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Ulaştırma,  hizmet ağını 10 yılda “siber ağlarla” ördü
Daha önce bilgi işlem birimi ve projesi 
olmayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı,2006’da uygulamaya başladığı, kara 
taşımacılığında faaliyet gösteren tüm aktörlerin 
belgelendirildiği sistemi, yaklaşık 5 milyon kişi, 
kurum ve örgütün kullanımına sunuyor. e-Ulaştırma 
Projesi’yle, Bakanlık birçok hizmetini sayısal 
ortamda yürütüyor.
Fatma Ağaç

Kamu ve özel sektördeki bilgi işlem merkezlerini (BİM) tanıttığımız sayfalarımızda 
bu ay Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı’na yer veriyoruz. Bakanlığın bilgi işleme geçiş serüvenini TBD BİLİŞİM 
Dergisi’ne anlatan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet Güner, 2004’te Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda görev aldı.  Hem Karayolu Düzenleme 
Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevini de yürüten Güner, hem de 
bakanlık müsteşarlığına doğrudan bağlı olan Bilgi İşlem Dairesi başkanlığını 
sürdürüyor.  

2003’e kadar herhangi bir bilgi işlem birimi ve projesi bulunmayan, bazı bilişim 
faaliyetleri ilgili kuruluşlar tarafından yürütülen Bakanlıkta, önce 2004’te 10 
kişilik bir Bilgi İşlem Merkezi (BİM) ekibi oluşturuldu. Öncelikle Bakanlık iletişim 
altyapısını teknolojik gereksinimlere göre tesis eden BİM, bu altyapı üzerine 
çeşitli bilişim ve güvenlik projeleri ile IP telefon sistemlerini kurdu. Kasım 
2011’de ise 45 kişilik Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kuruldu. Daire Başkanlığı, 
bazı projeleri hizmet alımı yöntemiyle yürütürken bazı projeleri de kendi 
gerçekleştiriyor.
2006’da faaliyete geçirilen, gerçek zamanlı istatistiksel verilerin üretildiği, 
kara taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren firma, taşıt ve sürücülerinin 
belgelendirildiği Kara Taşımacılığı Otomasyon Sistemi’nden yaklaşık 5 milyon 
kişi, kurum ve örgütler, verilen yetkiler ölçüsünde yararlanıyor. 2008’de faaliyete 
geçirilen ve Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Projesi olarak özetlenebilen 
e-Ulaştırma Projesi ile, e-imza destekli Elektronik Doküman Yönetimi ve Arşiv; 
Yatırım Takip ve Proje Yönetim; Stok Takip ve Ayniyat gibi sistemlerin yanı sıra 
İş Akışlarının Modellenmesi; E-öğrenme ve Kurum arşivlerinin sayısal ortama 
aktarılması çalışmaları gelişirildi. 
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-İcracı bir bakanlık olarak çok geniş yelpazede faaliyet alanına sahipsiniz. 1 Kasım 2011 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 
Bakanlık organizasyon yapısındaki köklü değişiklikler ile Bakanlığınızın birim sayıları 
arttı. Bu durumda bilgi işlemin konumu ve görevleri nasıl değişti? Faaliyet alanlarınızın 
koordinasyonunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın üstlendiği görev nedir?

-1 Kasım 2011 tarih ve 28102 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 655 Sayılı 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye göre Başkanlığımız kuruldu. Artan birim sayısına göre Başkanlığımız 
iş ve işlem yoğunluğunda artış olacağı ve ilerde yeni kurulan birimlerin faaliyet alanlarına 
yönelik projelerin olacağı düşünülüyor. 
Madde-23’e göre; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın görevleri şöyle sıralanıyor:
 

a) Bilgi teknolojileri, bilişim, bilgi işlem ve bilgi güvenliğiyle ilgili her türlü yatırım, iş, işlem 
ve hizmetleri yapmak veya yaptırmak ve bunları Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının 
kullanımına sunmak.
b) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın tarihçesinden söz eder misiniz? Daire Başkanlığı ne zaman 
kuruldu, bugüne kadar ne gibi yapısal gelişme ve değişiklikler yaşadı? 

-Bakanlığımızda bilişim faaliyetleri 2003 yılından sonra büyük bir ivme kazandı. 2003 yılında 
herhangi bir bilgi işlem birimi ve projesi bulunmuyordu. Bazı bilişim faaliyetleri Bakanlık 
adına ilgili kuruluşlarımız tarafından yürütülüyordu (e-posta ve web hizmeti gibi). 2004’te 
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde 10 kişilik bir ekip oluşturularak bilgi 
işlem faaliyetlerine hız verildi. Öncelikle Bakanlık iletişim altyapısı (iletişim ağı, sistem odası, 
elektrik altyapısı v.b.) teknolojik gereksinimlere göre yeniden tesis edildi. Bu altyapı üzerine 
çeşitli projeler, bilişim güvenlik sistemleri, IP telefon sistemleri v.b. kuruldu. 655 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile de Bakanlık Teşkilatı içinde yeni bir Daire Başkanlığı oluşturularak 
mevcut bilişim faaliyetleri Başkanlık bünyesine alındı. 

-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndaki donanım/yazılım ve görevli elemanlara ilişkin bilgi verir 
misiniz? Daire Başkanlığı’nda kaç kişi görev yapıyor?

-Kanun hükmünde kararnameye göre kapatılan Denizcilik Müsteşarlığı Bilgi İşlem Birimi 
de Başkanlığımız bünyesine geçti. Bakanlığımızda, 2 farklı yerleşim biriminde bilişim 
faaliyetleri yürütülüyor. Bunlardan denizcilik sektörüne yönelik yapılmış projeler, Tandoğan Ek 
Binamızdan, diğer projelerimiz ise Bakanlık Merkez binamızdan idare ediliyor. Başkanlığımızda 
1 Kasım 2011’e kadar 13 personel mevcut idi. Halen Başkanlık kadrosunda 1 daire başkanı, 
2 şube müdürü, 6 mühendis, 6 çözümleyici, 21 programcı, 3 teknisyen, 6 idari personel 
olmak üzere 45 kişilik bir ekip mevcut.  Bugün itibarıyla bu 45 kişilik ekiple, iş ve işlemler 
gerçekleştiriliyor. Bazı projelerimiz hizmet alımı yöntemiyle yapılırken, bazı projeleri de 
kendimiz geliştirip yürütüyoruz.  

-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak yürüttüğünüz başlıca BT/e-devlet projeleri nelerdir? Bu 
projelerde gelinen nokta hakkında bilgi verir misiniz? 

-Bakanlığımızda birçok BT/e-devlet projesi 
yürütülüyor. Bunlar içerisinden bazılarından 
örnekler vermek gerekirse;

 Kara Taşımacılığı Otomasyon Sistemi: 
2006’da faaliyete geçirildi. Genel anlamda 
kara taşımacılığı sektöründe faaliyet 
gösteren firma, taşıt ve sürücülerinin 
belgelendirmesinin yapıldığı bir sistemdir. 
Bilgilere tek noktadan erişilebiliyor. Kara 
taşımacılığı ile ilgili her kesimi kapsıyor. 
Gerçek zamanlı istatistiksel veriler üretiliyor. 
Birçok kurum ve kuruluşla eş zamanlı veri 
alışverişi sağlanıyor. Projeden; Bakanlığımız 
çalışanları, kapsama alınan yaklaşık 5 milyon 
kişi, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum 
kuruluşları, dernekler, ticaret ve sanayi 
odaları, uluslararası örgütler, verilen yetkiler 
ölçüsünde yararlanıyor.
 
Projenin e-Devlet Kapısı’ndaki hizmetlerine 
yönelik bazı istatistikî bilgiler:
e-Ulaştırma Projesi: 2008’de faaliyete 
geçildi. Acil Eylem Planı çerçevesinde, 
Avrupa Birliği’ne (AB) uyum sürecinde 
sürdürülen kamunun yeniden yapılanması 
ve e-Devlet çalışmaları da dikkate alınarak 
e-Devlet yapısına uygun olarak veri akışını 

düzenleyecek ve istenilen kalitede hizmeti 
vermeye yönelik olarak gerçekleştirildi. 
e-Ulaştırma Projesi, Bakanlık birimlerinin 
ihtiyacını karşılayacak uygulama yazılımları 
marifetiyle kamu yatırımlarının verimli bir 
şekilde zamanında gerçekleşmesini sağlamak 
için devreye alındı. Proje, Kurumsal Kaynak 
Planlama (ERP) Projesi olarak özetlenebilir. 

e-Ulaştırma Projesi kapsamında şu sistemler 
gelişirildi:
•	 Elektronik	Dokuman	Yönetimi	ve	Arşiv	
Sistemi (e-imza destekli),
•	 İş	Akışlarının	Modellenmesi,	
•	 İnsan	Kaynakları	Yönetim	Sistemi,
•	 İdari	İşler	Sistemi,
•	 Basın	ve	Halkla	İlişkiler	Sistemi,
•	 Yatırım	Takip	ve	Proje	Yönetim	Sistemi,	
•	 E-öğrenme	(Uzaktan	bilgisayar	başında	
eğitim), 
•	 Servis	Büro	hizmetleri	(Kurum	
arşivlerinin sayısal ortama aktarılması), 
•	 Portal	Sistemleri,
•	 Stok	Takip	ve	Ayniyat	Sistemi	,
•	 Bütçe	Yönetim	Sistemi.
Proje çerçevesinde ayrıca denizcilik sektörüne 
yönelik faaliyete geçirilen bazı örnek 
uygulamalar ise şöyle sıralanıyor: 
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ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Bilgi Sistemi
Yakıt	dağıtım	firmaları	ile	Yakıt	Alım	Defteri	sahipleri	tarafından,	deniz	araçları	için	ÖTV’si	
indirilmiş	Yakıt	Alım	Defterleri’nin	güncel	yakıt	limitleri	ve	yakıt	alım	bilgileri	sorgulamaları	
yapılarak teslim edilebilir yakıt miktarı kontrol ediliyor. Böylece hatalı teslimatların büyük 
miktarda	azaltılması	sağlandı.	Ayrıca	bu	uygulama	ile	vatandaş	kullandığı	deniz	aracı	için	ÖTV’si	
indirilmiş yakıt defteri talebinde bulunması durumunda hak edeceği yıllık yakıt miktarının da 
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hesabı yapabiliyor.
Gemi Risk Faktörü Bilgi Sistemi
Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemiler, yurt dışına çıkmadan önce en son Türk 
Limanında, ulusal ve uluslararası kurallara göre düzenli aralıklarla idare tarafından 
denetleniyor (Ön Sörvey). Denetlenme sıklığı geminin yaşı, yurt dışı denetleme sonuçları, son 
denetim tarihi ve gemi cinsi gibi faktörlerin değerlendirilmesi ile hesaplanan risk değerine göre 
değişiyor. Gemi ilgililerinin gemilerin risk değerini bu sistem üzerinden sorgulayarak sefer 
planlamalarını bu doğrultuda yapmaları ve geminin kalkışının gecikmesine neden olacak olası 
risklerin azaltılması hedefleniyor.
 
Gemi Belgeleri, Gemi Adamları Yeterlilik Belgesi Doğrulama Sistemleri
Gemilere düzenlenen belgelerin, belge üzerindeki kodlar kullanılarak doğrulamasının 
yapılabildiği bir e-Devlet uygulamasıdır. Sistemde zabitan, tayfa ve yardımcı sınıf gemi 
adamlarının yeterlilik (ehliyet) belgeleri doğrulama işlemleri, kurum Web sayfasından ve 
Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) İnternet sayfasından 
doğrulanabiliyor. 

Gemi Acenteleri Yetki Belgesi Sorgulama Sistemi
Gemi acente şirketlerinin ilgili kurum/kuruluşlarca yeterlilik belgelerinin doğrulanması 
yapılıyor. Ayrıca vatandaşlar sorgulama yaparak acente şirketlerinin (şubeler, adres, telefon) 
gibi bilgilerine ulaşabiliyorlar. 

Arama Kurtarma Koordinasyon Birimi Kaza Olay Kayıt Sistemi 
Oluşan deniz kazaları kayıt altına alınarak raporlama işlemi yapılıyor.
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