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SUNUġ 

 

Ülkelerin bilim politikalarını üreten ve belirleyen üniversiteler, tüm bilimsel 

çalıĢmaların odağında bulunmasından dolayı biliĢim teknolojilerinin en çok kullanıldığı ve 

üretildiği merkezler konumundadırlar. BiliĢim teknolojileri üniversitelerde, öğrencilerin, 

eğitimcilerin, araĢtırmacıların, yöneticilerin ve idari mekanizmanın kullanımına sunulmuĢ, 

onların iĢlevselliklerini ve verimliliklerini arttıracak araçlardır.  

 

Bilgisayar teknolojisinin getirdiği çağdaĢ imkânlardan yararlanmak amacıyla yeni 

teknolojileri takip ederek, üniversite personelimizin kullanımına sunarak araĢtırmacılara, 

öğrencilere, personele, eğitim öğretim ve yönetim birimlerine, biliĢim teknolojileri desteğini 

sunmayı görev bilir. 

 

Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı (BĠDB); Üniversitemizce belirlenen amaç ve ilkeler 

doğrultusunda idari mevzuata uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir. BaĢkanlığımız 

geliĢmeleri takip etmekte ve en son biliĢim teknolojileri ile hizmet vermeye çalıĢmaktadır. Bu 

kapsamda sürekli yeni teknolojilerin takibine yönelmekte ve mevcut sistemleri oldukça sınırlı 

personel ve mali imkânlar ölçüsünde yürütülmeye çalıĢılmaktadır.  

 

Ayrıca, modüler bir bilgi sisteminin verimli olması için yöntemler belirlemek, 

akademisyenlerin, öğrencilerin ve personelin biliĢim teknolojilerinden istifade etmelerine 

katkı sağlamak, ekip halinde çalıĢma ruhunu geliĢtirmek, çalıĢanlar ile hizmet verdiği 

kullanıcılar arasında hızlı iletiĢim sağlamak ve kesintisiz bir hizmet sunmak, çalıĢanların 

analitik düĢünmesini sağlamaktır. 

 

Kesintisiz ve kaliteli bir iletiĢim hizmetinin verilmesi için azami derecede gayret 

gösterilmektedir. Bu kapsamda network bağlantı hatlarımızın geneli Fiber optik kablolarla 

yapılmaktadır.  

 

Dairemizdeki hizmetler toplam kalite yönetimi sistemi ilkeleri doğrultusunda, tüm 

iĢlemler kayıt altına alınarak, dokümantasyonu yapılarak yürütülmeye çalıĢmaktadır.  

 

Yeni biliĢim hizmetleri ve projelerimiz önce planlanmakta, ön çalıĢmalar ve testleri 

baĢarıyla tamamlanan bu hizmetlerde olası problemler en aza indirilerek uygulanmaya 

alınmakta, uygulama sonuçları kontrol edilmekte ve ortaya çıkan olumsuzlukların 

tekrarlanmaması için önlemler alınmaktadır.  

 

Kullanıcıların ihtiyaçlarına en seri bir Ģekilde cevap vermeye çalıĢmakta ve yenilikler 

sürekli kullanıcılara aktarılmak üzere BĠDB web sayfasında TEKNOLOJĠK HABERLER 

bölümü yer almaktadır. Üniversite tanıtımı için 3D binaların çizimlerinin bulunduğu SANAL 

KAMPÜS ve 360 SANAL TUR uygulaması geliĢtirilmektedir. 

 

Hizmetlerin daha kaliteli ve hızlı verilmesi için daha mevcut olan grup 

yapılandırılmamız BĠDB için en önemli ve öncelikli Network ve Sistem-Server ĠĢletimi ön 

plana çıkarılarak yeniden yapılandırılmıĢtır. BiliĢim hizmetleri; yazılım grubu, donanım 

grubu, network grubu ve web grubu Ģeklinde ihtisas konularına göre dallandırılmıĢtır. Bu 

yapılanma ile kaliteli ve seri hizmet verilmesi hedeflenmiĢtir. Hizmetlerimiz; Daire BaĢkanı 

öncülüğünde; 2 Mühendis, 1 AraĢtırmacı, 1 ġef, 1 Programcı, 6 Tekniker, 2 Bilgisayar 

ĠĢletmeni, 1 Memur, 6 SözleĢmeli ĠĢçi ve 1 Hizmetli olmak üzere toplam 22 personel ile 

verilmektedir. 



1- GENEL BĠLGĠLER   

 

A.MĠSYON VĠZYON 

 

MĠSYONUMUZ 

 

 Modüler bir bilgi sisteminin verimli olması için yöntem belirlemek,  

 BiliĢim Teknolojilerindeki geliĢmeleri takip ederek akademisyenlerin, 

öğrencilerin ve personelin geliĢen teknolojiden istifade etmelerine katkı 

sağlamak,  

 Bilgi sistemleri çalıĢanları arasında bilgi paylaĢımını sağlamak, çalıĢanlar 

arasında ekip çalıĢma ruhunu geliĢtirmek  

 ÇalıĢanlar ile hizmet verdiği kullanıcılar arasında hızlı iletiĢimi sağlamak ve 

kesintisiz bir hizmet sunmak 

 BiliĢim alanındaki konularda; 

         

 Dünyanın saygın üniversitelerinin bilgi-iĢlem merkezleri ile kıyaslanabilir 

kalite ve biliĢim teknolojisine sahip olmak, 

 AraĢtırma-geliĢtirme faaliyetleri içinde olmak, 

 Ulusal/uluslararası projeler, kurumsal iĢbirlikleri ve organizasyonlar 

geliĢtirmek, var olan oluĢumlara katkı vermek ve yönlendirici olmaktır. 

 

        VĠZYONUMUZ    

 

Türkiye'deki üniversiteler arasında biliĢim altyapısı, düzenlenen etkinlikler, kullanıcı 

memnuniyeti, verilen servis kalitesi ve çeĢitliliği bakımından en üst sıraya yerleĢmek; biliĢim 

teknolojilerini takip ederek, sistem, yazılım, web, network ve donanım alanlarında her türlü 

bilgi iĢlem alt yapısının oluĢturulması ve iĢletilmesi, eğitim, öğretim ve araĢtırmalara destek 

sağlanması, üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi iĢlem hizmetlerini eksiksiz olarak 

yerine getirmektir.         

 

B.YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 

BaĢkanlığımız 124 Sayılı Kanun Hükmündeki kararnameye göre kurulmuĢtur.  

Üniversitenin bilgisayar, ağ iletiĢimi ve biliĢim hizmetlerini yürüten idari icra birimidir. 

1. Sistem Yönetim ve Planlama Fonksiyonu 

1.1. Üniversitenin ihtiyaç duyduğu iletiĢim ve ağ alt yapısını yasal prosedürler doğrultusunda 

kurmak ve iĢlemesini sağlamak. 

1.2. Network güvenliğini yasal prosedürler doğrultusunda sağlamak ve kontrol etmek. 

1.3. Ġlgili Antivirüs yazılımlarının yönetim ve denetimini sağlamak. 

1.4. Üniversitenin hizmetlerini etkileyecek dıĢ faktörleri incelemek. 

1.5. Yeni hizmet fırsatlarını yasal prosedürler doğrultusunda belirlemek, etkililik ve 

verimliliği önleyen tehditlere karĢı tedbirler almak. 



1.6. Kurum içi kapasite araĢtırması yapmak, hizmetlerin etkililiği ile yararlanıcı 

memnuniyetini analiz etmek ve genel araĢtırmalar yapmak. 

1.7. OluĢacak yeni koĢullara göre proaktif davranarak yasal prosedürler doğrultusunda hizmet 

sunmak, bu hizmetlerin kalitesinde iyileĢtirme sağlamak. 

1.8.  BaĢkanlığın görev alanıyla ilgili araĢtırma-geliĢtirme faaliyetlerini yasal prosedürler 

doğrultusunda kurallara uygun yürütmek, 

1.9.  BaĢkanlığın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek. 

1.10. Üniversitenin ürettiği verilerin saklanması, güvenliği ve yedeklenmesini yasal 

prosedürler doğrultusunda sağlamak. 

1.11. Gerekli yayın ve dokümanları bilgi iĢlem ortamına aktarmak, korumak ve gerektiğinde 

hizmete sunmak, 

1.12. Üniversitenin fiziki imkân ve kaynaklarını tutmak, 

2. Yazılım GeliĢtirme ve Yönetim Fonksiyonu 

2.1.  Üniversitenin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, idarenin veri eriĢim ihtiyaçlarına uygun 

yazılım uygulamalarını yasal prosedürler doğrultusunda geliĢtirmek. 

2.2. Bu uygulamalara destek vermek. 

2.3. Bu uygulamalarla oluĢacak verilerin eriĢim yetkilerini planlamak. 

2.4. Bu uygulamalarla ilgili rapor ve analizler üretmek. 

3. Donanım Sistemleri Fonksiyonu 

3.1. Üniversite bünyesinde kullanılan ve kuruma ait; bilgisayar, yazıcı, ağ anahtarı ve tüm 

çevresel donanımlara yasal prosedürler doğrultusunda destek hizmeti vererek sağlıklı ve 

güvenli çalıĢmalarını sağlamak. 

3.2. Arızalı cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahaleyi yapacak teknik desteği sağlamak. Bu 

cihazlarla ilgili, gerekirse ilgili kuruluĢlardan yasal prosedürler doğrultusunda servis hizmeti 

talep etmek. 

3.3. Donanım destek ve servis hizmetleriyle ilgili Ġstatistikî kayıt ve kalite kontrol iĢlemlerini 

yapmak. 

3.4. Üniversite birimlerinde yasal prosedürler doğrultusunda ihtiyaç oluĢacak tüm biliĢim 

teknolojilerine ait gereksinimleri belirleyici fizibilite çalıĢmalarında bulunmak, ilgili teknik 

Ģartnameleri hazırlamak ve ilgili birim/birimlere iletmek. 



Böylece üst yönetimin vermiĢ olduğu talimatları kanun, yönetmelik ve idari mevzuata 

uygun olarak karĢılamakla, 

 

YetkilendirilmiĢ olup hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumludur. 

 

 

 

C.ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

 

 

1.FĠZĠKSEL YAPI 

 

Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı bodrum kat ve 2 katlı çalıĢma alanına  sahip olarak 

toplam 3500 m2’ lik bir alanda hizmet vermektedir. Bodrum katında 250 KV Regülatör, 

250KV Jeneratör ve 200 KV’ lik güç kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca sistem odasında 1 adet 

20 KV UPS bulunmaktadır. 

 

Birinci katta 50 kiĢilik pc’lerle donatılmıĢ 5 adet pc laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca 

50 kiĢilik pc’lerle donatılmıĢ ders saatleri dıĢında öğrencilerin hizmetine sunulmuĢ bir internet 

laboratuarımız mevcuttur. 

 

Ġkinci katta ise 1 adet Network odası 1 adet sistem odası, 1 adet toplantı salonu, 1 adet 

operatör odası, 5 adet ofis ve 1 adet 28 kiĢilik açık ofis bulunmaktadır. 

 

 

1.1- Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler 

 

Birinci katımızda bulunan 4 adet laboratuarlarımızda bulunan 200 adet PC ile 

Enformatik Bölümü tarafından kullanılmakta olup her dönem yaklaĢık olarak 2000 öğrenciye 

hizmet vermektedir.  

 

Birinci katımızda bulunan 1 adet ÜCRETSĠZ internet hizmeti veren laboratuarımızda 

hafta içi 8:00–20:00 hafta sonu 10:00–16:00 saatleri arasında EDUROAM Ģifresi alan 

öğrencilerimize hizmet vermektedir. 

 

Bilgisayar Laboratuarlarımız Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat 

Fakültesi, Beden Eğitimi Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, TMDK bölümlerinin 

Fortran, C++, Web Programlama, Autocad, SPSS, Office, vb. dersleri görülmektedir. Ayrıca 

ilgili dersler için farklı iĢletim sistemleri barındırılmaktadır. 

 

Laboratuarlarımız 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle profesyonel ses sistemi ile 

hizmet vermektedir.  Uzaktan Eğitim için Bilgisayar, Atatürk Ġlke ve Ġnkılap Tarihi, Türk Dili, 

Ġngilizce dersi alan yaklaĢık 20.000 öğrencinin sınavları belirlenen zamanlarda yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        Tablo 1.1.1.  Eğitim Alanları Derslikler 

Eğitim Alanı Anfi (Adet) Sınıf(Adet) 
Bilgisayar 

Lab(Adet) 

Diğer Lab 

(Adet) 

Toplam 

(Adet) 

0–50 KiĢilik   4 1 5 

51–75 KiĢilik      

76–100 KiĢilik      

101–150 KiĢilik      

151–250 KiĢilik      

251–Üzeri 

KiĢilik 

     

Toplam   4 1 5 

 

1.1.2. Ofis Alanları 

Alt Birim Ofis Sayısı m
2 

Açıklamalar 

Yönetim Ofisleri 1 41   

Akademik Personel 

Ofisleri 

   

Ġdari Personel Ofisleri 6 1034  

Diğer    

Toplam 7 1075  

    

1.2.5. Toplantı-Konferans Salonları 

Kapasitesi Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam 

0–50 KiĢilik 1  1 

51–75 KiĢilik    

76–100 KiĢilik    

101–150 KiĢilik    

151–250 KiĢilik    

251–Üzeri KiĢilik    

Toplam 1  1 

 



3. BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR 

BĠDB Üniversitemizin bütün birimlerinin Bilgi ĠĢlem sistemlerinin; 

 Bakım 

 Onarım 

 Montaj 

 Ağ Kablolama 

 Program Kurulumu 

ve istenildiği takdirde,  

 Yazılım DanıĢmanlığı, 

 Donanım Teknik Ģartname hazırlanması 

 Ofis Hizmetleri 

 Fizibilite çalıĢmalarına destek   

çalıĢmalarını ifa etmektedir. 

BaĢkanlığımız yaklaĢık 38.000 öğrenci ve 2800 personele en son biliĢim teknolojilerini 

kullanarak çağdaĢ hizmet vermeye gayret etmekte Üniversite öğrenci ve personeli ile tüm 

birimlere e-posta, web, kütüphane eriĢimi, sunucu, yazılım, teknik servis ve ofis hizmetleri 

sunmaktadır.  

BaĢkanlığımız sorumluluğunda verilen internet ve web hizmetleri ile Üniversitemizin 

yurt içi ve dıĢına tanıtımı üst düzeyde sağlanmakta, gerçekleĢtirdiğimiz yazılım, bakım ve 

teknik servis hizmetleri ile Üniversitemiz ve devlet bütçesinde önemli oranda tasarruf 

sağlarken, idari iĢleyiĢin Ģeffaf ve düzenli olmasına da büyük katkı sağlamaktadır. 

 BĠDB mevcut hizmetlerinin kesintisiz devam ettirmenin yanında Üniversitemizin 

biliĢim alt yapısının e-devlet uygulamalarına uyumlu hale getirilmesi içinde birbirleri ile 

entegrasyonunun sağlanmasını temin etmeye çalıĢmaktadır. 

Bütün bu çalıĢmalar ilave olarak da mevcut biliĢim teknolojilerinin takibi, bu 

teknolojilerin üniversitemiz açısından kullanılabilirliği, gerekli araĢtırma, geliĢtirme, 

planlama, test ve uygulama safhalarını da gerçekleĢtirmektedir. 

Üniversitemize ULAKNET tarafından tahsis edilen hız 450 Mbit’ tir. Ġnternet kullanım 

trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif 

cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak 

dinamikliği sağlanmaktadır.  

UlakNet, Türkiye’deki üniversitelere, üniversiteler ile internet’in tümü arasında 

bilgisayar ağ bağlantısı sağlar. Bir UlakNet kullanıcısı olarak Gaziantep Üniversitesi 

ULAKBIM Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına uymak zorundadır. IP adreslerinin 

organizasyonu ve ağ güvenliği sağlanmakta ve kullanıcıların GÜ-BĠM Kabul Edilebilir 

Kullanım Politikası (GÜ-BĠM AUP)’na uymaları için bilgilendirilmektedir.  



Bilgi güvenliği ilke ve politikalarını belirlemekte, Bilgi Güvenliği kapsamındaki yasal 

düzenlemeleri ve geliĢmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamakta, gerektirdiği 

önlemleri almakta, Üniversite personelinin bilgi güvenliği konularında bilinçlenmesini 

sağlayacak çalıĢmalar yapmakta ve Kamu biliĢim standartlarına uygun çözümler 

üretmektedir. 

3.1- YAZILIM VE BĠLGĠSAYARLAR 

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

 Öğrenci Otomasyonları 

o Öğrenci iĢleri Otomasyon Programı (Meteksan) 

o Online Sınav Kayıt  

o Ögrenci Anketleri 

 Yaz Okulu Ücretleri Hesaplama Programı 

 Bologna Süreci AKTS Programı 

 Akıllı kart ile ödeme ve GeçiĢ sistemleri iĢletim sistemi 

 BĠDB bünyesinde kullanılan Proje Yönetim ve Görev Takip Programı 

 Personel Otomasyonları 

 TaĢınır Mal Yönetmeliği Otomasyonu 

 Evrak ArĢiv Otomosyonu 

 Lojman Otomasyonu 

 MaaĢ Otomasyonu 

 Döner, Ek Ders, Özel Muayene, Performans Otomasyonu 

 Kadro Otomasyonu                                        

 Optik değerlendirme Otomasyonu 

 Giyim Ġstihkak Otomasyonu 

 Geçici ĠĢçi  Otomasyonu 

 Üniversitemiz ve birimlerin Web sayfaları yapımı ve güncellemeleri  

 Eğitim Takip Otomasyonu 

 



3.1.1. Yazılım ve Bilgisayarlar 

Cinsi 
Ġdari Amaçlı 

(Adet) 

Eğitim Amaçlı  

(Adet) 

AraĢtırma 

Amaçlı (Adet) 
Toplam  

Yazılım 40 (Server)   40 

Masa Üstü Bilgisayar 269 246  515 

TaĢınabilir Bilgisayar 8   8 

Tablet Bilgisayar 6   6 

3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

3.3.1. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Cinsi 
Ġdari Amaçlı 

(Adet) 

Eğitim Amaçlı  

(Adet) 

AraĢtırma 

Amaçlı (Adet) 
Toplam 

Projeksiyon 1 6 6 13 

Slâyt Makinesi     

Tepegöz     

Episkop     

Barkot Okuyucu     

Baskı Makinesi 1   1 

Fotokopi Makinesi 2   2 

Faks 1   1 

Fotoğraf Makinesi   2 2 

Kameralar 14   14 

Televizyonlar 6   6 

Tarayıcılar 1 1  2 

Müzik Setleri     

Mikroskoplar     

DVD ler     

Optik Okuyucu  1  1 



4- ĠNSAN KAYNAKLARI 

Personelin unvan, atanılan kadro, yaptığı görevler arasındaki uyumsuzlukların 

giderilmesi ve ġube Müdürlüklerinin kurulması gerekmektedir. 

Birimimiz bulunan personellerimizin kadroları; 

 1 Daire BaĢkanı 

 1  ġef 

 1  AraĢtırmacı 

 2  Mühendis 

 6 Tekniker 

 1  Programcı 

 2 Bilgisayar ĠĢletmeni 

 1  Memur 

 1  Hizmetli 

 6  SözleĢmeli ĠĢçi 

4.1- Akademik Personel 

4.1.1. Akademik Personel 

Unvan 

Kadroların Doluluk Oranına 

Göre 

Kadroların Ġstihdam ġekline 

Göre 

Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı 

Profesör      

Doçent      

Yrd. Doçent      

Öğretim Görevlisi      

Okutman      

Uzman      

Çevirici      

Eğitim-Öğretim 

Planlamacısı 

     

AraĢtırma Görevlisi      

Toplam      



 

4.5- Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 

4.5.1. Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 

 23 yaĢ ve 

altı 

23–30 yaĢ 31–35 yaĢ 36–40 yaĢ 41–50 yaĢ 51 yaĢ üzeri 

KiĢi Sayısı       

Yüzde       

 

4.6- Ġdari Personel  

4.6.1. Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) 

 Dolu BoĢ Toplam 

Genel Ġdari Hizmetler 

Sınıfı 

6  6 

Sağlık Hizmetleri 

Sınıfı 

   

Teknik Hizmetler 

Sınıfı 

9  9 

Eğitim ve Öğretim 

Hizmetleri Sınıfı 

   

Avukatlık Hizmetleri 

Sınıfı 

   

Din Hizmetleri Sınıfı    

Yardımcı Hizmetli 

Sınıfı 

1  1 

Toplam  16  16 

 

 

 

 

 

 



4.7- Ġdari Personelin Eğitim Durumu 

 

4.7.1. Ġdari Personelin Eğitim Durumu 

 Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve 

Dokt. 

KiĢi Sayısı  2 1 13  

Yüzde  % 12,5 % 6,25 % 81,25  

 

4.8- Ġdari Personelin Hizmet Süreleri 

4.8.1. Ġdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 

 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl 11-15 yıl 16-20 yıl 21 yıl üzeri 

KiĢi Sayısı - 1 5 2 3 5 

Yüzde       

 

4.9 - Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 

4.9.1. Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 

 23 yaĢ ve 

altı 

23-30 yaĢ 31-35 yaĢ 36-40 yaĢ 41-50 yaĢ 51 yaĢ üzeri 

KiĢi Sayısı   5 5 1 5 

Yüzde       

5- SUNULAN HĠZMETLER 

5.3. Ġdari Hizmetler 

 Yazılım hizmetleri 

 Teknik Servis hizmetleri 

 Ağ (Network) hizmetleri 

 Donanım hizmetleri 

 Bilgi Güvenliği hizmetleri 

 Web tasarımı hizmetleri 

 Mobil Cihazlar, sosyal medya ve E-mail hizmetleri 

 Laboratuar kullanım hizmetleri 



6-YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ 

Dairemiz bünyesinde bulunan sistemlerimizin bakım ve onarımları ile ilgili çalıĢmalar 

sırasında gereken yedek parça ve sarf malzemeleri KĠK Mevzuatına uygun olarak doğrudan 

temin yolu ile karĢılamaktayız. Ġlgili grubun yapmıĢ olduğu talep baĢkanlıkça değerlendirilir 

ve sonrasında Mal sorumlusunca piyasa araĢtırması yapılarak teknik yeterliliği sağlayan en 

ekonomik teklifi veren firmadan malzemenin temini yapılmaktadır.  

 

 

D.DĠĞER HUSUSLAR 

 

II. AMAÇ VE HEDEFLER 

Öngörülen ve GerçekleĢtirilen Stratejik Amaçlar 

1- BĠDB mevcut network ve sunucular ile hizmet sunmaya devam etmekle beraber 

önümüzdeki bir yıl içerisinde  5651 sayılı ınternet üzerinden iĢlenen suçlarla ilgili yasa 

çercevesinde tüm IP ve loglarını kayıt edilmektedir. Öncelikle merkez kampüsumuz 

içinde, denetimli ve kimlik kontrolu yapılarak bağlantı hizmeti verilmeye baĢlanılmıĢ 

olup BĠDB’ ca kayıtlı olmayan ve yetki verilmeyen hiçbir PC, laptop veya mobil cihaz 

ile üniversitemiz ağımız üzerinden bağlanılamayacaktır.  

2- Üniversitemizin ve hastanemizin tüm yazıĢmalarının yapıldığı Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi için sunucu barındırma, yedekleme, loglama iĢlemlerinin yapılması 

ve sistemin düzenli Ģekilde iĢlemesi için kullanıcıların yazılım ve donanım ihtiyaçları 

karĢılanmaktadır. 

3- Web tasarım grubu Üniversitemizdeki akademik-idari birimlerin ve etkinlik ve 

organizasyonlarına yönelik oluĢturulan web sayfalarının yayınlanabilmesi için web 

alanı açma ve açılan bu alanlarının kullanımının sorunsuz yürütülebilmesi için teknik 

hizmetlerin verilmesini sağlamaktadır. Web sayfası için gerekli grafik ve dinamik 

altyapı yazılımlarını yapmak, Üniversitemiz bünyesindeki fakülte, yüksekokul, 

enstitülerin web sayfalarının hazırlanmasında teknik destek sağlamaktır. 

4- Üniversitemiz personeli ve öğrencilerinin kimlik kartları, ödeme ve kampüs-bina giriĢ 

çıkıĢ kontrolleri ve INF297 Etkinlik Dersi için kulanılacak akıllı kart sistemi BĠDB 

yazılım ve network ve altyapı çalıĢmarındaki teknik desteği ile kullanılmaya 

baĢlanılmıĢ olup bu sistem tamamen faal duruma getirilmesi önümüzdeki dönemde 

gerçekleĢtirilecektir. 

5- Microsoft Kampus anlaĢması ile Office 365 uygulaması yeni kayıt yaptıran 

öğrencilerimize mail entegrasyonu ile ofis uygulamalarının kullanılması 

6- Üniversitemizde lisanslı yazılım kullanılmasına yönelik çalıĢmaların devam etmesi ve 

sürekli iyileĢtirme  

7- Network trafik analizlerinin yapılması ve ağ trafik kalitesinin gerekli yazılım ve 

donanımlar aracılığı ile sürekli izlenmesi  



8- Ġstenmeyen trafik yaratarak sistemin çalıĢmasını bozan kullanıcıları yasaklama ve 

cezalandırma yerine bağlı oldukları birim yönetimi ile resmi diyalog kurarak uyarma 

ve bilinçlendirme  

9- Virüs ve “hacker” saldırılarına karĢı sistemin sık sık gözlemlenmesi, bunun için 

gerekli otomasyon yazılımlarının temini ve kullanımı 

10- Coğrafi olarak yakın özel sektör Internet servis sağlayıcılar ile, ULAKNET kaynaklı 

arızalar sırasında yedek Internet bağlantısı kurabilmek için anlaĢma olanaklarının 

araĢtırılması 

11- Üniversitemizde yürütülen faaliyet ve etkinliklerin internet sitesi üzerinden 

duyurulmasını 

amaçlanmaktadır. 

Önümüzdeki Dönem/Yıllar Ġçin Stratejik Amaçlar 

1- Üniversitemizin biliĢim politikalarını oluĢturmak 

2- Mevcut sistem yanında yeni bir sistem odası yapılandırılıp kaliteli ve yedekli 

iklimlendirme, elektrik alt yapısı, yangın söndürme, çevre izleme fonksiyonları 

oluĢturmak 

3- Mevcut Otomosyonlar entegre hale getirilip tek kimlik ile eriĢimlerinin sağlanması 

4- Belirlenen stratejik hedeflere ulaĢabilmek için Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı 

personelinin sayı ve kalite yönünden geliĢtirilmesi  

5- Üniversitemiz tarafından sunulan bilgi servislerinin iyileĢtirilmesi, zenginleĢtirilmesi, 

kalite ve çeĢitliliğinin arttırılması 

6- Üniversite ağ altyapısının düĢük maliyetli çözümlerle geliĢtirilmesi, kullanıcıların 

Internet ve internet eriĢim kalitesinin daha da iyileĢtirilmesi, altyapı düzeyinde servis 

çeĢitliliğinin arttırılması 

7- Network çalıĢma grubunun baĢlıca görevi, üniversite bünyesindeki internet ağının 

devamlılığını sağlamak, gerekli bakımlarını, yenileme çalıĢmalarını ve duruma göre 

konfigürasyon değiĢikliklerini  

8- Yapısal kablolama mantığına uygun olarak veri aktaran ağları planlayarak uygulamaya 

geçirmek, LAN, WLAN ve WAN bağlantılarının sürekliliğinin sağlanması, 

9- BaĢta Merkez kampüs’te olmak üzere tüm binalarımızda Wireless Controller ile 

yönetebildiğimiz akıllı wi-fi eriĢim noktaları oluĢturulacaktır. Kablolar ve diğer ağ 

bileĢeni cihazların fiziksel kontrollerinin yapılması ve olası sorunların önceden tespit 

edilerek önlemler alınması 

10- Ücretsiz olan Linux iĢletim sisteminin kullanımının yaygınlaĢtırılması için çalıĢmalar 

yapılması, ilgili dernek ve kuruluĢlarla iĢbirliğine gidilmesi 

amaçlanmaktadır. 



A. Birim Amaç ve Hedefleri  

 

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

 

Stratejik Amaçlar 1- 

Kurulacak bir Data Center ile En 

güncel yazılımlarla ve en geliĢmiĢ 

sistemlerle hizmet vererek, 

kullanıcıların memnuniyetini temin 

etmek, Üniversitemizin biliĢim 

ihtiyaçlarını en hızlı ve sorunsuz bir 

Ģekilde çözüme kavuĢturmak. 

 

Hedef 1- Programları sürekli güncellemek.     

Hedef 2 -  Bölge bazında bir örnek biliĢim üssü 

oluĢturmak                                  

Hedef 3- Programların  mümkün mertebe                                             

web ortamında hizmet vermesini sağlamak                           

Hedef 4- Uzaktan eğitim ortamını en iyi                                 

Ģekilde sunmak 

Hedef  5- Bilgi güvenliğini sağlamak 

 

Stratejik Amaçlar 2- 

Teknik Servis Hizmetlerini en seri 

Ģekilde vermek 

 

 

Hedef 5- Kullanıcılardan gelen kurulum ve arıza                                  

taleplerinin otomasyon ortamına aktarıp                                                

Kullanıcıların ihtiyaçlarını belirleyerek bu                                      

ihtiyaçların temelden çözülmesi için ihtiyaçları                        

karĢılayacak hizmet içi eğitim                                      

programları geliĢtirmek 

 

B. Temel Politikalar ve Öncelikler  

Temel Politikamız modüler bir bilgi sistemi oluĢturmak ve bu modüler yapıyı 

süreklileĢtirerek kullanıcıların memnuniyetini arttırmak. 

Üniversitemizin biliĢim politikalarını oluĢturmak 

Üniversitemiz tarafından sunulan bilgi servislerinin iyileĢtirilmesi, zenginleĢtirilmesi, 

kalite ve çeĢitliliğinin arttırılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

A- Üstünlükler  

Bütün bilgi Teknolojisi sistemlerinin bir mekanda ve bir arada bulunması iĢletme 

kolaylığı sağlamaktadır.  

 Üniversite üst yönetiminin yapıcı desteği, 

 ULAKNET bağlantı hız ve kalitesi, 

 Kullanıcı memnuniyetine önem verilmesi, 

 Birime gelen arızaların günübirlik giderilmesi 

 Öğrencilerin daha geniĢ bir zaman diliminde internetten istifade etmeleri cumartesi 

günü 09.00-16.00 saatleri arasında internet laboratuvarının açık tutulması 

sağlanmaktadır. 

 Dersliklerin Ġkinci Öğretim programında kullanılması. 

 Arıza gidermede ve devamlılığı sağlamada dıĢa bağımlılığı minimuma indirme 

B- Zayıflıklar 

1- BaĢkanlığın görev ve fonksiyonları ile görev yapan personele sunulan mali ve sosyal 

hakların orantısız olması, 

2- Hizmet içi eğitim ve kurslara yeterli zaman ve maddi kaynak ayrılamaması, 

3- BaĢkanlığımızın çalıĢma konu ve alanlarının çok geniĢ olması bir,  

4- Söz konusu çalıĢma konu ve alanlarıyla ilgili yeterli sayıda uzmanlaĢmıĢ nitelikli ve 

yetenekli teknik elemanların (Mühendis, tekniker ve teknisyen) kadrolu olarak 

çalıĢtırılamaması, 

C- Değerlendirme 

BĠDB mevcut yetersiz personel yapısı ile yapmakta olduğu rutin iĢlere ilave olarak 2016 

yılı baĢından itibaren yapılması stratejik öncelik gerektiren iĢlerinde ilave edilmesi sonucu 

personelin iĢ yükü oldukça artmıĢtır.  

Mevcut iĢ yüküne rağmen stratejik olarak yapılması gereken iĢleri ilave edince iĢ yükü 

kontrol edilemez limite ulaĢacaktır. Artan bu iĢ yükü kurumsal yapılaĢma eksikliği 

nedeniyle sadece iç yazıĢmalarla çözülmeye çalıĢılmakta olup verilen görevler bazen iç 

yazıĢma ile yapılmaya çalıĢılan basit görev dağılımı yapısına uymamakta ve uzun vadede 

yetki kargaĢası oluĢturma riski taĢımaktadır. Bu nedenle acilen BĠDB ve BĠM bünyesinde 

kurumsal olarak kademeli yapılanmaya gidilerek ile yatay ve dikey kurumsal bir yapı ile 

yönetim sağlanmalıdır. 

 

 

 



V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 

1- Yeni yapılandırma çerçevesinde ek personele ihtiyacımız, özellikle Network ve Sistem 

ĠĢletimi konusunda, mühendis bazında ihtiyacımız giderek artacaktır. Ağ ve Sistem 

ġube Müdürlüğü, Yazılım ve Web Programlama ġube Müdürlüğü, Bilgi Güvenliği 

ġube Müdürlüğü, Teknik ve Ġdari Hizmetler ġube Müdürlüğü gibi Ģube 

müdürlüklerinin yapılandırılarak baĢkanlığımız kurumsal bir yapıya kavuĢturulması 

sağlanmalıdır. Örnek bir Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı yönetim Ģeması; 

  

2- Network altyapımızın mevcut ve geç kalınmıĢ Yıldız Topolojisini bırakıp IPV6 

destekli VLAN yapısına geçirilebilmesi için en az 3 adet Network grubunda, 4 adet 

sistemlerin yönetiminde çalıĢmak üzere, önümüzdeki yıllar için yazılması düĢünülen 

Öğrenci ĠĢleri Otomasyon Programı için de acilen 5 adet yazılım mühendisine ihtiyacı 

vardır. 

3- Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı sorumluluk alanı mevcut personel ve alt yapı 

yetersizlikleri ile öncelikli olarak Network sistemi kurulumu, Serverların ĠĢletimi, tüm 

kullanıcılar için gerekli bölge açılması, kurumsal e-mail hizmeti ve biliĢim altyapısını 

kurmak ve iĢletmek, oluĢacak arıza ve problemleri en kısa zamanda çözmektir. Aynı 

zamanda e-Devlet uygulamalarına da kampus olarak hazırlanmamız gerekmektedir. 

Bu kapsamda Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı bir eğitim grubu oluĢturarak gerek duyulan 

konularda öncelikli olarak IT Assistant–BiliĢim Asistanlarına gerekli eğitim 

çalıĢmaları yapılmıĢ ancak bölüm ve birimler bazında halen bazı aksaklıklar devam 

etmektedir. BĠM kendi sorumluluk alanına girmeyen ve fizibilitesi Bilgi ĠĢlem Daire 

BaĢkanlığınca yapılmadan veya danıĢılmadan ve hiçbir katkısının olmadığı yazılım ve 

donanımın iĢletilmesinden, (alınan donanım ve yazılım her iki tarafın karĢılıklı olarak 

kendi teknik Ģartnameleri kapsamında ve kendi özel ihtiyaçları doğrultusunda alınmıĢ 

olduğundan) doğal olarak sorumlu tutulmaması gereği göz önünde tutulmalıdır.  



5- Her birim ve bölümde en az bir personel IT Asistanı - BiliĢim Destek Personeli olarak 

görevlendirilmesi Rektörlüğümüz aracılığı ile yapılmıĢ olup gerekli eğitim seminerleri 

verilmiĢtir.   BĠDB iĢ yükü ve her türlü hizmetini daha hızlı vermesi amaçlanmasına 

rağmen Birim ve Bölümlerce görevlendirilen personeller bölümlerce farklı 

görevlendirmeler, ayrılmalar, izinler vs nedenlerle bu amaca tam olarak 

ulaĢılamamaktadır. Özellikle Elektronik Belge Yönetim Sisteminde bu nedenle 

istenmeyen gecikmeler ve problemler oluĢmaktadır. Bu konunun Rektörlüğümüz 

kontrolünde koordinasyonu faydalı olabilir. 

6- Dairemizde görevli akademik, teknik ve idari personelin alanlarında belirleyecekleri 

ihtiyaçları doğrultusunda hizmet içi eğitim almasının sağlanması gerekmektedir. 

7-  Halen tüm kampüsümüzü kapsayacak bir Wireless Internet istemi için projelendirme 

yapılmakta olup, tüm kampüs ve binalarda kesintisiz bir iletiĢim sağlanabilmesi ve 

kapsaması için  konulacak anten (Access Point)’lerin yerlerinin saptanabilmesi için 

kampüsümüz ve binaların vaziyet ve imar planlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ġlgili 

birimden talepte bulunulmuĢ olmakla beraber BĠDB kendi çapında da bu konuda bir 

çalıĢma yürütmeye çalıĢmaktadır. 

8- e-devlet uygulaması kapsamında, özellikle  

a. Personel maaĢ,  

b. Personel Otomasyonu gibi konulardaki 

- Mevcut teknik altyapımızın 

- Personel durumumuz ve  

- Sistemler ve network güvenliğimizin  

etüdü yapılarak bu konulardaki yazılım durumumuz değerlendirilmeli, 

güncellenmeli ve belki yeni yazılımların alımı düĢünülmelidir.  

e-Devlet kapsamındaki tüm çalıĢmlara yapılırken sistemde paydaĢ konumunda 

olan özellikle  

 Üst kurum olan Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK),  

 Tüm maaĢ ve demirbaĢ kayıtlarını ortak bir SAY2000 sistemi üzerinde 

birleĢtirmeye gayret Maliye Bakanlığı ve 

 Tüm sigorta ve sağlık sistemini gene tek bir SGB.net sistemi üzerinde 

birleĢtirmekte olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  

ile bağlantılı ve korrdineli olarak yapılması ve ayrıca bu entegrasyon ile ilgili 

birimlerce de takip edilmesi gerekmesine rağmen bu birimlerden geri dönüĢüm 

alınamamaktadır. Bu konunun Rektörlüğümüz kontrolünde koordinasyonu faydalı 

olabilir. 



9- Halen BĠM binasında ve bünyesinde bulunduğu gözüken Bilgisayar AraĢtırma ve 

Uygulama Merkezi (BĠLAMER)’e iĢlerlik kazandırılarak ve Enformatik Bölümü’ne 

yeni akademik elaman alımı ile Enformatik Bölümü akademik personelinin BĠM de 

rutin iĢler nedeniyle tam olarak gerçekleĢtirilemeyen ve ileride artarak ihtiyacı 

duyulacak yazılım geliĢtirme, teknoloji araĢtırma ve ilgili diğer akademik 

araĢtırmaların yapılması BĠM personelinin mevcut pratik deneyimleri de kullanılarak 

ortak araĢtırma geliĢtirme projeleri yapmaları sağlanmalıdır. 

10- Halen baĢkanlığımız bünyesinde kalite kontrol ve toplam kalite konusunda gerekli ön 

çalıĢmalar yapılmıĢ olup, yapılan tüm iĢ ve iĢlemlerin standart, form belgeler 

üzerinden, yapılması için tüm gerekli form belgeler hazırlanmıĢ ve kullanıma 

sunulmuĢtur. Bu yapılan ön çalıĢma ile BĠDB olarak ISO 9000 serisi ve 27000 serisi 

kalite güvence sistemlerine baĢvurularak gerekli belleger alınarak ve ilave olarak ta 

merkez kampusumuz dıĢında ve fay hattı uzağında (örnegin Nizip te) bir Disaster ve 

Recovery (Felaket ve Kurtarma) merkezi de ilerleyen zaman içinde bu sisteme ilave 

edilmelidir.  

Bu tarz bir Data Center ve felaket Kurtarma Merkezi kurulması ile öncelikli olarak 

kendi üniversitemiz, bölge üniversiteleri ve tüm bölge halkı –özellikle sanayi ve iĢ 

dünyasının- kullanabilecegi, 

 High Performence Computing Center (Yüksek BaĢarımlı Hesaplama Merkezi) 

 Ulaknet Omurga Merkezi 

 Cloud System Center (Bulut Sistem Merkezi) 

 Virtual Server (Sanal Sunucu)’ lar üzerinde iĢ ve sanayi kuruluĢlarına gerekli 

teknolojik altyapı ve tecrübe sunulabilecektir. 

YaklaĢık olarak 3 yıldır gündemimizde olan personel sayısı tecrübelerinin 

zenginleĢtirilmesi ve  ve Data Center çalıĢmalarımız, ne yazıkki, planlamadan ileriye 

geçememiĢtir. Sanayi, ĠĢ Dünyası, bölge üniversiteleri ve UlakNETin’de altyapı, 

hizmet beklentileri ve tecrübe ihtiyaçları olup bu fırsat değerlendirilerek bu önemli 

konuda Rektörlüğümüzün gerekli desteği beklenmektedir. 

40.Yılında 40.000 nufusa yaklaĢan ve ODTÜ gibi ülkemizin ve orta doğunun en gözde 

üniversitelrinden birinin devamı olarak kıvanç duyan bir üniverite için yapılacak bu 

tarz bir yatırım kesinlikle her yönüyle faydalı olacağı aĢikardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde olan; 

 

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

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 

çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin 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, Benden 

önceki yönetici harcama yetkilisinden, harcama yetkilisi görevlisinden ve halen mevcut 

harcama yetkilisi ve kayıt kontrol görevlisinden almıĢ olduğum bilgiler, iç kontroller, iç 

denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim. 

 

 

 

                                                                                    


