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Bakanlığımız tarafından yürütülen 
hizmet ve faaliyetlere ilişkin bil-
gilerin kamuoyu ile hızlı ve doğ-

ru bir şekilde paylaşılması, bakanlığı 
ilgilendiren konularda kamuoyunun 
yanlış bilgilendirilmesinin ve manipu-
le edilmesinin önlenmesi ve toplumla 
iletişimin etkin bir şekilde sağlanabil-
mesi projenin başlıca hedefleridir. 

İçişleri Bakanlığı Hizmet Birimleri, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandar-
ma Genel Komutanlığı, Sahil Güven-
lik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü,  Afet ve Acil Durum 
Yönetim Başkanlığı ve bu kurum-
ların taşra teşkilatları ile Valilikler 
ve Kaymakamlıklar da dahil olmak 
üzere yaklaşık 3 bin internet sitesi-
nin aylık ortalama 40 milyon ziya-
retçi sayısı bulunmaktadır. Merkezi 
İçerik Yönetimi Sistemi sayesinde 
internet siteleri ortak tasarım ve 
içerik bütünlüğüne sahip, bakanlık 
kurumsal kimlik bütünlüğünü yan-
sıtan, toplumla iletişimi önemseyen 
bir anlayışa sahip olacaktır.

Proje doğrultusunda, T.C. İçişleri 
Bakanlığı teşkilat yapısı altındaki 
3000’e yakın kurum internet site-
sinde yayınlanan içeriklerin imla ve 
yazım kurallarına, mevzuata, bilgi 
güvenliği ilkelerine, üstün görsel 
tasarım ve yayım standartlarına uy-
gun olarak yayım yapabilmesi için 
içerik yönetim birimi kurulacaktır. 

Ayrıca, içerik yönetim birimi ülke 
genelini ilgilendiren konularla il-
gili internet sitelerinin bir kısmın-

da veya tamamında gerektiğinde 
duyuru ve bilgilendirme yapmak, 
Türkçe dışındaki dillerde de internet 
siteleri hizmeti vermek görevlerini 
yerine getirecektir. 

İnternet siteleri yetkilileri ve içerik 
yönetim birimi, ortak içerik yönetim 
sistemi sayesinde internet sitele-
rinin içeriklerini kategorize edebi-
lecek, içeriklere yönelik planlar ve 
takvimler oluşturabilecek, içerikleri 
raporlayıp kontrol edebilecektir.

Profesyonel ve kullanıcı dostu web 
ara yüzü sayesinde hem mobil hem 
de masaüstü olarak yönetilebilen 
İSAY(İnternet Sayfaları Yönetimi) 
sistemi, özel bir yazılım yüklemeye 
gerek kalmaksızın Bilgi İşlem Daire-
si Başkanlığı tarafından geliştirilmiş 
bir içerik yönetim sistemidir.

İçerik yönetim birimi veriyi kay-
detmek, yönetmek, kontrol etmek, 
gözden geçirmek ve nihayetinde ise 
Bakanlık kurumsal yapısına uygun 

T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
İNTERNET SİTELERİ  

MERKEZİ İÇERİK YÖNETİMİ SİSTEMİ
Bakanlığımız teşkilat yapısı 
altındaki tüm kurumların 
internet siteleri ihtiyaçlarını 
kurumsal kimlik bütünlüğü 
çerçevesinde, topluma 
güven veren, etkin, kaliteli 
ve düşük maliyetli bir 
şekilde karşılamak amacıyla 
22.01.2018 tarihli Bakan 
talimatı gereği Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığı tarafından 
"İnternet Siteleri Merkezi 
İçerik Yönetimi Sistemi" 
projesi başlatılmıştır.

İçerik yönetim 
sistemi, ortak 
çalışma gerektiren 
ortamlardaki iş 
akışını yönetmeyi 
sağlayan işlemler 
bütünüdür.
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olarak yayınlamak işlemlerini İSAY alt 
yapısını kullanarak yerine getirecektir. 

KİMLER KULLANIYOR?

İSAY hizmeti bakanlık merkez birim-
leri, valilikler ve kaymakamlıklar başta 
olmak üzere yaklaşık 1300 birimde, 
2477 personel tarafından kullanılıyor.

İSAY tabanlı internet sitelerini ziya-
ret eden aylık ortalama ziyaretçi sa-
yısı 20 milyonun üzerindedir.

GELİŞMEYE DEVAM

2018 yılında Merkezi İçerik Yönetimi 
projesi ile T.C. İçişleri Bakanlığı teşkilat 
yapısı altında bulunan İSAY kullanan 
ve kullanmayan tüm birimlerin in-
ternet sitelerinin geliştirilmesine ve 
bulut altyapısında birleştirilmesine 
yönelik analiz çalışmaları yapılmıştır. 

Proje tamamlandığında Bakanlığı-
mız teşkilat yapısı altında bulunan 
3000 e yakın internet sitesi İSAY alt 
yapısını kullanacaktır. 

Merkezi İçerik Yönetim Sistemi pro-
jesi ile oluşturulan siteler sayesinde;

• Güncel haber ve bilgi sağlama,
• Bakanlığımız değerlerinin inter-

net siteleri üzerinden kamuoyu-
na sunulması,

• Kamuoyunun doğru bilgilendi-
rilmesinin sağlanması ve yanlış 

bilgiler ile manipüle edilmesinin 
önlenmesi,

• Bulut Teknolojisi sayesinde hızlı 
site erişimi,

 İmkân ve kolaylıkları sağlanacaktır. 

İSAY SİSTEMİNİN AVANTAJLARI
• Gelişmiş içerik editörü

• Yetkiye bağlı erişim 

• Çoklu dil desteği

• Yedekleme / geri yükleme

• Tasarım desteği / teknik destek
• Görsel temizlik ve tasarımda 

keskinlik
• Güncelleme, barındırma, kod-

lama ve tasarım için tamamen 
ücretsiz erişim

• Kullanım ve öğrenim kolaylığı
• Kurumların ihtiyaçlarına özel sü-

rekli geliştirilebilir ve eklenebilir, 
tüm yazılım özelliklerine uyumlu 
modüler yapı 

• Kullanıcı ara yüzünde değişiklik-
ler yapmaya elverişli 

• Masaüstü görünümü değiştir-
meksizin kod yazmadan mobil 
görünüm elde etme

• Arama motorları optimizasyonu 
sayesinde site içeriklerine daha 
kolay erişim 

• Hem yazılım hem de sistem ta-
rafında oluşturulan güvenlik kat-
manları sayesinde siteleri her tür-
lü siber saldırıya karşı tam koruma

İSAY sistemi kullanarak tasarla-
nan İçişleri Bakanlığı İnternet site-
si (www.icisleri.gov.tr) TS EN ISO 
9241-151 erişilebilirlik sertifikası 
alan ilk Bakanlık sitesi olmuştur.


