


HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Dünyada bilişim sektörünün önemi ve durumu bilinen bir gerçektir. Üniversiteler, bu 

sektörün kullanıcısı olmakla birlikte, aynı zamanda geliştirilmesi ve üretilmesi alanların-

da da öncü olmak durumundadır. 

Bu kapsamda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız, Üniversitemizdeki bilgi işlem sistemini 

işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,  var olan bilgi işlem ağ, yazılım 

ve donanım sistemleri ile ilgili altyapısını en verimli şekilde çalışır halde tutmak, tek-

nolojiyi yakından izleyerek Üniversitemiz idari, akademik birimleri ile öğrencilerine ve 

faaliyetleri kapsamında paydaş olduğu kişi ve kuruluşlara hizmet vermek, bilişim alanın-

daki yeniliklere katkı sağlamak, yönlendirici olmak, Üniversitemiz birimlerinin temel 

yazılım ihtiyaçlarına destek vermek, Üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem 

hizmetlerini yerine getirmek misyonu ile çalışmalarına devam etmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41’inci maddesine dayanılarak 

çıkarılan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin,  

Birim Faaliyet Raporu başlıklı 10’uncu maddesi gereği hazırlanan,  Sinop Üniversitesi 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporunu saygılarımla arz ederim.

                                                                                                            Tülay ARAL 
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1. GENEL BİLGİLER 

Misyon ve Vizyon

Misyon

•	 Üniversitemizdeki	bilgi	işlem	sistemini	işletmek;	eğitim,	öğretim	ve	araştırmalara	des-

tek olmak,

•	 Üniversitemizin	var	olan	bilgi	işlem	ağ,	yazılım	ve	donanım	sistemleri	ile	ilgili	altyapı-

sını en verimli şekilde çalışır halde tutmak,

•	 Teknolojiyi	yakından	izleyerek	Üniversitemiz	idari,	akademik	birimleri	ile	öğrencile-

rine ve faaliyetleri kapsamında paydaş olduğu kişi ve kuruluşlara hizmet vermek,

•	 Bilişim	alanındaki	yeniliklere	katkı	sağlamak,	yönlendirici	olmak,		tüm	birimlerimizi	

gelişen teknolojiye uygun bilişim altyapısına kavuşturmak, 

•	 Üniversitemiz	birimlerinin	temel	yazılım	ihtiyaçlarına	destek	vermek,

•	 Üniversitemizin	ihtiyaç	duyacağı	diğer	bilgi	işlem	hizmetlerini	yerine	getirmektir.

Vizyon

•	 Üniversitemiz	öğrencilerinin,	akademik	ve	idari	personelinin,	gelişmiş	ve	çağdaş	

bilgisayar hizmetlerinden en yüksek derecede faydalanabilmelerini sağlamak, bunun için 

gerekli bilişim alt yapısını kurmak,

•	 	Mevcut	bilgisayar	ve	donanım	sayısı	ile	ağ	ve	internet	alt	yapısını	geliştirecek	faaliyet-

lerde bulunmak,

•	 Yazılım	ihtiyacının	karşılanması	yanında,	yazılım	üretebilen	düzeye	gelmek	için	faali-

yetlerde bulunmak,

•	 Yukarıda	belirtilen	faaliyetleri	geliştirebilmek	için	mevcut	personelin	uzmanlaşması	

yönünde çalışmalarda bulunmak.

Yetki Görev Ve Sorumluluklar

•	 	Bilişim	sistemlerinin	temin,	tesis,	bakım	ve	onarımlarına	ilişkin	olarak,	Üniversitemiz	

birimlerine destek vermek, bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak,
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•	 Bilgisayar	ağını	sağlıklı	ve	gelebilecek	tehlikelere	karşı	korunmuş	biçimde	düzenleye-

rek hizmete sunmak,

•	 Arızalı	cihaz	ve	ağ	birimlerine	ilk	müdahaleyi	yapacak	teknik	desteği	sağlamak,

•	 Akademik	birimlere,	istenildiğinde/gerekli	olduğunda	teknik	destek	sağlamak,

•	 Üniversite	işleyişi	ile	karar	verme	mekanizmalarına	şeffaflık	ve	hız	kazandırmak,

•	 Üniversite	veri	ve	bilgilerinin	güvenliğini	sağlamak,	veri	güvenliği	politikaları	oluştur-

mak, geliştirmek ve üniversite personeli ile öğrencilerine bunları duyurmak,

•	 Kamu	ve	özel	kurum	ve	kuruluşlarla	işbirliği	içinde	olmak,	yerli	ve	yabancı	kaynaklar-

da günceli takip etmek,

•	 Gelişen	bilişim	teknolojisini	izlemek	ve	bunların	üniversitemiz	bünyesine	aktarımı	

konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,

•	 e-Devlet	projeleri	geliştirmek,	işletmek,	denetlemek	ile	diğer	birimlerce	yapılacak	pro-

jelere yardımcı olmak ve koordinasyon sağlamak,

•	 Akademik	ve	İdari	işlemlerde	yazılımlar	aracılığı	ile	verimli	hizmeti	sunmak,

•	 Web	servis	uygulamalarını	kullanarak	Üniversitemiz	birimlerinde	iş	akışını	hızlandır-

mak, 

•	 Üniversitemiz	bünyesinde	ihtiyaç	duyulan	teknolojik	bilişim	ürünlerinin	toplu	alımla-

rı için ihale şartnamelerini hazırlamak.

İdareye İlişkin Bilgiler

Fiziksel Yapı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Rektörlük Binası 2. Katında yer almakta olup;

•	 Daire	Başkanlık	odası,

•	 Teknik	Servis	ve	Web	Tasarımı	Birimi	odası,

•	 Yazılım	ve	e-posta	Yönetim	Birimi	odası,

•	 Sekreterlik

•	 Sistem	odası,

•	 Depo	/	2.	Sistem	odası	olmak	üzere	toplam	6	ofiste	hizmet	vermektedir.
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Örgüt Yapısı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı organizasyon yapısında aşağıdaki birimler yer almaktadır;

•	 Sistem	Yönetimi	/	Yazılım	Birimi

•	 Network	Yönetimi	Birimi

•	 Web	Tasarım	Birimi

•	 e-posta	Yönetimi	Birimi

•	 Teknik	Destek	Birimi

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilişim Alt Yapısında Kullanılan Cihaz ve Donanımlar 
Listesi
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Üniversitemiz Yerleşkelerinde İnternet Erişim Hızları
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Güvenlik Duvarı Bağlantı Şeması
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İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığımız personel dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiş-

Ayrıca yerleşkelerimizde, gerektiğinde başkanlık çalışmalarına yardımcı olmaları amacıyla 
Uç Birim Sorumlusu olarak görevlendirilmiş olan 12 personelin dağılımı aşağıdaki gibidir;
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Sunulan Hizmetler
Sistem Yönetimi / Yazılım Birimi

Sistem Yönetimi / Yazılım Birimi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızda bulunan Sunucu Sistem-
lerinin kurulum, bakım, geliştirme, ölçekleme, enerji, iklimlendirme ve güvenlik hizmetleri 
ile Üniversitemiz birimlerince ihtiyaç duyulan yazılımların geliştirildiği birimdir. 
İhtiyaç duyulan yazılımlar ilgili birimlerden talep edildikten sonra;

•	 Projelendirme,	tasarım	ve	kodlama	işlemleri,	
•	 Kontrol	ve	kullanıma	sunulması,	
•	 İhtiyaçlar	doğrultusunda	yazılımın	geliştirilmesi	ve	güncellenmesi	
işlemleri bu birim tarafından sağlanır. 

Bu kapsamda, ÖSYM Web Servis ile Sınav Sonuç Sorgulama yazılımı, Kütüphane Taşınır Ka-
yıt Yazılımı, KPS Web Servis ile Kimlik Paylaşım Sistemi İstemci Yazılımı, Sinop İli Değerleri 
Sempozyumu Web Sitesi Yönetim Paneli yazılımları tamamlanmıştır.
Sistem Yönetimi/Yazılım Birimi gerekli durumlarda Web Tasarım Birimi ile ortak proje çalış-
ması yapmaktadır.

Network Birimi
Network birimi, Üniversitemiz kurulumundan itibaren akademik personel, idari personel, 
öğrenciler ve sistem sunucularının kullanacağı Veri İletişim yapısından sorumlu birimdir. Bu 
kapsamda, Anahtarlama/Yönlendirici cihazları ve Güvenlik Duvarı cihazlarının kablolama, 
erişim noktası donanım ve yazılımları ile kablolama altyapısı tasarımı, montaj, geliştirme ve 
ölçeklendirme çalışmalarını sürdürmektedir. 

Web Tasarım Birimi
Bu birim, Üniversitemiz web sitesinin yazılım, görsel geliştirme, güncelleme işlemleri ile bi-
rimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni web sitelerinin tasarım, kod yazılım, görsel geliştirme 
ve güncelleştirme çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu görevlerinin yanında, Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda logo 
geliştirme çalışmalarının da yapıldığı birimdir.
Bu kapsamda, Deniz Yıldızları Anaokulu web sitesi ile logo tasarımı ve Sinop İli Değerleri 
Sempozyumu web sitesi tamamlanarak yayına alınmış olup, Sürekli Eğitim Merkezi web sitesi 
ve logo tasarımı çalışmaları devam etmektedir.
Web Tasarım Birimi gerekli durumlarda Sistem Yönetimi/Yazılım Birimi ile ortak proje çalış-
ması yapmaktadır.
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e-posta Yönetimi Birimi

•	 Üniversitemiz	akademik,	İdari	personeli	ile	birimlerin	kullanımı	için	e-posta	hesapları-

nın oluşturulması ve kullanımının sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin,

•	 e-posta	sisteminin	güvenliği	ile	ilgili	politikaların	belirlenmesi	ve	yönetimi	hizmetleri-

nin, 

•	 e-posta	servislerinin	geliştirilmesi	ile	ilgili	politikaların	belirlenmesi	ve	yönetimi	hiz-

metlerinin sağlandığı birimdir.

Teknik Destek Birimi

Teknik Destek Birimi, Üniversitemiz altyapısında bulunan bilgisayar, donanım, yazılım ve 

çevre bileşenlerinin bakım, onarım ve arıza takibini gerçekleştirmektedir. 

Ayrıca, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, network donanımları vs. malzeme alımları için satın alma 

öncesinde teknik şartname hazırlamak,  satın alma sonrasında malzemelerin muayenelerini 

yapmak ve kurulumlarını yapmak/yaptırmak görevlerini yürütmektedir. 

Birimlerden gelen arızalı donanımların arızalarının tespiti ve giderilmesi, gerektiğinde dona-

nım ve işletim sistemi güncellemelerini yapmak görevleri de bu birimimiz tarafından gerçek-

leştirilmektedir.
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2. AMAÇ ve HEDEFLER 
•	 Doğru	yatırımlar,	bilimsel	ve	akılcı	tasarımlar	sayesinde	gereksiz	harcamaların	önüne	
geçilmesi,
•	 Geleceğe	ilişkin	hedefler	belirlenmiş	olarak	daha	uzun	vadeli	planlamaların	yapılabil-
mesi,
•	 Hizmet	kalitesi	ve	çeşitliliğin	artırılması,
•	 Başlatılmış	olan	IPv6	geçiş	çalışmalarının	tamamlanması,
•	 Web	sitesinin	iyileştirilmesi	çalışmalarının	sürdürülmesi	ve	sitenin	İngilizce	içeriğinin	
oluşturulması, 
•	 Kurumsal	e-posta	kullanılabilirliğini	artırma	ve	güvenliğini	en	üst	seviyede	tutarak	
hizmet sürekliliğinin sağlanması,
•	 Kullanıcılara	her	zaman	yeterli	bant	genişliğini	sağlayacak	bir	yapıyı	tesis	etmek,	kur-
mak ve geliştirmek.  Bilişim Servislerini kesintisiz olarak aktif tutmak,
•	 Başkanlık	çalışmalarında	sunulan	tüm	hizmetlerin	uygulama	yönergelerinin	hazırlan-
ması.
    
Temel Politikalar ve Öncelikler
Daire Başkanlığımız, bilişim hizmetlerini mevzuatlar çerçevesinde ve kesintiye uğratmadan 
sağlamayı temel politika olarak benimsemektedir. 
Sürekli hizmet, ağ güvenliği, sistem güvenliği, bilgi güvenliği ile teknolojik gelişmelere açık ve 
takip eden hizmet sunmak önceliklerimizdendir.

Diğer Hususlar
Daire Başkanlığımız hizmetlerinden yararlanmak isteyen akademik ve idari personele yönelik 
olarak aşağıdaki formlar kullanılmaktadır.
•	 Üniversitemiz	Bilişim	Kaynakları	kullanıcılarının	her	biri	için	Bilişim	Kaynakları	Kul-
lanım Formu,
•	 Üniversitemiz	kurumsal	e-posta	hizmetlerinden	yararlanmak	isteyen	her	bir	kullanıcı	
için e-Posta Kullanım Formu,
•	 Üniversitemiz	kütüphanesi	kaynaklarına	üniversite	ağ	yapısı	dışından	erişmek	isteyen	
kullanıcılar için Proxy Talep Formu,
•	 Web	sitesi	anasayfa	Duyuru	ve	Etkinlikler	bölümlerinde	duyuru	ve	etkinlik	yayınlamak	
isteyen birimler için Anasayfa Duyuru ve Etkinlik İstek Formu,
•	 Teknik	Servis	Hizmetlerinden	yararlanmak	isteyen	kullanıcılar	için	Servis	Talep	Formu	
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3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER
İstatistiksel Tablolar
İnternet ve e-posta Kullanım İstatistiği

Üniversitemiz Bilişim Hizmetlerinden Yararlanan Kullanıcı Sayıları
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Bilgisayar Laboratuvarı ve İnternet Salonları ile Bilgisayar Sayıları

Web Sayfamız Ziyaretçi Sayısı       
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Teknik Servis İstatistikleri 
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 Web Sitesi Duyuru, Etkinlik ve Web Güncelleme İstatistikleri
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 Web Sitesi Duyuru, Etkinlik ve Web Güncelleme İstatistikleri
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Faaliyet ve Proje Bilgileri

1. 2012 yılı başlangıcı ile birlikte Daire Başkanlığımıza ait envanter oluşturulması çalış-
maları başlatılmıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz birimlerindeki; Bilgisayar ve diğer dona-
nımların sayısı ve bunların birimlere göre dağılımının tespiti, sunucu port bilgileri, ADSL 
abonelik envanter çalışması vs. bilgiler edinilmiştir.  

2. Üniversitemiz web sitesinin güncelleme ile duyuru ve etkinlik ekleme işlemlerinin 
düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli yazışmalarla birimlere bilgi verilmiş olup, 
birimlerden gelen güncel bilgiler doğrultusunda içerik bilgilerinin büyük bir bölümü gün-
cellenmiştir. 2012 yılında web sitemizde birimlere ait sayfalarda toplam 620 adet web gün-
celleme işlemi yapılmıştır.

3. Başbakanlık 2010/25 sayılı Genelgesinde belirtilen  “Kamu Kurum ve Kuruluşları için 
IPv6’ya Geçiş Planı” çerçevesinde, gerçek IP’ye geçiş çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsam-
da, Rektörlük, Eğitim Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Fen Edebiyat Fakültesi yerleşkesinde 
yer alan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Baş-
kanlığı, Ayancık Meslek Yüksekokulu, Gerze Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ile 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinde gerçek IP’ye geçiş 
işlemleri tamamlanmıştır. Bu çalışmalara, belirlenen plan çerçevesinde, üniversitemiz yer-
leşkelerindeki diğer tüm birimlerimizde devam edilmektedir.

4. Başkanlığımızca öncelik verilen internet alt yapı yenileme çalışmaları nedeniyle daha 
fazla bant genişliğine ihtiyaç duyulduğundan, ULAKBİM ile yapılan görüşmeler sonucunda 
2012 yılı içerisinde 2 kez hız artırımı gerçekleştirilmiştir. Hız artırımları ile ilgili tablo aşağı-
dadır.

5. Tüm akademik birimlerimizdeki öğrenci bilgisayar laboratuvarlarında internete 
erişim için gerekli çalışmalar yapılmış ve laboratuvarlara internet erişimleri sağlanmıştır. 
Ayrıca, öğrencilerin kullanımına açık kütüphane, internet salonu vs. salonlara bilgisayar 
verilmesi ve internete erişimleri sağlanmıştır.
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6. Başkanlığımız tarafından;

•	 Çocuk	Eğitimi	Araştırma	ve	Uygulama	Merkezi	web	sitesi,
•	 Bilimsel	ve	Teknik	Araştırmalar	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi	web	sitesi,	
•	 Okul	Öncesi	Eğitimi	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi	Denizyıldızları	Anaokulu	logo	
tasarımı ile web sitesi,
•	 Üniversitemiz	tarafından	düzenlenen	ve	15-18	Mayıs	2013	tarihlerinde	gerçekleştiri-
lecek olan Sinop İli Değerleri Sempozyumu web sitesi hazırlanarak yayına alınmıştır. Sürek-
li Eğitim Merkezi web sitesi ve logo hazırlık çalışmaları ise devam etmektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı web sayfası, ilgili Başkanlığın talebi doğ-
rultusunda yenilenmiştir. Üniversitemiz bünyesinde yeni oluşan birimlere ait web sayfaları-
nın da oluşturularak içerik bilgilerinin tamamlanması çalışmaları devam etmektedir.

7. Üniversitemiz e-posta hesaplarına ait 100 MB olan kota 300 MB’a yükseltilmiştir. 
e-posta kullanıcılarının e-postalarına, Üniversitemiz web sitesi ana sayfasındaki e-posta 
butonundan erişmeleri mümkündür.

8. e-posta sunucusu değiştirilerek, daha kullanışlı ve güvenli olan yeni bir e-posta sunu-
cu yazılımı kullanılmaya başlanmıştır. 

9. Microsoft ile yapılan kurumsal lisans satın alma işlemi sonucu tüm birimlerde lisans-
lama yapılarak MS yazılımlarının orijinal kullanımı sağlanmıştır.

10. Üniversitemiz akademik ve idari personelin kullanmakta olduğu, bilgisayar laboratu-
varları ve öğrenci internet salonlarında bulunan bilgisayar ve yazıcıların,  montaj, arıza ve 
bakım hizmetleri verilmiştir. 

11. Bununla birlikte, yeni binalar için internet alt yapı projelendirmesi ile tadilat yapı-
lacak binalar için internet alt yapı projelendirmesi, sistem odalarına kabin ve switch mon-
tajı, data kablolarının uç testleri, numaralandırması da Başkanlığımız personeli tarafından 
yapılmıştır.

12.  Kullanılmakta iken arızalanan Kesintisiz Güç Kaynaklarının arızalı akümülatörleri 
değiştirilerek, yeni KGK alınmasına gerek kalmadan tekrar kullanıma sunulması sağlanmış 
olup, bu işleme sonraki süreçte de devam edilmesi planlanmıştır. 
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4. K URUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A ) Üstünlükler
•	 Üniversite	bilişim	alt	yapısının	(donanımsal	ve	yazılımsal	)	ve	sistem	güvenliğinin	üst	
düzeyde olması,
•	 Üniversitemiz	üst	yönetiminin	bilgi	işlem	faaliyetleri	konusunda	destekleyici	olması,
•	 Güçlü	ve	yaygın					niversiteler	ve	kuruluşlar	tarafından	düzenlenen	seminer,	eğitim,	
toplantı vs. oluşumlara katılabilme olanaklarının bulunması ve göreve yeni başlayan perso-
nel haricindeki deneyimli personelin bu tür eğitimlere katılmış olması,
•	 Yeni	yatırımlara	ihtiyaç	duyulduğunda,	üniversitenin	bunu	karşılayabilecek	maddi	
olanaklarının olması

B ) Zayıflıklar
•	 Merkezi	kampüs	yapısı	olmaması	nedeniyle	bilişim	altyapısı	oluşturulma	maliyetinin	
yüksek olması, 
•	 Sinop	ilinde	sektör	ile	ilgili	faaliyet	gösteren	firmaların	olmayışı,
•	 Uç	Birim	sorumlularının	aktif	olarak	sisteme	dahil	olmayışı	ve	teknik	eğitimlerinin	
yetersizliği,  
•	 Paydaşlarla	işbirliğinin	yetersizliği,	
•	 Personel	ücretlerinin	(bilişim	konusunda)	özel	sektöre	göre	düşük	oluşu,
•	 Bilgi	işlem	çalışmalarının	üniversite	personeli	tarafından,	işler	düzgün	gittiğinde	de-
ğil, sorun yaşandığında hissedilmesi, dolayısıyla, daha çok problemli zamanlarda gündeme 
geliniyor olması.

5. ÖNERİ ve TEDBİRLER
Yukarıda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda, ileriye yönelik olarak, öncelikle, Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığının Kurumsal yapıya kavuşması, Sunulan Hizmetler başlığı altında 
anlatılan ve görevlerinden bahsedilen birimlerin Üniversite Organigram yapısı içerisine 
entegre edilmesi gerekmekte olup, bu konuda çalışmalarımız devam edecektir. 
Önümüzdeki dönemde, gelişen teknolojiye uygun olarak; 
•	 İletişim	altyapısını	geliştirici	faaliyetlerde	bulunmak,	
•	 Sistem	altyapısı	ihtiyaçlarını	belirlemek	ve	karşılamak,
•	 Gerçek	IP	geçiş	çalışmalarını	tamamlamak,		
•	 Başbakanlık	2010/25	sayılı	genelgesinde	belirtilen	takvime	uygun	olarak	IPv6’ya	ge-
çişi sağlamak, 
•	 Öğrencilere	e-posta	hizmetini	sağlamak,		
•	 Üniversitemiz	yerleşkelerinin	tamamında	kablosuz	internet	erişimini	sağlamak,
•	 EDUROAM	projesinin	gerçekleştirilmesini	sağlamak,
planlanan çalışmalarımız arasında yer almaktadır.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

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 çer-
çevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kont-
rolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler ve harcama yet-
kilisi 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.

  
                                                                                                                                         Tülay ARAL 
                                                                                                             Bilgi İşlem Daire Başkanı     
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