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e-DEVLET DANIŞMA GRUBU

ÖNCELİKLENDİRİLMİŞ
E-DEVLET PROJELERİ

05.12.13

Gündem
Öncelikli 27 e-devlet projesi
Türkiye e-devlet uygulamalarında devleti daha etkin, etkili,
şeffaf ve hesap verebilir kılmaya yönelik büyük çaplı ilerlemeler
kaydedilmektedir.
E-devlet projeleri yüksek hacimli/getirili projelerin ötesine
doğru genişledikçe pozitif geri dönüş oranının elde edilmesi için
daha gayretli adımların atılması gerekmektedir.
Türkiye’nin e-devlet girişimlerini hızla uygulamaya koyması
büyük oranda üst düzey siyasi liderlik sayesinde olmuştur.
Türkiye’de e-devlet ve bilgi toplumunu güçlendirmek için edevlet danışma grubu oluşturulmuş ve e-devlet projeleri
önceliklendirilmiştir.

Önceliklendirme kriterleri
 Mevcut Projelerden Önceliklendirme
 Diğer Ülkelerde Benzer Uygulamalar
 A.B.D. : 25 Proje
 G. Kore : 11 Proje
 Malezya : 7 Proje

 Diğer projelere örnek olacak şekilde
 Vatandaşı en çok ilgilendiren
 Kuyrukları bitirecek
 Ticaret ve yatırımı kolaylaştıracak
 Kısa zamanda sonuç verecek
 Ek maliyet getirmeyecek projeler

Başbakanlığın rolü
Başbakanlığın görevleri (3056 sayılı Teşkilat Kanunu)
Kamu yönetiminde etkinliğin sağlanması, görevlerin tam ve verimli bir şekilde
zamanında yerine getirilmesi (Md. 2-e, 5-b)
İdari usul ve işlemlerin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi için sistem ve
prensipler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak (Md. 2-e, 16-b)
Bu amaçla Bakanlıklar arasında koordinasyon ve işbirliğinin temini,
kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunma (Md. 5-a, 16-a)

görevli

Projelerin hukuki altyapısının hazırlanması
Projelerin sahiplenilmesi ve hızlandırılması
E-Devlet Grubu tarafından projelerin tasarımında ve
uygulanmasında rehberlik edilmesi

E-Devlet Projeleri

%2
Teknoloji

0

İnsan Süreç
Yönetim

%8

0

• Teknoloji %20

• Değişim Yönetimi %35
• İş süreçlerinin
yeniden
yapılandırılması %40
• Yasal altyapı
• Temel kayıtlar
(Nüfus, Mülkiyet, Araç,
Şirketler)

1. Online Araç Tescili
Tek noktadan araç tescili
MEVCUT DURUM
•Şasi no ile araç tanımlama

PROJEDEN SONRA
•Tekil araç kimlik numarası

•Hatalı tescil

•Elektronik tescil

•4 kurumda veri
•8 farklı kuruma gidilir
•9 farklı evrak ibraz edilir
•Süre: 2- 6 gün

•Veriler tek kurumda
•Aracısız işlem imkanı
•Tüm belge ve bilgiler
elektronik ortamda
•Süre: Azami 1 saat

Tek noktadan hızlı araç tescili

2. e-Adli Sicil
Devlet vatandaşından adli sicil kaydı istemeyecek
PROJEDEN SONRA
MEVCUT DURUM
•Fiziki olarak kurumlara gidilmekte ve
•Fiziki kurumlara gitme ve
kuyruklarda beklenmekte
kuyruklarda beklemeye son
•Normal zamanlarda ortala 1,5-2 saat,
•Kurumlar vatandaşlardan adli
ASKPS’de talep
yoğun zamanlarda ortalama 4-6
sicil
belgesi
istemeyecek
otomatik iş süreci ile
İnternet
ortamından
saat
zaman
harcanmakta Güvenli mobil imza ile kimlik
•Toplam
ve e-imzalı belge
ile
5-10 dakikada
işlem
değerlendirmesi,
•BirASKPS’den
adet adli talep
sicil için 5 YTLdoğrulama
ve
diğer
internet ortamında ASKPS’den
e-ödeme ile e-imzalı adli
•e-Ödeme
bağışlar ödenmekte·
talep
sicil kaydı üretimi
•Güncel olmayan kayıtlar muhtemel
•Talep halinde anında
güvenli ve
•Gerçeği yansıtmayan kayıt
hızlı teslim (e-İmza,
moluşturma / MOBİL TELEFON
İNTERNET
İmza, Vatandaşlık Kartı, kriptolu
riski yüksek
YOLU
İLE
TALEP
iletim)
•2007 yılında 16.000.000 sorgu yapıldı
(2007’de yaklaşık 20 milyon YTL
•7/24 erişim
tahsil edildi, 2008’de 5 YTL den ise
•Daha güncel ve güvenli kayıt
32 milyon YTL gelir beklenmekte)

ADLİ SİCİL KAYIT PAYLAŞIM SİSTEMİ
(ASKPS)

Kişinin bildirmiş olduğu
e-posta adresine adli sicil
kaydı gönderimi

3. Online Şirket Kuruluşu
e-Ortamda tek adresten hızlı ve güvenli şirket kuruluşu
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MEVCUT DURUM
•238 yerel sicil memurluğu
•Şirketlere ve ortaklarına ilişkin
güncel bilgi yok
•Şirketlere ait tek kimlik
numarası mevcut değil
•İş dünyasıyla bağlantılı
elektronik devlet projesi
eksiksiz yapılamıyor
•Kimliğini ispat yükü şirketlerin
sırtında
•12 ayrı işlem ve belge
•Şirket kuruluş maliyeti yüksek

PROJEDEN SONRA

•Yeni Merkezi Ticaret Sicil
 MERNİS Kimlik Adres Onayı
Sistemi
 Unvan Rezervasyonu
•Doğrudan şirket kuruluşu
 Online Ana Sözleşme
•Güncel ve doğru bilgi
 Ortakların e-İmza ile Onayı
•Kamuyla paylaşılan
 e-Ödeme ile Ücret ve Harçlar
MERNİS benzeri hizmet
10
DAKİKADA
ŞİRKET
TAMAM!
•Tüm
işletmeler
ve yeni
kurulanlar faydalanacak
•Diğer tüzel kişilikler
entegre edilebilecek

DOĞRU OLANA EN KOLAY, OLMAYANA EN ZOR ŞİRKET KURULUŞU
ŞİRKET BİLGİLERİNE ANINDA ERİŞİM, KAMUDA ETKİN PAYLAŞIM

4. Sağlıkta e-Randevu
Hastanelerde Kuyruğa Son
MEVCUT DURUM
•210 milyon muayene
•Sabahın erken
saatlerinde başlayan
kuyruklar
•Bir hasta ortalama 3 saat
zaman harcıyor
•Vatandaş hastanede
beklemekten şikayetçi

PROJEDEN SONRA
•Amaç: Hastanelerde sıfır
kuyruk
•Pilot illerde 2008 sonu, tüm
Türkiye’de 2009-2010’da
başlayacak
•70 milyon vatandaş için 12
çağrı merkezi

•Bir hasta ortalama 1 saat
zaman harcayacak
•Hastanelerde
yığılmalar
Telefon
veya internet üzerinden randevu
•Aile hekimleri elektronik
yaşanıyor
alınarak, kuyrukta beklemeden
muayene
sevk yapacak

5. e-İhale
Sisteme bir kez kaydol, istediğin ihaleye teklif at
MEVCUT DURUM
Her bir ihale için;
tedarikçi1.500
•belge500.000
masrafı:

YTL

•teklif hazırlama: 3.500 YTL
•belge hazırlama : 1 hafta
Şekil şartından
elenmeler

kaynaklanan

Uzun süren ya da yapılamayan
Tüm işlemler elektronik ortamda
tebligatlar

PROJEDEN SONRA
•Belge hazırlama masrafına son
e-Teklif

•Şekil şartından elenmeye son
•Elektronik ortamda teklif
•Elektronik ortamda sonuç ilanı

ihale.
•Anında tebligat Değerlendirme
gov.tr
•e-Sözleşme

•Kamu ihalelerine güvenin tesisi
•500.000 işletme yararlanacak

e-Tebligat
e-Sözleşme

6. Belediyelerde e-Vergi
Sıraya girme, İnternete Gir: Vergini Öde!
MEVCUT DURUM

•Yıl içinde değişik zamanlarda ve
her yıl beyanname verme
zarureti,
•Gurbette
yaşayaninternetten
hemşehriler
Beyanname
takip
maliyeti ve harcanan
elektronik ortamda teslim
zamandan dolayı vergi
edilecekcaydıran bir etken,
ödemeden
•Farklı belediye sınırları içinde evi
bulunanlar her belediyeye tek
evi olduğunu beyan ederek vergi
muafiyeti avantajlarını suistimal
edebiliyor.

Ödendi makbuzu
elektronik olarak
mükellefe iletilecek

PROJEDEN SONRA

•Online vergi borcu takip etme,
•Haftanın 7 günü, günün 24 saati
ödeme fırsatı, gecikme
cezasından
kurtuluş,
Tarh ve
tahakkuk
işlemleri
•Başkaolarak
ilde veya
yurt dışında
otomatik
sistem
yaşayan
vatandaşlarımız için
tarafından
gerçekleştirilecek
büyük bir zaman ve para
avantajı,
•Vergi taksitlerinin sistem
üzerinden otomatik ödenmesi
ve ödeme bilgilerinin takibi,
•Belediyelerin vergi tahsilatında
artış

Mükellef ödemesini
elektronik ortamda
yapacak

Tebligat mükellefe
elektronik olarak
yapılacak

7. Online Dava İşlemleri
Daha çok adalet, daha az bürokrasi
MEVCUT DURUM

PROJEDEN SONRA

•Kurumlara gidilmeyecek,
•Şahsen kurumlara gidiliyor,
kuyrukta beklenmeyecek
kuyruklarda bekleniyor
•Tek noktadan dava açılıp,
Güvenli mobil imza veya
•Davaİnternet
açabilmek
için dört ayrı e-imza ile kimlik ödemeler yapılacak
ortamından
UYAP’a 7/24 Kayıt
•Toplam
birimeDava
fizikiaçma
başvuru (HUMKdoğrulama
180)
ve e-imzalı
belge 5-10 dakikada işlem
e-Ödeme
ile fiziki ortamdan •bağımsızlık
e-Tebligat ile saniyeler
içinde
•Normal zamanlarda 0,5-1 saat,
tebligat
yoğun zamanlarda 4-6 saat
•e-İlan ile daha yaygın ve etkin
e-Dava, e-Tebligat, e-İlan
zaman harcanıyor
ilan
•Fiziki tebligatlar çok zaman alıyor
•7/24 erişim
e-İlangün)
e-Tebligat •Daha güncel ve güvenli kayıt
(10 gün-30
sistemi
•Fiziki ilanlar herkese ulaşmıyor ve
her an ulaşılır değil
Dosya Oluşturuldu

8. Tüketici Portalı
Tüm tüketici işlemleri için tek adres: Tüketici Portalı
Hakem Heyetine
Başvuru

MEVCUT DURUM

PROJEDEN SONRA

•82 bin tüketici şikayeti kağıt
ortamında
•30 bin işletme belge (Garanti
Belgesi vb.) için
12 gün
bekliyor
•Hakem heyeti kararlarında
Ayıplı
Mal / Hizmet
tutarsızlık
•Tüketici Mahkemelerine itiraz
halinde mükerrer yazışmalar

•Tüketici başvurularının % 5’i
e-imzalı gerçekleşecek
•Başvurular % 25 artacak
•974 hakem heyeti ortak bir
sistem üzerinden çalışacak
•Heyet ve Mahkemelerin kararları
Tüketici Mahkemesi
portalda yayınlanacak
•İşletmelerin e-imzalı başvuruları
sadece 1 günde
sonuçlandırılacak
Mahkeme Kararı

9. Kültür Portalı
Etkin koruma, etkili tanıtım
MEVCUT DURUM

PROJEDEN SONRA

•Envanter eksik

•Elektronik tescil

•Geç tescil, yıpranan
değerler

•Etkin koruma planı

•Pahalı tanıtım

•Tüm dünyaya tanıtım

•Sınırlı hitap

•Ekonomik kalkınmaya
katkı

•Kültür ziyaretçileri: % 5

•Müze ziyaretçi sayısı
•Ziyaretçi sayısı 30 milyon
16 milyon
Kültür varlıklarımız
tüm dünyaya açılıyor!
(2010)

10. Yurtdışına e-Ticaret
Vatandaş ve ve
KOBİ’lere
Kapıdan
Fırsatı
Vatandaş
KOBİ’ler
içine-İhracat
yeni icat:
MEVCUT DURUM
•e-İhracat e-ithalattan daha
zor
•Posta ve kargo yoluyla
ihracat normal ihracat
prosedürlerine tabi
•Yüksek maliyet ve yoğun
bürokrasi
•Karmaşık gümrük işlemleri
•Bilgi alınabilecek bir rehber
yok
•e-Ticarette koordinasyon
sorunu yaşanıyor

PROJEDEN SONRA
e-devlet kapısından
e-ihracat!
•Basitleştirilmiş ve hızlı
işlem yapma imkanı
•Kesintisiz e-ticaret
•Yurtdışına e-ihracat
•Pratik ve güncel
ticaret rehberi
•e-Ticaretin tek elden
koordinasyonu

e-

11. e-Çevre İzni
e-Ortamda tek başvuru tek izin
MEVCUT DURUM
•19 farklı yönetmelik
100.000 işletme
•Her izin için ayrı takip
•Mükerrer doküman
hazırlama
•Süre: 3 ay - 2 yıl
•Çevre etkisi bütün
yönleriyle incelenemiyor
Çevre izni yeterlik
sahibi kurum

PROJEDEN SONRA
•Yeni tek izin sistemi
•Yeterlik sahibi e-Başvuru
firmaların
yetkilendirilmesi
•Tek başvuru tek izin
•Süre: Azami 18 gün
e-cevre.
•Tüm belge ve İnceleme
bilgiler
gov.tr
elektronik ortamda
•100.000 işletme
faydalanacak

e-Çevre İzni

12. e-devlet temel kanunu
Yasal Dayanak
e-Devlet hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve
esasları belirlemek,
e-Devlet konusunda ortaya çıkan yeni kavramlara
hukuki dayanak sağlamak,
Bilgi toplumuna dönüşüm sürecini planlamak,
koordine etmek üzere Bilgi Toplumu Ajansının teşkilat
yapısı, görev ve yetkilerini düzenlemek.

13. Başbakanlık E-kurum
Gelen Evrak
Kağıtsız
Ofis
Servisi

Kurum Dışı
Elektronik
olmayan Doküman
(Hazırlama)
Islak İmzalı
Belge

Dokümanların
Taranarak
sayısallaştırılması
(Tarama )

Elektronik Belge Bilgi İş Akışı
Taranan
Dokümanların Ana
verilerinin
girilmesi
(İndeks)

Dokümanın
Havale Edilmesi
(Havale)

Başbakanlığın bilgi ve iletişim teknolojilerini
etkili kullanan e-kurum yapısına
dönüştürülmesi yönelik hizmet birimleri
fizibilite çalışması,
Birim – 1 , İlgili Birim – 2 ...... İlgili Birim Dosya Tasnif Planına Göre
İlgili
İş
süreçleri
analizi,
N
Klasöre Eklenmesi
Dokümanların
Birimler
Gereğinin
Teknik altyapının
Arasında Havale
kurulmasına
yönelik rapor,
Yapılması
Edilmesi (Havale)
e-İmza
DİJİTALentegre Elektronik Doküman Yönetim
Elektronik
EVRAK
İmzalı Belge
Sisteminin kurulmasına yönelik teknik
gereksinimler.
FİZİKİ
EVRAK

Gelen Evrak Servisi
PORTAL

14. e-mevzuat çalışmaları

Yasal Dayanak
Değişik bakanlıklardan 24 uzmanın katılımıyla
e-Mevzuat Grubu oluşturulmuştur.
e-Devlet, sadece kamu hizmetlerinin elektronik
ortama taşınması olarak tasarlanamaz. e-Devlet,
kamunun her anlamda dönüşümünü bünyesinde
barındıran bir olgudur. Bu olgunun ise hukuksal bir
dönüşümü gerektireceği kaçınılmaz bir durumdur.
e-Devlet Projelerinin uygulamasına ve yaygın
kullanımına engel teşkil eden mevzuat hükümleri
tespit edilmiş ve ihtiyaç duyulan mevzuat
değişiklikleri yapılarak 1. e-Devlet Reform Paketi
hazırlanmıştır.
Paket ... Şubat 2010 Bakanlar Kurulu onayını takiben
TBMM’ye sevk edilmiştir.

12. e-Devlet Temel Kanunu
Yasal Dayanak

e-Devlet hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin
usul ve esasları belirlemek,
e-Devlet konusunda ortaya çıkan yeni kavramlara hukuki
dayanak sağlamak,
Bilgi toplumuna dönüşüm sürecini planlamak, koordine
etmek üzere Bilgi Toplumu Ajansı’nın teşkilat yapısı, görev
ve yetkilerini düzenlemek.

13. e-Mevzuat Çalışmaları
Yasal Dayanak

 Değişik bakanlıklardan 24 uzmanın katılımıyla e-Mevzuat
Grubu oluşturulmuştur.
e-Devlet, sadece kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınması
olarak tasarlanamaz. e-Devlet, kamunun her anlamda dönüşümünü
bünyesinde barındıran bir olgudur. Bu olgunun ise hukuksal bir
dönüşümü gerektireceği kaçınılmaz bir durumdur.

e-Devlet projelerinin uygulamasına ve yaygın kullanımına
engel teşkil eden mevzuat hükümleri tespit edilmiş ve
ihtiyaç duyulan mevzuat değişiklikleri yapılarak
1. e-Devlet Reform Paketi hazırlanmıştır.
Paket Şubat 2010 Bakanlar Kurulu onayını takiben TBMM’ye
sevk edilmiştir.

14. Başbakanlık E-kurum
Kağıtsız Ofis

Gelen Evrak
Servisi

Elektronik Belge Bilgi İş Akışı

Dokümanların
Taranan
Dışı
Dokümanın
Kurum
Başbakanlığın
bilgi
ve
iletişim
teknolojilerini
etkili
Taranarak
Dokümanların
Ana
Elektronik
Havale Edilmesi
sayısallaştırılması
verilerinin
olmayan Doküman
(Havale)
kullanan
e-kurum
yapısına
dönüştürülmesine
(Tarama)
girilmesi
(Hazırlama)
(İndeks)
Islak İmzalı
yönelik
hizmet
birimleri
fizibilite
çalışması,
Belge

İş Süreçleri Analizi,
Teknik
İlgili Birim – 1
, İlgili Birim – 2 ......kurulmasına
İlgili Birim Dosya
Tasnif Planına Göre
altyapının
yönelik
rapor,
N

Gereğinin
Yapılması

Dokümanların Birimler
Arasında Havale
Edilmesi (Havale)

Klasöre Eklenmesi

e-İmza ile entegre «Elektronik Doküman Yönetim
DİJİTAL
Sistemi»nin
(e-DYS) kurulmasına yönelik teknik
Elektronik
EVRAK
İmzalı Belge
gereksinimler.
FİZİKİ
EVRAK

Gelen Evrak Servisi

15. e-Personel Değişim Programı
Kurumlar arası işbirliği

Başbakanlık ve TOBB arasında kurum işleyişlerinin
incelenmesi amacıyla uzman değişimi programı
uygulanmıştır.
Program kapsamında 4 ay süreyle TOBB’dan 4 uzman
Başbakanlıkta, Başbakanlıktan 1 uzman yardımcısı kısmi
zamanlı olarak TOBB’da görev almıştır.
Program sonucunda her iki kurumun e-dönüşüm
potansiyeli hakkında değerlendirme raporları hazırlanmıştır.

16. İnsan Kaynakları Kapasitesine Katkı
Başbakanlık Kurumsal işbirliği

Başbakanlıkta e-Devletle ilgili kapasite geliştirilmesi
amacıyla EDG, EMG ve EKG çalışma gruplarında uzman ve
uzman yardımcıları görevlendirilmiştir.
Mevzuat Genel Müdürlüğü’nden 1 uzman
Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü’nden 2 uzman
İdareyi Geliştirme Başkanlığı’ndan 3 uzman yardımcısı
Başbakanlık hukuk müşavirliğinden 1 müşavir
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nden
2 uzman
projeler içerisinde mentorlük modeliyle e-Devlet ve
e-Mevzuat konularında yetiştirilmiştir.

17. Diğer e-devlet projelerine katkı

Kurumlar arası İşbirliği
Sosyal
Yardım
Bilgi Sistemi
(SOYBİS)’nde
hangi hizmetler
Başarılı
e-Devlet
projelerinin
tanıtımına
yönelik Sosyal
sunulmaktadır?
Yardımlaşma
ve Dayanışma
Genel
Sosyal
Yardım Bilgi Sistemi
vasıtasıyla sosyal
yardımMüdürlüğü’ne
başvurusu yapan eğitim
vatandaşlarımızın
verilmiştir.

online olarak TC Kimlik Numaraları vasıtasıyla:
• İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü MERNİS

Genel Müdürlükçe geliştirilen SOYBİS projesi 2010 yılında
veritabanından adres bilgileri, nüfus-aile-kişi kayıt örnekleri ve olay
bilgileri,
“Kamudan Kamuya eHizmetler Kategorisi”nde e-DTR
• İŞKUR veri tabanından kişinin İŞKUR’a kaydının olup olmadığı, İşsizlik
ödülüne layık görülmüştür.
Sigortası, Kısa Çalışma Ödeneği ve İş Kaybı Tazminatı alıp almadığına
ilişkin bilgileri,

TODAİE
2009-2012
tüm
• Vakıflar
Genele-Devlet
Müdürlüğü Merkezi’nin
veri tabanından kişinin
Muhtaç dönemindeki
Aylığı alıp almadığına
ilişkin
bilgileri,• Sosyaldestek
Hizmetlerverilmiştir.
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
çalışmalarına
veritabanından

Özel
sektör.....
kişinin
Evde
Bakım Aylığı alıp almadığına ilişkin bilgileri,
• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü veri tabanlarından kişinin

Şartlı
Nakit
Transferi,
Gelir Getirici Proje
ve Diğer Yardımlardan
Sivil
toplum
kuruluşları,TBD,
TÜBİSAD,
Mobil Demokrasi
yararlanıp yararlanmadığına ilişkin bilgileri,
Derneği, Mobil Devlet Konsorsiyumu, ...
• Sosyal Güvenlik Kurumu veritabanından kişinin Sosyal Güvencesinin olup

olmadığı,
sağlık hizmetlerinden
yararlanıp yararlanmadığı
ve 2022
Yurtdışında
e-Devlet faaliyetlerine
katılım
sayılı Kanuna göre Maaş (yardım) alıp almadığına ilişkin bilgileri,
• Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanından kişinin Vergi Mükellefiyeti ve üzerine

18. E-Devlet Bölgesel Öğrenme Networkü
Uluslar arası İşbirliği

Başarılı e-Devlet Projelerinin bölge ülkeleri e-devlet yöneticileri ile
oluşturulan network çerçevesinde paylaşımı sağlanmıştır.
Bu çerçevede pilot ülke olarak belirlenen Suriye ile Şam, Ankara,
Malatya ve Humus’ta e-Devlet çalıştayları düzenlenmiştir.
50 INA öğrencisine TODAİE’de eğitim verilmiştir.
Başarılı e-Belediye uygulamaları yerinde tanıtılmıştır.
Suriye’de TİKA ofisi açılmıştır.
Aralık 2009’da Antalya’da düzenlenen uluslar arası e-Devlet
Konferansına (eGovShare 2009) öncülük edilmiştir. Konferansa 40
ülkeden 300 katılımcı katılmış ve başarılı e-Devlet uygulamaları
paylaşımı ve işbirliğine yönelik zemin oluşturulmuştur.
Yurtdışında e-Devlet faaliyetlerine katılım Future of Gov Kuala Lumpur,
Singapur, Finlandiya TAIEX...E-İçişleri konusunda mülki idare
amirlerinin eğitimi programı Antalya

19. e-Gümrük Entegrasyon Raporu
Kurumlar arası İşbirliği

(Kurum İçi)

(Kurumlar Arası)

Gümrük Müsteşarlığının bilgi ve iletişim teknolojilerini
S ANAYİ VE
E- GÜMRÜK
TİCARET
etkili kullanan bir yapıya dönüştürülmesine yönelik
eylem
BAKANLIĞI
planının hazırlanmasıdır. Bu kapsamda;
Yönetişim
MALİYE
BAKANLIĞI

BİLGE

Süreç Analizi ve kurumlar arası e-Belge Entegrasyonu,
GÜVAS

Gümrük

Bilişim
Müsteşarlığının
e-Gümrük Mevzuat
yapısına
Teknolojileri
www.e
e-Gümrük
-gumru
k.gov.t
r

GÜMSİS
e-Belge
entegrasyonuna engel teşkil eden
hükümlerinin tespit edilmesi ,
E-BELGE

çalışmaları yürütülmüştür.

UL AŞTIRMA
BAKANLIĞI

dönüşümü,

DIŞ TİCARET
MÜSTEŞ ARLI
mevzuat ĞI

GÜMRÜK PORTALI
Sürdürülebilirlik

BANKAL AR
İHRACATÇI
BİRLİKLERİ

ARAÇ TAKİP

Hazırlanan Rapor Gümrüklerden Sorumlu Bakanımız
ADALET
TARIM
İÇİŞLERİ
S AĞLIK
Sn.Hayati YAZICI’ya
sunulmuştur.
BAKANLIĞI
BAKANLIĞ
I

BAKANLIĞ
I

BAKANLIĞ
I

20. Geniş Bant Uygulamalarının Sektörel ve Ülkesel
Rekabet Gücü ve Verimlilik Artışına Olan Etkisinin
Araştırılması
ve Alternatif Senaryoların Belirlenmesi Projesi
Özel Sektör İşbirliği
Türkiye’nin uluslararası rekabet endekslerinde üst sıralara
çıkabilmesi için sektör bazında stratejiler geliştirilmesi, Ulusal
Genişband ajandasının oluşturulması ve en üst seviyede
Farkındalık yaratılması
Türkiye’nin Genişband Uygulamalarına yönelik stratejilerinin
GSMH ve Verimlilik gibi makroekonomik göstergelerle uzun
vadeli etkisinin hesaplanabilmesi için Türkiye şartlarına uygun
bir modelleme araçı ve bunu yönetebilecek bir ekip
geliştirilmesi.
Proje Sonrası
Türkiye için Genişband fayda potansiyelinin sayısal analizi
Dünyadan Genişband teknolojileri model örnekleri
Türkiye için lokalize Genişband fayda analizi hesaplama aracı
Türkiye için Genişband ve Uygulamalar Strateji Önerileri
Türkiye için Genişband İş Modeli Önerileri

Başbakanlık e-Kurum Bilgi Sistemi
E-devlet Entegrasyonu
E-Belge Veri Üretimi / Veri Sunumu

Başbakanlık
Birimleri
TURİZM

TARIM

ÇEVRE-ORMAN

ON
SY
A
İK
PL
RE

Bakanlıklar
ALTYAPI
İLÇE
BELEDİYESİ

SAĞLIK

Özel Sektör

REPLİKASYON

EĞİTİM
SANAYİ

Maliye
Bakanlığı

Sağlık
Bakanlığı

Adalet
Bakanlığı

Sanayi ve
Ticaret
Bakanlığı

22. ÖSYM ÇALIŞMASI

ÖSYM’nin teknik altyapısı ve iş süreçleri
mevcut durum itibariyle incelenmiş,
gelişen teknolojiden kaynaklanan
güvenlik tehditleri de dikkate alınarak
güvenlik açıkları ve potansiyel risklere ilişkin bir
rapor hazırlanarak YÖK Başkanlığı’na sunulmuştur.

23. SAĞLIK BAKANLIĞI
Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) Çalışması (Mayıs
2011)
Hassas Verilere İlişkin Güvenlik Çalışması

 Bilgilerin iş süreçlerinde güvenli akışına
yönelik süreç ve paydaş analizi yapılmıştır.

 Oluşan verilerin güvenli saklanmasına
ve güvenli erişimine yönelik teknik çalışmalar yapılmıştır.

 Yapılan çalışmalara ilişkin bir Sonuç Raporu hazırlanmıştır.

24. DMO e-Dönüşüm ve Yeniden Yapılandırma
Analiz Çalışması (Haziran 2012)

13 EKSENDE ANALİZ
YOL HARİTASI
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25. E-Devlet Belgeseli


13 Bölümlük Belgesel Çalışması



TRT Belgesel kanalında yayınlanmıştır.

26. Kurumlar Arası Koordinasyon

- Kurumlar arası Diyalog Eksikliği
- CIO Kurulu (EN)
- Müsteşar yardımcıları ile
- Farkındalık Yaratılması
- Periyodik Değerlendirme
- Bakanlıkların genel çalışmalardan haberdar edilmesi
- Politika düzeyinde bir kurul
- Kurumlar arası Bilgi Belge Alışverişi
- Teknik Kurul
- BIDB ile periyodik teknik düzeyde birliktelikler

27. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
E-Oluşum Projesi
 Türkiye’ye yabancıların her türlü giriş çıkışındaki İşlemler

Turistik, Öğrenci, İkamet vb. Amaçla Girişler


Vize, İkamet İzni, …

 Göç Alanına İlişkin Politika ve Stratejiler
 Düzensiz Göçle Mücadele
 Vatansız Kişiler
 Sınırdışı İşlemleri
 Yabancı ve Göç Alanındaki İşlerin Ülke Genelinde Koordinasyonu
 Uluslararası Koruma
 Geçici Koruma
 İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması
 Toplum içi Uyum
 Kabul ve Barınma Merkezleri
 Geri Gönderme Merkezleri

BAŞBAKANLIK
e-DEVLET DANIŞMA GRUBU

ÖNCELİKLENDİRİLMİŞ
E-DEVLET PROJELERİ

05.12.13

