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PROJE TANITIMI

KAPSAMI
• İçişleri Bakanlığı personelinin yurt  

içinde yaptığı yüksek lisans ve dok-
tora tezlerinden, yazarları tarafın-
dan çoğaltılması ve yayınlanması-
na izin verilmiş olanlar tam metin 
(pdf) olarak erişime sunulacaktır.

• İçişleri Bakanlığı tarafından yurtdı-
şına yüksek lisans ve doktora yap-
mak üzere gönderilen personelin 
tezleri, orijinal dillerinde (pdf) eri-
şime sunulacaktır.

• İçişleri Bakanlığı’nda kariyer mes-
lek mensuplarının (kaymakam 
adayları, mahalli idareler kontro-
lör yardımcıları, il planlama uzman 
yardımcıları, dernek denetçi yar-
dımcıları vb.) mesleğe girdikten 
belirli bir süre sonra hazırladıkları 
yeterliğe ilişkin tezlerden uygun 
görülenler, sadece bakanlık men-
suplarına yönelik bir ağ ortamında 
erişime sunulacaktır.

• İçişleri Bakanlığı merkez birimle-
rinde hazırlanan belge, rapor, gö-
rüş vb. bilgi kaynaklarına erişim 
için kolaylıklar sağlanacaktır.

PROJENİN ADI

İçişleri Bakanlığı Elektronik Bilgi Erişim Kaynağı Portalı (e-bekap) Projesi

KONUSU

İçişleri Bakanlığı mensuplarının hazırlamış oldukları “Yüksek Lisans” ve “Doktora” 
tezleri ile diğer benzer çalışmaların (yeterlik tezleri, basılmış eserler vb.) 
elektronik ortamda yayınlanması bu projenin konusunu oluşturur.

AMACI

İçişleri Bakanlığı teşkilatı, görevleri ve mülki idare sistemi ile ilgili bir belge 
portalı oluşturmak ve bu portalda yer alan kaynakların internet ortamında 
yayınlanarak araştırma yapmak isteyenlerin ve diğer ilgililerin erişimine sunulması 
amaçlanmaktadır.
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YÖNTEMİ

İçişleri Bakanlığı’nda tezlerin elekt-
ronik ortamda tutulması ve yayın-
lanmasıyla ilgili işler;

Araştırma ve Etütler Merkezi 
(AREM) tarafından ve birimin ko-
ordinesinde yürütülecek olup, 
Personel Genel Müdürlüğü, Eğitim 
Daire Başkanlığı ve Strateji Geliş-
tirme Başkanlığının işbirliği, Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı’nın altyapı 
ve teknik desteği ile, Araştırma ve 
Etütler Merkezi internet sitesi olan 
(www.arem.gov.tr) yeniden tasar-
lanacak ve e-bekap projesi hayata 
geçirilecektir. AREM, e-bekap pro-
jesinin uygulanması ile ilgili olarak 
bakanlık birimleri arasında koordi-
nasyonun sağlanmasından sorum-
lu olacaktır.

Kariyer mesleğinin adaylığı aşama-
sında adaylıktan/yardımcılıktan kay-
makam, uzman, denetçi, kontrolör 
vb. kadrolarına atanmak üzere ha-
zırlanan yeterliğe ilişkin tezlerden, 
ilgili birim başkanlığınca yayınlan-
ması uygun görülenler, tezi hazırla-
yanın muvafakati ile birlikte AREM’e 
gönderilecektir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yüksek 
lisans ve doktora yapmak üzere 
yurtdışına gönderilenler tarafından 
hazırlanan tezler, Personel Genel 
Müdürlüğü tarafından elektronik 

ortamda, hazırlayanın onayı ile bir-
likte AREM’e gönderilecektir.

İçişleri Bakanlığı personelinin yur-
tiçindeki öğretim kurumlarında 
yapmış oldukları yüksek lisans ve 
doktora tezlerinin elde edilebilen 
listesi, AREM’e bildirilecektir. Söz 
konusu tezlerin yayınlanması için 
yazarlarından izin alınması işlerinin 
sorumluluğu AREM’de olacaktır.

Bakanlık bünyesindeki birimler tara-
fından hazırlanan rapor, görüş gibi 
bilgi kaynaklarına kolay erişim sağ-
lanması için ilgili birimlerin internet 
adreslerine yönlendirme, AREM ta-
rafından sağlanacaktır.

Bu proje kapsamında yer alan bilgi 
kaynaklarının ilgili internet sayfala-
rında yayınlanması, düzenlenmesi 
gerekli izinlerin alınması AREM’in 
sorumluluğunda olacaktır.

Bu kapsamda; her bir tez, bilgi, 
belge, görüş ve araştırma konula-
rı için bir künye oluşturulacak, bu 
künyede yer alan tez adı, yazarı, 
konusu, yayın tarihi, danışmanı, 
anahtar kelime ve özet üzerinden 
sorgulama yapılabilecek özellikte 
olması sağlanacaktır. Bir sorgu filt-
resinden geçirilen bu dokümanlar 
hakkında gerekli görülen bilgiler 
özet ile birlikte ekranda görüntü-
lenecek, yayınlanmasına izin ve-
rilmiş olanların sorgulayıcının bil-

gisayarına indirilebilmesine imkân 
tanınacaktır.

Projede yer alan kariyer meslek 
mensuplarının hazırlamış olduğu 
tezler ve kamuya açıklanmasında 
yarar bulunmayan kimi belgeler 
koşulsuz erişilebilir yani kamuya 
açık olmayacak, sadece benzer 
türde tezler hazırlayan bakanlık 
meslek memuru adaylarına ve 
kurum tarafından uygun görülen 
meslek grupları ya da kişilerin 
erişimine açılacaktır. Erişim kul-
lanıcı adı ve parola ile olabileceği 
gibi e-içişleri projesi kapsamında 
kullanılan elektronik imzalarla da 
sağlanabilecektir.

YAYIN KURULU

Bu projenin uygulanması ile ilgili 
konularda ortaya çıkabilecek tered-
dütler konusunda akademik düzey-
de yayın yapan Türk İdare Dergi-
si’nin yayın kurulu yetkili ve görevli 
olacaktır.

Bakanlık merkez birimleri dışında 
bir kurum/kuruluştan yayınlanması 
amacıyla bir kaynak gönderilmesi 
durumunda, ilgili ya da görev konu-
su itibariyle yakın bir birimden gö-
revlendirilecek raportörün raporu 
üzerine yayın kurulu kaynağın ya-
yınlanıp yayınlanmayacağına karar 
verecektir.

SONUÇ

21’inci Yüzyıla girerken küreselleş-
me olgusunun kapsamına girmeyen 
bir izole alanın neredeyse kalmamış 
olması, çoktandır bu etki alanı içeri-
sinde yer alan uluslararası rekabet, 
ulaşım, iletişim, bilgi ve teknoloji 
alanlarında meydana gelen gelişme-
ler, bu demokratik yönetim ihtiyacı-
nın günden güne çoğalması, ülkele-
rin klasik kamu yönetim anlayışlarını 
derinden etkilemiş ve gözden geçir-

melerine yol açmıştır. Bu süreçte, 
kamu yönetiminin merkez ve yerel 
düzeydeki yapısı, örgütlenme biçi-
mi, hizmet anlayışı ve bu hizmetlerin 
içeriğinin nasıl oluşturulacağı sürekli 
tartışılan konuların arasına girmiştir.

Çağdaş yönetim anlayışında meyda-
na gelen gelişmeleri yakından takip 
etmek ve yönetimin işleyişini daha 
etkin ve verimli kılarak geleceğe 
ilişkin riskleri en aza indirmek ama-
cıyla, bazen hiç işlenmemiş ham bil-
gileri, bazen de birbiri içine girmiş 

karışık ve düzensiz bilgi, belge, ra-
por ve öngörü niteliğindeki verileri 
işleyerek bir sistem ve düzen içinde 
başta karar alıcılar olmak üzere top-
lumun bilgisine sunmak kaçınılmaz 
olmuştur.

Bu proje ile İçişleri Bakanlığı men-
supları tarafından hazırlanan tez, 
bilgi, belge, rapor ve görüşler gibi 
kaynakların bakanlık personelinin ve 
diğer araştırmacıların erişimine açıl-
ması sağlanmış olacaktır.


