş ve görevlerini düzenleyen 
540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 
ile 8 ana hizmet biriminden biri olarak Yönetim 
Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı (YBMDB) adını 
aldı.  Halen yürürlükte olan 540 sayılı KHK’nin 
17’nci maddesinde Dairemizin görevleri şu 
şekilde belirtiliyor:
• Ekonomik, sosyal ve kültürel politikaları ve 
hedefleri belirlemekte hükümete müşavirlik 
görevinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi 
amacıyla dünyadaki ekonomik, sosyal ve 
kültürel oluşum ve gelişimleri ile ilgili bilgileri 
anında almak, değerlendirmek, yetkililerin ve 
kamuoyunun bilgisine sunmak, arşivlemek; 
• Kalkınma planları ve yıllık programların 
ekonomik, sosyal ve kültürel politika ve 
hedeflerinin belirlenmesi için gerekli bilgileri 
ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlamak, 
bu bilgileri kullanıcılara sunmak, Müsteşarlık 
bilgisayar sistemlerinin etkin olarak 
kullanılması için gerekli tedbirleri almak.

-Yönetim Bilgi Merkezi’ndeki 
donanım/yazılım ve görevli 
elemanlara ilişkin bilgi verir misiniz? 
Merkezde kaç kişi görev yapıyor?

-Dairemizde Sistem ve Bilgi Güvenliği, Proje 
Yönetimi, Veri Tabanı Yönetimi, Uygulama 
Geliştirme, İçerik ve Süreç Yönetimi, Teknik 
Destek gruplarında toplam 22 kişi çalışıyor. 
Bu insan kaynağına ek olarak son yıllarda 
insan kaynağı konusunda dış kaynak kullanımı 
gündeme geldi ve bilişim alanında bazı 
profesyonel hizmetlerin dış kaynaklardan 
temin edilmesi uygulaması başlatıldı. 

- DPT Yönetim Bilgi Merkezi Daire 
Başkanlığı olarak hangi projeleri 
yürütüyorsunuz?

-Müsteşarlığımızın çok çeşitli alanlarda faaliyet 
göstermesi nedeniyle halen kullanılmakta olan 
pek çok bilgi sistemi bulunuyor ve bunlarla ilgili 
geliştirme faaliyetleri yürütülüyor. Kullanılan 
ve yeni işlevler eklenerek geliştirilen bazı bilgi 
sistemlerimizi sizinle paylaşmaya çalışayım. 

Kamu Yatırımları Projesi, Yatırım Programı 
kapsamındaki projelerinin izlenmesi amacıyla 
geliştirildi. Yatırım projelerinin temel bilgileri, 
amacı, hedefi, ödenek bilgileri, gerçekleşen 
harcamalar, proje geliştirme sürecinde 
Müsteşarlığımıza iletilmesi gerekli diğer 
bilgiler (resim, film, tablo vs.) proje sahibi kamu 
kurum ve kuruluşlarınca sisteme aktarılıyor. 
Bilgi sistemindeki bu veriler, iş zekası raporları 
ile raporlanıyor. Ayrıca Müsteşarlığımız görev 
alanında bulunan yatırım bütçesi hazırlık 
çalışmalarına yönelik uygulamalarımız var. 
Geliştirilmekte olan diğer bir projemiz, AB 
tarafından ülkemize sağlanan fonların genel 
çerçevesini çizen Katılım Öncesi Mali İşbirliği 
Aracının (Instrument for Pre-Accession 
Assistance-IPA) Bölgesel Kalkınma (Regional 
Development) ve İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi (Human Resources Development) 
bileşenleri kapsamında finanse edilen 
operasyon/projelerin izlenmesi amacıyla 
geliştirilen Ortak İzleme Bilgi Sistemi. Bilgi 
sistemi DPT, 4 Bakanlık (Ulaştırma, Sanayi ve 
Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Çevre 
ve Orman) ve faydalanıcı kuruluşlar tarafından 
kullanılıyor.
Yıllık Programların izlenmesi ve 

değerlendirilmesine yönelik olarak geliştirilmiş 
bir bilgi sistemimiz bulunuyor. Gelişmelere 
ilişkin bilgiler Eylem Planında görevlendirilen 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
İnternet ortamında giriliyor. Girilen bilgiler 
Müsteşarlıkça incelenip nihai değerlendirmeler 
sistem üzerine işleniyor. 
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) aylık 
olarak alınan Türkiye’nin ithalat ve ihracat 
verileri, her ay sisteme aktarılarak kurum 
kullanıcılarının bilgi ve analiz ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde web tabanlı uygulama 
yardımıyla çeşitli şekillerde (sektörel, isic3, 
gtip, ülke, vb.) raporlanıyor.
Müsteşarlığımız tarafından üniversite ve 
kamu kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekli 
araştırma altyapıları ile araştırmacı insan gücü 
yetiştirme programlarına destek sağlanıyor. 
Müsteşarlık tarafından desteklenen teknoloji 
ve araştırma projelerine ait bilgilerin elektronik 
ortamda yönetilmesine katkı sağlamak 
amacıyla bir izleme sistemi geliştirildi. Web 
tabanlı olan bu uygulama ile proje girişleri ve 
uzmanlar tarafından izleme/değerlendirilme 
süreci sistem üzerinden yapılıyor.
Dairemizde geliştirilen diğer bir bilgi sistemi 
de Kalkınma Ajansları İzleme Sistemi. 
Kalkınma ajanslarına ait bilgilerinin (kalkınma 
ajanslarının genel bilgileri, mali destek 
programı ve ödenek aktarım bilgileri, faaliyet 
bilgileri) ortak bir havuzda toplanarak güncel 
olarak izlenebilmesini sağlamak üzere 
geliştirilen sistem, kalkınma ajansları ve DPT 
uzmanlarınca kullanılıyor.
Ayrıca Müsteşarlığımızın genel koordinatör 
olarak görevlendirildiği İstanbul Uluslararası 
Finans Merkezi (İFM) projesi için İFM Eylem 
Takip Sistemi geliştirildi. Bu amaçla oluşturulan 
strateji ve eylem planında yer alan eylemlerin 
izlenmesine katkı sağlayan sistem, eylemlerde 
görevli kamu kurum ve kuruluşlarınca 
kullanılıyor. Bu arada kurulmakta olan 
yeni bir bilgi paylaşım platformu sayesinde 
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eylem planı kapsamında faaliyet gösteren 
çalışma komiteleri, kendi aralarında ve DPT 
Müsteşarlığıyla bilgi ve belge paylaşımı 
yapılabilecek.

- Yönetim Bilgi Merkezi Daire 
Başkanlığı olarak DPT’nin yürütmekle 
yükümlü olduğu çalışmalara nasıl 
bir katkı veriyorsunuz?

-Müsteşarlıkta bilgi teknolojileri altyapısının 
oluşturulması, ihtiyaç duyulan bilişim 
uygulamaların geliştirilmesi, bilgisayar 
ağının kesintisiz çalışması, sunulan İnternet 
servislerinin devamlılığının sağlanması, 
kullanıcıların bu hizmetlerden sorunsuz 
şekilde yararlanması, çalışanlarımızın ihtiyaç 
duydukları bilgi ve belgelere hızlı, güvenli ve 
güvenilir şekilde erişmelerinin sağlanması gibi 
görevleri yürütüyoruz. 
Bilindiği üzere Müsteşarlığımız, kamu yönetimi 

içinde bilgiye en çok ihtiyaç duyan kurumların 
başında geliyor. Bu nedenle Müsteşarlıkta, 
pek çok ve farklı kaynaktan bilgi edinme ve bu 
bilgileri analiz ederek yorumlama faaliyetleri 
yoğun şekilde yaşanıyor. Bu kapsamda 
geliştirilip kullandığımız birçok bilgi sistemimiz 
var. Bunların bir kısmını bir önceki sorunu 
kapsamında aktarmaya çalıştım. Ayrıca 
Müsteşarlık olarak dünya ölçeğinde faaliyet 
alanlarımızla ilgili elektronik veri tabanlarına 
üyeliklerimiz bulunuyor. Bu kaynaklara 
kesintisiz erişim, kullanıcılarımız için çok 
önemli.
Bunun yanında Müsteşarlıkta yürütülen 
ve birden çok birimi kesen çalışmaların 
daha verimli yapılabilmesine yönelik yatay 
konular, çalışmalarımızın önemli bir kısmını 
oluşturuyor. Bunlara örnek olarak, çeşitli yetki 
seviyelerinde kullanılan arşiv ve belge yönetim 
sistemi, kurum içi ve dışından erişilebilen 
elektronik posta ve takvim yönetimi hizmeti ile 
elektronik belge yönetim sistemlerimizi (EBYS) 

verebiliriz.
2011 yılı başı itibariyle güvenli elektronik imza 
entegrasyonu yapılmış olan EBYS’yi kullanıma 
açtık. Müsteşarımız Kemal Madenoğlu 
tarafından yayınlanan bir genelge ile kurum 
içi ve dışı tüm yazışmalarımız artık tamamen 
elektronik ortamda yürütülüyor. Kurum içinde 
resmi yazışmaya konu tüm işlemler kağıtsız 
ortamda ve e-imzalı olarak gerçekleşirken, 
Kurum dışına çıkacak evraklar tüm iş ve işlemleri 
elektronik ortamda tamamlanmasına rağmen 
kurumlar arası bir entegrasyon olmadığından 
alıcısına gönderilmek üzere kağıda basılmak 
zorunda kalınıyor. Bu konuda da Bilgi Toplumu 
Dairemizin başlattığı bir çalışma ile hazır olan 
kamu kurumları arasında tamamen elektronik 
ortamda gerçekleştirilecek bir belge alış verişi 
pilot projesinin yakın zamanda hayata geçeceğini 
belirtmek isterim. Müsteşarlığımızda EBYS çok 

hızlı bir şekilde kabul gördü, bunda sistemin 
getirdiği belgeye ve söz konusu belgeyle ilgili 
diğer belgelere kolay ulaşmanın ve sürecin 
basitleşmesinin yanı sıra Müsteşarlığımızın 
yeniliklere açık ve iyi eğitimli insan gücünün de 
önemli katkısı olduğunu söyleyebilirim.
Ayrıca Müsteşarlık faaliyetleri ve sonuç 
dokümanlarının kamuoyuna duyurulması 
amacıyla resmi İnternet sitemizin güncel 
ve sürekli erişilebilir olmasını sağlamakla 
da yükümlüyüz. Başkanlığımız tarafından 
Müsteşarlığımız faaliyetleri ile doğrudan ilgili 
15 alan adının yönetimini yapıyor, bu alanlara 
ait olan web siteleri ve uygulamaların yönetimi 
ve barındırma hizmetini veriyoruz. Müsteşarlık 
BT hizmetlerini, 50 sunucu ile yürütüyoruz 
ancak bu sayı artık fiziksel sunucu sayısına 
karşılık gelmiyor. 2010’da üçüncü çeyreğinde 
sunucu sanallaştırma projemizi gerçekleştirdik 
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ve bugün itibariyle sunucularımızın yüzde 
60’ını sanal ortama taşıdık. Birtakım güvenlik 
cihazları ve özel amaçlı sunucular haricinde 
tüm sunucularımızı 2011’de sanal ortamda 
çalıştırmayı hedefliyoruz. 
BT hizmetlerini yürütürken açık kaynak 
kodlu projeleri önemli birer alternatif 
olarak düşünüyor ve uyguluyoruz. Örneğin 
Kurum içinde yaptığımız memnuniyet anketi 
sonuçlarına göre kullanıcılarımızı en fazla 
memnun olduğu yardım masası hizmetinin 
yönetildiği uygulama açık kaynak kodlu.
Dairemiz kurum içi çalışmalar haricinde diğer 
kurumlardan farklı ülke genelinde örnek 
olabilecek çalışmalarda da yer alıyor. Bu 
konuda ilk uygulama, daha önce belirttiğim gibi 
kurumlar arası elektronik belge değişimi için 
başlatıldı. Bu kapsamda Bilgi Toplumu Dairesi 
ile yakın işbirliği içindeyiz.
Ayrıca Müsteşarlığımız pek çok alanda 
izleme ve koordinasyon faaliyetleri yürütüyor. 
Günümüzde verimli ve sağlıklı bir izleme 
yapabilmek, sonuçlarını raporlayabilmek için 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı 
kaçınılmaz bir ihtiyaç. Başkanlığımız bu tip 
izleme sistemlerini hayata geçirerek ihtiyaç 
sahibi birim ya da birimlerimizin kullanımına 
sunuyor. 
Geliştirilme aşamasında olan ve dış kaynak 
kullanılarak yürütülen büyük ölçekli bilişim 
projelerinde ise genellikle gereksinim ve tasarım 
dokümanlarını inceleyip iş birimlerimize bu 
konuda teknik destek sağlıyoruz. İhtiyaçların, 
tecrübe ve birikimlerimizi kullanarak 
projelendirilmesi ve bu projelerin tüm yaşam 
evreleri boyunca teknik destekle geliştirilip 
kullanımına yönelik tasarım çalışmalarımız da 
devam ediyor. 
YBMDB’nin, Müsteşarlığımızın 2009-2013 
yıllarını kapsayan Kurumsal Stratejik Planı’nda 
da yer alan “bilgiyi etkin kullanma” hedefi 
çerçevesinde bazı görevleri bulunuyor. Söz 
konusu hedef çerçevesinde benimsenen 
stratejileri şöyle sıralayabilirim:

• Müsteşarlık bilgi haritası oluşturulacak, 
• Bilgi ve karar destek sistemleri geliştirilecek, 
• Bilgi teknolojileri altyapısının geliştirilmesi ve 
etkin işletilmesi sağlanacak, 
• Çalışanların bilişim yetkinlikleri artırılacak, 
• Altyapı ve sunulan hizmetler paydaş 
beklentileri yönünde geliştirilecek, 
• e-İmza uygulaması bilgi sistemlerine entegre 
edilecek.
Söz konusu stratejiler kapsamında, 
• Kurumsal bilgi politikası ve stratejisinin 
oluşturulması, 
• Bilgi haritasının oluşturulması,
• Bilgi ve bilgiye dayalı hizmet sistemleri 
sayısının artırılması, 
• Bilgi sistemlerinde e-imza entegrasyonunun 
gerçekleştirilmesi, 
• Kurum çalışanlarının bilgi hizmetlerinden 
memnuniyetinin artırılması hedefleniyor. 

- DPT Yönetim Bilgi Merkezi’nin 
uluslar arası kurumlarla iletişimi/ 
ortak yürüttüğü projeler var mı?

-Bilgi işlem hizmetlerinin kurum içinde ilk 
verilmeye başladığı yıllarda Dünya Bankası 
tarafından finanse edilen bir proje ile teknolojik 
altyapı temini gerçekleşmiş. Tahmin edileceği 
üzere o dönemde kurulan altyapı ana bilgisayar 
sistemi ve erişim için kullanılan terminaller 
şeklinde. 
Daha sonraları uluslararası ilişkiler 
genelde AB boyutunda oldu. AB fonlarından 
yararlanmayı sağlayan ve “Küresel Ağlarda 
Avrupa Sayısal İçeriğinin Kullanımını ve 
Gelişimini Desteklemeye ve Dil Çeşitliliğini 
Teşvik Etmeye Yönelik Çok Yıllı Program” olan 
ve kısaca “Sayısal İçerik Programı (e-Content 
Programme)” olarak ifade edilen programın 
2003-2004 yılları arasında ulusal koordinasyonu 
Dairemiz tarafından yürütüldü. 
Güncel olarak AB ile ilişkili olarak sayılabilecek 
bir faaliyet alanı da Katılım Öncesi Mali 
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İşbirliği. Bu çerçevede yer alan 2 bileşen altında finanse 
edilen faaliyetlerin izlenmesi amacıyla kullanılan bir ortak 
izleme bilgi sistemi Eylül 2010’da kullanıma açıldı. AB 
Komisyonu’nun yakından ilgilendiği bir uygulama olan 
bu sistem çerçevesinde AB Komisyonu ile daha kapsamlı 
çalışmaların önümüzdeki dönemde gündeme geleceğini 
belirmek isterim.

- DPT’nin çalışmalarında teknolojiden 
yararlanması ne gibi değişiklikler/kolaylıklar 
getirdi?

-BT faaliyetlerini yürütürken teknolojik gelişmeleri yakından 
takip ediyor ve Kurumumuza uygulanabilirliği, fayda/
maaliyet oranı, mevcut sistemimizin devamına etkileri gibi 
parametreleri değerlendirdikten sonra uygun bulduklarımızı 
Kurumumuzda uyguluyoruz. Örneğin, 2011’in ilk ayında, 
devreye aldığımız IEEE 802.1x güvenlik standardı destekli 
kablosuz ağ altyapısı sayesinde kullanıcılarımız güvenli 
bir şekilde ve Kurum içinde mekandan bağımsız olarak 
çalışma imkanına sahip oldular. BT altyapısının kurulumu 
ve yönetilmesi konusunda sanallaştırma çözümleri, biz BT 
çalışanlarına büyük esneklik sağladı. Sanal ortam mevcut 
kapasitenin çok daha yüksek verimlilikte kullanılması için 
önemli bir imkan oluşturdu.
Burada Müsteşarlıkta kurulan bilgi sistemlerinin getirdiği 
faydaları sıralamayı yersiz buluyorum. Ancak gelişen mobil 
teknolojilerin ve İnternet’in çalışma biçimlerimize getirdiği 
değişime vurgu yapmak isterim. Uygulamalarımızın bir 
kısmına Müsteşarlık personelimiz İnternet üzerinden erişim 
sağlayabiliyor. Bu sayede bilgiye erişim çok daha hızlı ve 
kolay hale geldi. Önümüzdeki dönemde özellikle e-imza 
ve mobil imza entegrasyonlarının artmasıyla mobil araçlar 
üzerinden sunulan hizmetlere erişim ve hizmetin ifası 
mümkün hale gelecek. Bu durumun daha esnek ve daha 
verimli bir çalışma ortamı sağlayacağını düşünüyorum.   
 
 - Yönetim Bilgi Merkezi’nin önümüzdeki 
dönemde gündeme getireceği, uygulamaya 

koyacağı yeni BİT projeleri var mı?

-DPT Müsteşarlığının ülkemizin kalkınma ve gelişmesi ile 
ilişkili birçok çalışması ve yayını bulunuyor. Bu nedenle 
kalkınma ve gelişmeye ilişkin temel veri ve göstergeleri 
değişik düzeylerde bilgi ihtiyacı olan tüm kullanıcılara 
kolay ulaşılır şekilde sunmak istiyoruz. Buradaki bilgi 
sunumunun kolay erişilebilir, kullanılabilir ve anlaşılabilir 
olmasını hedefliyoruz. Vatandaşların bu verilere mobil 
cihazlar kullanarak da erişebilmesini sağlamak istiyoruz. 
Ayrıca bu verilerin tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlar 
tarafından erişilebilir bir veri tabanı olarak kullanıma 
açılması yönünde çalışmalar Müsteşarlığımızın ilgili 
birimlerinde Müsteşarımız Madenoğlu’nun talimatlarıyla 
başlatıldı. 
Buna paralel olarak Müsteşarlık içerisinde verdiğimiz 
hizmetlerin bir kısmını güvenli İnternet bağlantıları 
üzerinden erişilebilir hale getirmeyi planlıyoruz. Buradaki 
ilk hedef kitlemiz, kurum personeli. Bunun devamında 
kamudaki yakın paydaşlarımızla yine İnternet üzerinden 
bilgi ve belge paylaşmayı hedefliyoruz. Bunları çok kısa 
sürede gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.
Bilgi Toplumu Dairesi ile işbirliği içinde kamuda 
e-imzalı belge paylaşımının ilk pilot kurumlarından biri 
olacağımızdan bahsetmiştim. Bu kapsamda tamamen 
kağıtsız ortamda kamu kurumları arasında belge 
paylaşımının ilk tecrübelerini paydaş kurumlarla beraber 
yaşamayı planlıyoruz.
Yedekleme altyapımızı güçlendirme ve felaket kurtarma 
merkezi oluşturma gibi özellikle bilginin bütünlüğünü 
garanti altına alma kapsamında teknoloji ağırlıklı 
projelerimiz de kısa vadede uygulamaya girecek 
projelerimiz arasında yer alıyor. EBYS uygulamamızın 
mobil imza entegrasyonu da kısa süre içerisinde 
tamamlamayı düşündüğümüz projeler arasında 
bulunuyor. 
Stratejik Plan kapsamında da bu yıl tamamlamayı 
planladığımız projelerimiz mevcut. Bu projeler de 
yine Bilgi Toplumu Dairemiz ile koordinasyon içinde 
yürüttüğümüz projelerimiz arasında. Tabi bu projelerde 
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Stratejik Planlama Dairemiz ile Strateji Geliştirme Dairemiz de yakın işbirliği yaptığımız diğer 
birimlerimiz. Bu çalışmalar kamu kurumlarında bilgi haritasının çıkartılması ve iş süreçleriyle 
ilişkilendirilmesi konusunda tekrarlanabilir bir metodoloji geliştirilmesi ve geliştirilen 
metodolojinin Müsteşarlığımızda uygulanması hususlarını içeriyor. Kamu yatırımları ile ilgili 
planlama ve izleme aşamalarında kullandığımız bilgi sistemlerimizin entegrasyonuna yönelik 
çalışmalar da 2011 yılı içinde önemli bir yer tutacak.

- BİM’lerin e-Dönüşüm Türkiye Projesi’ndeki rolünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?  

-e-Dönüşüm, aslında bir ekip işi ve bunun için en önemli unsur liderlik ve sahiplenme. Bu konuda 
Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi olarak kendimizi şanslı hissediyoruz. Üst yönetimimizin tamamı ve 
özellikle Sayın Müsteşarımız, e-Dönüşüm faaliyetleri konusunda büyük destek verip kullanımına 
öncülük ediyorlar. Bu sahiplenme kurumdaki tüm e-dönüşüm çalışmalarının hızla kabullenilerek 
etkin şekilde kullanılmasına çok önemli bir katkı sağlıyor.
e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamındaki dönüşüm projeleri BİM’lerin tüm hizmet birimleri ile 
iç içe çalışmaları ihtiyacını gündeme getirdi diye düşünüyorum. Bu dönüşüm sürecinde aslında 
hem ihtiyaç sahibi konumdaki birimler hem de BİM’ler birbirlerini daha yakından tanıma ve 
soruları içselleştirme sürecini yaşıyorlar. e-Dönüşümün artık sadece teknik ve teknolojik bir 
konu olmadığını pek çok kişi kavramış durumda. Bu durum iş birimlerinin yeni iş yapış biçimlerini 
-getirdiği faydaları gördükçe- daha çok benimsemesine neden oluyor. Bu benimseme sürecini 

DPT güvenli e-imzalı belge yönetimine geçti
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, 3 Ocak 
2011’de elektronik imza (e-imza) uygulamasına resmen 
geçti.
DPT Müsteşarı Kemal Madenoğlu’nun yayımladığı 
Genelge ile,  Müsteşarlıkta tüm resmi yazışmalar, 
güvenli e-imza altyapısı kullanılarak geliştirilen DPT 
Müsteşarlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (DPT-eb) 
üzerinden yapılmaya başlandı. 
Bu kapsamda, toplam sayısı 600’ü bulan e-imza sertifikası 
ve akıllı kart okuyucusu, kurum personeli tarafından 
kullanılıyor. Bu sayı Müsteşarlıkta resmi yazışma ile ilgili 
işlem yürüten personelin tamamını ifade ediyor. 
DPT-eb sayesinde, Müsteşarlıkta yapılan tüm yazışmalar, 
bu yazışmaların düzenleme ve onay süreçleri güvenli 
e-imzalı olarak yapılıyor, tüm havale işlemleri elektronik 
ortamda sürdürülüyor. Resmi yazışmaların elektronik 
ortamda yürütülmesiyle hizmet sunumunda verimlilik 
artışları ve kağıt tüketiminde tasarruf gibi birçok yarar 
bekleniyor.
 “Kamu Kurumları arasında e-Yazışma Projesi”ni 
koordine eden kurum olan Müsteşarlık, DPT-eb ile 
kurum içi çalışmaları tamamlaması pilot olarak seçilen 
kurumlar arasında tamamen kağıtsız bir uygulamanın 
hızla hayata geçirilmesi yolunda önemli bir adım olarak 
görüyor. 

hızlandırmanın BİM’lerin vereceği kaliteli hizmetle doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyorum. Tabii 
az önce belirttiğim gibi üst yönetimlerin desteği de e-dönüşümün olmazsa olmazları arasında. 
Ayrıca BİM’lerin e-dönüşümdeki rollerini pekiştirici mevzuatın geliştirilmesini de önemli bir 
gereklilik olarak görüyorum. 

- Bilişim sektörüne vermek istediğiniz bir mesaj var mı? 

- Gelişen teknoloji ve özellikle mobil alanında gelişen yeni teknolojiler kamuda iş yapış biçimlerini 
doğrudan etkilemeye başlamıştır. Bu durum özellikle bilişim sektöründen kamunun beklentilerini 
artırmıştır. Bilişim teknolojilerinin kamuda verimlilik artışını ve hizmet kalitesini artırmada önemli 
bir unsur olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde, Sektörün bu yeni talep ve ihtiyaçları 
doğru algılayıp hızlı tepki vererek ülkemizde en büyük alıcı durumunda olan kamu idarelerinin 
verimlilik artışına büyük katkı yapmasını bekliyorum. 
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