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SUNUŞ 

 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB); Üniversitemizce belirlenen amaç ve ilkeler 

doğrultusunda idari mevzuata uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Başkanlığımız 
gelişmeleri takip etmekte ve akademisyenlerin, öğrencilerin ve personelin en son bilişim 
teknolojileri ile hizmet vermeye çalışmaktadır. Akademik çalışmalar esnasında ulusal ve 
uluslararası düzeyde gerekli erişim için altyapı ve iletişim desteği sağlamaktadır. Bu 
kapsamda sürekli yeni teknolojilerin takibine yönelmekte ve sistemler alınmadan önce gerçek 
ortamda test edilerek alt yapı kurulumu yapılmaktadır.  

 
Gerekli alt yapı güncellemeleri ile anlık kullanıcı sayısı sadece kablosuz cihazlar 5000’e 

ulaşmıştır. Tüm cihazlar ile 10000 kullanıcının üzerine çıkmış olup ana çıkış hızımız 1.500 
Mbps’e yükselmiştir. Yüksek sayı ve kapasite de network yönetiminde uzmanlaşmış 
personellerimizin çok büyük eforları söz konusudur. Tamamlanmış olan Data Center 
Salonumuz görenlere deneyimimiz hakkında bilgi vermektedir. Tear3 seviyesinde ortaya 
çıkan bu salon bölgede ve ülkemizde belli merkezler arasına girmiştir. 

 
Birimiz open source (açık kaynak) ürünlerin kullanımında yıllardan beri tecrübe 

kazanmış olup, önemli sunucularda bile kurulumları gerçekleştirerek ülke ekonomisine 
katkıda bulunmuştur. Kurulumlar ve alt yapıların çoğu üretkenliğimiz ile ortaya çıkmıştır.  

 
Üniversitelerin, bulunduğu bölge özelliklerini dikkate alarak kamu ve özel kuruluşlara 

bilimsel düzeyde rehberlik yapılması gerektiği düşüncesini gözeterek, akademik çalışmalar 
esnasında ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli erişim için iletişim desteği sağlamak suretiyle 
üniversitenin modüler bir bilgi sistemine kavuşmasını sağlamak vizyonumuzu 
oluşturmaktadır.  Kesintisiz ve kaliteli bir iletişim hizmetinin verilmesi için azami derecede 
gayret gösterilmektedir. Bu kapsamda network bağlantı hatlarımızın geneli fiber optik 
kablolarla yedekli bir şekilde yapılmaktadır.  

 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bilgi güvenliği ana politikası olarak; Bilgi varlıklarımızın 

risklerini tanımlamak ve uygun önlemlerin alınmasını sağlamak, bilgi güvenliğini etkileyen 
ulusal/uluslararası kanun, mevzuat, düzenleyici kurul/otorite kararlarına talimat ve 
prosedürlerine uymak, kurumsal bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik haklarını 
korumak,  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli 
iyileştirilmesini sağlamaktır. 

 
Bu kapsamda Başkanlığımız ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine müracaat 

etti. 2019 Temmuz ayında başkanlığımız seminer salonunda 5 gün boyunca TSE tarafından 
eğitim verildi. Ağustos ayından itibaren Kalite Belgesinin standartlarına uygun şekilde 
çalışmalar devam etmektedir. 

 
Hizmetlerin daha kaliteli ve hızlı verilmesi için daha mevcut olan grup 

yapılandırılmamız bilişim hizmetleri; yazılım grubu, donanım grubu, network grubu ve web 
grubu şeklinde ihtisas konularına göre dallandırılmıştır. Hizmetlerimiz; Daire Başkanı 
öncülüğünde; 4 Mühendis, 1 Araştırmacı, 1 Programcı, 1 Şef, 6 Tekniker, 3 Bilgisayar 
İşletmeni, 6 Kadrolu İşçi ve 1 Hizmetli olmak üzere toplam 23 personel ile verilmektedir. 

 
Celal DİKİCİ 
Daire Başkanı 
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TARİHÇE 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımıza 1990-1993 yılları arasında birimler ring şeklindeki ana 
koaksiyel kablolar ile bağlanmıştır. Bunların ucuna DEC server cihazları sonlandırılarak 
birimlere Dec 423 MMJ kablo ve konnektörlerle hatlar çekilerek dummy terminallerle hizmet 
verilmiştir.  Gelişen teknoloji ile bağlantılar zamanla ışık hızı fiber kablolara 
dönüştürülmüştür. Birimimiz 1990 yıllarında o zaman çok yerde bulunmayan fiber kabloyu 
çekerek üniversitenin hizmetine sunmuştur. İlerleyen zamanlarda kablolarımızın tamamı, 
mevcut galeriler içerisinden, bizzat birimimiz tarafından çekilip terminasyonu yapılarak 
hizmete alınmıştır. 

 
1993-1997 yılları arasında leased line hatlarla internet bağlantıları sağlanmaya 

başlanmıştır. Lynx , gopher gibi text bazlı araçlarla internet kullanılmıştır. Daha sonra 
ULAKNET(ULAKBİM) çatısı altında internete bağlanarak üniversiteler arası bağlantılar 
sayesinde ULUSAL bir ağ oluşturmuştur. Böylelikle üniversiteler birbirleri arasında hızlı ve 
kesintisiz haberleşmeye başlamıştır. 

 
Belli dönemlerde IBM sunucuları kiralanarak sunucu ihtiyaçları giderilmiştir. Punch 

Card (Delikli kart) kullanılarak programlar yazılıp sonuçlar alınmıştır. Daha sonra Cluster 
yapıya sahip DEC VAX 6520 makinası alınarak üzerinde VMS (Virtual Managament System) 
işletim sistemi çalıştırılmıştır. Hem personelin hem de öğrencilerin akademik çalışmalarına 
olanak sağlanmıştır.  

 
Bu ortamda doğrudan editör kullanılarak işlemler yapılmıştır. Bu sistemlerle birlikte 2 

adet dakikada 2000 satır yazan line printer' lar alınarak yazıcı ihtiyaçları giderilmiştir. Proje 
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kapsamında TEDAŞ elektrik faturaları, telekom faturaları işlenerek burada basılmıştır. 1998 
yılında DEC Alpha 4100 alınarak VMS işletim sistemi üzerinde Dec Rally uygulama 
geliştiricisi, Dec Oracle veri tabanı üzerinde üniversite ihtiyaçlarına cevap verecek birçok 
yeni uygulama geliştirilmiştir. Bu yazılımlar 25 yılı aşkın bir şekilde kullanılmıştır. 

 
Bunların içinde Öğrenci İşleri, Personel, Kadro, İstihkak Dağıtım, Ayniyat, Bütçe, 

Satınalma, Proje Takip, Evrak, Elektrik, Su Takip vb. yazılımlardan bazılarıdır. Önceki 
yapılarda ana makina ve son kullanıcı terminalleri şeklinde hizmet verilmiştir. Böyle bir 
yapıda ana sunucuda ne tür uygulamalar var ise sadece onlar kullanılabilmiştir. Sonradan her 
kullanıcı için ayrı bir işletim sistemi olan masaüstü bilgisayarlar verilmeye başlanmıştır. 
Böylelikle her kullanıcı kendine özgü uygulamalar kurabilme imkanına kavuşmuştur. 

 
Sunucularda çok büyük yapılardan daha orta ölçekli sunucular olarak hizmet vermeye 

başladı. UNIX türevi olan LINUX işletim sistemleri ile WEB, DNS, EMAiL, FTP servisleri 
birimimiz tarafından kurularak devreye alındı, halende çalışmaktadır. Personel ve öğrenciler 
web alanı, e-mail, programlama, veritabanı gibi işlemlerini verilen bölgesi ile yapabilmiştir. 

 
Türkiye'de belli noktalarda bulunan TIER 3 seviyesinde Data Center odası yapılarak 

hizmet kalitesi iyi ve kesintisiz bir alt yapıya kavuşulmuştur. Soğuk koridor, ortam izleme, 
SMS bilgilendirme, Novec 1230 gazlı yangın söndürme, yedekli elektrik yapısı, modüler 
UPS, yedekli PDU, yedekli iklimlendirme gibi özellikler ön plana çıkarılarak inşa edilmiştir. 

 
Kampus içinde her noktaya gidilerek, birimlerin 10 GB yedekli bağlantılar ile internet 

alt yapısı oluşturulmuştur. Hem ana kampüs hem de çevre yerleşkeler toplamda 2000 
Mbpskapasitesinde yüksek kapasiteli internet çıkışı sağlanmıştır. Kampüs içine ölçümler 
yapılarak dağıtılan 950 kablosuz erişim noktası ile ulusal ve uluslararası düzeyde akademik 
çalışmalar yapabilmektedirler. Anlık kullanıcı sayısı 10000 üzerindedir. 

 
Kullanıcılara verilen imkanlarla birlikte lisanssız yazılımlarla kötücül yazılımlar, tuzak 

yapılar artmaya başlayınca güvenlik duvarları yer almaya başladı. Günümüzde baş döndüren 
teknoloji pek çok imkan sunmakla birlikte bitmek bilmeyen siber saldırılardan son 
kullanıcının gerek kendilerine ait cihaz ve bilgilerinin zarar görmemesi, gerekse kurumsal 
sisteme sızma olmaması için bilinçli kullanımını gerektirmektedir. Milli işletim sistemi 
PARDUS kullanarak bilgilerin dışarı sızmasını ve kaynakların dışarı akmasını önlemek önem 
taşımaya başlamıştır. Bu konuda yaygınlaştırma çalışmaları yapılmaktadır. 

 
Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte var olan uzaktan öğretim sistemimiz tüm 

üniversitemize yetecek ölçüde tasarlanmıştır. Vakit kaybetmeden açık kaynak kod ile   
dönemin ilk haftasında ders başı yapacak şekilde alt yapı birimimiz tarafından kurulmuştur. 
GAUZEM ile birlikte gerek dersler gerekse sınavlar başarılı bir şekilde hizmet vermiştir. 
Sistemlerin yüksek kapasiteye ulaşması için gerekli alt yapı yatırımları idari makamın desteği 
ile yapılmıştır. Alınan sistemler kurulum aşamasında olup tamamlandığında devreye 
alınacaktır. 
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I. GENEL BİLGİLER 

A.MİSYON VİZYON 

MİSYONUMUZ(ÖZGÖREV)	
 

 Modüler bir bilgi sisteminin verimli olması için yöntem belirlemek, 

 Teknolojideki gelişmeleri takip ederek akademisyenlerin, öğrencilerin ve 
personelin gelişen teknolojiden istifade etmelerine katkı sağlamak, 

 Bilgi sistemleri çalışanları arasında bilgi paylaşımını sağlamak, çalışanlar 
arasında ekip çalışma ruhunu geliştirmek, 

 Çalışanlar ile hizmet verdiği kullanıcılar arasında hızlı iletişimi sağlamak ve 
kesintisiz bir hizmet sunmak, 

 Ulusal ve uluslar arası düzeyde gerekli erişim için iletişim desteği ve alt yapı 
sağlamaktır. 

 
VİZYONUMUZ(UZGÖRÜ) 

 
Üniversitemizin bulunduğu yörenin jeopolitik konumunu dikkate alıp, gelişmiş, kararlı 

ve güvenli bilişim teknolojilerini kullanarak üniversitemizde en üst seviyede hizmet 
vermektir. 
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B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
 
Başkanlığımız 124 Sayılı Karar Hükmündeki kararnameye göre kurulmuştur.  

Üniversitenin bilgisayar, ağ iletişimi ve bilişim hizmetlerini yürüten idari icra birimidir. 
 

1. Sistem Yönetim ve Planlama Fonksiyonu 

1.1.Üniversitenin ihtiyaç duyduğu iletişim ve ağ alt yapısını yasal prosedürler doğrultusunda 
kurmak ve işlemesini sağlamak. 

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

1.3.İlgili Antivirüs yazılımlarının yönetim ve denetimini sağlamak. 

1.4.Üniversitenin hizmetlerini etkileyecek dış faktörleri incelemek ve gerekli önlemleri 
almak.  

1.5.Yeni hizmet fırsatlarını yasal prosedürler doğrultusunda belirlemek, etkililik ve verimliliği 
önleyen tehditlere karşı tedbirler almak. 

1.6.Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiği ile yararlanıcı 
memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. 

1.7.Oluşacak yeni koşullara göre proaktif davranarak yasal prosedürler doğrultusunda hizmet 
sunmak, bu hizmetlerin kalitesinde iyileştirme sağlamak. 

1.8.Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yasal prosedürler 
doğrultusunda kurallara uygun yürütmek, 

1.9.Başkanlığın 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 işlem ortamına aktarmak, korumak ve gerektiğinde 
hizmete sunmak, 

1.12. Üniversitenin fiziki imkân ve kaynaklarını tutmak, 

2. Yazılım Geliştirme ve Yönetim Fonksiyonu 

2.1.Üniversitenin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, idarenin veri erişim ihtiyaçlarına uygun 
yazılım uygulamalarını yasal prosedürler doğrultusunda geliştirmek. 

2.2.Bu uygulamalara destek vermek, güncellemelerini yapmak. 

2.3.Bu uygulamalarla oluşacak verilerin erişim yetkilerini planlamak. 
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2.4.Bu uygulamalarla ilgili rapor ve analizler üretmek. 

2.5.Yazılım açıklarını tarayıp önlem almak, gerekiyor ise yeniden kodlamak. 

3. Donanım Sistemleri Fonksiyonu 

3.1.Üniversite bünyesinde kullanılan ve kuruma ait; bilgisayar, yazıcı, ağ anahtarı, kablosuz 
erişim noktaları, güvenlik duvarı ve tüm çevresel donanımlara yasal prosedürler 
doğrultusunda destek hizmeti vererek sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak. 

3.2.Arızalı cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahaleyi yapacak teknik desteği sağlamak. Bu 
cihazlarla ilgili, gerekirse ilgili kuruluşlardan yasal prosedürler doğrultusunda servis hizmeti 
talep etmek. 

3.3.Donanım destek ve servis hizmetleriyle ilgili İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini 
yapmak. 

3.4.Üniversite birimlerinde yasal prosedürler doğrultusunda ihtiyaç oluşacak tüm bilişim 
teknolojilerine ait gereksinimleri belirleyici fizibilite çalışmalarında bulunmak, ilgili teknik 
şartnameleri hazırlamak ve ilgili birim/birimlere iletmek. 

3.5.Alınacak bilişim sistemlerinde teknik şartname, ürün analizi ve yönlendirme konularında 
destek olmak. 

Böylece üst yönetimin vermiş olduğu talimatları kanun, yönetmelik ve idari mevzuata 
uygun olarak karşılamakla, yetkilendirilmiş olup hizmetlerin yerine getirilmesinden 
sorumludur. 

 
 
C.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
 

 
1.FİZİKSEL YAPI 
 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bodrum kat ve 2 katlı çalışma 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 48 kişilik pc’lerle donatılmış 4 adet pc laboratuarı bulunmaktadır. 49 kişilik 

pc’lerle donatılmış ders saatleri dışında öğrencilerin hizmetine sunulmuş bir internet 
laboratuarımız mevcuttur. Ayrıca 1 adet 41 kişilik eğitim sınıfı bulunmaktadır. 

 
İkinci katta ise 1 adet Network odası bir adet sistem odası, bir adet operatör odası, beş 

adet ofis ve bir adet 28 kişilik açık ofis bulunmaktadır. 
 
Haftalık internet ana çıkış grafiği aşağıdaki gibidir. 
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SİSTEM ODASI (DATA CENTER) 
 

Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi 2. katında 3 oda kullanılarak modern dünya 
standardı olarak kabul edilen TIER 3 Veri Merkezi Standartlarına uygun olarak  3 kısımdan 
oluşan sistem odası ve veri merkezi kurulmuştur. Veri Merkezi, Sistem izleme odası (3.50m 
X 7.50 m = 26.25m2),  Sistem salonu (11.20m X 7.50m = 84.00 m2),  UPS odası (3.40m X 
7.50m = 25.50 m2) olarak ayrılmıştır. 

 
Veri Merkezinde yangın, duman, su kaçağı, ısı, nem, voltaj dalgalanması ve port bazlı 

akım ölçen sensörleri ile 822 adet sensör sayesinde 7 gün 24 saat izlenmektedir. Veri 
merkezinde oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğu veri merkezi için tasarlanan yazılım ve 
cihazlar anlık olarak ilgili personel mail, SMS ve sesli arama ile bilgi verilip olası felaketler 
anında önlenebilmektedir. Veri Merkezi anlık olarak mesai saatlerin otomasyon yazılımı ile          
4 adet televizyondan izlenmektedir. 

 
Veri Merkezi karşılık  8+8 olmak üzere toplam 16 adet kabinden oluşan bir adet soğuk 

koridor mevcuttur. Koridor içerisindeki kabinlerin seçiminde dikili tip Tower Kasalardan, 
yüksek başarımlı (High Performance Computing) sistemlere kadar çalışmasına uygun alt 
yapıda hazırlanmıştır. Her kabinde çift elektrik beslemesinin yanında uygun network yapısı da 
mevcuttur. Çift elektrik beslemesinin sağlanması için sadece Veri Merkezine hizmet veren 
100KVA Modüler UPS cihazı montaj edilmiştir. 

 
 Veri Merkezinin ortamı iklimlendirme cihazı ile bilişim cihazlarının 
çalışacağı en uygun sıcaklık ve nemde sabitlenmektedir. Yangın söndürme 
sisteminde kullanılan gaz ise ozon tabakasına zarar vermeyen ve yangın 
anında ortamdaki cihazların üzerini bir tabaka gibi kaplayarak (cihazlara zarar vermeden) 
yangın olan kısmın oksijen ile temasını keserek söndürme yapan bir gaz olan NOVEC 1230 
kullanılmıştır. Performans olarak UL 2166 test protokolüne göre Novec 1230 
için A sınıfı yangın söndürme konsantrasyonudur. Halon 1301 ile aynı konsantrasyona sahip 
olan tek alternatif olma özelliği ile Halon 1301 sistemlerinin güncellenmesi için Novec 1230 
kullanılmıştır. 
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Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezinde yer alan Veri Merkezinin Doğu ve 

Güneydoğu’da daha iyisi olmayıp sahip olduğu özelliklerle Türkiye’de Borsa İstanbul ve 
Marmara Üniversitesi gibi kurumlarda benzer sistem odaları mevcuttur. 

 
 

I.1. Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler 
 

Birinci katımızda bulunan 4 adet laboratuvarımız 200 adet PC ile Enformatik Bölümü 
tarafından kullanılmakta olup her dönem yaklaşık olarak 2000 öğrenciye hizmet vermektedir. 
Birinci katımızda bulunan 1 adet ÜCRETSİZ internet hizmeti veren laboratuvarımızda hafta 
içi 8:00–20:00 hafta sonu 10:00–16:00 saatleri arasında EDUROAM şifresi alan 
öğrencilerimize hizmet vermektedir. Her kullanıcı kendine ait Kullanıcı Adı / Şifre ile 
internete, herhangi bir program kurmaksızın sahip olduğu bilgisayar ve mobil cihazlarından 
kolaylıkla bağlanabilmektedir. Pandemi döneminde laboratuarımızın hizmet verdiği saatlerde 
değişiklik olabilmekte olup, başka üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerden Gaziantep’de 
ikamet edenlerin üniversitemiz internet laboratuarlarından faydalanması sağlanmaktadır. 
Ayrıca mail,web, eduroam gibi hesapların oluşturulması gibi öğrencilere ve personele verilen 
hizmetlerde kişinin kuruma gelme zorunluluğu kaldırılırmış olup gerekli formların mail 
yoluyla gönderilmesi suretiyle hizmet verilmeye devam edilmektedir.   

 
Laboratuvarlarımızda Tıp, Mühendislik, Fen-Edebiyat,Eğitim Fakültesi, Teknik ve 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, TMDK bölümlerinin Fortran, C++, Web 
Programlama, Autocad, SPSS, Office, vb. dersleri görülmektedir. 
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Laboratuvarlarımız 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle profesyonel ses sistemi ile 
hizmet vermektedir.  Uzaktan Eğitim için Bilgisayar, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, 
İngilizce dersi alan yaklaşık 20.000 öğrencinin sınavları belirlenen zamanlarda yapılmaktadır. 

 
İkinci katımızda yeni oluşturulan Seminer Odasında 41 adet PC bulunmaktadır. TDP vb 

proje birimlerinin faaliyetleri yapılmaktadır. Rektörlüğümüzün onay verdiği kurslar/eğitimler 
burada düzenlenmektedir. Bilgi Güvenliği Seminerleri bu salonda gerçekleştirildi. 

 

Tablo 1.1.1.  Eğitim Alanları Derslikler 

Eğitim Alanı Anfi (Adet) Sınıf(Adet)
Bilgisayar 
Lab(Adet) 

Diğer Lab 
(Adet) 

Toplam 
(Adet) 

0–50 Kişilik   6 1 7 

51–75 Kişilik      

76–100 Kişilik      

101–150 Kişilik      

151–250 Kişilik      

251–Üzeri Kişilik      

Toplam   6 1 7 

 

1.1.2. Ofis Alanları 

Alt Birim Ofis Sayısı m2 Açıklamalar 

Yönetim Ofisleri 1 50   

Akademik Personel Ofisleri    

İdari Personel Ofisleri 4 550  

Diğer    

Toplam 5   
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1.2.5. Toplantı-Konferans Salonları 

Kapasitesi Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam 

0–50 Kişilik 1  1 

51–75 Kişilik    

76–100 Kişilik    

101–150 Kişilik    

151–250 Kişilik    

251–Üzeri Kişilik    

Toplam 1  1 

 
 
 
 
 

1.2.SOSYAL ALANLAR 
 

 
 

Başkanlığımızın fuaye alanında öğrencilerin ders çalışabilecekleri alan oluşturuldu. 
Bina çevresinde uygun yerler oluşturulup kablosuz internet kullanımı sağlandı. 

 

 
 

Oluşturulan çalışma alanlarında öğrenciler hem internete girebilmekte hem de 
özellikle sınav dönemlerinde gruplar halinde ders çalışmaktadır. Ayrıca mobil cihazları için 
elektrik kullanım imkanı sağlanmaktadır. Böylece öğrenciler uzun zamanlarını 
başkanlığımızın oluşturduğu sosyal alanlarda geçirmektedir. 
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1.2.1. ORYANTASYON EĞİTİMLERİ 

 
Kurum olanakları, Akademik Bilişimler, Ulakbim Çalıştayları, Linux Yaz Kampı 

organizasyonları takip edilerek çalışan teknik personellerimizin oryantasyon eğitimi alması 
sağlanmaktadır. Bu kurslar sayesinde bu alanda görev yapan birçok kimse bir araya gelerek 
kurslarını tamamlamaktadırlar. Başkanlığımızda bulunan 50 kişilik 5 farklı bilgisayar 
laboratuvarlarımızda personel ya da öğrenciler kurslar için düzenlenmektedir. 
 

 
 

1. Uygulamalı Ağ Yöneticiliği 1 
 
Akademik Bilişim kapsamında, Bilgi İşlem personeli  4 gün Uygulamalı Ağ Yöneticiliği 
kursuna katılarak sertifika aldı. Temel seviyeden ileri seviyeye doğru giden kurs sonunda 
Cisco online sınavlarına katılarak başarılı olanlar sertifikalarını almıştır. 
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2. Uygulamalı Ağ Yöneticiliği 2 
 

      HP omurga ve kenar switchlerine özel 5 günlük yerinde kurslara katılarak sertifikalar 
alınmıştır. Networkte Paket kavramı VLAN, QOS, STP, LCP, TRUNK, OSI katmanları gibi 
kavramlar teorik ve uygulamalı işlenmiştir. Sahada karşılaşılan örnek problemler incelenerek 
çözümler üretildi.Katılan personeller sertifikalarını aldı. 
 

  
 

3. Linux işletim sistemi, üzerinde çalışan yaygın servisler kursları 
 

      Akademik bilişim katkıları ile personele açık kaynak kodlu işletim sistemi, MySQL, 
PostgreSQL, E-mail sunucu, DNS sunucu, DHCP sunucu, WEB sunucu, PhP programlama, 
Kabuk proglamlama, Siber Güvenlik konularında her yıl eğitimler alınmaktadır.Katılan 
personeller sertifikalarını almıştır. 
 

4. Uygulamalı Kablosuz Cihaz Eğitimi 
 

Kampüs içinde kablosuz ağı yönetebilmek için 5 gün yerinde kurslara katılınmıştır. Wiriless 
dünyası ve controller ile Access Point , Client eğitimleri uygulamalı olarak alınmıştır.Katılan 
personeller sertifikalarını almıştır. 
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5. Uygulamalı Siber Saldırı 1, Uygulamalı Siber Saldırı 2 
 
    Günümüzde gittikçe önemli hale gelen Siber Saldırılarla mücadele için yerinde uygulamalı 
beşer günlük farklı takvimlerde eğitimler alınmıştır. Eğitimlerin içeriği penetrasyon testleri, 
exploitler hakkında bilgilendirme, Kali Linux kurulum ve kullanımı,  bilgi toplama araçlarının 
kullanımı, Nessus, Nmap, Maltego gibi bu alandaki online araçların kullanımı, bulunan 
exploitlere metasploit yazma, network sniffing, brute force atakları, SQL injection, XSS 
açıklıkları gibi konular işlenmiştir.  Sonrasında  mevcut sistemler üzerinde uygulanarak 
önlemler alınmıştır. Katılan personeller sertifikalarını almıştır. 
  

6. Uygulamalı Excel Eğitimi 
 
İdari personelimizin iş süreçlerinde ofis araçlarını daha etkin kullanması için internet 
laboratuvarımızda uygulamalı olarak belli zamanlarda eğitimler düzenlenmiştir.Katılan 
personeller sertifikalarını almıştır. 
 

 
 

7. Uygulamalı SPSS Kursu 
 

Akademisyenlere uygulamalı SPSS kursu verildi. Akademik çalışmalarda SPSS çoğunlukla 
anket içeren çalışmalarda katılımcıların demografik özelliklerinin tanımlanması, frekans ve 
yüzde hesaplamaları, güvenirlik, korelasyon, regresyon ve farklılık analizlerinden 
oluşmaktadır. 

 
 



15 
 

 

2. ÖRGÜT YAPISI 
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I.2. HİZMET ALANLARI 
 

Teknik Servis biriminde Masaüstü-Dizüstü bilgisayarların yazılımlarının 
kurulumu(İşletim sistemi, Office, Virüs programı.), Yazıcı-Tarayıcı kurulumu, Veri kurtarma, 
Arızalı bilgisayar parçalarının değişimi (Power Supply, Harddisk, Dvd, Anakart.), Uzaktan, 
yerinde veya telefon ile son kullanıcı Teknik desteği verme, Bilgisayar, projeksiyon, yazıcı, 
tarayıcı, kamera, barkod okuyucu gibi güncel bilişim donanımları ve teknolojileri kullanımı 
ve sorun giderme, TCP/IP , Network, LAN , WAN konularında bilgi sahibi, Omurga switch, 
kenar switch ve kablosuz ürünleri kurulum ,konfigürasyon ,sorun çözme ve topoloji 
oluşturabilme konusunda bilgi, Elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) işlemleri, Bilgi 
İşlem Laboratuvar işlerinin yürütülmesi hizmetleri verilmektedir 

 

 
 
Kullanıcı Hesapları biriminde Mail ve Web Alanı işlemleri (Akademik, idari, 

Öğrenci),  Yeni mail hesabı açılması, Şifre sıfırlanması, Web alanı açılması ve Database 
işlemleri yapılmaktadır. 
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3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

BİDB Üniversitemizin bütün birimlerinin Bilgi İşlem sistemlerinin; 

 Teknik servis 

 Ağ kablolama ve network 

 Kablosuz erişim 

 Lisanslı program kurulumu 

 Web hizmetleri 

 Güvenlik (Siber Saldırı Tespiti ve Önlem alma) 

 Yazılım geliştirme 

 Donanım teknik şartname hazırlanması 

 Fizibilite çalışmalarına destek çalışmalarını ifa etmektedir. 

Başkanlığımız 45,513 öğrenci ve 2892 personele en son bilişim teknolojilerini 
kullanarak çağdaş hizmet vermeye gayret etmekte Üniversite öğrenci ve personeli ile tüm 
birimlere e-posta, web, kütüphane erişimi, sunucu, yazılım, teknik servis ve ofis hizmetleri 
sunmaktadır.  

Başkanlığımız sorumluluğunda verilen internet ve web hizmetleri ile üniversitemizin 
yurt içi ve dışına tanıtımı üst düzeyde sağlanmakta, gerçekleştirdiğimiz yazılım, bakım ve 
teknik servis hizmetleri ile üniversitemiz ve devlet bütçesinde önemli oranda tasarruf 
sağlarken, idari işleyişin şeffaf ve düzenli olmasına da büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca 
bilgilerin kampüs içinde kalması da üniversiteye güç katmaktadır. 

BİDB mevcut hizmetlerinin kesintisiz devam ettirmenin yanında üniversitemizin bilişim 
alt yapısının e-devlet uygulamalarına uyumlu hale getirilmesi içinde birbirleri ile 
entegrasyonunun sağlanmasını temin etmeye çalışmaktadır. 

Bütün bu çalışmalar ilave olarak da mevcut bilişim teknolojilerinin takibi, bu 
teknolojilerin üniversitemiz açısından kullanılabilirliği, gerekli araştırma, geliştirme, 
planlama, test ve uygulama safhalarını da gerçekleştirmektedir. 

Üniversitemize UlakNet tarafından tahsis edilen toplam internet hızı 30/10/2019 
itibariyle 2000 Mbps’ tir. İnternet 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-BİM Kabul Edilebilir 
Kullanım Politikası (GÜ-BİM AUP)’na uymaları için bilgilendirilmektedir.  
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Bilgi güvenliği ilke ve politikalarını belirlemekte, Bilgi Güvenliği kapsamındaki yasal 
düzenlemeleri ve gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamakta, gerektirdiği 
önlemleri almakta, Üniversite personelinin bilgi güvenliği konularında bilinçlenmesini 
sağlayacak çalışmalar yapmakta ve Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler 
üretmektedir. 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, değerli bilgi ve varlıkların yönetilmesini 
ve korunmasını sağlayan belgelendirme ve yönetim türüdür. ISO 27001 belgesi alan 
kuruluşlar doğru, güvenilir ve geçerli bilgiler sağladığını taahhüt eder. Ayrıca bu tür 
kuruluşlar fazladan iş yükü ve gereksiz zaman kayıplarından da tasarruf edebilirler. Risklerin 
minimize edilmesini sağlayan Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi bilgi varlıklarına erişimin 
korunmasını da sağlamaktadır. ISO 27001 belgesi alan kuruluşların rekabet avantajı da 
bulunmaktadır. ISO 27001 belgesini almak için Bilgi güvenliği yönetim sistemi standartlarına 
göre sistemlerimizi kurup ve aktif olarak yürütülecektir. 

 
İNTERNET ÇIKIŞLARI 

 
Haftalık internet ana çıkış grafiği aşağıdaki gibidir. (Güncellendi) 
 

 
 
 
Aylık internet ana çıkış grafiği aşağıdaki gibidir. 
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3.1.Yazılım ve Bilgisayarlar  

o Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 
Öğrenci Otomasyonları 

 Öğrenci işleri Otomasyon Programı (Proliz) 
 Online Sınav Kayıt  
 Öğrenci Anketleri 

o Yaz Okulu Ücretleri Hesaplama Programı 
o Bologna Süreci AKTS Programı 
o Akıllı Kart ile Ödeme ve Geçiş Sistemleri  
o BİDB bünyesinde kullanılan Proje Yönetim ve Görev Takip Programı 
o Personel Otomasyonları 
o Taşınır Mal Yönetmeliği Otomasyonu 
o Evrak Arşiv Otomosyonu 
o Lojman Otomasyonu 
o Maaş Otomasyonu Say 2000 
o Döner, Ek Ders, Özel Muayene, Performans Otomasyonu                                    
o Giyim İstihkak Otomasyonu 
o Üniversitemiz ve birimlerin Web sayfaları yapımı ve güncellemeleri  
o Uluslararası Öğrenci Başvuru Otomasyonu 

Mezun Bilgi Sistemi 
Ek Ders Otomasyonu 
Online Başvuru Sistemi 
Pedagojik Formasyon Otomasyonu 

o Uzaktan Öğretim Sistemi 

3.1.1. Yazılım ve Bilgisayarlar  

Cinsi 
İdari Amaçlı 

(Adet) 
Eğitim Amaçlı 

(Adet) 
Araştırma 

Amaçlı (Adet) 
Toplam  

Yazılım 40 (Server)   40 

Masaüstü Bilgisayar 28 246  274 

Taşınabilir Bilgisayar 8   8 

Tablet Bilgisayar 6   6 
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3.3. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

3.3.1. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Cinsi 
İdari Amaçlı 

(Adet) 
Eğitim Amaçlı  

(Adet) 
Araştırma 

Amaçlı (Adet) 
Toplam 

Projeksiyon 1 6 1 8 

Slayt Makinesi     

Tepegöz     

Episkop     

Barkod Okuyucu     

Baskı Makinesi 1   1 

Fotokopi Makinesi 2   2 

Faks 1   1 

Fotoğraf Makinesi   2 2 

Kameralar 14   14 

Televizyonlar 9   9 

Tarayıcılar 1 1  2 

Müzik Setleri     

 

4- İNSAN KAYNAKLARI   

Personelin unvan, atanan kadro, yaptığı görevler arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi ve 
Şube Müdürlüklerinin kurulması gerekmektedir. 

Birimimiz bulunan personellerimizin kadroları; 

 1 Daire Başkanı 

 1 Şef 

 1 Araştırmacı 

 3 Mühendis 

 1 Programcı 

 6 Tekniker 
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 3 Bilgisayar İşletmeni 

 1 Hizmetli 

 6 Kadrolu İşçi 
 

4.7.  İdari Personel  

Sınıflar  Dolu  Boş  Toplam  

Genel İdari Hizmetler  6 -  6 

Teknik Hizmetleri Sınıfı  10 -  10 

Yardımcı Hizmetler  1 -  1 

Daimi İşçiler 6 - 6 

Toplam  23 -  23 

4.9. İdari Personelin Eğitim Durumu 

Sınıflar   İlköğretim   Lise   Ön Lisans Lisans  
Y.L. ve 
Dokt.  

Genel İdari Hizmetler   -  1  ‐  4  1 

Teknik Hizmetleri Sınıfı   -  -  -  6  4 

Yardımcı Hizmetler   -  1  -  -  - 

Daimi İşçiler -  2  -  4  1 

TOPLAM -  4  -  14  6 

Yüzde   -  %16  ‐  %58  %26 

 

4.10. İdari Personelin Hizmet Süreleri 

Sınıflar  1 – 3  4 – 6  7 – 10  11 – 15  16 – 20  21 - Üzeri 

Genel İdari Hizmetler   -  -    1  1  4 

Teknik Hizmetleri Sınıfı   -  -  1  6  3   

Yardımcı Hizmetler   -  -  -  -  -  1 

Daimi İşçiler -  -  3 4 -  - 

TOPLAM   -  -  4  11  4  5 

Yüzde   -  -  %16  %46  %16  %22 
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4.11. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

Sınıflar  21-25 Yaş  26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş  51- Üzeri

Genel İdari Hizmetler   -  -  -  ‐  3  3 

Teknik Hizmetleri Sınıfı -  -  -  5  4  1 

Yardımcı Hizmetler   -  -  -  ‐  ‐  1 

Daimi İşçiler - 1  1  3  2  ‐ 

5- SUNULAN HİZMETLER 

5.1. Eğitim Hizmetler 

Vidoport.com örgün eğitime devam eden öğrencilere ve personellere digital eğitim imkânı 
sunuyor. Bu portal  üzerindeki eğitimleri tamamlayanlar sertifika alabiliyor.Vidoport.com ile 
Gaziantep Üniversitesi arasında yapılan protokol ile Akademik (gantep.edu.tr) ve Öğrenci 
(mail2.gantep.edu.tr) mailine sahip olan kişiler, Word, Excel, Power Point v.b. Ofis 
Programları, SQL Dersleri, Web Programlama, Google Araçlar, Muhasebe, Prezi gibi dersleri 
çevrimiçi ücretsiz eğitim alabilmektedir. 

 

5.3. İdari Hizmetler 

 Yazılım hizmetleri 

Üniversitemizin Web sayfalarının yapımı, güncelleştirilmesi, Gaziantep Üniversitesi 
bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kulüplerin, çalışma ve proje gruplarının kullanması 
amacı ile Linux Web ( PHP+MYSQL) , Windows Web (.NET+MSSQL) serverlarda site 
barındırma hizmeti vermekteyiz. 

 Teknik hizmetler 
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Üniversite öğrenci ve personeli ile tüm birimlere e-posta, web, kütüphane erişimi, sunucu, 
yazılım, teknik servis ve ofis hizmetleri sunmaktadır. 

 Ağ (Network) hizmetleri 

Üniversitemizde Bilişim Teknolojilerinin bilgi paylaşımına yönelik platformların proje, 
altyapı ve aktif cihazların kurulum, bakım ve yönetilmesine yönelik çalışmaları yapmak, 
değişen teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek üniversitemiz ağ alt yapısına 
uyumluluğunu sağlamak üzere AR-GE çalışmalarını yürütmek merkezi ağ yönetimin 
uygulanabilmesi amacı ile gerekli olan donanım ve yazılım alt yapısını oluşturmak, kalite 
sürekliliğini sağlayarak teknolojiyi en verimli şekilde kullanmayı hedeflemektedir. 

 Donanım hizmetleri 

Üniversitemizdeki bilgisayar sistemlerinin  donanımsal  desteği karşılamak   ve kullanıcı  
desteği ile son kullanıcıların problemlerini  gidermek için  çalışmaktadır. 

 Web /Yazılım hizmetleri 

Hosting hizmeti verdiğimiz kullanıcılarımızın alanlarına güvenli ve hızlı bir şekilde erişmeleri 
için FTP hizmeti vermekteyiz. Kullanıcılarımızın talep etmeleri durumunda Windows ve  
Linux platformlarında Mssql ve Mysql veri tabanı hizmeti vermekteyiz. 

 Bilgi Güvenliği 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda siber güvenlik alanında yapılan çalışmalar uluslar arası 
standartlara uygun hale getirilerek ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sertifikası edinilmiştir. 
Bu sertifikanın gerekliliği olan sürekli iyileştirme çalışmaları da Bilgi Güvenliği Birimi 
tarafından yürütülmektedir. 

 Mobil Cihazlar, Sosyal Medya ve E-mail hizmetleri 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üniversitemizin akademik ve idari personeli ile lisans ve 
lisansüstü öğrencilerine ücretsiz e-posta hizmeti vermektedir. 

5.4. Diğer Hizmetler 

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Laboratuvarında 
düzenlenen ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Uygulamalı İleri Düzey 
Excel ve Word Eğitimi” Projesi çerçevesinde 398 öğrenci, 130 İdari Personel ve 83 
Akademik Personel olmak üzere toplam 611 üye online eğitim sitesinden ücretsiz olarak 
faydalanırken, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 96 kişiye sertifika verildi. 

 
Vidoport.com internet sitesi ve üniversitemiz işbirliği çerçevesinde üniversitemiz 

öğrencilerine ve personeline yönelik olarak online kurs hizmeti 2019 yılı sonuna kadar 
uzatıldı. Bu kurslar, kendini geliştirmek isteyen, kariyerinde ilerlemek isteyen, kısacası 
profesyonel kariyerini ve kişisel gelişimini ilerletmek isteyen herkes için hazırlandı. Kursa 
gitmeye gerek kalmadan, evde, okulda, ister cep telefonundan, isterseniz tabletten bu 
eğitimleri tamamlamak mümkün. Vidoport.com üzerinde; İleri Düzey Excel, Excel 
Raporlama- MS-Office Programları – Virüs Programı Eğitimleri – SQL, Web Programlama, 
Windows 8 Eğitimleri – Google Drive Eğitimleri – Libre Office Eğitimleri – Muhasebe 
Programı Eğitimleri gibi çok sayıda eğitim seti bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ve 
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personellerimiz edu.tr uzantılı mail adresleri ile aktivasyon işlemini tamamlayarak bu 
hizmetten faydalanabilmektedir. 

 
2018 yılında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi 

tarafından yürütülen ve SODES projesi kapsamında Güçlü Kadın, Güvenli Gelecek projesi ile 
100 saatlik Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi, İpek Yolu Kalkınma Ajansının katkılarıyla daire 
başkanlığımız bünyesinde yeni yapılan laboratuvarlarında verildi. 

6-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 

Dairemiz bünyesinde bulunan sistemlerimizin bakım ve onarımları ile ilgili çalışmalar 
sırasında gereken yedek parça ve sarf malzemeleri KİK Mevzuatına uygun olarak doğrudan 
temin yolu ile karşılamaktayız. İlgili grubun yapmış olduğu talep başkanlıkça değerlendirilir 
ve sonrasında görevlendirilen personeller tarafından piyasa araştırması yapılarak teknik 
yeterliliği sağlayan en ekonomik teklifi veren firmadan malzemenin temini yapılmaktadır.  

D.DİĞER HUSUSLAR 
 
II. AMAÇ VE HEDEFLER 

Öngörülen ve Gerçekleştirilen Stratejik Amaçlar 

1- BİDB mevcut network ve sunucular ile hizmet sunmaya devam etmekle beraber 
önümüzdeki bir yıl içerisinde  5651 sayılı ınternet üzerinden işlenen suçlarla ilgili yasa 
çercevesinde tüm IP ve loglarını kayıt edilmektedir. 

2- Üniversitemiz merkez ve uzak kampuslerinde internet bağlantıları için gerek kablo 
yada wireless network üzerinden DNS ve DHCP serverlerdan IP atamaları yapılarak 
internete bağlanılmaktadır. Önceki yıllarda wireless üzerinden yapılmakta olan 
internet bağlantıları herhangi bir kontrol ve denetim yapılmadan bağlanılabilmekte 
iken 2010 yılı Ocak ayından itibaren, öncelikle merkez kampusumuz içinde, denetimli 
ve kimlik kontrolu yapılarak bağlantı hizmeti verilmeye başlanılmış olup BİDB’ ca 
kayıtlı olmayan ve yetki verilmeyen hiçbir PC, laptop veya mobil cihaz ile 
üniversitemiz ağımız üzerinden bağlanılamayacaktır. Bu sistem önümüzdeki dönem 
içerisinde de öncelikle ULAKNET üzerinden Türkiye genelindeki tüm üniversitelerle 
ve dünya ile tüm  entegre  edilmiştir. 
 

3- Üniversitemiz personeli ve öğrencilerinin kimlik kartları, yeniden tasarlanmıştır. 
Geliştirdiğimiz web uygulaması ile birimlerden basılacak kimlik bilgi ve resimlerinin 
kontrolünün  sağlanması (ekleme/silme,düzeltme) yapılmaktadır.  
 

4- Üniversite Sanayi İşbirliği projesi kapsamında akademisyenlerin ve şehrimizdeki 
sanayici ve iş adamlarının bilgilerini girebilecekleri ve ihtiyaç duydukları 
araştırmacıya kolayca ulaşabilmeleri ile Ar-Ge çalışmaları zamanında yapılmıştır. 
Ancak çok adımlar atılamamıştır. Böyle bir iş birliğinin canlanması için adımlar 
atılmalıdır. 
 

5- Mezun Bilgi sistemi yazılımı mezun öğrenciler ile bağların kopmaması 
sağlanmaktadır. 
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6- Gaziantep Üniversitesi Online Başvuru Sistemi, Üniversitemize yapılacak her türlü 
başvuru işleminin tek bir noktadan, online yapılmasına imkân sağlayan web tabanlı bir 
servistir. 
 

7- Pedagojik Formasyon Otomasyonu, Üniversitemizde uygulanan Formasyon için 
başvuru ve yönetimi hizmeti veren web tabanlı bir otomasyon sistemidir. 
 

8- Otomasyon Sistemleri için sunucu barındırma, yedekleme, loglama işlemlerinin 
yapılmaktadır.Sistemlerin düzenli şekilde işlemesi, yazılım ve donanım ihtiyaçları 
karşılanmaktadır. 
 

9- Bilgi güvenliği kapsamında aktiviteler düzenlenecek ve Firewall kontrolleri yapılarak 
internet kullanıcılarının temiz internet kullanımı sağlanmaktadır. 
 

10- Mevcut sistem yanında yeni bir sistem odası yapılandırılıp kaliteli ve yedekli 
iklimlendirme, elektrik alt yapısı, yangın söndürme, çevre izleme fonksiyonları aktif 
şekilde kullanılmaktadır. Data center odasının bir yansısı hayata geçirilmelidir. 
 

11- Network alt yapısında dar boğaz oluşturulacak noktalar 10 Gigabit hızlarında yedekli 
bağlanmaktadır.  Ard arda binen birimler ana omurgaya direk bağlanarak performans 
ve kesintisizlik sağlanmıştır. Önceden her kişiye IP tahsis edilir iken şimdi otomatik 
olarak IP dağıtımı sunucular vasıtası ile yapılmaktadır. Şahinbey Onkoloji Hastanesi 
ve Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yedek internet bağlantısı 
yapılmaktadır. Kesintiye tahammülün olmaması nedeni ile yedek omurga ve yedek 
güvenlik duvarı cihazı alınma planları yapılmaktadır. Birimlere iki farklı güzergahdan 
fiber sağlanarak yedeklik sağlanmalıdır. Fiber uçlarımızı kendi bünyemizde 
sonlandırabilmekte olup öğrencilerle de bunu paylaşarak deneyim kazandırılmaktadır. 

 
 

12- Merkez ve Dış Kampuslarda binaların güvenlik sorunları ve saldırıların birbirinden 
etkilenmemesi için, bina bazında VLAN çalışması yapılmıştır. 

 
13- Sunucu sanallaştırma projesine 2015 yılında başlandı. Bir kaç sanallaştırma yazılımı 

ile görüşmeler yapıp fiyat teklifleri alındı. Tekliflerdeki firmalar ile açık kaynak kodlu 
yazılımlar arasında karşılaştırmalar yapıldı ve açık kaynak kodlu yazılımların 
üniversitemiz ihtiyaçlarını karşılamakta yeterli olduğu konusunda aramızda mutabakat 
sağlandıktan sonra Ulaknet ve TÜBİTAK’ında üzerinde durduğu proxmox 
sanallaştırma yazılımının test ortamında kurulumları yapıldı 6 ay süresince farklı 
işletim sistemleri belirli aralıklarla proxmox üzerinde çalıştı ve herhangi bir problem 
yaşanmadığı tespit edildikten sonra, öncelikli ihtiyacımız olan web sayfalarının 
güvenliğini daha üst seviyelere çıkarmak amacı ile her birime bir sanal sunucu 
açılarak kullandıkları web sayfaları bu sunuculara taşındı. Arkasından diğer sunucuları 
taşımaya devam ettik ve fiziksel olarak boşalan sunucuların üzerinde de sanallaştırma 
yaparak birkaç kritik sunucu dışındaki tüm sunucularımızı sanal ortama taşıma işini 
tamamladık. Amaçlarımız arasında son alımlarımız yapıldıktan sonra EBYS 
sunucularını da sanal sunuculara taşımak daha sonra da yedekleme ve performans 
artışı ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde yeni uygulamalar ve donanım eklentileri 
yaparak her zaman güncel kalmaktır. 
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14- Var olan sunucuların içerisinden kritik olanların storage ve yedekli cluster ortamına 
taşınmıştır. 

15- Yedekleme sistemi olarak açık kaynak kodlu bir yazılım ile tekilleme ve sıkıştırma 
özellikli artan backup alınabilen bir sistemin kurulmuştur. 

16- Uluslararası öğrenci alımlarında başvurular elektronik ortama taşınarak değerlendirme 
sürecine etkin katkı sağlanmaktadır. 
 

17- Üniversitemizin orta ölçekli web sayfa ve otomasyonlarının çoğunluğunun yer 
aldığı gul6 sunucusu üzerinde barındırılan 100’den fazla sistem sanal sunucu 
üzerindeki 50 ayrı sanal makinaya taşınma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Sanal makine 
üzerindeki işletim sistemi ve aktif kullanılan diğer platformları taşıma işlemi 
öncesinde son sürümlerine güncellenerek daha güvenli ve kararlı çalışmaları 
sağlanmıştır. Taşıma işleminin asıl amacı; daha önce gul6 makinada oluşan  
sistemsel/donanımsal arızaları, tüm barındırılmış sistemlerin tümünü etkilerken, 
taşıma sonrası her bir sanal makine kendi işletim sistemine sahip olduğundan; 
üzerinde barındırılan sistemler birbirinden bağımsız ve daha kararlı çalışır hale 
getirilmiştir. Siber saldırı ataklarında oluşabilecek güvenlik zafiyetlerinde izole edilen 
sunucuların birbirlerini etkilemelerinin önüne geçilmiştir. Sistemlere bağlanacak 
yetkili kişilerin ise ip kısıtlaması yapılarak belirlenen IP’ler dışında bu sunuculara  
bağlantı yapılması engellenmiştir. Her bir sistemin sanal sunuculara aktarılması 
sırasında uygulama veritabanları taşınmış olup, mevcuttaki kısa adları (alias 
domainleri) yeni sunucu IP adreslerine yönlendirilmiştir. 
 

18- Üniversitemizde her birimin kullanmakta olduğu ayrı web sayfaları mevcuttu. 
Bu web sayfaları teknoloji geliştikçe güvenlik açısından sorun teşkil edip, dış 
saldırılara karşı açıkları olan ve kullanımı kolay olmayan sitelerdi. Bilgi işlem daire 
başkanlığı olarak siber güvenliğe verdiğimiz önem sonucunda tüm bu olumsuzlukları 
gidermek adına yeni bir web sitesi geliştirdik. Hazırladığımız bu web site ile tüm 
üniversitenin tek tip bir tasarım ile karmaşıklığın önüne geçmek ve tüm ihtiyaçlarının 
karşılanabileceği kolay, kullanıcı dostu web sitesi hedeflendi. Yeni web sitelerin 
barındığı sunucular minimum seviyede kaynak kullanmaktadır bu sayede donanım 
kaynaklarından tasarruf sağlamış olduk. Geliştirilen yeni web sitesi kullanıcıya her 
anlamda rahatlık sağlamakta olup, kullanıcı yönetim paneliyle ilgili daha önceden 
yaşadığı problemleri yaşamayacaktır. 
 

19- SPSS istatistik programı satın alınarak Akademik personelin çalışmalarında 
kullanması sağlanmıştır. 
 

20- Bologna sistemi devreye alınmış olup gerektiğinde güncelleme işletmeleri 
yapılmaktadır. 
 

21- 2017 yılında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile üniversitemizin ihtiyaç duyduğu 
öğrenci otomasyon yazılımını araştırmalar yapılarak Üniversitemizin ihtiyaçlarına en 
uygun Öğrenci işleri otomasyonu şartnameye uygun olarak ihale ile alınmıştır. 
Öğrenci işleri otomasyonun kesintisiz olarak devam etmesi için eski otomasyondan 
alınan veriler yeni otomasyon sistemine aktarılarak aynı anda iki sistem çalıştırılmış 
ve olası aksaklıklar en aza indirgenmeye çalışılmıştır. Başkanlığımız Öğrenci İşleri 
Otomasyonuna hizmet vermesi amacıyla 2 adet sunucu alım ihalesine çıkmış, ihaleyi 
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yapmış ve sonuçlandırmıştır. Yeni alınan sunucuların devreye alınması ile Öğrenci 
İşleri Otomasyonuna hizmet verecek sistemin toplam kapasite özellikleri aşağıdaki 
tabloda yer almaktadır. 

 
Sunucu 
Sayısı 

CPU  
Soket  
Sayısı 

Çekirdek (Core) 
Sayısı  

Bellek 
(RAM) 
Kapasitesi 

Network 
Bağlantı 
şekli 

Yedek 
Backup 
Kapasitesi 

2 adet 4 144 Max 
performans 

1024 GB 10 Gbps 60 TB 

 
22- Siber saldırıların artması ve ülke gündeminde yer alması bu konunun gün geçtikçe 

elzem hale gelmektedir. Bu konuda eğitimler alınmıştır. Ama personel 
yetersizliğinden periyodik işlemler yapılamamaktadır. Her geçen gün yeni bir saldırı, 
zararlı ortaya çıktığından, önlemlerin de aynı sıklıkla takip edilmesi ve işleme 
alınması gerekmektedir. 

23- Kurulan wireless kimlik kontrol ve denetim server yazılımı ile üniversitemiz mensubu 
personel ve öğrencilerimiz üniversitemiz dahilinde ve ulaknet üzerinden ülkemiz 
genelinde ve daha sonra EduRoam kapsamında tüm dünya üzerinde 35 ülkede 
üniversitemiz serverleri üzerindeki kendi kullanıcı bölgelerine ve e-mail hesaplarına 
herhangi bir IP-MAC adress vs kaydı yaptırmadan ve herhangi bir yere başvurmadan 
üye kurum ve kuruluşlar üzerinden erişebileceklerdir ve internete bağlanabilmektedir. 

24- Öğrenciler, Akademik ve İdari Personeller, Kampus dışından gelen ziyaretçiler için 
kablosuz erişim noktaları bina içinde ve alanlarda, merkez kampüs ve dış kampüste 
hizmet vermeye başlamıştır. Kullanıcılar kapsama alanındaki herhangi bir erişim 
noktasından ağ kaynaklarına güvenli bir şekilde erişebilir. Kapsama alanı genellikle 
içinde bulunulan bina olmakla beraber, dış ortamda da veri iletişiminin devamı için dış 
ortam erişim noktaları mevcuttur. Bulunulan yere göre konum değiştirilse dahi 
kapsama alanına girilen erişim noktası üzerine alınarak bağlantının sürekli kalmasını 
sağlayan yapıya geçilmiştir.(Smart Roaming)  
 
 
Smart Roaming; kullanıcının kesintisiz bir şekilde hizmeti alabilmesi için(internet 

veya telefon) dolaşım anında ya da bulunduğu alan içerisinde sinyalinin zayıfladığı 

durumda sinyali daha güçlü AP/baz istasyonu üzerine kayıpsız olarak geçmesi ve 

aldığı hizmete devam etmesi olarak tanımlanabilir. 

 

Merkez Kampüse 515 adet iç ortam(AP6050DN) erişim noktası ve 17 adet dış 

ortam(AP8030DN) erişim noktası olmak üzere toplam 532 adet erişim noktası cihaz 

monte edildi.  Merkez Kampüse ve Dış Kampüslere montaj edilen iç ortam ve dış 

ortam erişim noktaları toplamı 649’dur. Merkez Kampüste bina bazında açılan VLan 

sayısı 74, dış kampüslerde açılan VLan sayısı 9, toplamda açılan VLan sayısı 83’tür.  
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Toplam AP Dağılımı (Merkez Kampüs – Dış Kampüsler) 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

İç Ortam
Huawei

AP6050DN

İç Ortam
Huawei

AP5030DN

İç Ortam
Aruba
AP215

İç Ortam
Aruba AP93

Dış Ortam
Huawei

AP8030DN

 Genel
Toplam

Merkez Kampüs 515 17 58 38 17 645

Dış Kampüsler 109 0 0 0 8 117

Genel Toplam 624 17 58 38 25 762

A
P
 S
A
Y
IS
I

Toplam AP Dağılımı

Yerleşim Yeri 
İç Ortam 
Huawei 

AP6050DN 

İç Ortam 
Huawei 

AP5030DN 

İç Ortam 
Aruba 
AP215 

İç Ortam 
Aruba  
AP93 

Dış Ortam 
Huawei 

AP8030DN 
Toplam 

Merkez Kampus 515 17 58 38 17 645 

Dış Kampüsler 109 - - - 8 117 

Genel Toplam 624 17 58 38 25 762
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Merkez Kampus AP Dağılımı (Huawei) (güncellendi) 
 

BİRİM ADI 
İç Ortam 

(AP6050DN) 
İç Ortam 

(AP5030DN) 
Dış Ortam 
(AP8030DN) 

Toplam 

Rektörlük 9   2 11

Bilgi İşlem Merkezi 6   1 7

Kütüphane 11     11

Tekstil Mühendisliği 6     6

Biyoloji 8     8

Fizik Mühendisliği 15     15

Gıda Mühendisliği 9     9

Gıda Müh. Yeni Bina 4   1 5

Konservatuar 7     7

Makine İdari Bina 8     8

Makine Merkezi Derslik 7     7

Makine Lab 7   1 8

Makine Yenilik Merkezi 3     3

Metalurji Mühendisliği 3     3

Eğitim Fak A Blok 8   1 9

Eğitim Fak B Blok 12     12

Eğitim Fak C Blok 7     7

İnşaat Mühendisliği 12     12

İnşaat Müh. Hidrolik Lab 1     1

İnşaat Müh. Ulaştırma Lab 1     1

HUBF‐Pilotaj 3     3

Elektrik Müh. A Blok 6     6

Elektrik Müh. B Blok 7     7

Endüstri Müh. 6     6

Fen‐Edebiyat Fak. Yeni Bina 6     6

Fen‐Edebiyat Fak. Ana Bina 10   1 11

Fen‐Edebiyat Fak. Merkezi Derslik 6     6

Sağlık Fak. Merkezi Derslik 6   1 7

Mühendislik Dekanlık 3     3

İktisadi ve İdari Bilimler Fak 13   1 13

İlahiyat Fakültesi 19     19

Beden Eğitimi spor Yüksekokulu 13     13

Sağlık Bilimleri Fakültesi 9     9

Tıp Fak. Dekanlık 12     12

Tıp Fak. Temel Tıp 24     24

Gaundam 2     2

Yapı İşleri D. B 5   1 6

Sağlık Hizmetleri MYO 10     10

Sağlık Bilimleri MYO 11     11

TBMYO A Blok 12     12

TBMYO B Blok 12     12

TBMYO Kuyumculuk 1   1 2

TBMYO Bilgisayar 1     1

Tomer – Güsem 10     10

Sosyal Bilimler Enstitüsü 5     5
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Merkez Kampus AP Dağılımı (Aruba) (güncellendi) 
 

 
 

75. Yıl 8     8

80. Yıl 7     7

Personel Daire Başkanlığı 12     12

Sporium Tesisleri 5     5

Taşıt Müdürlüğü 2     2

Telefon Santrali 1     1

Hukuk Fak. A Blok 21     21

Hukuk Fak. B Blok 11   1 12

Hukuk Fak. C Blok 5     5

Yeni Kreş 9     9

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 6   1 7

Eski Kreş Binası 4     4

Personel Yemekhanesi 6     6

Öğrenci Yemekhanesi 1   2 3

Tibom 5     5

Isı Santrali 4     4

Mavera Kongre Merkezi 35     35

Turizm Fakültesi 9   1 10

Kapalı Spor Salonu 3     3

Arazi Değerlendirme + Gastronomi 4     4

Atatürk Kültür Merkezi ‐   1 1

Network Odası‐Yedek 1     1

Sivil Havacılık –Mimarlık Fakültesi    17    17 

GENEL TOPLAM 515 17  17 549

BİRİM ADI 
İç Ortam 
AP215 

İç Ortam 
AP93 

Toplam 

Diş Hekimliği Fakültesi  39    39 

UluğBey  9    9 

SKS D.B  3    3 

İdari Mali İşler  3    3 

Bilgi İşlem D. B  1    1 

Havacılık Hangar  1    1 

Enerji Yönetim Merkezi  1    1 

Atatürk Kültür Sahnesi  1    1 

Yabancı Diller    13  13 

TÖMER    13  13 

Misafirhane    5  5 

Uzaktan Eğitim Merkezi    4  4 

Açık Anfi Uluslararası Ofis    1  1 

OretLab    1  1 

Elektrik Muh. B Blok Y.LisansLab    1  1 

GENEL TOPLAM  58  38  96 
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Dış kampüslere 109 adet iç ortam erişim noktası (AP6050DN) ve 8 adet dış ortam erişim 
noktası (AP8030DN)  monte edildi. Genel Toplamda 117 adet erişim noktası cihazları dış 
kampüslere verildi. Bina bazında 1’er VLan açılarak toplamda 9 adet VLan açılmıştır. 
 
Dış Kampüsler AP dağılımı 

 
 

Dış Kampusler AP Dağılımı 
Kampus Adı İç Ortam 

(AP6050DN) 
Dış Ortam 
(AP8030DN) 

Toplam 

Turizm MYO 8 1 9 
Naci Topçuoğlu MYO 19 1 20 
Nizip MYO 16 1 17 
Nizip Eğitim Fak 15 1 16 
Oğuzeli MYO 13 1 14 
İslahiye MYO 12 1 13 
İslahiye İibf 13 1 14 
Araban MYO 9 1 10 
Nurdağı MYO 4 ‐ 4 
GENEL TOPLAM 109 8 117 

 

Önümüzdeki Dönem/Yıllar İçin Stratejik Amaçlar 

1- Felaket Kurtarma Merkezi kurularak olası sıkıntılarda gerek data yedekliliği gerekse 
alt yapı yedekliliği sağlanması için çalışmalar yapılmaktadır. 
 

2- Multi-videokonferans sistemi kurulup çalıştırılmıştır. Ancak internet ortamının diğer 
iletişim araçları bunun önünü kesmiştir. Yine de multi-videokonferans çalışmalarına 
devam edilmektedir.  
 

3- Halen BİDB bünyesinde yapılmış ve kullanılmaya başlanılmış olan etkileşimli ders 
anlatımına imkan sağlayan İnteraktif  Tahta Sistemi denemeleri yapılmış. İsteyen 
birimlere bu konuda destek verilebilecektir. 
 

4- İnteraktif tahta konusundaki mevcut yeni gelişmeler ışığında da dokunmatik interaktif 
tahta sistemi satın alınarak gerekli denemeleri yapılarak akademisyenlerin kullanımına 
sunulmaya çalışılacaktır.  
 

5- Üniversitemiz personeli ve öğrencilerinin kimlik kartları, ödeme ve kampus-bina giriş 
çıkış kontrolleri için kulanılacak akıllı kart sistemi BİDB yazılım ve network ve 
altyapı çalışmarındaki teknik desteği ile kullanılmaya başlanılmış olup bu sistem 
tamamn faal duruma getirilmesi önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecektir. 
 

6- Özellikle bilgisayar ve işletim sistemlerinin her 3 yılda tamamen yenilendiği göz 
önüne alınırsa, Server İşletim sistemleri, Network yönetimi ve database yönetimi 
konusunda ilgili mühendislerimizin bilgilerinin yenilenmesi ihtiyaçları giderek 
artmaktadır. Bu konuda profesyonel kurslara katılımları sağlanmalıdır. 



32 
 

 
7- Üniversitemiz açık kaynak kodun gücünü benimsyip kullanmaktadır. Ama yazılım ve 

server ihtiyaclarını açık kaynak kodla çözen ODTÜ, BİLKENT Üniversitesi gibi 
yerlerdeki teknik kadrodan bu görevlerde bulunan sorumlu mühendislerle ziyaretler 
planlanmaktadır.  

8- Dünyada önemli adımlar atan üniversiteler sadece bilşim alanlarında Enstitüler 
kurmaktadırlar. Örneğin Estonya bu konuda Siber Saldırılarla ilgili Enstitü kurup 
gelenlere eğitimler vermektedir. Bu gibi yerlere giderek tecrübelerin artırılması 
planlanmaktadır. 

9- Arduino, Raspbery Pi kartları kullanarak kontrol ve kumanda sistemleri ile çalışmalar 
yaparak bu alanda çözümler üretme planlanmaktadır. 

10- Yeni bir web sayfası , e-mail sistemi kurup kullanıma sunma planlanmıştır. 

11- Mevcut sanal ve fiziksel sunucuların ve kritik verilerin yedeklerinin depolanması için 
mevcutta kullanılan 32 TB iki adet NAS (Network Attached Storage) cihazı 
kapasitelerini doldurduklarından genel yedekleme ve Öğrenci işleri Otomasyonuna 
entegre edilecek olan iki adet NAS cihazı alım süreci ve ihalesi tamamlanmış olup 
kurumuzun yedekleme kapasitesi 64 TB kapasiteden 284 TB çıkmıştır. 
 
Backup cihazları aynı zamanda claster mimaride çalışabildiğinden yedekleme sistemi 
iki kopya şeklinde olası felaket senaryolarına karşıda kullanılabilecektir. Nas 
cihazlarından biri Disaster site olarak kullanılacaktır yani  farklı bir yerleşkemizdeki 
sistem odasında çalıştırılarak merkezdeki tüm yedeklerin bir kopyası güvence altına 
alınacaktır. 
 

12- ISO 27001 belgesi ve KVKK gereklilikleriiçin adımlar atılacaktır. 
 

13- Kampus haritasının Google Earth’e tamamen aktarılması, Sanaltur sisteminin tüm 
kampüse uygulanması. 

A. Birim Amaç ve Hedefleri  

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

 

Stratejik Amaçlar 1- 

Kurulacak bir Data Center ile En 
güncel yazılımlarla ve en gelişmiş 
sistemlerle hizmet vererek, 
kullanıcıların Memnuniyetini temin 
etmek, Üniversitemizin bilişim 
ihtiyaçlarını en hızlı ve sorunsuz bir 
şekilde çözüme kavuşturmak. 

 

Hedef  1- Programları sürekli güncellemek.     

Hedef 2-Bölge bazında bir örnek bilişim üssü 
oluşturmak                                  

Hedef 3- Web ortamında hizmet veren program ve 
sistemlerin bilgi güvenliğini sağlamak                           

Hedef 4- Uzaktan eğitim ortamını en iyi  
şekilde sunmak 
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Stratejik Amaçlar 2- 

Kurulan sistemlerin yansısını 
oluşturup felaket anında en kısa 
zamanda hizmeti sağlamak 

 

 

Hedef 5- Analizler yaparak uygun lokasyona felaket 
merkezi kurup işletmek 

Stratejik Amaçlar 3- 

Milli işletim sisteminin kullanımını 
sağlamak 

Hedef 6- Milli işletim sistemimiz ve açık kaynak 
LibreOffice kurulumlarını kampüs içinde ve dışında 
kurup işletilmesini sağlamak 

Stratejik Amaçlar 4- 

Teknik Servis Hizmetlerini en seri 
şekilde vermek 

Hedef 7- Kullanıcılardan gelen kurulum ve arıza  
taleplerinin otomasyon ortamına aktarıp  
kullanıcıların ihtiyaçlarını belirleyerek bu  
ihtiyaçların temelden çözülmesi için ihtiyaçları  
karşılayacak hizmet içi eğitim  
programları geliştirmek 

Stratejik Amaçlar 5- 

Sanayi bilişim alt yapılarında maliyet 
düşürme  

Hedef 7- İşletim sistemleri, Ofis araçları, 
Sanallaştırma, yetkilendirme, iş takibi, e-mail 
servisleri, domain yönetimi, network izleme araçları, 
yedekleme yazılımları, uzaktan öğretim yazılımları, 
video konferans sistemleri, veritabanı, yazılım dilleri 
vb. konularda sıfır maliyetli çözümleri devreye almak 

 

B. Temel Politikalar ve Öncelikler  

Temel Politikamız modüler bir bilgi sistemi oluşturmak ve bu modüler yapıyı 
süreklileştirerek kullanıcıların memnuniyetini arttırmak. 

 
 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

A- Üstünlükler  

Bütün bilgi Teknolojisi sistemlerinin bir mekanda ve bir arada bulunması işletme 
kolaylığı sağlamaktadır.  

1) Üniversite üst yönetiminin yapıcı desteği, 

2) ULAKNET bağlantı hız ve kalitesi, 
3) Kullanıcı memnuniyetine önem verilmesi, 
4) Birime gelen arızaların günü birlik giderilmesi, 
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5) Öğrencilerin daha geniş bir zaman diliminde internetten istifade etmeleri cumartesi 
günü 09.00-16.00 saatleri arasında internet laboratuvarının açık tutulması 
sağlanmaktadır, 

6) Dersliklerin İkinci Öğretim programında, eğitimlerde kullanılması, 
7) Arıza gidermede ve devamlılığı sağlamada dışa bağımlılığı minimuma indirme, 

8) Güçlü bir Data Center odasına sahip olma, 

9) 710 noktada kablosuz cihaz ile internet erişimi sayesinde son kullanıcı 
memnuniyeti ve yedeklilik 

10) Güçlü omurga, güçlü güvenlik cihazı, yenilenmiş uç nokta anahtarlama cihazları 
ile daha kesintisiz hizmet verebilme. 

11) Merkez kampüsün tek yerleşim alanında bulunması. 

B- Zayıflıklar 

1) Bilişim alanında gün geçtikçe yükler artmakta ve kesintiye tahammül son derece 
azalmaktadır. Bu nedenle konusunda iyi ve kendini yenileyebilen personellere 
ihtiyaçta artmaktadır. 

2) İnternet çıkışları Telekom üzerinden sağlandığından kesintilerde ve altyapılarda 
yaşanan sıkıntılarda birimimizin etkilenmesi. 

3) Dünyanın üretmiş olduğu donanım ve yazılımların kullanılması halinde dışa 
bağımlılık ve bilgi güvenliğinin zayıflaması. 

4) Son kullanıcının zararın nereden geleceğini tahmin edememesinin bedeli bazen tüm 
personellere yansımaktadır. Bu konuda son kullanıcı eğitimleri sıklaştırılmalıdır. 

 
C- Değerlendirme 

Tüm kampüsler ve birimimizde alt yapı çalışmaları fizibilite etütleri ışığında kararlı ve 
isabetli yatırımlarla güçlendirilmiştir. Kapasite ve imkânlar artırılarak akademik 
çalışma ve öğrencilerin imkânına sunulmuştur. Yazılım alanında adımlar atılmaya 
başlanmıştır. Maaş sistemi say2000 sistemine geçirilmiş, eskiyen, hantallaşan, siber 
saldırılara açık Öğrenci işleri tamamen yenilenmiş, personel otomasyonu yeniden 
yazılmıştır. Siber dünyaya hedef olmamak için sunucu ve sistemlerin güvenliği ile 
ilgili önlemler alınmaya başlanmıştır. Kurulacak yedekleme sistemleri sayesinde olası 
felaketlerin önüne geçilecektir. Kaliteli sistemlerle artan bu iş yükünün altında kalmak 
için fedakârca fazla mesailer yapılmaktadır. Bir anda ortaya çıkan (zero day) bir 
kötücül yazılımla, olta emaillerle bütün sistemler kesintiye uğrayabilmektedir. 
Logların takibi, son kullanıcın bilişim alanında eğitimlere alınması kaçınılmazdır.  Bu 
alanda çok iyi hizmet vermek için çok iyi donanımlarınızın olması yetmemektedir. Bu 
güçlü donanımları kullanacak nitelikli personellerin olması da gerekmektedir. 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

1- Yeni yapılandırma çerçevesinde ek personele ihtiyacımız, özellikle Network ve Sistem 
İşletimi konusunda, mühendis bazında ihtiyacımız giderek artacaktır. Ağ ve Sistem 
Şube Müdürlüğü, Yazılım ve Web Programlama Şube Müdürlüğü, Bilgi Güvenliği 
Şube Müdürlüğü, Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü gibi şube 
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müdürlüklerinin yapılandırılarak başkanlığımız kurumsal bir yapıya kavuşturulması 
sağlanmalıdır.  

2- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sorumluluk alanı mevcut personel ve alt yapı 
yetersizlikleri ile öncelikli olarak Network sistemi kurulumu, Serverların İşletimi, tüm 
kullanıcılar için gerekli bölge açılması, kurumsal e-mail hizmeti ve bilişim altyapısını 
kurmak ve işletmek, oluşacak arıza ve problemleri en kısa zamanda çözmektir.  Bu 
kapsamda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bir eğitim grubu oluşturarak gerek duyulan 
konularda öncelikli olarak IT Assistant–Bilişim Asistanlarına gerekli eğitim 
çalışmaları yapılmış ancak bölüm ve birimler bazında halen bazı aksaklıklar devam 
etmektedir. BİM kendi sorumluluk alanına girmeyen ve fizibilitesi Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığınca yapılmadan veya danışılmadan ve hiçbir katkısının olmadığı yazılım ve 
donanımın işletilmesinden  (alınan donanım ve yazılım her iki tarafın karşılıklı olarak 
kendi teknik şartnameleri kapsamında ve kendi özel ihtiyaçları doğrultusunda alınmış 
olduğundan) doğal olarak sorumlu tutulmaması gereği göz önünde tutulmalıdır.  

3- Mevcut BİDB’nın da içinde bulunduğu ve aynı zamanda Enformatik Bölümünce de 
kullanılmakta olan iki katlı olan Bilgi İşlem Merkezi (BİM) binası artık fiziksek olarak 
yetersiz kalmaktadır. Önümüzdeki yıllarda, artan öğrenciye artacak bilişim ihtiyaçları 
sayımız dikkate alınarak birinci katta bulunan PC labları tamamen öğrencilerin serbest 
kullanımlarına açılmalı ve üzerine yapılacak ilave, en az, iki katta da sistem odası 
tamamen yeniden dizayn edilmeli, BİM için Araştırma Geliştirme Labları, Uygulama 
Labları ve Çalışma Ofisleri yapılarak BİM personelinin daha verimli çalışabilecekleri 
ortam oluşturulmalıdır. 

4- Halen BİM binasında ve bünyesinde bulunduğu gözüken Bilgisayar Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (BİLAMER)’e işlerlik kazandırılarak ve Enformatik Bölümü’ne 
yeni akademik elaman alımı ile Enformatik Bölümü akademik personelinin BİM de 
rutin işler nedeniyle tam olarak gerçekleştirilemeyen ve ileride artarak ihtiyacı 
duyulacak yazılım geliştirme, teknoloji araştırma ve ilgili diğer akademik 
araştırmaların yapılması BİM personelinin mevcut pratik deneyimleri de kullanılarak 
ortak araştırma geliştirme projeleri yapmaları sağlanmalıdır. 

 
 

5- Her birim ve bölümde en az bir personel IT Asistanı - Bilişim Destek Personeli olarak 
görevlendirilmesi Rektörlüğümüz aracılığı ile yapılmış olup gerekli eğitim seminerleri 
verilmiştir. BİDB iş 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 
ulaşılamamaktadır. Özellikle Öğrenci İşleri Otomasyon Sisteminde bu nedenle 
istenmeyen gecikmeler ve problemler oluşmaktadır. Bu konunun Rektörlüğümüz 
kontrolünde koordinasyonu faydalı olabilir. 
 

6- Üniversitemiz Yaz Okulu öğretim elemanları ders ücretleri hesaplama programı ilgili 
rektör yardımcımız koordinasyonluğunda hazırlanmış ve yazılım ve sistem olarak 
deneme süresi de dahil üç yıldır problemsiz bir şekilde kullanılmaktadır. Daha 
önceden bir elektronik hesaplama tablosu ile ve güvensiz bir ortamda yapılan işlemler 
şu anda ilgili bölümlerin ve birimlerin gerekli bilgileri kendi atadıkları personelleri 
tarafından girebilecekleri ve kontrol edebilecekleri kullanıcı ara yüzleri hazırlanarak 
web ortamında kullanılmaktadır. Ancak tüm yazılım ve server entegrasyon işlemleri 
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bitmiş olan bu yazılımın kullanımı yaz okulu ücretlerinin tahsilatını yapan ve ders 
ücretleri tahakkukunu gerçekleştiren ilgili birimlerin kontrol ve sorumluluklarına 
devredilmesi mümkün olmamış olup acilen bu yazılımım tüm operatörlük işlemlerinin 
ilgili birimlere devri beklenmektedir. 
 

7- Sosyal Medyada özellikle Facebook, Twitter ve Instagram’ da  
a. Üniversitemizin tanıtımı,  
b. Mevcut öğrencilerimizle sürekli iletişimin sağlanması, 
c. Duyuruların daha çabuk hedef kitleye ulaştırılabilmesi ve 
d. Mezun öğrencilerimizin iş hayatlarına atıldıktan sonra da üniversitemizle 

bağlarını kopartmamaları için açılmış olup halen 60000’in üzerinde takipçileri 
bulunmakta ve ortalama her ay 500 kişi tarafından beğenilerek takip 
edilmektedir. 
 

8- Yeni yapılacak bina inşaatlarında  
a. Data iletişim altyapısı ve 
b. Binaya hizmet vermek amacıyla konulacak sistemleri (switch, kablosuz, kabin, 

fiber kablo vs) en uygun şekilde konumlandırmak için BİM ile koordineli 
olarak bir sistem odası planlanması faydalı olacaktır.  

Bu konu ile ilgili rektörlük onayı ile bir yazımız ilgili birimlere iletilmiştir. 

9- Tüm web sayfalarında mobil alt yapılara geçilmek için çalışmalar başlatılmış olup. 
birim sayfaları mobil uyumludur. Ayrıca ana web sayfamızda mobil uyumlu hale 
getirilecektir. 

10- Bazı otomasyonların mobil uygulamaları  olup sadece kendi işlemlerini yaptığı için, 
öğrencilerimize hizmet verecek, mobil uygulamada versiyon 2 geliştirilmeye 
başlanılmış ve bitirilmiştir. AppStore ve GooglePlay üzerine konularak hizmete 
alınacaktır. 

11- Halen başkanlığımız bünyesinde kalite kontrol ve toplam kalite konusunda gerekli ön 
çalışmalar yapılmış olup, yapılan tüm iş ve işlemlerin standart, form belgeler 
üzerinden, yapılması için tüm gerekli form belgeler hazırlanmış ve kullanıma 
sunulmuştur. Bu yapılan ön çalışma ile BİDB olarak ISO 9000 serisi ve 27000 serisi 
kalite güvence sistemlerine başvurularak gerekli belgeler alınarak ve ilave olarak ta 
merkez kampusumuz dışında ve fay hattı uzağında (örnegin Naci Topçuoğlu) 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 iş 
dünyasının- kullanabilecegi, 

 High Performence Computing Center (Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi) 

 Ulaknet Omurga Merkezi 

 Cloud System Center (Bulut Sistem Merkezi) 
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 Virtual Server (Sanal Sunucu)’ lar üzerinde, iş ve sanayi kuruluşlarına gerekli 

teknolojik altyapı ve tecrübe 

 Open Source (Açık kaynak) yapılarında oluşan yılların deneyiminin, sanayi alt 

yapılarında da hizmet etmesi sağlanmalıdır. 

 
 
 
 
 

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 edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki 
yönetici harcama yetkilisinden, harcama yetkilisi görevlisinden ve halen mevcut harcama 
yetkilisi ve kayıt kontrol görevlisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 
olmadığını beyan ederim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


