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YÖNETİCİ SUNUŞU 

Bakanlığımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın misyonu; Bakanlık bünyesindeki bilişim ve teknoloji 

alanındaki politikaları belirlemek ve aynı zamanda Bakanlık personeline gerekli bilişim servislerini ve bu 

servislerle ilgili destek, danışmanlık, eğitim hizmetlerini teknolojik gelişmeleri, bilişim güvenliğini, kurumsal 

verimliliği, hizmetlerde etkinliği ve sürekliliği göz önünde tutarak sunmaktır. 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 verilmesi, bilgi güvenliğini sağlanması ve korunması için Bakanlık personelinin 

bilgilendirilmesi Başkanlığımız tarafından sağlanmaktadır. 

Bakanlığımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; mevzuat olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kuruluş, 

görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 03/06/2011 tarih ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(KHK)’ ye ek 22/08/2011 

tarihinde yayınlanan 651 Sayılı KHK ile hizmet birimi olarak kurulmuştur. Büyük Bilgi İşlem Dairesi 

statüsündeki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Bakanlık bünyesindeki Bilgi Teknolojileri (BT) ihtiyaçlarına 

daha etkili ve verimli cevap verebilmesi için, 651 Sayılı KHK tanımlanan görevleri şunlardır; 

 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. 

 Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, 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. 

 Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
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I- GENEL BİLGİLER 

Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kuruluş, görev, yetki 

ve sorumluluklarını düzenleyen 03/06/2011 tarih ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(KHK)’ ye ek 

22/08/2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 651 Sayılı KHK ile hizmet birimi olarak 

kurulmuştur. Ayrıca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Görev Yönergesi ile 

Başkanlığa bağlı iki Dairenin görev ve sorumlulukları sıralanmıştır. 

 

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 faaliyetler bir bütünlük içinde yapılması amacıyla Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı’nın ortaya koyduğu strateji ve yol haritası, Bakanlık bünyesinde sunulan ve sunulacak 

bilgi teknolojileri hizmetlerine ışık tutacaktır.  
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A- Misyon ve Vizyon 

Misyon 

Bakanlık bünyesinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın etkinliğini artırarak bilişim ve teknoloji 

alanındaki politikaları belirlemektir. Bilgi teknolojisi ihtiyaçlarına cevap vermek hususunda; 

Bakanlık personeline gerekli bilişim servislerini ve bu servislerle ilgili destek, danışmanlık, eğitim 

hizmetlerini teknolojik gelişmeleri, bilişim güvenliğini, kurumsal verimliliği, hizmetlerde etkinliği 

ve sürekliliği göz önünde tutarak sunmaktır. 

Vizyon 

Bakanlık bilgi işlem projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve 

uygulanmasını sağlarken teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği 

konusunun gerektirdiği önlemleri almaktır. Bilişim politikaları ve ilkeleri belirlerken kamu bilişim 

standartlarına uygun çözümler üreten, güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma 

bilincinin yerleşmiş olduğu bir Başkanlık olmaktır. 

B- Yetki, Görev ve Sorumluklar 

 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. 

 Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, 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. 

 Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
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1- Donanım Daire Başkanlığı'nın Görevleri Şunlardır : 

 Bakanlık merkez yerleşkesine ait ağ alt yapısını kurmak ve yönetmek, Bilişim 

teknolojilerinin temini ve kullanılması konusunda diğer Bakanlık birimlerine 

danışmanlık yapmak, 

 Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, 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. 

 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 bilişim, bilişim güvenliği ve güvenilirliği konularında gerekli önlemleri 

almak, politikalarını, ilke ve hedeflerini belirlemek ve uygulamaya konulmasını 

sağlamak, 

 Elektronik ortamda kullanılacak paket yazılımların Bakanlık bilişim altyapısına uygun 

olarak temini ve kullanımının sürekliliğini sağlamak, 

 Bakanlık birimlerinin faaliyetlerini destekleyici ve kolaylaştırıcı bilişim teknolojileri ile 

ilgili konularda stratejiler oluşturmak, standart ve stratejilere uygun hareket 

edilmesini kontrol etmek, uygun çözümler üretmek, 

 Gelişen bilişim teknolojilerini ve ilgili mevzuatları izlemek ve bunların Bakanlık 

bünyesinde kullanımını sağlamak, 

 Bilişim teknolojilerinin kullanılması, standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin 

izlenmesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, 

 Bakanlık merkez yerleşkesine ait ağ alt yapısını kurmak ve yönetmek, bu konuda diğer 

Bakanlık birimlerine danışmanlık yapmak, 

 Bilişim teknolojilerinin temini ve kullanılması konusunda Bakanlık birimlerine 

teknoloji seçimi dahil danışmanlık hizmeti vermek, 
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 Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, onarımı, işletilmesi, ikmali, 

geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, 

 Alan adı tescil ve yönetiminin sağlanarak ilgili kanunların belirlediği log kayıtlarının 

öngörülen sürece kaydedilmesinin sağlanması, 

 Bakanlık veri merkezi ve felaket kurtarma merkezini kurmak, geliştirmek ve 

yönetmek, 

 Veri tabanı yönetim sistemini oluşturmak, geliştirmek ve bakımını yapmak, 

 Bakanlık yerleşkesinde bulunan bilgisayar kullanıcılarına yardım masası hizmeti 

vermek, Bakanlık birimlerindeki bilişim sistemleri teknik destek hizmetlerini koordine 

etmek ve gerekli desteği sağlamak, 

 Bakanlık veri merkezinde işlenen ve saklanan verilerin bütünlük, gizlilik ve 

erişilebilirliğinin korunmasını sağlamak, 

 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, 

 Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

2- Yazılım ve Uygulama Geliştirme Daire Başkanlığı'nın Görevleri Şunlardır : 

 Bakanlığın yazılım ve yazılım güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği 

önlemleri almak,  

 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 internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili 

teknik çalışmaları yapmak, 
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 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, 

 Mevcut yazılım, sistem ve hizmetleri değerlendirmek, geliştirilmesi ya da 

değiştirilmesi için gereksinimleri tanımlamak ve önerilerde bulunmak, 

 Geliştirilen veya üzerinde değişiklik yapılan uygulama yazılımlarının testlerini yapmak 

ve bu yazılımların kullanımına ilişkin eğitimleri koordine etmek, 

 Bakanlığın yazılım ve yazılım güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği 

önlemleri almak, politikalarını, ilke ve hedeflerini belirlemek ve uygulamaya 

konulmalarını sağlamak, 

 Bakanlık birimlerinin faaliyetlerini destekleyici ve kolaylaştırıcı yazılım teknolojileri ile 

ilgili konularda stratejiler oluşturmak, standart ve stratejilere uygun hareket 

edilmesini kontrol etmek, uygun çözümler üretmek, 

 Yazılım teknolojilerinin kullanılması, standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin 

izlenmesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, 

 Elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak, 

Bakanlık hizmetlerinin e-devlet kapısı ile entegrasyonunu sağlamak, 

 Bakanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler 

arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak, 

 Bakanlıkça elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan hizmetlere ilişkin 

yazılımların teminini sağlamak, bu konuda Bakanlık birimlerine teknoloji seçimi dahil 

danışmanlık hizmeti vermek, 

 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, 

 Bakanlık internet siteleri ve intranet yapıları ile içerik yönetim sistemlerinin 

oluşturulmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,  
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 Gelişen yazılım teknolojilerini ve ilgili mevzuatları izlemek ve bunların Bakanlık 

bünyesinde kullanımını sağlamak, 

 Bakanlık merkez yerleşkesindeki bilgisayar kullanacak personelin eğitimine katkı 

sağlamak, 

 Başkanlık bünyesinde yer alan bilgi işlem personelinin gelişen bilişim teknolojilerini 

takip edebilmesi amacıyla gerekli eğitimlerini Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi 

Başkanlığı ile koordineli olarak sağlamak, 

 Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek, 

 Başkanlığa ait evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek, 

 Başkanlığa ait fiziki yapıların bakım ve onarım hizmetlerini yapmak, 

 Başkanlığın ihtiyaçlarını tespit etmek, gerekli araç, gereç ve malzemenin temini için 

satın alma dahil gerekli çalışmaları yapmak, 

 Başkanlığın demirbaş ve ambar defterlerini düzenli olarak tutmak, demirbaşların 

bakım ve korunmasını sağlamak, 

 Başkanlık içi koordinasyonu sağlamak, 

 Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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C- İdareye İlişkin Bilgiler: 

 

1. Organizasyon Şeması 
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2. İnsan Kaynakları 

PERSONELLERİN KOORDİNATÖRLÜK BAZINDA ÜNVAN DAĞILIMI 

 

KOORDİNATÖRLÜKLER PERSONEL SAYISI 

İç Kontrol Birimi 5 

İdari ve Mali İşler 13 

Network ve Ağ Güvenliği 8 

Sistem 16 

Yazılım ve Web 23 

Toplam 65 

  
* Bilişim teknolojileri alanında görev yapan teknik personel sayımız 48'dir. 
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MEZUNİYET ALANI BAZINDA PERSONEL DAĞILIMI 

 

MEZUNİYET ALANI PERSONEL SAYISI 

Mühendislik 25 

-Bilgisayar Müh. 15 

-Elektrik-Elektronik Müh. 7 

-Ziraat Müh.  2 

-Fizik Müh. 1 

Matematik 8 

İstatistik 5 

İİBF 3 

Diğer Lisans 7 

Ön Lisans 8 

Lise 9 

Toplam        65 

 

 

 

 

Mühendislik %38 

Matematik 
12% 

İstatistik 
8% 

İİBF 
6% 

Bilgisayar 
Öğretmenliği 

9% 

Ön Lisans 
12% 

Lise 
14% 

Mühendislik Matematik İstatistik İİBF Bilgisayar Öğretmenliği Ön Lisans Lise
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TEKNİK PERSONELİN ALAN DENEYİMİ 

 

YIL PERSONEL SAYISI 

0-1 Yıl 9 

1-3 Yıl 20 

3-5 Yıl 8 

5 Yıl ve üzeri 11 

Toplam 48 

 

* 5 yıldan az deneyime sahip teknik personelin, toplam teknik personel sayısına oranı % 77’ dir. 

 

 

 

 

 

 

 

0-1 Yıl 
19% 

1-3 Yıl 
43% 

3-5 Yıl 
15% 

5 Yıl ve üzeri 
23% 

0-1 Yıl 1-3 Yıl 3-5 Yıl 5 Yıl ve üzeri
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3. Sunulan Hizmetler 

 E -posta Hizmeti, 

 Merkezi kimlik sistemi ve bilişim varlıkları hizmeti, 

 Sunucu Hizmeti, 

 Yedekleme Hizmeti, 

 Depolama Hizmeti,  

 Bakanlık Veri Merkezi Alt Yapısı Yönetimi ve Hizmeti, 

 Ağ ve Güvenlik Hizmetleri, 

 Antivirus Hizmeti, 

 Web Sitesi Hizmeti, 

 Yazılım Uygulamaları, 

 Mobil Uygulamalar, 

 Eğitim Faaliyetleri, 

 Bilgi Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Hizmetler. 

 

4. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

 İç Kontrol Faaliyetleri 

o Personelin görev tanımlarının oluşturulması, ISO 27001 BGYS süreçlerinin 

takibi ve eğitim planı ile raporlarının hazırlanması görevleri arasında yer 

almaktadır. 

 Eğitim Faaliyetleri 

o Başkanlığımız personeli tarafından, periyodik olarak  Bakanlık Merkez ve Taşra 

personeline Bilişim Sistemleri eğitimleri verilmektedir, 

o Eğitimler yıllık planlanmakta olup, yapılan eğitimlere yönelik değerlendirmeler ve 

kazanımlar yıl sonunda hazırlanan eğitim raporuna yansıtılmaktadır.  
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D- Bilgi İşlem Altyapısı ve Diğer Hususlar 

Bilgi İşlem Altyapısındaki Gelişim 

Bilgi çağının önemine inanan birimimizin, bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılması 

için, bu alandaki gelişmeler sürekli izlenmektedir. Bilişim alanında tüm  kullanıcılarımızın  en son 

teknolojilerden yararlanmaları sağlamak amaç edinilmiştir.  

Bilişim Ağları Servisleri  ile ilgili çalışmalarda en iyi ve kesintisiz hizmet verilmeye çalışılmaktadır. 

1. Altyapının Geliştirilmesi 

 Bakanlık veri merkezi, ilave trafo ve jeneratör bağlantısı ile yedekli enerji 

beslenmesine kavuşmuş, minimum kesinti ile hizmet verecek şekilde aktif edilmiştir, 

 Veri merkezindeki dağınık data kablolaması düzenlenmiş,kabinetlere konumlandırılan 

kabin üstü toplama anahtarlar ile düzgün bir altyapı sağlanmıştır, 

 Omurga anahtarlar kesintisiz hizmet esasına dayanarak yedekli yapıya geçirilmiş, local 

omurga anahtar ve sunucu bölgesine hizmet veren omurga anahtar aktif-aktif yedekli 

yapıya geçirilmiştir, 

 Yapısal Kablolama soruunun çözümü kapsamında yedeklilik esası dikkate alınarak 

kampüs içerisindeki 116 noktaya fiber kablo çekilerek altyapı yenilenmiştir. 

2. İnternet ve Yerel Ağ Erişimi 

 Bakanlık bünyesinde kullanıcılara kablosuz ve kablolu internet erişimi sunulmakta, 

ayrıca kullanıcıların uygulamalara erişim sağlanmaktadır, 

 Kablosuz erişim tüm birimlere yaygınlaştırılarak 250 kablosuz erişim noktası devreye 

alınmıştır, 

 5651 sayılı kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik (Log 

kayıtlarının tutulması,içerik filtreleme vb.) gerekli yatırımlar yapılmıştır. Kullanıcı 

erişimleri kontrol ve kayıt altında tutulmaktadır. 
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3. Bilişim Ağlarında Güvenlik  

 Güvenlik konusunun yüksek önem derecesine sahip olduğu bilinci ile , gelişmeler 

takip edilmekte, sistemin güvenli kalmasının sağlanması amacıyla azami çaba 

gösterilmektedir; 

o Son dönemde yeni güvenlik duvarı alımı ile yerel kullanıcıların güvenliği 

artırılmıştır, 

o Web Uygulamaları Güvenlik duvarı yenilenerek web sitelerimize yönelik saldırıların 

bertaraf edilmesi sağlanmıştır, 

o Günün son teknik ve usullerine uygun sızma testleri yaptırılarak bulunan açıklıklar 

kapatılmıştır, 

o Sızma algılama ve önleme sistemleri ile bilişim ağları sürekli izlenmektedir. 

4. Video Konferans 

 Bakanlık merkez ve İl Müdürlüklerinin görüntülü görüşebilmesi, toplantılar 

düzenlenebilmesi amacıyla video konferans projesi hayata geçirilmiştir. 

5. Taşra Birimlerine Sunulan Hizmetler 

 Taşra Birimlerinde bulunan güvenlik duvarları merkezimizden yönetilmektedir, 

 Yakın zamanda hayata geçirilecek  VPN projesi kapsamında tüm erişimler 

merkezimizde toplanarak tek noktadan denetimli ve güvenli erişim sağlanacaktır. 

II- AMAÇ ve HEDEFLER 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 

1. Kurumsal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapının Kurulması ve Tarım Bulut Bilişimin Tesis 

Edilmesi Projesi. 

Proje Amacı: 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB), Kalkınma Bakanlığı 

yatırım projesi olarak gerçekleştirilmek üzere Kurumsal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapının 

Kurulması ve Tarım Bulut Bilişimin Tesis Edilmesi (TBB) Projesi önerisini hazırlamıştır. Kalkınma 

Bakanlığı'nın talebi üzerine Proje değerlendirme ön koşulu olarak Proje Fizibilite Raporu'nun 
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Kalkınma Bakanlığı formatına uygun hazırlanması gerekmiştir. Bu amaçla Kurumsal Bilgi ve 

İletişim Teknolojileri (BİT) Altyapının Kurulması ve Tarım Bulut Bilişimin Tesis Edilmesi Projesi’ne 

ait fizibilite raporu Kalkınma Bakanlığı formatına uygun olarak hazırlanmış ve belirtilen süre 

sonunda İdare’ye teslim edilmiştir. 

Bu rapor, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BİDB) 

bünyesinde Kalkınma Bakanlığı için hazırlanan “Kurumsal Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) 

Altyapının Kurulması ve Tarım Bulut Bilişimin Tesis Edilmesi” projesine ait fizibilite etüdünü 

içermektedir. Proje BİDB tarafından, Kalkınma Bakanlığı’nın altyapı kurulumlarına ilişkin projelere 

sağladığı destek kapsamında yürütülecektir. Projenin temel amacı GTHB için günümüz bilgi ve 

iletişim teknolojilerine uygun bir altyapının kurulmasını sağlamaktır. Bu altyapı hem GTHB 

bünyesinde yürütülen iş süreçlerinin iyileştirilmesini sağlayacak, hem de ileriye dönük olarak 

diğer kamu kurumlarının tek bir şemsiye altında entegre edileceği ulusal tümleşik bir altyapıya 

geçişe zemin oluşturacaktır. 
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PROJE TAKVİMİ 

No Görevler 2016 -1 2016 -2 2016 -3 2016 -4 2017 -1 2017 -2 2017 -3 2017 -4 2018 -1 2018 -2 2018 -3 2018 -4 

1 
Danışmanlık ve Hizmet Alım İş 

Paketi 
            

2 Proje Yönetim İş Paketi              

3 Sistem Kurulum İş Paketi              

3.1 
İl Merkezlerinde altyapı 

kurulumunun yapılması  

            

3.2 
Taşra birimlerinin altyapı 

kurulumunun yapılması  

            

4 Bulut Bilişim Altyapı Paketi              

4.1 
İl Merkezlerinde için BVM Bulut 

Bilişim Altyapısının Tesis Edilmesi  

            

4.2 
BVM Bulut Bilişim Altyapısının Tesis 

Edilmesi 

            

5 Kimlik Yönetim İş Paketi     

 

   

 

   

 

   

 

        

5.1 
Dizin Hizmetleri (directory services) 

yapısının oluşturulması  

            

5.2 
Kurumsal Kimlik Yönetim 

Sistemi'nin Kurulması  

            

6 Uygulama İş Paketi              

6.1 
Kurumsal işl. sis. ve ofis uyg. 

imajının oluşturulması ve dağıtımı  

            

6.2 
Bulut Depolama, Dosya Sunucusu, 

vb ihtiyaçların tesis edilmesi  

            

6.3 
Kurumsal uygulamaların kurulan 

altyapı üzerine taşınması  
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1.1. 2015 yılı yatırım bütçesinde yer alan 5 milyon ₺’lik Tarımsal Bulut projesinin 

fizibilite etüdü çalışmaları TUBİTAK ile birlikte  tamamlanmış olup, Kalkınma Bakanlığına 

sunulmuştur,  

1.2. Proje planında 2016 yılında 47.906.496 ₺, 2017 yılında 69.908.726 ₺ ve 2018 

yılında 43.280.085 ₺ olmak üzere  toplamda 161.095.306 ₺ bütçe talebi yapılmıştır, 

1.3. Projede Merkez ve Taşra Birimlerinin ihtiyacı olan kablolama, sistem ve ağ 

cihazları, bulut sistemine geçiş çalışmaları, yazılımların entegrasyonu, güvenlik, iletişim, 

eğitim, çağrı merkezi ve iş ve işlemler için gerekli insan kaynağı harcamaları yer 

almaktadır. 

2. Bakanlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir Elektronik Bilgi Belge Yönetim Sisteminin 

kurulumu ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir, 

3. TÜBİTAK tarafından geliştirilen EnGerek - Açık Kaynaklı Kimlik Yönetim Sistemi ile personel 

hareketleri takip edilerek Bakanlığımız bünyesindeki uygulamalarda, kimlik ve erişim yönetimi 

standart ve doğrulanabilir bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. 31.12.2015 Tarihli 

TÜBİTAK ile imzalanan protokol ile çalışmalar başlatılmıştır. 

4. Tarım Bilgi Sistemi (TBS) kapsamındaki uygulamalara müdahil olmak ve yönetebilmek için 

yazılımcı personelin eğitimleri devam etmektedir, 

5. TBS uygulamasının yönetiminin gerekli tasarım ve analiz dokümanlarının çıkarılarak 

Başkanlığımızca devralınması hedeflenmektedir. 

Başkanlığımız bünyesinde yürütülmekte olan ; 

 Hayvancılık İstatistik Bilgi Sistemi (HİBS), 

 Koyun Keçi Bilgi Sistemi, 

 Soy Kütüğü Bilgi Sistemi, 

 Sürü Yönetici Bilgi Sistemi, 

 Hayvancılık Desteklemeleri Yönetim Sistemi(HDYS), 

gibi uygulamaların öncelikle tek çatı altında toplanması, akabinde Tarım Bilgi 

Sistemine (TBS) entegre edilmesi hedeflenmektedir. 
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6. Kurumsal portal uygulamasını geliştirilmesi ile; 

 Bakanlığımız personeline sunulan hizmetlerin; bekleyen işleri, e-postaları vb. tek 

bir ekrandan takip edebileceği, 

 Hizmete özel konuların ve duyuruların paylaşıldığı bir ortamın sunulması 

hedeflenmektedir. 

7. Vatandaş odaklı mobil uygulamaların geliştirilmesi; 

 Tarım Takvimi, 

 Bitki Koruma Ürünleri, 

 Ekmeğini İsraf Etme, 

 Yemek Tarifleri (2016 Bakliyat Yılı). 

8. İdari ve İnsan Kaynaklarına Yönelik Planlamalar; 

 Nitelikli Personel yetersizliğinin giderilmesi kapsamında;  

o Bilişim Uzmanı (4 kişi),  

o 4/B Sözleşmeli Personel (2 kişi)  

o Hizmet alımı yoluyla 15 personel alımı planlanmaktadır.  

 Proje ile birlikte kullanıcının sorunlarını sesli yanıt sistemi ile iletebildiği Çağrı 

Merkezinin kurulması planlanmakta olup, kullanıcı sorunlarının daha az sayıda 

personel ile hızlı ve sistematik bir şekilde çözümlenmesi hedeflenmektedir. 

B- Temel Politikalar ve Öncelikler 

 BT hizmetlerini ve kaynaklarını yönetilebilir kılmak, 

 Kurumsal  yönetişim ve işleyişi güçlendirmek, 

 Bakanlığın sağladığı hizmetlerde BT kullanımını artırmak, 

 Bilişim kalite ve güvenliği altyapısını oluşturmak, 

 Karar vericilere destek sağlamak. 
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A- Mali Bilgiler 

1. Alınan Hizmetler 

 
Başkanlığımız Bütçesi : Başkanlığımızın hizmet devamlılığı ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla 

ayrılan bütçemizden yıl içerisinde Tablo.1 de belirtilen harcamalar yapılmıştır.  

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: 
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Başkanlığımız hizmetlerinde tüketime yönelik mal ve malzeme alımları kapsamında yer almayan, 

Başkanlığımız birimleri için (Sistem Grubu Koordinatörlüğü, Network ve Ağ Güvenliği 

koordinatörlüğü) hizmette kullanılmak üzere, kullanıma hazır mallardan bedeli her yıl bütçe 

kanunları ile belirlenecek limitin üstünde kalan ve cari nitelikli olmayan, 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 Grubu koordinatörlüğü, Network ve Ağ Güvenliği 

koordinatörlüğü, Web Grubu ve Yazılım Grubu koordinatörlüklerinin) yıl sonuna 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. 

06.9 Diğer Sermaye Giderleri: 

Başkanlığımızın mevcut projesi kapsamında yapılması ve 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 Yollukları 

ödemeleri yapılmıştır. 

Bütçe Uygulama Sonuçları: 

Başkanlığımızın Cari ve Yatırım bütçesi olarak Tablo 1’ de verilmiştir. Bu tablonun 

incelenmesinden 2015 yılında Başkanlığımızın 10.355.085,00 TL kullanılabilir bütçeye sahip 

olduğu görülecektir. 
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Birim Toplam Oran (%) Yönetilebilir(1) Oran (%) 

Bilgi İşlem   
Dai. Baş. (Cari) 

5.355.085,00 100 5.355.085,00 100 

Bilgi İşlem  Dai.Baş.(Yatırım) 8.000.000,00 80,83 6.466.455,00 80,83 

Tablo 1. 2015 yılında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Bütçesi 
 

Bütçe Kodu 01.1 

Yapılacak İş Bütçesi Harcanan Harcama 
Oranı (%) 

Zamlar,Maaşlar, 
Tazminatlar 

2.539.000,00 2.488.683,00 98,02 

Bütçe Kodu 02.1 

Sağlık ve SGK Prim 
Ödemeleri 

413.000,00 392.678,00 95,08 

Bütçe Kodu 03.2 

Tüketime Yönelik 
Malzemeler 

45.000,00 31.081,00 69,07 

Bütçe Kodu 03.3 

Geçici Görev Yolluğu 30.000,00 29.754,00 99,18 

Bütçe Kodu 03.5 

Hizmet ve Eğitim Alımları 954.000,00 823.206,00 86,29 

Bütçe Kodu 03.6 

Temsil ve Tanıtma Giderleri 10.000,00 6.936,00 69,36 

Bütçe Kodu 03.7 

Bakım ve Onarım Giderleri 49.000,00 44.658,00 91,14 

Bütçe Kodu 03.8 

Büro Bakım ve Onarım 
Giderleri 

2.000,00 0  

TOPLAM 1.082.000,00 935.635,00 86,47 

Bütçe Kodu 06.1 

Mamul Mal Alımları 3.001.000,00 2.984.117,00 99,44 

Bütçe Kodu 06.2 

Eğitim ve Danışmanlık Gid. 370.000,00 342.200,00 92,49 

Bütçe Kodu 06.3 

Yazılım ve Lisans Alımları 2.999.000,00 2.917.782,00 97,29 

Bütçe Kodu 06.6 

Malzeme Giderleri 250.000,00 221.068,00 88,43 

Bütçe Kodu 06.9 

Yolluk Giderleri 10.000,00 1.288,00 12,88 

TOPLAM 6.630.000,00 6.466.455,00 97,53 

GENEL TOPLAM 10.355.085,00 10.283.991,00 99,31 
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B- Performans Bilgileri 

2. Faaliyet ve Proje Bilgileri 

2.1. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 

 Başkanlığımız, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) için akreditasyon 

çalışmalarını tamamlayarak 15.12.2014 tarihi itibarıyla belgelendirilmiştir.  2015 

Yılında Başkanlık faaliyetlerimiz BGYS prosedürleri  gereğince yapılmıştır; 

o 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. 

 

 

 

2.2. Son Kullanıcı Hizmetleri 

 Bakanlık merkez kampüsünde bulunan yaklaşık 3700 bilgisayarın ve 500 aktif cihazın 

kullanıcı hesabının yönetimi merkezileştirilmiş olup, anlık olarak yaklaşık 4500 

kullanıcıya internet hizmeti ve 60.000 e-posta hesabı için e-posta hizmeti 

Başkanlığımızca verilmektedir.  

Bilgi İşlem 
Dairesi 

Başkanlığı 

Kullanıcı 
Yönetimi 

~3.650 
kullanıcı 

İnternet 

Anlık ~4.500 
kullanıcı 

E-Posta 

~60.000 
hesap 

Aktif Cihaz 
Yönetimi 

~500 cihaz 

Bilgisayar 
Yönetimi 

~3.700 
bilgisayar 
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2.3. Bakanlık Veri Merkezi İyileştirme Çalışmaları 

 Bakanlık veri merkezi, ilave trafo ve jeneratör bağlantısı ile yedekli enerji beslemesine 

kavuşmuş olup, konumlandırılan otomatik transfer switch ile minimum kesinti ile 

hizmet verecek alt yapıya kavuşturulmuştur. 

 Bakanlık veri merkezindeki dağınık data kablolaması düzenlenmiş, kabinetlere 

konumlandırılan kabin üstü toplama switch ile güvenli ve kesintisiz bir alt yapıya 

kavuşturulmuştur. 

2.4. Altyapıya Yönelik Çalışmalar 

 Yapısal kablolama sorununun çözümü kapsamında yedeklilik esası dikkate alınarak 

kampüs içerisindeki 116 noktaya fiber kablo çekilerek altyapı yenilenmiştir. 

 Mevcut bilişim alt yapısı kesintisiz hizmet verebilecek şekilde yedekli yapıya 

kavuşturulmuştur. 

 Mevcut Veri Merkezinde kurulan ortam izleme sistemi ile enerji ve iklimlendirmede 

oluşabilecek arızalara erken müdahale imkanı sağlanmıştır.  

 Merkez için 5651 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesine 

yönelik (Log kayıtlarının tutulması, içerik filtreleme vb.) gerekli yatırımlar yapılmıştır. 

 İl müdürlüklerine 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 (Türkvet ve 

KKKS gibi) Bakanlık Veri Merkezinde konumlandırılmıştır. 

2.4.1. Bakanlık Taşra Teşkilatının Merkezle Entegre ve Standart Yapıya 
Kavuşturulmasına Yönelik Çalışmalar; 

 Merkez ve Taşra teşkilatının bilişim alım talepleri  (yazılım ve donanım) 

Başkanlığımızca değerlendirilerek, teknik şartname referans dokümanları 

gönderilmektedir. 

 Bakanlığımıza bağlı tüm birimlerin işletim sistemi ve ofis programı ihtiyaçları 

Başkanlığımızca karşılanmaktadır. 

 Taşra teşkilatı dahil tüm Bakanlık personeline yaklaşık 60.000 e-posta hesabı ile 

hizmet verilmektedir.  
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 Bakanlık taşra birimlerine “birim e –posta hesapları” kullanıcı taahhütnamesi 

imzalanmak suretiyle kullanıma açılmıştır. 

 Bakanlık Taşra birimlerine toplam 1150 adet KEP (kayıtlı Elektronik Posta)  hesabı 

açılarak sorumlularına e-imza alınmıştır. 

 Bakanlığımız Merkez ve Taşra birimlerinde görev yapan avukatların süresi dolan  e-

imzalarının süreleri uzatılmış, olmayanlara ise e-imza temin edilmiştir. 

 81 İl Müdürlüğü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne kurumsal SMS hizmeti 

açılmış, sorumluları belirlenerek hesapları aktive edilmiştir. 

 Merkez ve taşra birimlerinin web siteleri, tek çatı altında toplanmasıyla kurumsal 

kimlik kazandı. 

 

 Tüm site yöneticilerine eğitim verildi. 

 Site yönetimi için Kullanıcı El Kitabı oluşturuldu. 

 Sitede kullanılan modüller için eğitim videoları çekildi ve yayımlandı. 

 Her bir site yöneticisinden Kullanıcı Sözleşmesi alındı. 

2.5. Mobil alanındaki çalışmalar 

 Bakanlığımız bünyesinde yer alan web sitelerine mobil uygulama üzerinden erişim 

sağlandı. 

 Mobil uygulamamız ile lokasyon bazlı bildirimler yapılabilmektedir. 

 Bakanlık bünyesinde yer alan mobil uygulamalar Başkanlığımızca yayımlanmaktadır. 
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2.6. Başkanlığımızca geliştirilen yazılımlar: 

 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. 

o Yaklaşık 1.300 üreticinin(gerçek/tüzel) kayıtlı olduğu sistem Bakanlık il ve ilçe 

müdürlükleri tarafından kullanılmaktadır. 

 Hayvancılık İstatistik Bilgi Sistemi (HİBS):  Hayvancılık Genel Müdürlüğünün  hayvan 

sayılarını,  maliyet ve piyasa fiyatlarını  tespit etmek amacıyla kullanılan sistemdir.  

o Kurban pazar fiyatları ve yıllık bazda kurbanlık hayvan mevcudu ve hareketliliği 

takip edilmektedir. 

o Ülkemizdeki besi çiftliği sayısı, mevcut besilik hayvan durumları ve kapasite bilgileri 

takip edilebilmektedir.  

o Ülkemizde bulunan büyükbaş, küçükbaş, arıcılık ve kanatlı işletmelerinin besilik, 

sütlük, tür, kovan tipi, kuluçkahane sayısı vs. gibi bilgiler bulunmaktadır. 

 Koyun Keçi Bilgi Sistemi: Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi 

yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilere anaç hayvan başına destekleme ödemesinin 

yapıldığı sistemdir. 

o Ayrıca, yetiştiriciler ‘www.turkiye.gov.tr’ aracılığıyla bu sistemden başvuru 

sonucunu işletme bazında görebilmektedir. 

 Bitki Koruma Ürünleri Bilgi Sistemi: 

o Uygulamayla, bitki koruma ürünleri konusunda ilgili kullanıcıların ihtiyaç duyduğu 

güncel bilgilere hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılmaktadır.  

o Başkanlığımızca geliştirilen uygulamanın mobil uygulaması tamamlanmış olup, test 

aşamasındadır.  
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 İşçi, Sözleşmeli ve Geçici Personel Maaş Sistemi: Bakanlık merkez, il, ilçe müdürlükleri 

ile tüm doğrudan bağlı kuruluşlarda görev yapan işçi, 4-C ve sözleşmeli statüdeki 

personele yönelik maaş hesaplamalarının yapıldığı sistemdir. 

 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 2014 yılına kadar destekleme alan çiftçilerin aldıkları 

ödemeler, arazi, parsel bilgileri ve bunun gibi birçok bilginin takibi ve raporlanması 

yapılmaktadır. Söz konusu yazılımın yönetimi 2014 yılında Başkanlığımıza 

devrolunmuştur. 

2.7. E-Devlet kapısına (www.turkiye.gov.tr) çıkarılan uygulamalar: 

 Çiftçi Kayıt Sistemi 

 Arazi Toplulaştırması Sorgulama  

 Anaç Koyun – Keçi Destek Bilgisi Sorgulama 

3. Devam Eden Projeler 

3.1. İl Müdürlükleri ile Merkez arasında özel sanal ağ (VPN) kurularak güvenli iletişim sağlanacaktır.  
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3.2. İl Müdürlükleri ile Merkez arasında özel sanal ağ (VPN) kurularak güvenli iletişim 

sağlanacaktır.  

 Türk Telekom ile 24.08.2015 tarihinde imzalanan protokol ile Özel Sanal Ağ (VPN) altyapısına 

geçiş için süreç başlatılmıştır. 2016 yılı başında bütün iller VPN ile Merkeze bağlanacaktır. 

 

 

VPN Altyapısı ile; 

 Tüm taşra birimlerinin Bakanlık uygulamalarına güvenli bağlantı (tünel) ile erişimin sağlanması, 

 Tüm taşra teşkilatının internet çıkışının merkezden sağlanması, 

 Taşra teşkilatında yer alan kullanıcıların ve bilgisayarların merkezden yönetiminin sağlanması, 

 5651 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin merkezi sistemle yerine getirilebilmesi 

hedeflenmektedir. 

Ayrıca VPN altyapısı ile; Bakanlık uygulamalarına, İnternet üzerinden gelebilecek siber saldırıların 

önlenmesi , mükerrer yatırımlara/harcamalara gerek kalmaması, taşra kullanıcı bilgisayarlarına 

Bakanlık güvenlik politikalarının eş zamanlı uygulanması, birimlerin internet erişim hizmetleri 

kaliteli ve yönetilebilir bir yapıya kavuşturularak güvenlik seviyelerinin artırılması ve video 

konferans sisteminin sağlıklı bir şekilde uygulamaya alınmasına fayda sağlayacaktır. 

3.3. Bakanlık Veri Merkezinin fiziksel ve teknolojik olarak yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı. 

 Yeni Veri Merkezi inşaatı tamamlanmış olup, iklimlendirme ve kablolama işi için 

projelendirme aşamasındadır.  

 İş sürekliliği ve felaket kurtarma stratejisi geliştirilerek TMO’da yer alan Felaket Kurtarma 

Merkezinin  (FKM) geliştirilerek tüm sistem altyapısının yedeklenmesi planlanmaktadır. 

3.4. Başkanlığımızca geliştirilmesi devam eden yazılımlar: 

 Numune Kabul ve Raporlama Sistemi: Gıda Güvenilirliği  kapsamında Gıda laboratuvarlarına 

gelen gıda, yem ve içme suları numunelerinin süreçlere uygun şekilde sistem üzerinden 

kabulleri yapılarak, analiz sonuçlarının takibi, raporlanması, ücretlendirilmesi vb. 

sağlanacaktır.  
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o Sistem merkezi olacağı için her türlü istatistiksel sonuçlar elde edilebilecektir. 2016 yılı 

başında hizmete alınması planlanmaktadır. 

 Soy Kütüğü Bilgi Sistemi: Ülkemiz koşullarına uyumlu koyun-keçi ırkları elde etmek için 

planlanan ıslah çalışmalarını takip etmek ve yönetmek için geliştirilmekte olan uygulamadır.  

o Soy kütüğü, ön soy kütüğü, koç-teke havuzu ve soy ağacı gibi modülleri içermektedir. 2016 

yılı başında hizmete alınması planlanmaktadır. 

 Sürü Yöneticisi Bilgi Sistemi: (300) ve üzeri küçükbaş hayvana sahip işletmelerin sürü 

yöneticisi istihdamı desteğinden faydalanması amacıyla yapılması planlanan yazılım 

projesidir. Hayvancılık İstatistik Bilgi Sistemi (HİBS) altında bir modül olarak tasarlanmaktadır. 

 Hayvancılık Desteklemeleri Yönetim Sistemi(HDYS): Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güney Doğu 

Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) 

kapsamındaki illerde, hayvancılık yatırımları ile ilgili desteklemelerin yönetimi sağlanacaktır.  

4. Bakım ve Sürdürülebilirlik İşleri 
 

2015 YILI İÇİN YAPILAN İŞLER 

 
             
             
GRUPLAR 

 

 
 

EVRAK SAYISI 

 
 

ÇAĞRI SAYISI 
(Yardım 

Masasından) 
 

 
 

ARIZA TAKİP 

 
 

MAİLLERLE 
GELEN 

TALEP SAYISI 

 
 

SONUÇLANAN 
TALEP SAYISI 

 
SİSTEM 

416 100 750 15000 16200 

YAZILIM 800   300 1100 

NETWORK ve 
AĞ GÜVENLİĞİ 

150  200 3600 3400 

WEB ve MOBİL 
UYGULAMALAR 

140 346  1200 1666 

 
 

5. Satın Alma Hazırlık Süreçleri 
 

1.  İhtiyaçların belirlenmesi: Başkanlığın verdiği hizmetlerin devamlılığı ve planlanan hizmetler 

doğrultusunda koordinatörlükler tarafından ihtiyaçlar belirlenmekte olup, söz konusu ihtiyaçlar Başkanlığa 

sunulmaktadır. Başkanlık tarafından ihtiyaçların önemi ve bütçe imkanları değerlendirilerek, talep edilen 

ihtiyaçların karşılanması için onay verilmektedir. 

2.  Ar-Ge yapılması: Onay verilen yatırımların yapılması amacıyla, koordinatörlüklerde çalışan 

personel uzmanı oldukları alan dahilinde ilgili yatırımlarda olması gereken özellikler, Bakanlığa getireceği 

faydalar, yakın ve uzun vadede ilgili yatırımın getirisi ve verilen veya plan dahilinde verilecek hizmetlerdeki 

rolünü araştırmaktadır. 

 



30 

 

 

3.  Şartname Hazırlanması: Konusunda uzman personel Ar-Ge araştırması neticesinde yapılacak 

yatırımın ihalesi için gerekli olan şartname çalışmasını yapmaktadır.  

4.   Piyasa araştırma süreçleri: Şartname çalışması biten alım için piyasada ihtiyacı karşılayabilecek 

firmalardan fiyat araştırması yapımaktadır.  

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİ 

A- Üstünlükler 

 Sunulan hizmetlere kesintisiz erişimin sağlanması, 

 Kaynaklara kesintisiz erişimin sağlanması, 

 Çok ziyaret edilen kurumsal web sitesine sahip olunması, 

 Farklı birimlerin talepleri üzerine yapılan uygulamaların kritik öneme sahip olması. 

B- Zayıflıklar 

 Nitelikli personel sayısının yetersizliği, nitelikli personel yetersizliğinden kaynaklı bazı 

projelerdeki yapısal eksiklik ya da düzensizlikler olması, 

 İhtiyaçların sürekli gelişim ve değişim göstermesi ve eş zamanlı müdahalenin gerekliliği, 

 Kullanılan ürünlerin uluslararası ürünler olması, teknik özelliklerine bağlılık ve teknik destek 

yetersizliği, 

 Bilgi İşlem Dairesi kontrolü dışında farklı birimlerce kullanılan ve kontrol edilen yazılım 

uygulamaları olması, 

 Yazılımı geliştirilen benzer işlerin farklı birimlerin ihtiyacı olması ve bu farklı birimlerin 

kontrolünde olması. 

C- Değerlendirme 

22.08.2011 tarihli 651 Sayılı KHK ile kurulan Başkanlık faaliyetlere 22.08.2012 tarihi itibariyle 15 

kişi ile başlamıştır. Başkanlığın idari yapılanmasının uzun sürmesi ancak Merkez ve Taşra 

Birimlerinin bilişim ihtiyaçlarının hızla artması nedeniyle; bu ihtiyaçları karşılama standartları 
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belirleme ve mükerrer bilişim yatımlarını önleme amacıyla 01.04.2013 tarihinde Bilişim 

Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.  Kurul tüm Bakanlık Birimlerinden gelen bilişim ile ilgili 

donanım ve yazılım taleplerini değerlendirmektedir.  

Başkanlık personel eksikliğinin giderilmesi amacıyla Devlet Memuru, 4/B ve Bilişim Uzmanı  

statüsünde personel alımları yaparak 2015 yılı sonunda personel sayısını 65’e yükseltmiştir. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına 2014 Temmuz ayında yapılan atamalar ile Başkanlıktaki idari 

yapılanma tamamlanmıştır. Bu atamalardan ve personel sayısının artmasından sonra çalışmalar 

hızlanmış olup, sadece Merkez Birimler değil, Taşra Birimlerini de içine alacak projeler üzerinde 

durulmuştur.  

2014 yılında üzerinde çalışılan ancak Kalkınma Bakanlığı tarafından 2015 için sadece fizibilitesinin 

yapılması için kaynak sağlanan Kurumsal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapının Kurulması ve 

Tarım Bulut Bilişimin Tesis Edilmesi Projesi Fizibilite Raporu oluşturularak Kalkınma Bakanlığına 

sunulmuştur. Kabul gören Rapor ile Merkezde yapılacak iyileştirmeler ve yeni veri merkezi için 

daha çok kaynak sağlanmıştır. Her birim/bölge için yapılacak olan fizibilite çalışmalarının Kalkınma 

Bakanlığına sunularak Taşra Birimlerinin bilişim altyapısının iyileştirilmesi çalışmaları yapılacaktır.  

Taşra ile Merkezin bilişim altyapısı bakımından entegre olması, gelişen teknolojinin daha hızlı ve 

verimli olarak Bakanlık tarafından kullanılması amacıyla VPN (özel sanal ağ) Projesi hayata 

geçirilmiştir. VPN Projesi ile TAGEM’e bağlı  Enstitüler ve İl Müdürlükleri Merkezden internet 

hizmeti alacak, merkezi kimlik yönetimine dahil olacak, 5651 Sayılı Kanun gereği tutulması zorunlu 

kayıtları (log kayıtları) merkezden alınacak, Bakanlık uygulamalarına internet yerine lokal ağdan 

güvenli bir şekilde erişecek ve siber saldırılara karşı daha korunaklı durumda olacaktır. İlgili 

Birimlerin VPN yapısına geçişleri 2016 Mart ayı içinde tamamlanması planlanmaktadır.  

Başkanlığın faaliyete geçtiği tarihten itibaren gündemde olan veri merkezinin fiziksel şartlarının ve 

büyüklüğünün yetersiz kalması nedeniyle yeni veri merkezi yapımı konusunda 2015 yılında 

faaliyete geçilerek, yeni veri merkezi bina inşaatı bitirilmiştir. Proje kapsamında kablolama, 

iklimlendirme ve taşınma işlemleri 2016 yılında bitirilerek faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. 

2015 yılında sadece taşra birimlerine yönelik faaliyetler değil merkezde de sistemlerin 

güçlendirilmesi adına çalışmalar sürdürülmüştür.  Bu kapsamda donanım ihtiyaçları, yazılım ve 

lisansları, tüm Bakanlık bilgisayarlarında kullanılması amacıyla antivirüs programı alımı 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bilişim alanında uzman personel sayısı arttırılmış, bilgi güvenliği 

konusunda personele eğitim verilmiş ve bilişim ağları ve güvenliği konusunda bilgili personel sayısı 

arttırılmıştır. 

Bilgi teknolojileri alanında sektörün yapısını ve işleyişini değiştiren yeni alanlardaki mesleklere  

Başkanlığımızın ihtiyacı artacaktır. Bu kapsamda büyük veri alanında veri bilimcileri, bilgi güvenliği 
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alanında siber güvenlik uzmanları ve akıllı uygulamaları geliştirecek uzmanların temin edilmesi 

yönünde çalışmalar sürdürülecektir. 

 

 


