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YÖNETİCİ SUNUŞU
Başkanlığımız hem Tarım ve Orman alanındaki tüm paydaşlara hem de Bakanlık
personeline, bilişim faaliyetleri alanındaki beklentilerine azami ölçüde cevap verebilecek
hizmetleri güvenilir, kaliteli ve sürekli bir hizmet anlayışı ile üretmeyi sürdürmektedir.
Temel amacımız, Bakanlığımızın stratejik hedefleri doğrultusunda bilgi teknolojilerinin
takibini yaparak, güncel bilişim hizmetlerinden tüm Bakanlık personelinin en az maliyet ile en
fazla faydayı almalarını sağlamak için gerekli bilgi işlem altyapısının kurulması, teknolojik
gelişmelere göre güncellenmesi, yenilenmesi ve geliştirilmesi, ilgili konularda personele eğitim
verilmesidir. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması için Bakanlık personelinin
bilgilendirilmesini sağlamaya devam ederek, bilişim hizmetlerinin en iyi şekilde yaparak ulusal
hedeflere ulaşmada pay sahibi olabilmektir.
Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları 10.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan
1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde 6. Kısım
Bakanlıklar, 14. Bölümde yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait 430. Madde hükümlerine
göre; Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve
uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği
konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim
standartlarına uygun çözümler üretmek, Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,
Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik
çalışmaları yapmak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği
içinde veri tabanları oluşturmak ve Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının bakımı, ikmali,
geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu
konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli
şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri
yapmaktır. Bu kapsamda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.
Maddesine dayanılarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında
Yönetmelik gereğince 2019 mali yılı faaliyetlerimizi, mali bilgilerimizi, fiziksel, teknolojik ve
insan kaynaklarımızı yansıtan “2019 Yılı Faaliyet Raporu”nu saygılarımla sunarım.

Selçuk KAVASOĞLU
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 2019 Yılı Faaliyet Raporu
2

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

İçindekiler
I-

GENEL BİLGİLER ..........................................................................................................................4
A-

Misyon ve Vizyon ....................................................................................................................4

B-

Yetki, Görev ve Sorumluluklar ................................................................................................5
1-

Donanım Daire Başkanlığı'nın Görevleri..............................................................................6

2-

Yazılım ve Uygulama Geliştirme Daire Başkanlığı'nın Görevleri ..........................................7

C-

İdareye İlişkin Bilgiler..............................................................................................................9
1-

Fiziksel Yapı.........................................................................................................................9

2-

Teknolojik Kaynaklar...........................................................................................................9

3-

Örgüt Yapısı...................................................................................................................... 10

4-

İnsan Kaynakları................................................................................................................ 11

5-

Sunulan Hizmetler............................................................................................................. 11

6-

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ........................................................................................... 11

DII-

Diğer Hususlar ...................................................................................................................... 12
AMAÇ ve HEDEFLER .................................................................................................................. 14

A-

İdarenin Amaç ve Hedefleri ................................................................................................. 14

B-

Temel Politikalar ve Öncelikler ............................................................................................. 14

C-

Diğer Hususlar ...................................................................................................................... 15

III-

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER ............................................................ 15

A-

Mali Bilgiler........................................................................................................................... 15
Alınan Hizmetler ....................................................................................................................... 15


Cari Bütçe:......................................................................................................................... 16



Yatırım Bütçe: ................................................................................................................... 16

B-

Performans Bilgileri .............................................................................................................. 19
1-

Faaliyet ve Proje Bilgileri ................................................................................................... 19

Eğitim Faaliyetleri ..................................................................................................................... 45

IV-

V-

2-

Performans Sonuçları Tablosu .......................................................................................... 46

3-

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ...................................................................... 47
KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ .............................................. 56

A-

Güçlü Yönlerimiz ................................................................................................................... 56

B-

Zayıf Yönlerimiz .................................................................................................................... 56

C-

Değerlendirme ...................................................................................................................... 56
ÖNERİ ve TEDBİRLER ................................................................................................................. 57

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 2019 Yılı Faaliyet Raporu
3

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

I-

GENEL BİLGİLER

Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı görev ve yetkileri; 10.07.2018 tarihli Resmi Gazetede
yayınlanan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde,
6. Kısım Bakanlıklar 14. Bölümde yer alan, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait 430. Madde
hükümlerine dayanmaktadır.
Belirlenen görev ve sorumluluklar çerçevesinde; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı için
ihtiyaç duyulan ve ihtiyaç duyulabilecek bilişim ve teknoloji ile ilgili her türlü sistem, yazılım,
donanım, cihaz, lisans, patent, proje veya çalışmaların alımı, planlanması, uygulanması,
koordinasyonu ve takibi için gerekli olan faaliyetlerin bir bütünlük içinde yapılması amacıyla,
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın ortaya koyduğu strateji ve yol haritası, Bakanlık bünyesinde
sunulan ve sunulacak bilgi teknolojileri hizmetlerine yön verecektir.
Başkanlığımız kendi bünyesinde aldığı Başkanlık Olur’uyla organizasyon şemasında yer
alan koordinasyonla faaliyetlerini yürütmektedir.
A- Misyon ve Vizyon
Misyon
Tarım ve Orman Bakanlığı bilgi işlem politika ve stratejilerinin yapılandırılmasında
bünyesindeki teknolojiyi yakından izleyerek bilişim, teknoloji ve iletişim alanındaki etkin
politikaları belirlemek ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bilgi teknolojisi
ihtiyaçlarına cevap vermek hususunda; teknolojiyi yakından izleyerek Bakanlık birimlerinin
faaliyetleri kapsamında hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara hizmet verirken; teknolojik
gelişmeleri, kullanıcı ihtiyaçlarını sistem ve bilgi güvenliğini, personel memnuniyetini göz
önünde tutmak, bilişim alanındaki yeniliklere katkı vermek, öncü olmak, Bakanlığı iyi bir bilişim
altyapısına kavuşturarak, birimlerin ihtiyaç duyacağı bilgi işlem ihtiyaçlarına destek vermek,
hizmetlerde etkinliği ve sürekliliği göz önünde tutarak sunmaktır. Ayrıca diğer kurumlar ile
ortak kullanılacak bilgi sistemleri için faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde, Bakanlık
çalışmalarında yönlendirici ve belirleyici olmaktır.
Vizyon
Bakanlık bilgi işlem projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını
ve uygulanmasını sağlarken teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği
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konusunun gerektirdiği önlemleri almaktır. Bilişim politikaları ve ilkeleri belirlenirken kamu
bilişim standartlarına uygun çözümler üreten, bilişim hizmetleri konusundaki Bakanlık
gereksinimlerini karşılayarak güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma
bilincinin yerleşmiş olduğu bir Başkanlık olmaktır. Ayrıca, tarım politikalarının yürütülmesine
ilişkin bilgi altyapısı ile idari yapı geliştirilerek tüm tarımsal bilgi sistemlerinin entegrasyonunun
sağlanması için Bakanlık Bünyesinde merkezi bilgi işlem sistemini kurmaktır.
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve
uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği
konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim
standartlarına uygun çözümler üretmek.
b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik
çalışmaları yapmak.
ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları
oluşturmak.
d) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili
işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin
bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını
sağlamak.
e) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamına giren tüm konularda, resmi ve özel kurum ve
kuruluşlar tarafından üretilen verilerin Bakanlık birimlerince kullanılmasını, Bakanlığın ihtiyaç
duyacağı her türlü verinin temin edilmesi ve ihtiyaç duyulan coğrafi veriler için kullanılacak
altlık haritaların ve uzaktan algılama verilerinin üretilmesi için gerekli iş ve işlemlerin
yapılmasını sağlamak,
f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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1- Donanım Daire Başkanlığı'nın Görevleri
a) Bakanlığın bilişim ve bilişim güvenliği konularında gerekli önlemleri almak, politikalarını, ilke
ve hedeflerini belirlemek ve uygulamaya konulmasını sağlamak,
b) Elektronik ortamda kullanılacak paket yazılımların Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak
temini ve kullanımının sürekliliğini sağlamak,
c) Bakanlık birimlerinin faaliyetlerini destekleyici ve kolaylaştırıcı bilişim teknolojileri ile ilgili
konularda stratejiler oluşturmak, standart ve stratejilere uygun hareket edilmesini kontrol
etmek, uygun çözümler üretmek,
ç) Gelişen bilişim teknolojilerini ve ilgili mevzuatları izlemek ve bunların Bakanlık bünyesinde
kullanımını sağlamak,
d) Bilişim teknolojilerinin kullanılması, standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesinde
diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
e) Bakanlık merkez yerleşkesine ait ağ alt yapısını kurmak ve yönetmek, bu konuda diğer
Bakanlık birimlerine danışmanlık yapmak,
f) Bilişim teknolojilerinin temini ve kullanılması konusunda Bakanlık birimlerine teknoloji
seçimi dahil danışmanlık hizmeti vermek,
g) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının bakımı, onarımı, işletilmesi, ikmali, geliştirilmesi ve
güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek,
ğ) Alan adı tescil ve yönetimini sağlamak ve ilgili kanunların belirlediği log kayıtlarının
öngörülen sürece kaydedilmesini sağlamak,
h) Bakanlık veri merkezi ve felaket kurtarma merkezini kurmak, geliştirmek ve yönetmek,
ı) Veri tabanı yönetim sistemini oluşturmak, geliştirmek ve bakımını yapmak,
i) Elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak, Bakanlık
hizmetlerinin e-devlet kapısı ile entegrasyonunu sağlamak,
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j) Bakanlık yerleşkesinde bulunan; Bağlı kuruluş ve taşra teşkilatında bulunan bilgisayar
kullanıcılarına yardım masası hizmeti vermek, Bakanlık, bağlı kuruluş ve taşra birimlerindeki
bilişim sistemleri teknik destek hizmetlerini koordine etmek ve gerekli desteği sağlamak,
k) Bakanlık veri merkezinde işlenen ve saklanan verilerin bütünlük, gizlilik ve erişilebilirliğinin
korunmasını sağlamak,
l) Bakanlık yerleşkesi ve veri merkezi bilişim sistemlerinin güvenlik katmanlarını oluşturmak,
sistem ve iletişim güvenliği için gerekli tüm önlemleri almak ve bu konularda görev üstlenen
personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi
eğitimlerine katkı sağlamak,
m) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
2- Yazılım ve Uygulama Geliştirme Daire Başkanlığı'nın Görevleri
a) Bakanlık için elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan; her türlü yazılım ve hizmeti
Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlamak, geliştirmek veya tedarik etmek;
devamlılığını, güvenliğini ve kontrolünü sağlamak,
b) Mevcut yazılım, sistem ve hizmetleri değerlendirmek, geliştirilmesi ya da değiştirilmesi için
gereksinimleri tanımlamak ve önerilerde bulunmak,
c) Geliştirilen veya üzerinde değişiklik yapılan uygulama yazılımlarının testlerini yapmak ve bu
yazılımların kullanımına ilişkin eğitimleri koordine etmek,
ç) Bakanlığın yazılım ve yazılım güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri
almak, politikalarını, ilke ve hedeflerini belirlemek ve uygulamaya konulmalarını sağlamak,
d) Bakanlık birimlerinin faaliyetlerini destekleyici ve kolaylaştırıcı yazılım teknolojileri ile ilgili
konularda stratejiler oluşturmak, standart ve stratejilere uygun hareket edilmesini kontrol
etmek, uygun çözümler üretmek,
e) Yazılım teknolojilerinin kullanılması, standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin
izlenmesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
f) Bakanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası
çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak,
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g) Bakanlıkça elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan hizmetlere ilişkin yazılımların
teminini sağlamak, bu konuda Bakanlık birimlerine teknoloji seçimi dahil danışmanlık hizmeti
vermek,
ğ) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları
oluşturmak, veri tabanlarının yönetimi ile diğer veri tabanları ve uygulamaların
entegrasyonuna yönelik çalışmaları yürütmek ve bu sistemlerden bilgi üretilmesi için gerekli
çalışmaları yapmak,
h) Bakanlık internet siteleri ve intranet yapıları ile içerik yönetim sistemlerinin oluşturulmasına
ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
ı) Gelişen yazılım teknolojilerini ve ilgili mevzuatları izlemek ve bunların Bakanlık bünyesinde
kullanımını sağlamak,
i) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamına giren tüm konularda, resmi ve özel kurum ve
kuruluşlar tarafından üretilen verilerin Bakanlık birimlerince kullanılmasını, Bakanlığın ihtiyaç
duyacağı her türlü verinin temin edilmesi ve ihtiyaç duyulan coğrafi veriler için kullanılacak
altlık haritaların ve uzaktan algılama verilerinin üretilmesi için gerekli iş ve işlemlerin
yapılmasını sağlamak,
j) Bakanlık merkez yerleşkesindeki bilgisayar kullanacak personelin eğitimine katkı sağlamak,
k) Başkanlık bünyesinde yer alan bilgi işlem personelinin gelişen bilişim teknolojilerini takip
edebilmesi amacıyla gerekli eğitimlerini Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak
sağlamak,
l) Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek,
m) Başkanlığa ait evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
n) Başkanlığa ait fiziki yapıların bakım ve onarım hizmetlerini yapmak,
o) Başkanlığın ihtiyaçlarını tespit etmek, gerekli araç, gereç ve malzemenin temini için satın
alma dahil gerekli çalışmaları yapmak,
ö) Başkanlığın demirbaş ve ambar defterlerini düzenli olarak tutmak, demirbaşların bakım ve
korunmasını sağlamak,
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p) Başkanlık içi koordinasyonu sağlamak,
r) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı

Başkanlığımız Bakanlık Lodumlu Kampüsü ve Beştepe Yerleşkesinde Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı personeliyle faaliyetlerini sürdürmekte ve hizmet sunmaktadır.
2- Teknolojik Kaynaklar
TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Bilgisayar
Yazıcı
Tarayıcı
Güç Kaynağı (UPS)
Dizüstü Bilgisayar
Projeksiyon
Telefon Cihazı
Faks Cihazı
Fotokopi Makinası

SAYI
180
40
2
3
115
8
150
3
3
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3- Örgüt Yapısı
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4- İnsan Kaynakları

8

11

7

Toplam

5

İşçi

Teknisyen
2

Sözleşmeli
Personel 4B

1

Tekniker

Veteriner
Hekim

Mühendis
44

Sözleşmeli
Bilişim Uzmanı

36

Tarım ve
Orman Uzmanı

2

GİH Diğer

GİH İdareci

Kadroya Göre Personel Dağılımı

27

143

5- Sunulan Hizmetler


Bakanlığımız personelinin bilişim hizmetlerinden güvenli ve etkin bir şekilde
yararlanmasını sağlamak,



Bakanlığımızın bilgi ve iletişim alt yapısını geliştirmek,



Teknolojik araştırmalar yapmak ve bu teknolojileri hizmete dönüştürmek,



Bilgi İşlem Dairesi Bilişim Kurulunun etken çalışmasıyla Bakanlığımız bilişim
sistemlerinin sürdürülebilirliğin sağlanması ve yatırım mükerrerliğin önlenmesi,



İhtiyaç duyulan yazılımları üretmek,



Yazılımları güncel tutmak ve eğitimler vermek,



Bilgi güvenliğini sağlamak,



e-Devlet hizmetlerinin etkin sunumu ve koordinasyonu,



Coğrafi Bilgi Sistemleri etkin çalışması ve eşgüdümü,



Kurumsal ve sektörel siber güvenlik çalışmaları,



Birimler/Bakanlıklar arası veri/bilgi entegrasyonları ve protokollerin oluşturulması,



Bilgi sunum portallerinin oluşturulması,



Ulusal Tarım Su Orman Veri Ağı çalışmaları.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak, Başkanlığın vizyonuna uygun, belirli bir amaca yönelik
misyonu çerçevesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Stratejik
Yönetim anlayışı benimsenmiş ve performans esaslı bütçenin stratejik planla ilişkilendirilmesi
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ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için etkili bir organizasyon yapısı ve İç Kontrol Sistemi
oluşturulmuştur.

D- Diğer Hususlar
Bilişim Teknolojilerinin Mülga Bakanlıkların Birleşmesi Öncesindeki Durumu;


Mülga; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının ayrı

mekânlarda 2 farklı sistem altyapıları bulunmaktadır.


Her iki Bakanlığın kendine ait aktif dizini, DNS, DHCP, e-posta sistemi bulunmakla
birlikte kendi yazılımları, uygulamaları ve veri tabanları bulunmaktadır.



Her iki Bakanlığın mevcut altyapıları ve sistem odaları donanım ve barındırma olarak
yetersiz olup, tek bir merkezden yönetilmesi şu an için mümkün görülmemektedir.



Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde sistem altyapıları ve yazılımların mükerrerlik
göstermektedir.



Her Bakanlığın kendi web sitesi bulunmaktadır.

Entegrasyon çalışmalarındaki son durum
Bu kapsamda;


Sistem, network ve yazılım envanteri çıkarılarak verimli, sürdürülebilir ve mükerrer
olmayan bir yapının çalışmaları devam etmektedir.



Ortak Elektronik Belge Yönetim Sistemi olarak Belgenet’e geçilmiştir.



Beştepe ve Lodumlu kampüsün network altyapısının yenilenmesi çalışmaları devam
etmektedir.



tarimorman.gov.tr olarak isim tescili ve SSL sertifikası alınmış yeni adrese geçiş
yapılmıştır.



Bakanlık yeni internet sayfası yayınına açılmıştır. Tüm birimlerin internet sayfaları aynı
standart yapıya getirilmiştir.



Bilgi Güvenliği çalışmaları kapsamında kurumsal SOME’lerin birleştirilmesi çalışmaları
devam etmektedir ve sektörel SOME çalışmaları başlamıştır. KVKK (Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu) çalışmaları başlamıştır.



Başkanlığımız risk yönetimi çalışmalarının Bakanlık geneline yaygınlaştırılması
çalışmaları planlanmaktadır.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 2019 Yılı Faaliyet Raporu
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Network ve Güvenlik Altyapısı


Gelen internet trafiğinin kullanıcılara ve sunuculara dağılımı router (dağıtım
yönlendiricisi), switch (anahtar), backbone switch (merkezi anahtar) gibi cihazlar
vasıtası ile yapılmaktadır.



Sunucuların ve kullanıcıların internet trafik güvenlikleri, Güvenlik Duvarı (firewall)
cihazları vasıtası ile yapılmaktadır.



Sunuculara gerçekleştirilen isteklerin dengelenmesi ve HTTP/HTTPS/SOAP/XMLRPC/Web servisleri üzerinde detaylı paket incelemesi yapılarak zararlı isteklerin
bloklanması Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF) Cihazları vasıtası ile yapılmaktadır.



Bakanlık bünyesinde kullandığımız sunucularımıza gelen trafiğin dengeli bir şekilde
dağılımı Yük Dengeleyici (Load Balancer) cihazlar vasıtası ile sağlanarak merkez kampüs
ve taşra teşkilatında yer alan tüm kullanıcılar merkez üzerinden internete çıkışları
gerçekleştirilmektedir.



Ağ'a (Networke) bağlı bilgisayarlara virüs saldırılarına karşı günlük koruma sağlanmış,
anlık ve periyodik virüs taramaları yapılarak kayıt altına alınmıştır.

Altyapıya Yönelik Çalışmalar


Mevcut bilişim altyapısı kesintisiz hizmet verebilecek şekilde yedekli yapıya
kavuşturulmuştur.



Bakanlık İl Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri ve Bakanlık diğer taşra teşkilatında (yaklaşık
1.200 lokasyon) konumlandırılan güvenlik duvarı ürünleri ile merkezi yönetim
sağlanmış olup; kullanıcıların internete çıkışları 5651 Sayılı Yasaya uygun hale
getirilmiştir.



Birimlerimizin Bakanlık dışında barındırdığı sunucu ve depolama ürünleri Bakanlık Veri
Merkezlerinde konumlandırılmıştır.



Bakanlık veri merkezinin, ilave trafo ve jeneratör bağlantısı ile yedekli enerji beslemesi
bulunmakta olup, konumlandırılan otomatik transfer switch ile minimum kesinti ile
hizmet verecek alt yapısı bulunmaktadır.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 2019 Yılı Faaliyet Raporu
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Bakanlık veri merkezindeki dağınık data kablolaması düzenlenmiş, kabinetlere
konumlandırılan kabin üstü toplama switch ile güvenli ve kesintisiz bir altyapıya
kavuşturulmuştur.

II-

AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri


Bakanlık ve bağlı birimlerin bilişim alt yapısının eşgüdüm içinde çalışmasını sağlamak,



Veri ve bilgi bütünlüğünü sağlamak ve güvenilir veri akışı standartlarını belirlemek,



Gereksiz ve tekrarlanan yatırımlara engel olmak,



Büyük veri, nesnelerin interneti, bulut bilişim gibi sektöre yön verecek yeni
teknolojilerin kullanımını sağlamak,



Bakanlık Merkez ve ilgili ve bağlı kuruluşların tüm bilgi sistemleri ve sektör iş
süreçlerinde kullanılan teknolojilerle tam entegre olmasını sağlamak,



Politika ve karar destek verilerine ve bilgilerine her yerden, yer bağımsız olarak
erişimini sağlamak,



Doğru ve etkin karar verilmesini sağlayan; gerçek anlamda bütün işlemlerin tam
otomasyon sistemi ile yapıldığı,

kontrol edildiği, yönetildiği ve ileri teknoloji

donanımına sahip olmak,


Çalışanlarına etkili, verimli, ekonomik, erişilebilir ve kaliteli hizmet sunmak,



Üçüncü taraflar, e-tarım ve e-devlet sistemleri ile de tam entegre olmuş bir yapı
amaçlanmaktadır.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler


Avrupa Birliği projelerinin belirlenen zamanda ve kapsamda uygulamaya açılması,



Bakanlığımıza ait tüm coğrafi veri katmanlarının tespiti yapılarak, tüm katmanların
toplanıp Web servisleri hazırlanarak TUCBS kapsamında paylaşıma hazır hale getirilip,
portal üzerinden yayına alınması,



Yazılım alt yapısının geliştirilerek platform ve lisans bağımsız hale getirilmesi,
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Kurumsal alt yapıya uygun yazılım geliştirme standartlarının oluşturulması ve uygulama
dağıtım süreçlerinin tüm projelere uygulanması,



Diğer Bakanlıklarla kurumsal iletişim (G2G) için KamuNet ağı entegrasyon süreçlerine
devam edilmesi,



Yerli ve Milli bilişim çözümlerin Bakanlıkta kullanım sayısının arttırılması,
o Pardus (İşletim Sistemi)
o Libre Office (Ofis uygulamaları)
o Milli veri tabanı (PostgreSql özelleştirilmiş)



Bilgi ve Belge Yönetim Sistemi kapsamında;
o Elektronik arşivi hayata geçirmek,
o Kalite yönetim sistemi ile EBYS’yi bütünleştirerek ölçülebilir, denetlenebilir
hizmet kalitesinin ortaya çıkmasını sağlamak.



Dağıtık Olan Veri Merkezlerini Tek Çatı Altında Toplamak;
o Bakanlığımız merkez, taşra, bağlı ve ilgili kuruluşlarının bilişim sistemleri
ihtiyaçlarının tek çatı altında toplanarak, Endüstri 4.0 ile birlikte teknolojiye
katılan yazılım tanımlı veri merkezi (software defined datacenter) şeklinde TIER
3 standartlarına uygun olarak planlanan veri merkezi çalışmaları başlamış olup,
Türkiye’de örnek veri merkezleri arasında yerini alacaktır.

C- Diğer Hususlar


Donanım ve yazılıma dair planlama, alım, kullanım ve işletme, bakım ve onarım,
uyarlama ve geliştirmeye ilişkin faaliyetlerin koordineli ve etkin biçimde yürütülmesini
sağlamak,



III-

Bilişim projelerinin planlamasına, bütçelerine, personel planlamasına karar vermek.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler
Alınan Hizmetler
Başkanlığımız Bütçesi: Başkanlığımızın hizmet devamlılığı ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla
ayrılan bütçemizden yıl içerisinde Tablo.1 de belirtilen harcamalar yapılmıştır.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 2019 Yılı Faaliyet Raporu
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Cari Bütçe:

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:
Hizmetin devamlılığı ve iş sürekliliği için hizmetin gerektirdiği Kırtasiye Alımları, Büro
Malzemesi Alımları, Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları, Temizlik Malzemeleri Alımları,
Özel Malzeme Alımları, Başkanlığımız personelinin ihtiyaçları doğrultusunda karşılanmıştır.
03.3 Yolluklar:
Kamu personeli olanlara ilgili mevzuat çerçevesinde ödenmesi gereken, Başkanlığımız ve Taşra
Kurumları personeli için yıl boyunca verilen ve alınan Eğitimler, Seminerler ve Toplantılar için,
Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici ve Sürekli Görev Yollukları ödemeleri yapılmıştır.
03.5 Hizmet Alımları:
Başkanlığımızın hizmetlerinde kullanılmak üzere, Araştırma ve Geliştirme Giderleri, Bilgisayar
Hizmet Alımları, Enformasyon ve Raporlama Giderleri (Bilgi Toplama, Danışmanlık Hizmeti
vb.), Haberleşme Giderleri(Internet, Telefon ve Diğer Ödemeler), Tarifeye bağlı Ödemeler (İlan
Giderleri, Sigorta Giderleri vb.), Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri kapsamında yapılmıştır.
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri:
Makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri esas olmak suretiyle, Temsil ve Ağırlamanın
gerektirdiği her türlü giderler bu kapsamda gerçekleştirilmiştir.
03.7 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri:
Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılan, tüm Büro Makine ve Teçhizatın Alımları ile alınan bu
malların bakım ve onarımları ile yedek parça alımları için kullanılmıştır.


Yatırım Bütçe:

06.1 Mamul Mal Alımları:
Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları kapsamında yer almayan, Başkanlığımız birimlerinin
talepleri doğrultusunda (Sistem Grubu Koordinatörlüğü, Network ve Ağ Güvenliği
Koordinatörlüğü) Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere, kullanıma hazır mallardan
bedeli her yıl bütçe kanunları ile belirlenecek limitin üstünde kalan ve cari nitelikli olmayan,
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Büro Mefruşatı, Bilgisayar Alımları ve Diğer Makine ve Teçhizat alımları (Kablosuz Ağ Cihazları,
Omurga Anahtarları, Switchler ve Sunucular vb.) için kullanılmıştır.
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri:
Başkanlığımız hizmetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla, hammadde, ara mallar ve mamul
malların giderleri ile gerçekleştirilecek projelerin fizibilite ve kontrollüğü için müşavir firma ve
kişilere yapılacak ödemeler ile Eğitim ve Danışmanlık ücretleri için kullanılmıştır.
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları:
Başkanlığımızın hizmet devamlılığı ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla, Başkanlığımız birimleri
için alınması muhtemel (Sistem Yönetimi Koordinatörlüğü, Bilgisayar Ağları ve Ağ Güvenliği
Koordinatörlüğü vb. koordinatörlüklerin) yılsonuna kadar bilgisayar yazılımı alımı, mevcut
yazılımların lisans yenileme ücretleri ve diğer hak alımları için kullanılmıştır.
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri:
Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılan mevcut Sistem Odası ve Veri merkezi ile yapılması
planlanan mevcut altyapı çalışmasında kullanılacak yedek parça ve malzeme alımı için
kullanılmıştır.
Başkanlığımızın 2019 mali yılı ödenek durum bilgisi, harcama tutarı, kalan ödenek miktarı ve
gelen ödeneğe göre harcama yüzdelik oranı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
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2019 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bütçe Tertibi
Alınan Ödenek Kullanılan Ödenek
Kalan Ödenek
Harcama Oranı %
30.01.00.10.01.3.9.00.1.01.1 MEMURLAR
₺6.469.600,00
₺6.410.631,07
₺58.968,93
99%
30.01.00.10.01.3.9.00.1.01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
₺3.462.800,00
₺3.430.800,30
₺31.999,70
99%
30.01.00.10.01.3.9.00.1.01.3 İŞÇİLER
₺272.500,00
₺257.214,20
₺15.285,80
94%
30.01.00.10.01.3.9.00.1.01.4 GEÇİCİ PERSONEL
₺6.000,00
₺5.646,96
₺353,04
94%
30.01.00.10.01.3.9.00.1.02.1 SGK MEMURLAR
₺992.000,00
₺980.679,62
₺11.320,38
99%
30.01.00.10.01.3.9.00.1.02.2 SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL
₺655.200,00
₺630.158,56
₺25.041,44
96%
30.01.00.10.01.3.9.00.1.02.3 SGK İŞÇİLER
₺112.500,00
₺56.542,23
₺55.957,77
50%
30.01.00.10.01.3.9.00.1.03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEMELER
₺41.000,00
₺40.649,57
₺350,43
99%
30.01.00.10.01.3.9.00.1.03.3 YOLLUKLAR
₺65.000,00
₺40.127,30
₺24.872,70
62%
30.01.00.10.01.3.9.00.1.03.5 HİZMET ALIMLARI
₺11.820.000,00
₺11.541.383,66
₺278.616,34
98%
30.01.00.10.01.3.9.00.1.03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
₺7.000,00
₺6.124,63
₺875,37
87%
30.01.00.10.01.3.9.00.1.03.7 MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
₺70.000,00
₺67.619,90
₺2.380,10
97%
30.01.00.10.01.3.9.00.1.06.1 MAMUL MAL ALIMLARI
₺700.000,00
₺676.290,59
₺23.709,41
97%
30.01.00.10.01.3.9.00.1.06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
₺800.000,00
₺799.192,39
₺807,61
100%
30.01.00.10.04.2.1.00.1.06.1 MAMAUL MAL ALIMLARI
₺4.300.000,00
₺4.276.055,50
₺23.944,50
99%
30.01.00.10.04.2.1.00.1.06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
₺1.450.000,00
₺1.415.922,17
₺34.077,83
98%
30.01.00.10.04.2.1.00.1.06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
₺5.760.000,00
₺5.678.023,09
₺81.976,91
99%
30.01.00.10.04.2.1.00.1.06.6 MENKUL MALLARIN ONARIM GİDERLERİ
₺10.000,00
₺8.458,83
₺1.541,17
85%
Birim

Alınan Ödenek

Kullanılan Ödenek

Kalan Ödenek

Harcama Oranı %

Sgk ve Personel Gideri
Bilgi İşlem
Dairesi Baş. (Cari)

₺11.970.600,00

₺11.771.672,94

₺198.927,06

98%

₺12.003.000,00

₺11.695.905,06

₺307.094,94

97%

Bilgi İşlem Dairesi Baş.(Yatırım)

₺13.020.000,00

₺12.853.942,57

₺166.057,43

99%

YİKOB
TOPLAM

₺15.499.528,50
₺52.493.128,50

₺3.156.500,00
₺39.478.020,57

₺12.343.028,50
₺13.015.107,93

20%
75%
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B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Geliştirilen Yazılımlar
Internet Sitesi ve Portal Uygulaması
Internet Yönetim Sistemi(IYS)
İç kaynaklar kullanılarak dışa bağımlılıktan kurtularak talepleri karşılayacak kaliteli hizmet
sunmak ve maliyetleri azaltmak amacıyla geliştirilen IYS ile mevcutta kullanılan ve danışman
desteği sağlanamayan Microsoft SharePoint alt yapısı devre dışı bırakılacaktır. Aynı zamanda
aktif olan 299 adet Kurumsal web sitemizin alt yapısının yönetimi ve yaklaşık 600 IYS
sorumlusuna kullanıcı desteği BİDB personelleri tarafından merkezi ve yerel bu uygulamadan
sağlanabilecektir. Sistemin %80’ni tamamlanmıştır ve kodlama çalışmaları devam etmektedir.
Tasarlanan 5 (beş) proje sitesi IYS üzerinden yayına alınmıştır. 2020 yılı içerisinde yaklaşık 600
kullanıcıya eğitim verilerek IYS sistemine geçiş planlanmaktadır.
Kurumsal Portal
Bakanlık personellerinin her türlü verilerine her yerden ulaşmasını sağlamak ve iletişim
maliyetlerini azaltmak amacıyla geliştirilen Kurumsal Portal içeriğinde Bakanlık personelleri,
kişiselleştirebildikleri bir platform oluşturarak yetkileri dahilinde iç ve dış verilere
ulaşabilecekler ve bu sayede de iletişimleri kolaylaşarak kurumsal paylaşımları artacaktır.
Merkez ve taşra teşkilatı personelleri; bu paylaşımlar ile bulundukları yerleşkelerin sosyal
olanak bilgilerine, e-Belge, e-Posta ve üye oldukları Bakanlığımız uygulamalarına doğrudan
erişim, duyuru, ilan gibi sosyal içerikleri oluşturup Portal yetkililerince onaylanan bu içeriklere
erişim, Bakanlığımız basın kupürleri ve sosyal medya içeriklerine erişim, konumuna bağlı
meteoroloji verilerine erişim, namaz vakitlerini isteğe bağlı görüntüleyebilme, kan bankası
üyeliği, iletişim bilgileri gibi kişisel verilerin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verme
işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
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Mobil alanındaki çalışmalar


Bakanlığımız bünyesinde yer alan web sitelerine mobil uygulama üzerinden erişim
hizmeti devam etmektedir. Mobil uygulamamız ile lokasyon bazlı bildirimler
yapılabilmektedir.



TVK - Toplulaştırma Veri Konsolidasyonu Uygulaması: Arazi toplulaştırması hakkında
bilgilendirme, proje köy yüklenici taşınmaz sorgulama, proje istatistik grafik ve bilgileri,
hakediş, iş programı ve süre uzatımı onaylama, proje harita / GIS görüntülenmesi,
harita işlemleri, değiştirilebilir altlık haritası, katman işlemleri (Katman ekleme, Katman
öncelik sırası değiştirme), alan mesafe ölçme, seçilen noktada öz nitelik bilgilerinin
görüntülenmesi işlemleri yapılmaktadır.
Erişim:https://apps.apple.com/tr/app/tvk-toplula%C5%9Ft%C4%B1rma-verikonsolidasyonu/id1141795857?l=tr



Alo Gıda Mobil Uygulaması: Gıda güvenilirliği ile ilgili her türlü ihbar, şikayet, bilgi gibi
konularda mobil uygulamamız yoluyla başvuru yapabilmekte olup, revizyon
aşamasındadır.
Erişim: https://itunes.apple.com/tr/app/alo-g%C4%B1da/id988342848?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alogida&hl=tr

 Kurumsal Portal Mobil Uygulaması; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulan
Kurumsal Portal Android ve IOS uygulaması, Hava Durumu, Kent Ormanı, Kurban
Fiyatları, Küpe Sorgulama, Milli Parklar ve faydalı bilgi ve hizmetlerin mobil ortamdan
vatandaşın hizmetine sunulduğu bir uygulamadır. Tüm vatandaşlarımızın ücretsiz
olarak indirebileceği bu uygulama ile Bakanlığımız hizmetlerine ait bilgilere kolaylıkla
erişebilmeleri sağlanmaktadır.
Erişim: https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.ormansu.kurumsalportal
https://itunes.apple.com/tr/app/kurumsal-portal/id1249964791

 Yatırım Bilgi Sistemi Mobil Uygulaması: Son 14 yılda Tarım ve Orman Bakanlığı merkez
ve taşra teşkilatları ile Bağlı kuruluşları olarak ülkemiz için yapılan yatırımların yetki
dahilindeki kullanıcılar tarafından izlendiği bir uygulamadır.
Erişim: https://itunes.apple.com/tr/app/yat%C4%B1r%C4%B1m-bilgi-sistemi/id1255435219
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 Ava Avcı Mobil Uygulaması: Avcı online olarak rezervasyon yaptırabilir ve iptal
ettirebilir. Avcının izin aldığı avlakta olup olmadığını online ve offline olarak belirtir.
Aldığı iznin görüntüsünü izin belgesi olarak kontrolde memura gösterebilir. Haber,
duyuru ve etkinlikler ile bilgi sahibi olabilir. Acil durumlarda yardım talebinde
bulunabilir. Yangın, kaçak avcı ve biyokaçakçılık konularında ihbar hattı olarak
kullanabilir. Avcı, avcıları ilgilendiren her türlü dokümana ulaşabilir. Avcılar bilmek
istedikleri her konuda bilgi talebinde bulunabilir. Android versiyonu revizyon
aşamasındadır.
Erişim: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilion.avaavci
https://itunes.apple.com/tr/app/ava-avc%C4%B1/id1097724187

 Ava Memur Mobil Uygulaması: 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununda belirtilen av koruma
faaliyetine katılan personele yöneliktir. Memurun hangi avlağa girdiğini memura online
ve offline olarak gösterir. Avlakta izin alan avcının listesini gösterir. İzin almış avcının
QR kod ile kontrol edilmesini sağlar.
Erişim: https://itunes.apple.com/tr/app/ava-memur/id1097728087
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilion.avamemur

 Küpe Sorgulama Uygulaması: Kolay ve hızlıca sadece Hayvan Sorgulanabileceği bir
uygulama. Kurban satın alırken kurbanlık hayvana ait; tür, ırk, cinsiyet, doğum tarihi ve
aşı durumları gibi bilgilere uygulama üzerinden hızlıca erişilecek olup, bu işlemi almayı
düşündüğü kurbanın başında yapabilecektir. Android ve IOS versiyonları revizyon
aşamasındadır.
Erişim: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tcgthb.kupesorgulama
https://itunes.apple.com/tr/app/k%C3%BCpe-sorgulama/id1270604780

 Milli Parklar Mobil Uygulaması: Ülkemizdeki milli park, tabiat parkı vb. sahaları ziyaret
etmek isteyen vatandaşlarımıza kılavuzluk etmesi için tasarlanmıştır. Bütün
doğaseverlerin keyifle kullanabileceği bir uygulama olup, milli park, tabiat parkı vb.
sahalarımızı ziyaret etmek isteyen bütün vatandaşlarımıza yöneliktir. Ziyaretçilerimiz;
Milli parklarımız hakkında detaylı bilgi edinebilir; fotoğraf galerisi yardımıyla ilk
izlenimlerini elde edebilirler. Milli parklarımızda düzenlenen etkinlikler, haberler,
duyurular hakkında bilgi alabilirler. İstek ve şikâyetlerini iletebilir; anketler yardımıyla
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hizmet kalitesinin arttırılmasına katkı yapabilirler. Filtreleme ve sorgu yaparak istenilen
milli parka kolayca erişebilir, harita yardımıyla saha içerisinde önemli noktaları
görebilirler. Milli parklarımızda tabiatın güzelliklerini, manzara, bitki ve hayvanları
fotoğraflayıp gönderebilir, uygulama içinde yayınlanmasını sağlayabilirler. Android ve
IOS versiyonları revizyon aşamasındadır.
Erişim: https://itunes.apple.com/tr/app/milli-parklar/id1108938439
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilion.milliparklar

 Hayvan Sağlığı & Refahı Mobil Uygulaması (HaySag): T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın
kurumsal uygulamasıdır. Bu uygulama ile şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz; Hayvan
hastalıkları hakkında bilgi edinilmesi, hayvan haraketleri kontrol belgelerinin
görüntülenmesi, hayvan refahı yönetmelikleri Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpe
numarasından sorgulanması, tespit edilen hastalıkların ilgili en yakın İl Müdürlüğü'ne
bildirimi, Bakanlıkça yayınlanan hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili güncel duyuruların
yayını. Android ve IOS versiyonları revizyon aşamasındadır.
Erişim: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.icon.HaySagApp
https://itunes.apple.com/tr/app/haysag-hayvan-sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-verefah%C4%B1/id1215646872

 Bitki Koruma Ürünleri Mobil Uygulaması: Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı Programı”
uygulaması ile Bakanlığımızca ruhsatlandırılan Bitki Koruma Ürünlerine ait ruhsat,
kullanım bilgileri, aktif madde, zararlı organizma, bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili birden
fazla konuya hızlı bir şekilde erişim sağlanabilecek ve bu verilere çevrim dışı(offline)
internet olmayan ortamlarda da kolaylıkla ulaşılabilecektir. Revizyon geliştirilmesi
tamamlanmış olup yayına alınmıştır.
Erişim:https://itunes.apple.com/tr/app/bitki-koruma-%C3%BCr%C3%BCnleri/id1106805282
https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.tarim.bku

 Arazi Mobil Uygulaması: Bakanlığa proje yapan müteahhitlerin ve bakanlık personelinin
form bazlı olarak sahadan veri toplaması için geliştirilmiş bir mobil uygulamadır.
Erişim: https://itunes.apple.com/tr/app/arazi-mobil/id1323924463
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cubbysoftware.arazimobil
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 Bakliyatlı Yemek Tarifleri Mobil Uygulaması: Yemek tariflerinin sunulduğu ve nasıl
hazırlandıkları ile ilgili bir uygulamadır. IOS versiyonu bulunmamaktadır.
Erişim: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.bakliyatwithionic568531

 Elektronik Seyir Defteri Mobil Uygulaması: Bu uygulama; Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından kurulan Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) kapsamında balıkçı
gemilerinin av faaliyetlerine ilişkin verileri bakanlığa bildirmesinde kullanılmaktadır.
IOS versiyonu bulunmamaktadır.
Erişim: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piri1513.bagis
 ÇeMobil Mobil Uygulaması: Bakanlığa proje yapan müteahhitlerin ve bakanlık
personelinin form bazlı olarak sahadan veri toplaması için geliştirilmiş bir mobil
uygulamadır. Android versiyonu yayından kaldırılmıştır.
Erişim: https://itunes.apple.com/tr/app/%C3%A7emobil/id1106353556?l=tr
 Koordinasyon Bilgi Sistemi Mobil Uygulaması: Bakanlığımız tarafından yapılan

koordinasyon toplantılarında, alınan kararların ve birimler bazında yapılan
çalışmaların takibini görmek amaçlı geliştirilmiştir.
Erişim: https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.tarimorman.KoordinasyonBS
https://apps.apple.com/tr/app/koordinasyon-bilgi-sistemi/id1450383119

Karar Destek Yardımcı Uygulamaları (Dashboard)
Başkanlığımızda hayata geçirilen çözüm sayesinde tüm veriler, merkezi bir yapı üzerinden
konsolide edilerek bir veri ambarında (DataWareHouse) toplanmaya başlanmış olup, veriler
üzerinden çapraz analizlerin yapılabilmesi, etki analizleri, canlı veri gösterimi sağlanmış ve
süreç hızlandırılmıştır.
Birimler ile yapılan toplantılarda sorumlu oldukları alanlarla ilgili bilgi sistemlerindeki veri
tabanları üzerinden kurgulanan yapı sayesinde; Makam’ın mobil tablet cihazlarından bu
verileri kullanarak etkin ve katma değerli stratejileri oluşturması amaçlanarak çalışmalar
yapılmaktadır. Stratejik planlama ekipleri de ayrıca kendi ihtiyaç duydukları self servis
analizlerini yapabilir hale gelmişlerdir. Dijitalleşme döneminde kamu kurumlarının veri odaklı
karar alma yaklaşımı iş süreçlerini ve çıktılarını iyileştirerek katma değeri arttırmaktadır.
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Başkanlığımız Bünyesindeki CBS Uygulamaları
CORINE Arazi Örtüsü Projesi:
CORINE (Coordination of Information on the Environment) CORINE (arazi örtüsü/kullanımı)
Projesi; Avrupa Birliği Copernicus (The European Earth Observation Programme) Avrupa
Yeryüzü Gözlem Programı kapsamındaki arazi yönetimi projelerinden biridir. Proje, yaklaşık
5,8 milyon km2’lik alanda, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 39 ülkede gerçekleştirilmektedir.
Çevresel Bilginin Koordinasyonu, Avrupa Çevre Ajansı tarafından belirlenen Arazi
Örtüsü/Kullanımı Sınıflandırmasına göre uydu görüntüleri üzerinden bilgisayar destekli görsel
yorumlama metodu ile üretilen arazi örtüsü/kullanımını verisidir.
Resmi İstatistik Programı kapsamında yayınlanan CORINE 2012 Arazi Örtüsü verisinin istatistiki
anlamda güvenilirliğini sağlamak amacıyla TÜİK ve Bakanlığımızın ortak çalışması sonucunda
TÜİK tarafından CORINE 2012 Kontrol Çalışması Analizi Raporu hazırlanmıştır. Rapora göre;
CORINE Sınıflandırmasında 3. Seviye dikkate alınarak yapılan analiz sonuçlarında genel
doğruluk % 93,03 çıkmış ve CORINE 2012 veri seti TÜİK tarafından verilen kalite belgesini
almaya hak kazanmıştır.
Erişim: https://corine.tarimorman.gov.tr/

Açık Veri Portalı Uygulaması (Geoportal)
Coğrafi verilerin depolandığı, sunulduğu, yetki dâhilinde indirilebildiği web tabanlı bir
uygulamadır. Bu uygulama sayesinde Bakanlığımızın yetkisindeki veriler kolayca kullanıcılara
sunulmaktadır. Kolay, anlaşılabilir arayüzü ve web tabanlı olması sayesinde internet bağlantısı
olan herkes ekstra bir yazılıma ihtiyaç duymadan istediği veriyi kolayca görüntüleyebilmekte,
tercih ettiği formatta indirebilmekte ya da servis olarak kullanabilmektedir.
Uygulama içerisinde korunan alanlar ve 24 adet veri seti bulunmaktadır. Bu veriler; vektör
(shp, geojson, gml, svg) ya da resim (png, tiff, jpg) formatında indirilebilmektedir. Ayrıca
veriler; OGC (Open Geospatial Consortium) standartlarına uygun olarak ‘wms’ ve ‘wfs’ olarak
kullanılabilmektedir.
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Uygulama açık kaynaklı teknolojiler kullanılarak Daire Başkanlığımız personelleri tarafından
geliştirilmiş

olup,

verilerin

güncelliği

yine

Dairemiz

personelleri

tarafından

gerçekleştirilmektedir.
Erişim: veri.tarimorman.gov.tr
Bakanlık ve bağlı kuruluşlar tarafından üretilen ve sunulmakta olan harita servislerine tek
noktadan erişim imkânı sunan vekil sunucu ve bu verilere hızlı erişim sağlayan kurumsal
uygulamaya;
Erişim: http://cbskatmanlari.tarimorman.gov.tr adresinden sağlanmaktadır.

Tarladan Sofraya, Ulusal Tarım Su Orman Veri Ağı (UTSOVA)
Türkiye tarımının gelişmiş ülkelere yakınsama sürecinin hızlandırılması ve kalıcı bir şekilde
tarımda ileri ülkeler arasında yer alabilmesi için sektörel, ekonomik ve sosyal alanda yapılacak
çalışmaları desteklenmesi planlanmıştır.
Çalışmalar 2023 Tarım Vizyonu hedeflerine ulaşabilmek ve il ve ilçelerdeki paydaşların temel
sorun alanlarına çözüm getirmesine yönelik olarak uygulamalar tasarlanacaktır.
Tarım sektörü ve sektörler arası çözümler sunulmaya çalışılacaktır.
Tasarım sürecinde, öncelikle bakanlık stratejisi, Cumhurbaşkanlığı plan ve hedefleri ve
politikaları arasında bağlantı kurularak, bu politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi
için temel unsurlar çerçevesinde hareket edilmesi hedeflenmiştir.


Üretimde verimliliğin artırılması



Çiftçi gelirlerinin artırılması ve çiftçi iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi



ÇKS kayıtlarının etkin olması



İstatistiki bilgi altyapısını geliştirme



İl ve ilçe müdürlüklerinde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi



Temel ve mesleki becerileri geliştirme



İthalatın azaltılması



İsrafın önlenmesi



İl ve ilçe müdürlüklerimizde harcamalarda tasarruf sağlanması



Sektörde yüksek katma değerli yerli teknolojilerin kullanılması



Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 2019 Yılı Faaliyet Raporu
25

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı



Doğal yaşam turizminin geliştirilmesi



Etkin lojistik



Nitelikli insan gücü



Tarım sektörü hane halkı nüfus yapısının korunması



Rekabetçiliği ve kooperatifçiliği geliştiren dönüşüm



vb.

Bilişim Teknik Kurulu


Bakanlığımız bilişim sistemlerinin sürdürülebilirliği ve mükerrerliğin önlenmesi



Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatıyla, bağlı ve ilgili kuruluşlar tarafından geliştirilen
bilişim projelerini değerlendirmek ve öncelik sırasını belirlemek, projelere müsaade
etmek,



Donanım ve yazılıma dair planlama, alım, kullanım, işletme, bakım, onarım, uyarlama
ve geliştirmeye ilişkin faaliyetlerin koordineli ve etkin biçimde yürütülmesinde
Başkanlığa yardımcı olmak,
Bu kapsamda;



Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatıyla, bağlı ve ilgili kuruluşların bilişim konusundaki
652 adet yazılı talebi değerlendirilmiştir.

BelgeNet Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Faaliyetleri


02.01.2017 tarihi itibarı ile Bakanlık Merkez ve doğrudan bağlı birimlerde uygulamaya
alınmış olup, hali hazırda tüm birimlerimizde kullanılmaktadır,



EBYS’de 31.12.2019 tarihi itibarı ile 35.956.733 adet evrak üretilmiş ve buna karşılık
9.173 adet ağaç kurtarılmıştır,



Yöneticilerin tamamına ve idarelerince kendilerine e-imza alınması uygun görülen
teknik ve idari personele e-imza temini ve kullanımı devam etmektedir,



EBYS mobil versiyonu kullanıma açılmıştır. Yöneticilere talepleri halinde mobil imza
temini devam etmektedir,



Belgenet ve Bakanlığımızın diğer uygulamaları web servis aracılığıyla entegre edilmiştir.



Uygulaması olmayan evraklar için Beyaz Projesi gerçekleştirilmiştir.
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UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) Bakanlık Merkez ve Hukuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nde devreye alınmıştır.



https://kisi.tarim.gov.tr sayfası açılarak Bakanlık, merkez ve taşra kuruluşları dahil
gerçek ve tüzel kişi kayıtları disipline edilmiştir.

Bilgi Güvenliği ile İlgili Faaliyet ve Projeler


Başkanlığımız, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) için akreditasyon
çalışmalarını tamamlamış 2018 tarihi itibarıyla belgelendirilmiştir.



Başkanlığımız faaliyetlerini BGYS’ye uygun olarak yürütmekte olup, siber saldırıların
önüne geçmek ve oluşabilecek zararları asgariye indirmek adına bilişim altyapısına
yönelik periyodik olarak güvenlik ve sızma testleri yapılmaktadır.



2016-2019 Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı kapsamında Bakanlığımız uhdesinde
bulunan Su Yönetimi Sektörüne ve Gıda Kritik Altyapısına ait Sektörel Siber Olaylara
Müdahale Ekipleri (SOME) oluşturulmuştur. Sektörel SOME faaliyetleri kapsamda;
•

Bağlı ve ilgili kuruluş personelleri de dahil 22 bilgi işlem personeline teknik
eğitim verilmiştir.

•

Su Yönetimi ve Gıda Sektörel SOME Çalışma Grupları oluşturulmuştur. Alınan
danışmanlık hizmeti ile Su Yönetimi ve Gıda Sektörüne yönelik taslak
yönetmelikler hazırlanmıştır. Mevzuat yayınlama süreci devam etmektedir.



Bakanlığımız Kurumsal SOME çalışmaları kapsamında SOME prosedür, talimat ve
formları oluşturulmuş olup, Olay Müdahale sürecini iyileştirme maksadıyla gerekli
yazılım ve sistemler temin edilmiştir.



Başkanlığımız bünyesinde geliştirilen ve 3. parti uygulamalar ile diğer birimler
tarafından temin edilen uygulamalar SOME personeli tarafından güvenlik testleri
yapılarak kullanıma açılmakta olup bu kapsamda 2019 yılı içerisinde 30 adet web
uygulamasının güvenlik testi yapılmıştır.



USOM (Ulusal Siber Operasyon Merkezi)’un hazırlamış olduğu SİP (SOME İletişim
Platformu) üzerinde Kurumsal ve Sektörel SOME ekipleri güncel tutulmaktadır.
Herhangi bir siber güvenlik ihlali, ihbarı veya duyurusu olması durumunda burada
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tanımlı SOME ekip üyelerinin cep telefonlarına bilgi gönderilmekte ve bütün işlemler
bu platform üzerinden yapılmaktadır.


OSİB tarafında 7/24 vardiya sistemi ile Siber Operasyon Merkezi kurularak, Kurumsal
ve Sektörel SOME ihtiyaçlarının giderilmesi planlanmaktadır.



Bilgi Güvenliği Farkındalık faaliyetleri kapsamında;
•

Bakanlığımız hizmet birimleri, bağlı ve ilgili kuruluşlarından 240 yöneticiye ve
merkez biriminden 277 personele Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verileri Korunmasına
yönelik farkındalık eğitimi düzenlenmiştir.

•

Bilgi

Güvenliği

farkındalığı

arttırılmasına

yönelik

duyuru

epostası

tanımlanmıştır. Belirli aralıklarla ve önemli bilgi güvenliği tehditleri tespit
edildiğinde tüm Bakanlık personeline bilgilendirmeler yapılacaktır.

Son Kullanıcı Hizmetleri


Bakanlık merkez kampüsünde ve taşra birimlerinde bulunan bilgisayarların, aktif
cihazların ve kullanıcı hesaplarının yönetimi merkezileştirilmiştir.



Internet ve e-posta hizmetleri de Başkanlığımızca verilmektedir.



Merkez için 5651 sayılı Internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu
yayınlar yoluyla işlenen

suçlarla

mücadele

edilmesi

hakkında

kanun

kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik (log kayıtlarının tutulması,
içerik filtreleme vb.) gerekli yatırımlar yapılmıştır.

Bakanlık Taşra Teşkilatının Merkezle Entegre ve Standart Yapıya Kavuşturulmasına Yönelik
Faaliyetler


Bakanlığımıza bağlı tüm birimlerin işletim sistemi ve ofis programı ihtiyaçları
Başkanlığımızca karşılanmaktadır.



Taşra teşkilatı dahil tüm Bakanlık personeline e-posta hizmeti verilmektedir.



Tüm bakanlık kullanıcı bilgisayarlarının antivirüs güvenliği, merkezi antivirüs sunucusu ve
politikaları ile korunmaktadır.

Bilgisayar Ağları ve Ağ Güvenliği İle İlgili Hizmetler


Güvenlik duvarı (Firewall) cihazları vasıtası ile sunucuların ve kullanıcıların internet
trafik güvenlikleri sağlanmaktadır.
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Yük

Dengeleme

cihazları vasıtası ile

sunuculara

gerçekleştirilen isteklerin

dengelenmesi sağlanmaktadır.


Web

Uygulama

Güvenlik

Duvarı

(WAF)

cihazları

vasıtası

ile

HTTP/HTTPS/SOAP/XMLRPC/Web Servisleri üzerinde detaylı paket incelemesi
yapılarak zararlı istekler bloklanmaktadır.


MPLS VPN ağında yer alan internet erişimlerinin sağlanarak, rutin çıkan sorunlar
karşılanmaktadır.



Merkez Lodumlu Kampüsünde yer alan 3 adet backbone switchin ve yaklaşık 250 adet
kat switchinin yönetimi sağlanmakta ve arıza durumunda gerekli müdahaleler
gerçekleştirilmektedir.



Teknoloji ile uyumlu şekilde kullandığımız tüm cihazların güncellemeleri yapılmaktadır.

Sunucu ve Uygulama Güvenliği
Internet ortamında hizmet veren tüm uygulamalarımız ve sunucularımız katmanlı
olarak farklı seviyelerde güvenlik cihazları tarafından korunmaktadır.

Şekil 1 Sunucu ve Uygulama Güvenliği

Başkanlığımız Tarafından Gerçekleştirilen ve 2019 Yılında Devam Eden Uygulamalar


Tarım Bulut Projesi: Belgenet EBYS üzerinde hazırlanan ve ekinde 104 Mb ve üstü ek
veya ilgi dosyası bulunan evraklar için bu yükleme alanı geliştirilmiştir. Bu sayede;
eskiden fiziksel olarak cd, flash bellek, taşınabilir disk vb. mecralarda gönderilen eklerin
fiziksel posta ihtiyacı büyük oranda ortadan kaldırmıştır,



BeYaz Projesi: Yalınlaştırma çalışmaları esnasında Hizmet Envanteri Yönetim
Sisteminde kayıtlı hizmetler esas alınarak Bakanlığımızca sunulan hizmetlerde
vatandaşlarımızdan istenen belge sayısı mümkün mertebe azaltılmış, daha az belge ile
daha hızlı hizmet sunumu esas alınmıştır. Bu kapsamda; Projesi Başkanlığımızca
yürütülen ve uygulaması olmayan belgeleri ortak bir çatı altında toplamayı hedefleyen
BeYaz sistemi geliştirilerek hizmete açılmıştır.
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Erişim: https://beyaz.tarimorman.gov.tr


Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında kullanılmakta olan Belgenet EBYS’de kayıtlı
gerçek ve tüzel kişi kayıtlarını disipline etmek, mükerrer kayıtları önlemek ve güncel
adresleri tutmak amacıyla uygulama geliştirilmiştir.
Erişim: https://kisi.tarim.gov.tr



Bakanlık merkez ve taşra kuruluşları ile bağlı kuruluşların, görevleri gereği yapmakta
oldukları tebligata tabi olmayan yazışmaları, vatandaşa sms atmak suretiyle
bilgilendirme esasına dayalı uygulama geliştirilmiştir.
Erişim: sms.tarim.gov.tr



Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS): Su ürünleri yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren
tesisler ile bu tesislerin satış ilişkisinde bulunduğu kişi ve firmaların satış faturaları gibi
bilgileri kullanılarak destekleme hesaplamalarının yapıldığı sistemdir. Yaklaşık 1.300
üreticinin (gerçek/tüzel) kayıtlı olduğu sistem Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri tarafından
kullanılmaktadır.
Erişim: sks.tarim.gov.tr



Hayvan İstatistikleri Bilgi Sistemi (HİBS): Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün talepleri
doğrultusunda geliştirilen sistemin içinde birçok modül bulunmaktadır. Modüllere veri
girişi taşra personelimiz tarafından yapılmakta olup ülkemizde bulunan işletme sayıları,
hayvan sayıları, kurbanlık hayvan sayıları, kurbanlık hayvan pazar fiyatları ve üretilen
et miktarları gibi verilerin Bakanlık veri tabanında toplanması bu sistem aracılığıyla
yapılmaktadır.
•

İl bazında kurbanlık hayvan sayıları ve kurban pazar fiyatları takibi
yapılabilmektedir.

•

Ülkemizdeki besi çiftliği sayısı, mevcut besilik hayvan durumları ve kapasite
bilgileri takip edilebilmektedir.

•

Ülkemizde bulunan büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve arıcılık işletmelerinin
kapasitelerine göre besilik, sütlük, tür, kovan tipi, kuluçkahane sayısı vs. gibi
bilgileri bulunmaktadır.

•

Besilik İthalatı Yapacak sığır işletmelerinin kapasite bilgileri bulunmaktadır.

Erişim: https://hibs.tarim.gov.tr
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Çoban (Sürü Yöneticisi) İstihdam Desteği Modülü: Hayvancılık İstatistikleri Bilgi Sistemi
(HİBS) altında Çoban (Sürü Yöneticisi) İstihdam Desteğinin kolay ve kontrollü bir şekilde
yapılması için modül geliştirilmiş olup 100 ve üzeri küçükbaş anaç hayvan varlığına
sahip işletmelere 5.000 TL destekleme ödemesinin hazırladığı sistem olarak
faaliyetlerini yürütmektedir. Köy-mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlara da 5000 TL
destek ödemesi bu modül aracılığıyla yapılmaktadır. Ayrıca, yetiştiriciler e-devlet
kapısında (www.turkiye.gov.tr) Çoban İstihdam Destek Sisteminde bulunan işletme
sahibine ait işletme, çoban ve destek bilgilerini görüntüleyebilmektedir.
Erişim: https://hibs.tarim.gov.tr



Koyun Keçi Bilgi Sistemi (KKBS): Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi
yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilere anaç hayvan başına destekleme ödemesinin
hazırlandığı sistem olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca, yetiştiricilere-devlet
kapısında (www.turkiye.gov.tr) işletme bazında desteklemeye tabi hayvan sayısı ve
destek miktarını görüntüleyebilmektedir.
Erişim: https://kkbs.tarim.gov.tr



Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği Projesi: Koyun Keçi Bilgi Sistemi (KKBS) veri
tabanında son iki yılın anaç koyun keçi desteklemesini alan işletmeler ve anaç koyun
keçiler belirlenerek, ikinci yıl sürüye ilave olan 15 aylık ve üzeri anaç koyun keçilere
sahip yetiştiricilere Bakanlıkça belirlenecek artış oranında ilave destek ödemesinin
hazırlandığı sorgulama adımları ile faaliyetleri gerçekleşmiştir.
Erişim: https://kkbs.tarim.gov.tr



Bilgi İşlem Personel Bilgi Sistemi: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelinin özgeçmiş
bilgilerinin yer aldığı ve personelin izin takibinin yapıldığı bilgi sistemidir.
Erişim: https://bips.tarim.gov.tr

 Bitki

Koruma

Ürünleri Bilgi Sistemi: Uygulamayla, bitki koruma

ürünleri

konusunda personelimizin, akademisyenlerin, ruhsat sahibi firmaların ve çiftçilerin
ihtiyaç duyduğu güncel bilgilere hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilmesi sağlanmıştır.
Erişim: https://bku.tarim.gov.tr

 Yardım Masası: Başkanlığımız tarafından, bilgi işlem alanında verilen; sistem, network,
web ve yazılım alanındaki hizmetlerin yürütülmesi ve sürekliliğinin sağlanması sırasında
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karşılaşılan sorunların; Görevli bilgi işlem sorumlularına hiyerarşik bir iş akışıyla
iletilmesi, sorunların aynı uygulama üzerinde incelenerek çözüm sağlanması ve
çözümün ilgililere yine aynı uygulama üzerinden iletilmesine aracılık etmektedir.
Erişim: yardimmasasi.tarim.gov.tr
 Ortak Akıl Toplantı Yönetimi (OATY): Her yıl Bakanlığımız tarafından belirlenen yıl
içerinde alınması gereken tedbirlerin her il için ne durumda olduğu bilgisinin tutulduğu
toplantı yönetimi sistemidir.
Erişim: oaty.tarim.gov.tr


Gıda Kontrol Laboratuvar Sistemi (GKLS): Gıda ve Yem Laboratuvarları tarafından
kullanılan bir sistemdir. Bakanlığımız kamu hizmetleri kapsamında Gıda Güvenliğinin
sağlanması önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda; Yurdumuza giren, yurtdışına
gönderilen ve iç tüketim pazarında yer alan tüm gıda ürünleri, belirli periyotlarla alınan
numunelerin belirli değerlere ve standartlara göre kontrolü ile Bakanlığımız tarafından
güvence altına alınmaktadır. Bu altyapıda oluşmakta olan tüm verilerin tek bir noktaya
alınması amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Merkezi bir "Gıda Kontrol Laboratuvar
Sistemine" ihtiyaç hasıl olduğu; Bu kapsamda, Bakanlığımızın bilgi güvenliği yönetim
sistemi politikaları gereği, veri güvenliği ile birlikte, bilişim uygulamalarının tek bir
merkezden yönetilmesi önem kazanmaktadır. Gıda Kontrol Laboratuvar Sistemi
sayesinde numunenin ilk gelişinden sonuçlarının çıkmasına kadarki tüm süreçler bu
uygulama üzerinden takip edilecektir. Merkez ve Taşra Birimlerinin ihtiyaç duydukları
tüm verilere gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda anlık olarak takip
edebilecekleri bir uygulama ortaya koyulmuştur.
Erişim: gkls.tarimorman.gov.tr



Düve Destekleme Sistemi: Milli Tarım Mera Hayvancılığı hibe desteği kapsamında
kombine/etçi ırk gebe düve desteğinin başvuru sürecinden hibe ödenmesine kadar
tüm süreçlerin sistem üzerinden takibi sağlanabilmektedir. 2017 yılından itibaren tüm
süreçler uygulama üzerinden takip edilmektedir.
Erişim: duvedestek.tarimorman.gov.tr



Personel Bilgi ve Yönetim Sistemi: Bakanlığımızın Memur ve 4/B Sözleşmeli
personelinin Özlük, Atama, Terfi, Kadro, Disiplin ve Emeklilik işlemlerinin takip edildiği,
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tüm personelin bilgilerini görebildiği, dönem ataması ve lojman başvuruları yapabildiği
sistemdir.
Erişim: pbys.tarimorman.gov.tr


Yıllık Program Uygulaması: Her yıl Bakanlığımız sorumluluğundaki eylem planları için
yerine getirilmesi gereken tedbir görevlerinin hazırlanması, izlenmesi, raporlanması
için kullanılan uygulamadır. Bakanlığımız sorumluluğundaki faaliyetlerin izlenmesi ve
yılsonunda İlgili Bakanlıklara gönderilmesi gerekmektedir.
Erişim: yillikprogram.tarim.gov.tr



Faaliyet Takip Sistemi: Birimler tarafından Cumhurbaşkanlığı makamının bilgisine
sunulmasında önem arz eden konuların günlük olarak girilerek raporlanmasını sağlayan
sistemdir.
Erişim: bips.tarim.gov.tr



Yetki Sistemi: GTHB bünyesinde, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen
yazılım projelerini kullanacak kullanıcıların sisteme giriş bilgileri ve yetkilerinin tek
noktadan kontrolü amaçlanmıştır.
Erişim: yetki.tarim.gov.tr



Genç Çiftçi Projesi: Genç çiftçilere hibe destekli bu proje çerçevesinde başvuruların
kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan, Tebliğ kapsamındaki işlemlerin yürütülmesine
yardımcı olan sistemdir.
Erişim: gencciftci.tarim.gov.tr



Ulusal Su Bilgi Sistemi: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Ülkemizde suyun tek
bir sistem aracılığıyla yönetilmesini sağlamak amacıyla başlatılan “İçme Suyu”, “Doğal
Afetler”, “Su Kalitesi”, “Havza Bazında Planlama” gibi alanlarda veri toplama, analiz ve
araştırma imkânları sağlayacak Coğrafi Bilgi Sistemi destekli yazılım projesidir.
Erişim: usbs.tarimorman.gov.tr



Av Yönetimi Bilgi Sistemi: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Av
Yönetimi Dairesi Başkanlığına ait bir uygulama olup avcılıkla ilgili bütün işlemlerin
gerçekleştirildiği ve avcıların av için rezervasyon yapabildiği bir web uygulamasıdır.
2019 Yılında Cumhurbaşkanlığı e-devlet yalınlaştırmaları kapsamında Avcılar için
online vize işlemi sistem üzerinden yapılmıştır. Yeni Avcı kart basım işlemi yapılmıştır.
Erişim: avbis.tarimorman.gov.tr
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CORINE2018 Sistemi: Coordination of Information on the Environment-Çevresel
Bilginin Koordinasyonu (CORINE); Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından belirlenen
Arazi Örtüsü/Kullanımı Sınıflandırmasına göre (44 sınıf), uydu görüntüleri üzerinden
bilgisayar destekli görsel yorumlama metodu ile üretilen arazi örtüsünün kullanım
verisidir.



Nuh’un Gemisi Sistemi: Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı; ülkemizde
biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalışmaları yoluyla toplanan verilerin aktarıldığı
ve yönetildiği, kamuoyuna açık, bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı ülkemiz biyolojik
zenginliğinin “türler” ve “özellikli alanlar” özelinde sorgulama yapılabilmesine ve
üyelerinin kendilerine özgü haklarla verilere erişebilmesine imkân tanımaktadır.
Buradaki veriler; Türkiye’nin doğa korumasına katkıda bulunmak isteyen sivil toplum
kuruluşları, bilim adamları, araştırmacılar gibi tüm ilgi grupları ile vatandaşlarımızın
kullanımına açıktır.
Erişim : www.nuhungemisi.gov.tr/



Yaban Hayatı Bilgi Sistemi: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yaban
Hayatı Dairesi Başkanlığı görev ve sorumluluğu olan; Yaban hayatının ve yaşam
ortamlarının geliştirilmesine yönelik plan ve projeler oluşturmak, uygulamak ve kontrol
etmek veya ettirmek, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarının planlama
çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, türlerin korunması ile ilgili Köy Tüzel Kişilikleri ile
işbirliği yapmak veya yaptırmak, korunması gereken türlerin eski yaşam alanlarını
tespit etmek; tabiattan türlerin alınması ve yeniden yerleştirilmesi için gerekli
çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve de yaban hayvanları ile ilgili kafesleme,
halkalama, markalama ve vericilerle izleme çalışmaları yaptığı veya yaptırdığı iş ve
işlemlerin kaydedilip takip edildiği bir sistemdir.
Erişim : yabis.tarimorman.gov.tr



CITES Başvuru Sistemi: Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı
Dairesi Başkanlığı’nın bir uygulaması olup; yabani hayvan ve bitki türlerinin canlı ve ölü
örnekleri ile bunların kolayca tanınabilen parçaları ile türevlerinin sözleşmeye taraf
ülkeler arasındaki ithalatını, ihracatını, reeksportunu ve denizden girişini kısacası
uluslararası ticaretini; temeli izin ve belgelere dayanan ve ancak sözleşmede belirtilen
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bazı şartların yerine getirilmesi halinde bu izin ve belgelerin verilmesini sağlayan
sistemdir.
Erişim: citesbasvuru.tarimorman.gov.tr
CİTES Başvuru Sisteminde 2019 yılı içerisinde; Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel
Müdürlüğünün TPS (Tek Pencere Sistemi) entegrasyonu sağlanmıştır.


Hayvanları Koruma Bilgi Sistemi: Hayvan barınaklarındaki sahipsiz hayvanlarından
sahiplendirilmesi, rehabilitasyonu (aşılaması, kısırlaştırması ve muayene) işlemlerinin
kayıt altına alındığı sistemdir. Sokak hayvanları mikroçip veya kulak küpesi numarası ile
sisteme kayıt edilmekte bundan sonra bu hayvanlar üzerindeki her türlü işlem
Bakanlığımızca izlenmektedir. Hayvanat bahçelerinde tutulan hayvanların kayıtlarının
tutulduğu ve Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin Etik kurullarınca (üniversite
klinikleri) sistemde kayıt altına alındığı bir uygulamadır.
Erişim: haybis.tarimorman.gov.tr



Açık Veri Portalı: Bakanlığımız tarafından yürütülen proje ve faaliyetler kapsamında
üretilen ve kamuoyu ile paylaşılmasında herhangi bir sakınca olmayan verilerin görsel,
metin, grafik ve coğrafi veri setlerinin sunulması amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.
Bakanlığımız tarafından üretilen Ulusal Arazi Örtüsü, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanlar,
Havza Sınırları, Milli Parklar vb. veri setlerine erişim imkânı sunmaktadır.
Erişim: veri.tarimorman.gov.tr
Bakanlığımıza ait coğrafi veri katmanlarının envanterini göstermek amacıyla kurum içi
paylaşımının yapıldığı bir portal uygulaması geliştirilmiştir.
Erişim: cbskatmanlari.tarimorman.gov.tr/



Araştırma İzinleri Bilgi Sistemi: Bakanlığımız Merkez Teşkilâtının Kuruluş Görevleri ile
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam
Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik, Sulak
Alanların Korunması Yönetmeliği, Milli Parklar Yönetmeliği, Hayvanların Korunmasına
Dair Uygulama Yönetmeliği, Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelik ile Halkalama Lisansı Verilmesi ile Ulusal Halkalama
Komisyonu ve Halkalama İstasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’sini
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dayanak alarak, biyolojik çeşitlilik ile ilgili araştırma izinleri vermektedir. Bu izinlerin
elektronik ortamda yapılması için geliştirilen bir uygulamadır.
Erişim: aribs.tarimorman.gov.tr


Biyokaçakçılıkla Mücadele Bilgi Sistemi: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü, Biyolojik Çeşitlilik Dairesi Başkanlığının ait bir uygulama olup ülkemizde
bulunup diğer coğrafyalarda bulunmayan türleri veya bu türlere ait genetik kaynakları
elde etmeyi hedefleyen kişilerin işledikleri bu suçların kayıt altına alındığı bir bilgi
sistemidir.
Erişim: dogadabirak.tarimorman.gov.tr



Uzaktan Eğitim Portalı:

Bakanlığımız görev ve sorumlulukları kapsamındaki

çalışmaların uzaktan eğitim yoluyla iç ve dış kullanıcılara yaygınlaştırılması amacıyla
oluşturulmuştur. Teknik altyapı hizmetinin ve gerekli koordinasyonun sağlanması ile
birlikte, ana hizmet birimlerine ait uygulamaların kullanım kapasitesinin uzaktan eğitim
modeli ile sunulabilmesi hedeflenmektedir.
Erişim: uzaktanegitim.tarimorman.gov.tr


Dava Takip Bilgi Sistemi: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı dava ve icra işlemlerinin,
sözleşme ve şartnamelerin, mütalaa işlemlerinin kaydedildiği ve takibinin yapıldığı
sistemdir.
Erişim: davatakip.tarimorman.gov.tr



Milli Parklar Bilgi Sistemi: Milli Park Bilgi Sistemi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü, Milli Parklar Daire Başkanlığı’nın ilgili şube müdürlükleri kapsamında
gerçekleşen plan, proje ve imar planlarını takip emek için hazırlanmış olan bilgi
sistemidir.
Erişim: mpbis.tarimorman.gov.tr



Bilgi Notu Uygulaması: Bakanlığımız merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlardan Makamın
istediği bilgi notlarının girişinin yapıldığı bir sistemdir.
Erişim: bilginotu.tarimorman.gov.tr



Dijital Arşiv Sistemi: Birimlere ait dijital belgelerin saklandığı bir uygulamadır.
Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere arşiv
projesine yeni sayfalar ve sorgulama sayfaları eklenerek kullanıma açılmıştır.
Erişim: dijitalarsiv.tarimorman.gov.tr
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Koordinasyon Bilgi Sistemi: Bakanlık bünyesinde, bölge müdürlüklerinde yapılan
koordinasyonların takibi yapılmaktadır.
Erişim: koordinasyon.tarimorman.gov.tr



Geleneksel Bilgi Yönetim Sistemi: Bakanlığımız genel müdürlüklerinden Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü için geliştirilmiş olan bir web yazılım projesidir. Proje
ile ülkemizde nesilden nesle aktarılan ve çeşitli amaçlarla kullanılan biyolojik çeşitliliğe
dayalı geleneksel bilgiler il bazında çalışılarak envanter oluşturulmaktadır. Projede,
saha çalışmalarında vatandaşlarla yapılan birebir görüşmeler sonucunda toplanan
geleneksel bilgiler ve yapılan ulusal ya da uluslararası akademik çalışmalar sonucunda
elde edilen geleneksel veriler yer almaktadır. Saha ve literatür çalışmaları sonucunda
elde edilen biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilgiler kayıt altına alınarak sağlık,
endüstri, beslenme, tarım ve hayvancılık gibi bir çok alanda kullanılması
amaçlanmaktadır.
Erişim: gelenekselbilgi.tarimorman.gov.tr



Fotokapan Bilgi Sistemi: Bakanlığımız genel müdürlüklerinden Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü için geliştirilmiş olan coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir web
yazılım projesidir. Proje ile ülkemizdeki yaban hayvanlarının tür, konum ve populasyon
yoğunluğunun tespit edilmesi amacıyla çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlardan
alınan fotoğrafların toplanması, sınıflandırılması ve yönetilmesi amaçlanmaktadır.
Ayrıca fotokapanlardan tespit edilen yaban hayvanlarının otomasyona yüklenen
fotoğraflarından türlere ilişkin çeşitli raporlar alınabilmekte, coğrafi sorgulamalar
yapılabilmektedir.
Erişim: fotokapan.tarimorman.gov.tr



Stajyer Takip Sistemi: Staj işlemlerinin Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
tarafından tek çatı altında yürütülmesi amacıyla, öğrencilere mesleki staj eğitimi
verilmesi için başvuruların kabulü, değerlendirilmesi ve uygulama yapılmasına ilişkin
hizmetin geliştirilmeye devam edilen bir uygulamadır.
Erişim: https://stajtakip.tarimorman.gov.tr/



Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemi: Bakanlık birimlerinin ve kamu dışında ziraat
odaları, üretici birlikleri, tarımsal dernek/vakıf, şirket ve serbest tarım danışmanlarının
sunduğu çiftçi eğitimi, yayım ve tarımsal danışmanlık hizmetlerinin izlenmesi ve
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değerlendirilmesi, sağlıklı istatistiki bilgilerin alınması ve raporlanması, tarımsal yayım
ve danışmanlık sertifika başvurularının alınması, verilen sertifikaların vize edilmesi,
yetki belgesi verilmesi gibi işlemlerin yönetilmesi amacıyla geliştirilmeye devam edilen
bir uygulamadır.
Erişim: https://tydbis.tarimorman.gov.tr/


İşçi, Sözleşmeli ve Geçici Personel Maaş Sistemi: Bakanlık merkez, il, ilçe müdürlükleri
görev yapan işçi, 4-C ve sözleşmeli statüdeki personele yönelik maaş hesaplamalarının
yapıldığı sistemdir.
Erişim: https://maas.tarimorman.gov.tr



Av Turizm Uygulaması: Bakanlığımızın sorumlu olduğu Av Turizmi kapsamında olan,
kota başvuru, kota tahsis, avcı izin belgesi, rezervasyon vb. işlemlerin online olarak
yapılması için geliştirilmiştir.
Erişim: https://avtur.tarimorman.gov.tr/



Firma Uygulaması: Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü’ne başvuru
yapan firmaların takibini kolay ve yönetilebilir bir şekilde yürütülmesi için geliştirilmiş
bir uygulamadır.
Erişim: ttsmkomite.tarimorman.gov.tr



IPA Projesi: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Başkanlığı IPA Birimi tarafından takip edilen
projelerde ilgili birimlerin doldurması gereken formların dijital ortamda doldurularak
IPA birimine iletilmesini sağlayan bir uygulamadır. Test aşamasındadır.
Erişim: ipatest.tarimorman.gov.tr



Sipariş Uygulaması: Bakanlığımız çalışanlarının çay, kahve ve benzeri meşrubat siparişi
verebildiği uygulamadır.
Erişim: siparis.tarimorman.gov.tr



Eğitim Anket Uygulaması: Başkanlığımız içinde eğitim faaliyetlerinden sonra yapılan
anket çalışmaları ve raporlama yapıldığı uygulamadır.
Erişim: egitimanket.tarimorman.gov.tr



Mobil Portali: Mobil uygulamalarının kısa bilgilerini içeren ve Android uygulama
paketlerinin tutulduğu uygulamadır.
Erişim: mobil.tarimorman.gov.tr
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Rehber Uygulaması: Bakanlığımız çalışanlarının telefon numaralarının bulunduğu
uygulamadır.
Erişim: rehber.tarimorman.gov.tr



e-Devlet Uygulaması: Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile
Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne ait e-Devlet hizmetlerinin takip edilmesi amacıyla
geliştirilmiştir. Bakanlığımız birimleri tarafından kullanılmaktadır.
Erişim: edk.tarimorman.gov.tr



Randevu Takip Sistemi: Yöneticiler, özel kalem ve sekreterler tarafından kullanılmakta
olan uygulamadır. Bu uygulama ile yöneticilerimizin günlük aktiviteleri ve gelen
aramaları kayıt altına alınarak istenildiği zaman sorgulanması sağlanmaktadır.
Uygulama üzerinden yöneticiler birbirlerine yetki vererek yayınladıkları aktiviteleri
paylaşabilmektedirler.
Erişim: randevu.tarimorman.gov.tr



Soy Kütüğü Bilgi Sistemi: Ülkemiz koşullarına uyumlu koyun-keçi ırkları elde etmek için
planlanan ıslah çalışmalarını takip etmek ve yönetmek için geliştirilen uygulamadır. Soy
kütüğü, ön soy kütüğü, koç-teke havuzu ve soy ağacı gibi modülleri içermektedir.
Erişim: soybis.tarimorman.gov.tr
Bürokrasinin azaltılması ve dijital Türkiye çalışmaları kapsamında yürütülen

çalışmalar;
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen e-Devlet
hizmetlerinin yalınlaştırma çalışmaları kapsamında; vatandaştan istenilen belgelerin asgari
seviyeye indirilmesi ve elektronik ortamda temini mümkün olan belgelerin talep edilmemesi
talimatlandırılmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımız; bağlı ve ilgili kuruluşlarımız ile beraber
yalınlaştırma çalışmalarına başlamıştır.
Bakanlığımızca vatandaşa, özel sektöre ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına sunulan
hizmetler için talep edilen belgelerin azaltılmasına yönelik olarak; paydaşlarımızla yapılacak
veri paylaşım protokolleri için gerekli koordinasyon çalışmaları Başkanlığımız tarafından
yürütülmektedir.
KKTC Entegre Bilgi Sistemi Kurulması Projesi
Başkanlığımız, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda
gerçekleştirilen çalışma gruplarında yer almıştır. Bu minvalde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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Entegre Bilgi Sistemi teknik altyapısının sağlanması, bilişim teknolojileri ve donanım
ihtiyaçlarının karşılanması görevlerini yerine getirmek üzere Başkanlığımız katılım sağlamıştır.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Hayvancılık
Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün
katılım sağladığı teknik toplantılar yapılmıştır. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğümüzün Koordinasyonunda yapılan bu toplantılar neticesinde; daha önceki kapsam
ve eylem planına uygun bilişim alt yapısı, bilişim sistem bütünlüğü, işin hız ve sürekliliği dikkate
alınarak çalışma grupları oluşturulmuş, bu grupların görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.
2020 yılında da ilgili çalışmalara bu kapsamda devam edilecektir.

Başkanlığımız tarafından 2020 Yılında Tamamlanması Planlanan Projeler,
Uygulamalar ve Faaliyetler


Beyaz Projesine devam edilecek, ilaveten Teftiş ve kalite yönetim ekranları
eklenecektir.



Tarım Bulut projesi yaygınlaştırılarak devam edilecektir.



Pardus geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilecektir.



Tüm birimlerin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesapları merkezileştirilecek, bağlı
kuruluşların KEP hesapları Bakanlık merkezde, İlçe Müdürlüklerinin Kep hesapları ise İl
Müdürlüklerinde toplanacaktır.



Bakanlık Veri Merkezinin fiziksel ve teknolojik olarak yenilenmesi için gerekli çalışmalar
başlatılmış olup, yıl içerisinde ilgili çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.



Yeni Bakanlık Veri Merkezi için ilgili çalışmalar devam edecektedir.



İş sürekliliği ve felaket kurtarma stratejisi geliştirilerek Felaket Kurtarma Merkezinin
(FKM) ve tüm sistem altyapısının yedeklenmesi planlanmaktadır.



MPLS VPN Projesi kapsamında il, ilçe müdürlükleri ve diğer taşra birimleri de hayata
geçirilen IPSEC VPN projesi ile merkeze bağlanmaktadır. Bakanlıkların birleştirilmesi ile
birlikte VPN projelerinin tüm birimleri ve lokasyonları kapsayacak şekilde genişletilmesi
ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışma sonrası henüz merkezi yönetime dahil
olmamış taşra birimleri bilgisayarlarının da merkezi yönetimine dahil olmaları
sağlanacaktır.
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Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001 Standartlarının kademeli olarak tüm
bakanlığa yaygınlaştırılması çalışmaları devam edecektir.



USOM Başkanlık bünyesi (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ) kapsamında
oluşturulan Sektörel SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) etkinliği artırılacaktır.

•

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatının diğer kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum
kuruluşlarıyla yürütecekleri faaliyetlere ilişkin kendi aralarında imzalayacakları
protokol ve sözleşmelerin imza aşamasından sonra; verilerin gizlilik, bütünlük ve
erişilebilirlik standartları uyarınca, Bakanlığımızın veri paylaşım alt yapısı olan; Servis
Yönetim Uygulaması (APİ Gateway) üzerinden yapılacaktır.



Yatırım Bilgi Sistemi: Son 14 yılda Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları
ile bağlı kuruluşları olarak ülkemiz için yapılan yatırımların yetki dahilindeki kullanıcılar
tarafından izlendiği bir uygulamadır.
Erişim: https://itunes.apple.com/tr/app/yat%C4%B1r%C4%B1m-bilgi-sistemi/id1255435219



Karayolları Hava Tahmin Mobil Uygulaması: Karayolu üstünden yolculuk yapacak
kişilere yol üstündeki hava durumu bilgilerinin verilmesini sağlayan uygulamadır.
Erişim: http://khts.mgm.gov.tr/yol/v1/yol.php



Türkiye Tatlı Su Balıkları Bilgi Sistemi: Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü için geliştirilmekte olan coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir web yazılım
projesidir. Proje ile ülkemiz sınırları içerisindeki tatlı su kaynaklarında yaşamakta olan
balık envanterinin, çeşitli saha ve literatür çalışmaları ile çıkarılması ve kamuoyu ile
paylaşılması

amaçlanmaktadır.

Proje,

ilgili

genel

müdürlük

personeli

ile

akademisyenlerden oluşan yetkili kullanıcılar tarafından yönetilen coğrafi bilgi sistemi
tabanlı bir otomasyon ve vatandaşların kullanımına açık bir portaldan oluşması
planlanmaktadır. Geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
Erişim: ttsbweb.tarimorman.gov.tr


Stajyer Takip Sistemi: E-devlet üzerinden üniversite ve lise seviyesinde okuyan
öğrencilerin staj başvuruları 2 Ocak 2020 tarihi itibariyle alınmaya başlanacaktır.
Birimlerin staj alımını yapacakları branşlardaki kontenjan bilgileri sisteme işlenmiştir.
Staja kabul edilecek öğrencilerin staj değerlendirme işlemlerinin yapılabilmesi için
gerekli olan alanların sisteme eklenmesi çalışmalara devam edilmektedir.
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Eğitim ve Yayın Bilgi Sistemi: Bakanlık birimlerinden 2020 yılına ait eğitim teklifleri;
konu, kategori ve nitelik, hedef kitle, tahmini ve harcırah dışı bütçe, personel sayısı,
amaç ve hedef, kazanımlar, bütçe kodları, eğitim tarihi ve yeri, eğitimin süresi
kapsamında sisteme işlenmiştir. Girilen eğitimlerin bütçe sorgulama ekranları
tamamlanmıştır. Eğitimlerin değerlendirme aşamalarının yapılacağı ekranların sisteme
dahil edilmesi için çalışmalara devam edilmektedir.



Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemi: E-devlet üzerinden tarımsal yayım ve
danışmanlık sınav başvuruları alınmıştır. Bunun sonucuna göre sistem üzerinden
sertifika verilmesi işlemleri yapılacaktır. Sertifikalar üzerinde yapılan Vize, Ad-Soyad
değişikliği, Tür değişikliği, Bölüm değişikliği vb. işlemler ile sertifikanın elektronik olarak
imzalanması için gerekli olan ekranların çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca
ziraat odaları, tarımsal dernek/vakıf, şirket ve serbest tarım danışmanları için yetki
belgesinin sistem üzerinde verilmesi için gerekli olan ekranlar geliştirilecektir.

E-Devlet Kapısına (www.turkiye.gov.tr) Alınan Uygulamalar
o Küpe İle Büyükbaş Hayvan Sorgulama
o Küpe İle Küçükbaş Hayvan Sorgulama
o Üzerime Kayıtlı Büyükbaş Hayvan Listelerini Sorgulama
o Üzerime Kayıtlı Küçükbaş Hayvan Listelerini Sorgulama
o Tarım Arazilerinin Tarım Dışına Çıkabilmesi Uygunluk Sorgulaması
o TİMER Talep Başvurusu ve Sorgulanması
o Alan Kılavuzluğu Başvurusu
o Avcılık Belgesi Başvurusu
o Avcılık Belgesi İptal İşlemi Başvurusu
o Avcılık Belgesi Vize İşlemi Başvurusu
o Avlanma İzin Kartı (Pulu) Başvurusu
o Av Turizmi İzin Belgesi Başvurusu
o Av ve Yaban Hayvanı Üretim Tesisi Kuruluş Başvurusu
o Balık Yetiştiriciliği Görüş Başvurusu
o CITES Kapsamında, İthalat (Import) İzni Verilmesi Başvurusu
o CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İhracata Uygunluk Belgesi
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o CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İthalat Uygunluk Belgesi
o CİTES kapsamında İhracat, Yeniden İhracat İzni Başvurusu
o EBYS Genel Başvuru
o Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
o Evrak Takibi
o Fahri Av Müfettişliği Başvurusu
o Geçici Hayvan Bakımevi Kurulması Başvurusu
o Hayvanat Bahçesi Açma Raporu Başvurusu
o Hayvanat Bahçesinde Bulunan Hayvan Türleri Tür Listesi Formları Kabulü
o Hayvanat Bahçesi Ruhsatı Başvurusu
o Hayvanların Korunmasına İlişkin Şikâyet Başvurusu
o Hayvanların Ticari Film, Benzeri Çekim ve Reklamlarda Kullanılması İzni
o Kayıp, Yıpranma, Belgede Yer Kalmaması Halinde Yeniden Avcılık Belgesi
o Korunan Alan İlan Teklifi Başvurusu
o Korunan Alanlarda Çekim İzni Başvurusu
o Korunan Alanlarda Kamulaştırma Başvurusu
o Korunma Amaçlı Av Tüfeği Taşıma Belgesi Başvurusu
o Korunma Amaçlı Verilen Av Tüfeği Taşıma Belgesinin Vize Başvurusu
o Mahalli Öneme Sahip Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi Başvurusu
o Milli Parklarda Gelişme Planında Öngörülen Projelere Görüş Başvurusu
o Milli Parklarda İzinli Tesisleri Kiralama Başvurusu
o Milli Parklarda Orman Sayılmayan Alanlarda Bakanlık Muvafakatı Başvurusu
o Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda İrtifak Hakkı Başvurusu
o Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Başvurusu
o Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Devir Başvurusu
o Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin İptal Başvurusu
o Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Ön İzin Başvurusu
o Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Turizm Tesisi Başvurusu
o Milli Parklarda Yapılan Her Ölçekteki Planlara Bakanlık Görüşü Başvurusu
o Mücadele Amaçlı Sürek Avı Başvurusu
o Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı - EBYS Evrak Doğrulama
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o Orta ve Büyük Ölçekli Tesislerin Av ve Yaban Hayvanı Üretim Kesin İzni
o Orta ve Büyük Ölçekli Tesislerin Av ve Yaban Hayvanı Üretim Ön İzni
o Personel Alımına İlişkin İş Başvurusu
o SUEN Eğitim Ön Başvurusu
o Su Erozyonunun İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
o Sulak Alan Koruma Bölgesi, Akarsu Koruma Bandında Bitki-Hayvan Toplama
İzni
o Sulak Alanlarda Saz Kesimi İzin Belgesi Başvurusu
o Staj Başvurularının Alınması
o Turba Çıkarımı İzin Belgesi Başvurusu
o Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi Başvurusu
o Yabancı Turist Avcılar Geçici Avcılık Belgesi Başvurusu
o Yerel Etik Kurullarının Çalışma Yönergelerinin Onay Başvurusu
o Yerli Avcılar İçin Özel Avlandırma İzin Belgesi Başvurusu
o Yurt Dışından Alınan Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası Onayı Başvurusu
o Genç Çiftçi Projelerinin Başvuru Sonuçlarını Sorgulama
o Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesi İptali
o Alo 174 Başvuru Sorgulama
o Alo 174 İhbar ve Şikâyet
o Amatör Balıkçılık Turizm İzin Belgesi İptali
o Amatör Balıkçılık Turizm İzni
o Araştırma İzinleri Bilgi Sistemi
o Av Yönetim Bilgi Sistemi
o CITES Yönetim Bilgi Sistemi
o Deney Hayvanı Üreten veya Temin Eden Kuruluşlar İçin Açılma Raporu
o Deney Hayvanı Üreten veya Temin Eden Kuruluşlar İçin Kuruluş İzni
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Eğitim Faaliyetleri
2019 Yılında Gerçekleştirilen Konferans ve Eğitimler
Eğitimin / Panelin
Konusu
Elektronik Belge Yönetim
Sistemi Üst Düzey
Yönetici Bilgilendirme
Eğitimi
PRİZE Eğitimi
Bilişim Okur-yazarlığı
Kapsamında OFFİCE
Eğitimleri
Kişisel Verilerin
Korunması
Kanununa Uyumluluk
Sunumu

Eğitim
Süresi

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Katılımcılar
Merkez Birimleri, bağlı ve ilgili
kuruluşlar ile Ankara'da bulunan
mevcut birimlerimizin üst düzey
yöneticileri
Bakanlığımız Merkez, bağlı ve ilgili
kuruluşlar

1 Gün

06.02.2019

06.02.2019

5 Gün

22.02.2019

26.02.2019

5 Gün

01.07.2019

05.07.2019

Merkez Birimleri, bağlı ve ilgili
kuruluşlar

11.10.2019

Bakanlığımız hizmet birimleri, bağlı
ve ilgili kuruluşların yöneticileri

Katılımcı
Sayısı
76

59
190

138
1 Gün

11.10.2019

Bütçe Türü / Yılı
Aynı ilde gerçekleştirilmesi
nedeniyle bütçe ihtiyacı
olmamıştır.
GENEL BÜTÇE / 2019
Aynı ilde gerçekleştirilmesi
nedeniyle bütçe ihtiyacı
olmamıştır.
Aynı ilde gerçekleştirilmesi
nedeniyle bütçe ihtiyacı
olmamıştır.

277
Bilgi Güvenliği Farkındalık
Eğitimi ve Kişisel Verilerin
Koruma Kanuna
Uyumluluk Eğitimi
“2023’e Doğru Tarım ve
Ormancılıkta Bilişim
Konferansı -2”
Bilgi Güvenliği Farkındalık
Semineri

5 Gün

1 Gün

1 Gün

14.10.2019

28.11.2019

04.12.2019

18.10.2019

Bakanlık Personeli (Merkez)(Bakanlık
Personeli)

28.11.2019

Bakanlığımız Merkez, Bağlı ve İlgili
Kuruluşlarının bilişim personeli

04.12.2019

Bakanlığımız hizmet birimleri, bağlı
ve ilgili kuruluşların yöneticileri
(Genel Müdür Yardımcıları ve Daire
Başkanları)

45

Aynı ilde gerçekleştirilmesi
nedeniyle bütçe ihtiyacı
olmamıştır.
175

92

Aynı ilde gerçekleştirilmesi
nedeniyle bütçe ihtiyacı
olmamıştır.
Aynı ilde gerçekleştirilmesi
nedeniyle bütçe ihtiyacı
olmamıştır.
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2- Performans Sonuçları Tablosu
PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞME DEĞERLERİNİN HEDEFE ULAŞMA DERECESİNE GÖRE DAĞILIMI
Yıl

2019

Birim

30.01.00.10 / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
0

No

Performans Göstergesi

Hedef

Yıl Sonu
Gerçekleşmesi

Hedef
Aşılmış

4
Hedefe
Ulaşılmış

0

0

Hedefe
Veri Elde
Ulaşılamamış Edilememiş

1

Vatandaşa E-devlet uygulaması üzerinden
sunulan hizmet sayısı (Kümülatif) (Sayı)

331,00

331,00









2

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimleri verilen
Bakanlık birimlerinin oranı (Yüzde)

20,00

20,00









3

Bakanlık veri merkezi sistemlerinin felaket
kurtarma merkezinde yedeklenme oranı
(Yüzde)

20,00

20,00









4

Bakanlık veri merkezinin kapasite gelişim
oranı (Yüzde)

10,00

10,00











Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 2019 Yılı Faaliyet Raporu

46

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Yıl

2019

Birim

30.01.00.10 / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Str. Amaç

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

Str. Hedef

Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak

Per. Hedef Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ

2019 HEDEFİ

2019 I. DÖNEM

2019 II. DÖNEM

2019 III.
DÖNEM

2019 IV.
DÖNEM

Vatandaşa E-devlet uygulaması üzerinden sunulan hizmet sayısı
(Kümülatif) (Sayı)

331,00

0,00

331,00

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimleri verilen Bakanlık birimlerinin
oranı (Yüzde)

20,00

0,00

20,00

Bakanlık veri merkezi sistemlerinin felaket kurtarma merkezinde
yedeklenme oranı (Yüzde)

20,00

0,00

20,00

Bakanlık veri merkezinin kapasite gelişim oranı (Yüzde)

10,00

0,00

10,00

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 2019 Yılı Faaliyet Raporu
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PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl

2019

Birim

30.01.00.10 / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans
Hedefi

Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak

Stratejik Amaç

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

Stratejik Hedef

Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak
Gerçekleşen

Performans Göstergesi

Vatandaşa E-devlet uygulaması
üzerinden sunulan hizmet sayısı
(Kümülatif) (Sayı)

Hedef

Hedefin
Yıl Sonu
Gerçekleşme
1.
2.
3.
4.
Gerçekleşmesi
Oranı (%)
Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek

331,00

331,00

331,00

331,00

100,00

Hedefin
Sapma
Oranı (%)

0,00

Hedefe
Ulaşma
Derecesi
Hedefe
Ulaşılmış

Tanım
Göstergenin Kaynağı

https://turkiye.gov.tr - BİDB - Yazılım Koordinatörlüğü - Serpil ERYİĞİT

Performans Sonuçlarının Analizi

Hedefe ulaşıldı

Sapmanın Nedeni
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 2019 Yılı Faaliyet Raporu
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Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00

50,00
0,00
1

2
1. Çeyrek

2. Çeyrek

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 2019 Yılı Faaliyet Raporu
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3. Çeyrek

4
4. Çeyrek

49

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl

2019

Birim

30.01.00.10 / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans
Hedefi

Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak

Stratejik Amaç

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

Stratejik Hedef

Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak
Gerçekleşen

Performans Göstergesi

Bilgi Güvenliği Farkındalık
Eğitimleri verilen Bakanlık
birimlerinin oranı (Yüzde)

Hedef

Hedefin
Yıl Sonu
Gerçekleşme
1.
2.
3.
4.
Gerçekleşmesi
Oranı (%)
Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek

20,00

0,00

20,00

20,00

100,00

Hedefin
Sapma
Oranı (%)

0,00

Tanım
Göstergenin Kaynağı

BİDB - Bilgi Güvenliği Koordinatörlüğü - Oğuzhan Öncü ÖZKAN

Performans Sonuçlarının Analizi

Hedefe ulaşıldı.

Sapmanın Nedeni
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 2019 Yılı Faaliyet Raporu
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Hedefe
Ulaşma
Derecesi
Hedefe
Ulaşılmış
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Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
1

2
1. Çeyrek

2. Çeyrek

3
3. Çeyrek

4
4. Çeyrek

Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi
25,00
20,00

20,00

20,00

Hedef

Yıl Sonu Gerçekleşmesi

15,00
10,00
5,00
0,00
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PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl

2019

Birim

30.01.00.10 / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans
Hedefi

Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak

Stratejik Amaç

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

Stratejik Hedef

Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak
Gerçekleşen

Performans Göstergesi

Bakanlık veri merkezi sistemlerinin
felaket kurtarma merkezinde
yedeklenme oranı (Yüzde)

Hedef

Hedefin
Yıl Sonu
Gerçekleşme
1.
2.
3.
4.
Gerçekleşmesi
Oranı (%)
Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek

20,00

0,00

20,00

20,00

100,00

Hedefin
Sapma
Oranı (%)

0,00

Tanım
Göstergenin Kaynağı

BİDB - Ağ ve Sistem Yönetimi Koordinatörlüğü - Ercan EROĞLU

Performans Sonuçlarının Analizi

Hedefe ulaşıldı

Sapmanın Nedeni
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
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Hedefe
Ulaşma
Derecesi
Hedefe
Ulaşılmış
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Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
1

2
1. Çeyrek

2. Çeyrek

3
3. Çeyrek

4
4. Çeyrek

Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi
25,00
20,00

20,00

20,00

Hedef

Yıl Sonu Gerçekleşmesi

15,00
10,00
5,00
0,00
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PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl

2019

Birim

30.01.00.10 / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans
Hedefi

Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak

Stratejik Amaç

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

Stratejik Hedef

Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak
Gerçekleşen

Performans Göstergesi

Bakanlık veri merkezinin
kapasite gelişim oranı (Yüzde)

Hedef

Hedefin
Hedefin
Yıl Sonu
Gerçekleşme
Sapma
1.
2.
3.
4.
Gerçekleşmesi
Oranı
(%)
Oranı
(%)
Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek

10,00

0,00

10,00

10,00

100,00

0,00

Hedefe
Ulaşma
Derecesi
Hedefe
Ulaşılmış

Tanım
Göstergenin Kaynağı

BİDB - Ağ ve Sistem Yönetimi Koordinatörlüğü - Ercan EROĞLU

Performans Sonuçlarının
Analizi

Hedefe ulaşıldı

Sapmanın Nedeni
Sapmaya Karşı Alınacak
Önlemler
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Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri
12,00
10,00
8,00

6,00
4,00
2,00
0,00
1

2
1. Çeyrek

2. Çeyrek

3
3. Çeyrek

4
4. Çeyrek

Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi
12,00
10,00

10,00

10,00

Hedef

Yıl Sonu Gerçekleşmesi

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 2019 Yılı Faaliyet Raporu
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IV-

KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Güçlü Yönlerimiz


Bilişim alanındaki ve Tarım-Orman sektörlerindeki teknolojik gelişmeleri takip
ederek, sürekli proje geliştirme ve uygulama gayretinde olan yeniliklere ve
gelişmelere açık birim yönetimi,



İşbirliği içinde çalışılan gerek Bakanlık birimleri gerekse başka kurumlarla ilişkilerin
güçlü olması,



Kaynaklara ve sunulan hizmetlere kesintisiz erişimin sağlanması,



Kamuoyunun çok çeşitli kitlelerine hitap eden kurumsal web sitesinin
popülaritesinin ve ziyaretçi sayısının yüksek olması,



Gelen taleplere kısa sürede çözüm ortaya koyulması,



Koordinasyon sağlayıcı kapasitenin olması.

B- Zayıf Yönlerimiz


Yetiştirdiğimiz personelin Bakanlıktan ayrılma talepleri ve yerine nitelikli personel
temininde yaşanan sıkıntılar,



Bakanlık bünyesinde başka birimler tarafından da bilişim faaliyetlerinin yürütülmesi
nedeniyle kullanıcılara sunulan hizmetlerde amaçlanan hedefin yakalanamaması,



Personelin iş yoğunluğu nedeni ile eğitim ihtiyaçlarının karşılanamaması,



Dokümantasyon ve raporlama alışkanlığının yeterince yerleşmemiş olması,



Başkanlığın görev ve faaliyetleri ile görev yapan personele sunulan mali ve sosyal
hakların orantısız olması,



Bakanlık bünyesinde hizmet veren bilişim donanımlarının çok eski teknoloji olması.

C- Değerlendirme
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak bütçe imkânları doğrultusunda ve mevcut insan
kaynakları ile olabildiğince verimli çalışılarak yararlı hizmetler üretilmiştir. Ancak artan
bilişim ihtiyaçları göz önünde tutularak sistemin daha etkin çalışabilmesi için, tahmin
edilemeyen riskler nedeniyle bilişim sistemleri ve insan gücü yatırımlarının artarak devam
etmesi gerekmektedir.
56
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V

ÖNERİ ve TEDBİRLER
Teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli donanımlar alınırken, Bakanlığımızdaki
mevcut sistem mimarisi içerisinde uygulamaya girmesi sağlanmalıdır,



Bakanlık bilişim projelerinin başarılı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinde önemi
çok büyük olan yönetim desteği devam etmelidir,



Yeni teknolojilerin Bakanlık bünyesinde kullanılmasını sağlayacak bütçenin ve
personelin sağlanması.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 2019 Yılı Faaliyet Raporu
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI-2019

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün
etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.

Selçuk KAVASOĞLU
Başkan
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