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.
KAYSİS-HEYS Kapsamında Başkanlığımız Koordinasyonunda Bakanlığımızca Yapılan
Çalışmalar:


Bu kapsamda 01.01.2019 tarihi itibari ile Bakanlığımız birimlerine ait 275 adet ana
hizmet HEYS’ de yayımlanmıştır.



Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 05.04.2019 tarihli yazısı ile HEYS’e eklenebilecek
ve e-Devlet’e entegre edilebilecek ana hizmetleri Başkanlığımıza bildirilmiş olup, ilgili
kurumun 8 ana hizmeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından HEYS’ e
ve e-Devlet entegrasyonu raporlarına kaydedilmiş, yeni eklenen bu hizmetlerle
birlikte 09.04.2019 tarihi itibariyle HEYS’ te yayınlanan hizmet sayımız 283’ e
yükselmiştir.

Hizmetlerin e- Devlet’e Entegrasyonu Kapsamında Yapılan Çalışmalar:


İlk etapta 2017 yılı itibariyle Bakanlığımıza ait 30 ana hizmetin e-Devlete
aktarılacağı tespit edilmiştir.



Bu hizmetler Dijital Türkiye Versiyon (V).1.0 olarak HEYS’e kaydedilmiştir.



Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 8 hizmeti ile birlikte e-Devlet’e entegrasyonu
yapılan/yapılacak toplam hizmet sayımız 30 iken, bu sayı 38’e yükselmiştir.



Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 8 hizmeti V.1.1 (Versiyon 1) olarak 11.04.2019
tarihi itibariyle e-Devlet’e entegre edilmiştir.



2019 yılı Ekim ayı itibariyle e-Devlet entegrasyonu yapılan/yapılacak toplam
hizmet sayımız 38 olup, bu hizmetlerin tamamı 2019 Aralık ayı itibariyle eDevlet’te sunulmaktadır.

Yukarıda belirtilen Versiyon 1.0 ve Versiyon 1.1. de yer alan tüm hizmetlerin
entegrasyonu sağlanmıştır. e-Devlet’te sunulabilecek olan hizmetlerimizin e-Devlet’e
entegrasyon oranı 2019 yılında %100’ e ulaşmıştır.

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.

