BÜROKRASİNİN AZALTILMASI ve DİJİTAL
TÜRKİYE
KAYSİS ( Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi) Projesi Kapsamında Yürütülen
Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS) Çalışmaları
Cumhurbaşkanlığı Dijital dönüşüm Ofisi tarafından yürütülen KAYSİS; HEYS (
Hizmet Envanteri Yönetim Sitemi), DETSİS ( Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi), İYEM
( İmza Yetkilileri Modülü), ve KMS ( Kamu Mevzuat Sistemi)’ yi içeren çatı veri tabanıdır.
Bu proje kapsamında bulunan ve Bakanlığımızda koordinasyonu Strateji Geliştirme
Başkanlığı tarafından sağlanan Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi ise; sadeleştirilmiş teşkilat
yapısını ve standartlaştırılmış hizmet süreçlerinin; izlenebilmesini, birleştirilerek analiz
edilebilmesini yeniden modellenebilmesini belirten sistemi ifade etmektedir.

a) KAYSİS-HEYS Kapsamında Bakanlığımızca Yapılan Çalışmalar:


Detaylı e-Devlet zaman planı oluşturularak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ne
gönderilmiştir.



300 kişiden oluşan Bakanlığımız Veri Giriş ve Veri Onay Görevlilerine eğitim verilmiştir.



Bu kapsamda 31/12/2018 tarihi itibari ile Bakanlığımız birimlerine ait 275 adet ana
hizmet yayımlanmıştır.

01/02/2022 tarihi itibari ile Bakanlığımız birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait HEYS’ e
kaydedilen ve güncellenen hizmetlerle birlikte HEYS’ te yayımlanan hizmet sayımız 299’ a
yükselmiştir.
b) Hizmetlerin E-Devlet’e Entegrasyonu Kapsamında Yapılan Çalışmalar:
2019 yılında 29 hizmetimiz e-Devlet’ e aktarılmış, bu hizmetler Dijital Türkiye Versiyon 1.0
(V.1.0) olarak isimlendirilmiştir.
2020 yılında ise e-Devlet’e 8 hizmet aktarılmış olup, bu hizmetler Versiyon 1.1 (V.1.1) olarak
isimlendirilmiştir.
Son olarak 01.10.2020 itibariyle Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde kayıtlı olan ve
yeni eklenen hizmetlerden e-Devlet listesine alınan hizmetler; Versiyon 1.2 (V.1.2) olarak
isimlendirilmiştir. Versiyon 1.2’de kayıtlı hizmet sayımız ise 18’ dir.
Versiyon 1.0 (V.1.0), Versiyon 1.1 (V.1.1) ve Versiyon 1.2 (V.1.2) hizmetleri ile birlikte eDevlet’e entegrasyonu yapılan/yapılacak toplam hizmet sayımız 55’e yükselmiştir.

Her ne kadar e-Devlet sistemimizde 55 tekil hizmetimiz bulunsa da bu hizmetlerimizde yer
alan Vatandaş Portal’ın altında 18, Kamu Kurum Portal altında 12 ve Avukat Portal altında

ise 23 hizmet olmak üzere toplam 53 hizmet bulunmaktadır. Portallar altında verilen hizmet
başlıkları altında da yine pek çok hizmeti barındırmaktadır.


01.02.2022 tarihi itibariyle e-Devlet entegrasyonu yapılan/yapılacak toplam hizmet
sayımız 55 olup, 52 hizmetimiz e-Devlet kapısına aktarılmıştır.

e- Devlet’e Aktarılacak 3 Hizmetimiz:
1. UYAP Elektronik Satış Portalı
2. Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna İtiraz Başvurusu
3. Adli Sicil Silme ve Düzeltme Taleplerinin Alınması Hizmetidir.
Sonuç:


HEYS‘te yer alan yayımlanmış hizmet sayımız 01.01.2022 tarihi itibariyle 299’ dur.



Bu hizmetlerden e-Devlete entegrasyonu mümkün olan tekil 55 hizmetin 52’si e-Devlet’e
aktarılmıştır. Bakanlığımızın e- Devlet’ e entegrasyon oranı %94’dir.



Kalan 3 hizmetimizin de e-Devlet’e aktarılmasıyla e-Devlet’ e entegrasyon oranımız
%100 olacaktır.

Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) ile İlgili Faaliyetler
DETSİS, Türkiye Cumhuriyeti devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar ile
bunların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında bulunan her düzeydeki birimlerinin hiyerarşik
yapıya uygun olarak kayıt altına alındığı ve e-Devlet çalışmalarında esas alınmak üzere Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası ile tanımlandığı sistemdir.
Bakanlığımız birimleri, Cumhuriyet başsavcılıkları, icra dairesi müdürlükleri ile ceza infaz
kurumu müdürlükleri teşkilat yapısında oluşan değişikliklerin Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt
Sisteminde en kısa sürede güncelleneceği taahhüt edilmiş olup; Başkanlığımıza iletilen taleplerin
ivedilikle gereği yapılmaktadır.
Başkanlığımızca, bakanlık birimleri ve başsavcılıklardan UYAP üzerinden üzerinden
gelen DETSİS kayıt talepleri devlet teşkilatı merkezi kayıt sistemine işlenmekte, ayrıca devlet
teşkilatı sistemi üzerinden icra dairesi müdürlükleri ile ceza infaz kurumu müdürlüklerinin de
dahil olduğu DETSİS kayıtlarının onayları yapılarak sisteme alınmaları gerçekleştirilmektedir.
Bu sistem sayesinde idari kimlik numarası verilen birimlerin, KEP sistemi üzerinden
yazışma yapabilmesi sağlanmış, fiziki evrak gönderimi de sona ermiş ve yazışma süresi de
kısaltılmıştır. 2021 yılı için toplamda 445 birim Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt sisteme
kaydedilerek DETSİS numarası verilmiştir.

