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SUNUŞ
Üniversiteler bilişim teknolojilerinin çok yaygın olarak kullanıldığı kurumlardır. Bilişim
teknolojilerini doğru biçimde örgütleyen kurumların çağı okuma ve teknolojiyi yakalama
kabiliyetleri artmakta, gelecek hedeflerini belirlemeleri kolaylaşmaktadır.
Bilgi çağının önemine inanan ve kurumsal gücü ile paydaşlarını memnun etmeyi
hedefleyen Üniversitemizin bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanması için, bu
alandaki

gelişmeler

başkanlığımızca

sürekli

izlenmektedir.

Bilişim

alanında

tüm

personelimizin ve öğrencilerimizin, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim-öğretim,
araştırma, geliştirme ve uygulama-hizmet süreçlerini destekleyecek en son teknolojilerden
yararlanmaları sağlanmaktadır. Başkanlığımız bünyesinde bulunan İdari Hizmetler Şube
Müdürlüğü, Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü, Sistem ve Ağ Yönetimi Şube Müdürlüğü ile
Teknik Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü alanları ile ilgili öğrenme, gelişme ve geliştirme
faaliyetlerine devam etmekte, üniversitemize en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadırlar. Bunların
yanı sıra yapılan iş ve işlemlerin doğruluğunun kontrol edilebilmesi mümkün bir yapıya
kavuşmasını sağlamak ve üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilişim hizmetlerini yerine
getirmeyi amaçlamaktadır. Üniversitemizin çağı yakalamış yönetimi, hızlı ve güvenli bilişim
altyapısı ile akademik personelimizin araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarını karşılama
hedefindedir.
Bütün bu gerçekler ışığında Daire Başkanlığımız her geçen yıl bilgi, birikim ve becerilerini
artırarak kendini güncellemekte, gelecek vizyonu’ nda belirlediği hedeflere bütün azim ve
inancıyla emin adımlarla yürümektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanı
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1
1.1

GENEL BİLGİLER
Misyon
Bilişim alanını yakından takip edip, mevcut sistemimizi geliştirerek işletmek, bunun

yanında akademik personelimizin araştırma, proje vb. çalışmalarına katkı sağlamak,
öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim alabilmeleri ve ihtiyaç duydukları bilgilere daha hızlı
ulaşabilmeleri için bilgi teknolojilerine ulaşımlarını kolaylaştırmak, idari personelimizin
işlerini hızlandırıp, uygulama programlarıyla destekleyip yapılan işlemlerin daha hızlı, etkin
ve sağlıklı yürütülebilmesi, doğruluğunun kontrol edilebilmesi mümkün bir yapıya
kavuşmasını sağlamak ve üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine
getirmektir.
1.2

Vizyon
Dünyada hızla gelişen bilişim teknolojilerini üniversitemize getirip, üniversitemizden

daha önce kurulmuş olan üniversiteler seviyesine en kısa sürede ulaşmak, kesintisiz ve en
yüksek hızda internet erişim ağını oluşturmak, bilgi işletim sistemlerini profesyonel anlamda
yönetip güncelleyerek tüm personelimizin ve öğrencilerimizin hizmetine en kısa sürede
sunmaktır.
1.3

Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Daire Başkanlığımızın, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının

İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (124 sayılı KHK)’nin 34. maddesine
göre ana görevleri şunlardır:
a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek, eğitim, öğretim ve araştırmalara destek
olmak,
b) Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.
İdari, mali ve resmi işlemlerde genel sekretere, karar alma ve teknik işlemlerde rektör
yardımcısına karşı sorumludur.
Bunlara ek olarak, oluşturulan yeni şube müdürlüklerinin ve alt birimlerinin görev
dağılımları Tablo 1. de yer verilmiştir.
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Tablo 1. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görev dağılımları.
Şube

Alt

Müdürlükleri

Birimler

Görevleri ve Sundukları Hizmetler

•

Daire Başkanına ait resmi yazışmaları yapmak

•

Gelen ve giden evrakların kayıtlarını tutmak

•

Gelen ve giden evrakların dosyalanmasını ve dağıtımını
yapmak

•

Daire Başkanlığında görevlendirilen personellerin özlük
dosyalarını arşivlemek

•

Daire başkanlığında görevlendirilen personellerin izin
takibini yapmak
Gelen evrakları imza karşılığı alarak kaydını yapmak

•

İmza karşılığı alacağı evrakın eksiksiz ve doğru olduğunu
inceleyerek teslim almak

İdari
Hizmetler

İdari İşler

Şube

Birimi

Müdürlüğü

•

•

Gelen ve giden evrak posta zimmet defterinin muhafazasını
sağlamak

•

Gelen evrakları düzenli ve sistemli bir şekilde kayıt
işlemlerini yaparak Daire Başkanına sunmak

•

Kurum içi ve Kurum dışından gelen yazılara cevap vermek

•

Daire Başkanı tarafından işlem gören yazıları ilgili birim
veya kişilere teslim etmek

•

Başkanlık birimlerinden gelen dağıtımlı yazılara tarih ve
sayıları verdikten sonra dağıtımlarını yapmak

•

Gereken resmi evrakların elektronik ortama aktarılmasını
sağlamak

•

Gelen ve Giden Gizli evrakların defterlerini tutmak, gizli
kaşesiyle kaşelenip gönderilmesini sağlamak

•

Dokümantasyon ve arşiv işlemlerini yapmak
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•

Hizmet ihalesi ile yapılan işlerin her ay faturalarının
kestirilerek bordro ve diğer ekli belgelerle beraber tahakkuka
bağlamak

•

Tahakkuka bağlanan hizmet işlerinin Strateji geliştirme
Daire Başkanlığına gönderilmesi ve ödemenin sağlanmasını
yapmak

Mali İşler

•

Birimi

Doğrudan Temin ile satın alınacak mal ve hizmetler için
teklif alınması, uygun teklife göre mal ve hizmetin satın
alınarak fatura kestirilmesi ve ödemenin yapılması için
Saymanlığa gönderilmesini sağlamak

•

Kadromuzda

bulunan

personelin

yolluk

işlemlerinin

yapılması ve ödemenin kişilere yapılması için gerekli
belgeleri

Strateji

Geliştirme

Daire

Başkanlığına

gönderilmesini sağlamak.

•

Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü
yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak,
ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma
verilmeyen

Taşınır
Kayıt ve

taşınırları

sorumluluğundaki

ambarlarda

muhafaza etmek
•

Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları
kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü

Kontrol

yapılmadan

Birimi

kullanıma

verilmesini

önlemek.

(Ancak,

özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem
kullanıldıktan

sonra

yapılabilen

sarf

malzemelerinin

kullanıma verilmesinde kesin kabul şartı aranmaz.)
•

Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara
ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek yönetim hesap
cetvellerini konsolide görevlisine göndermek
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•

Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları
ilgililere teslim etmek

•

Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve
benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri
almak ve alınmasını sağlamak

•

Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı
meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek

•

Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama
yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen
taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

•

Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde
kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak

•

Harcama

biriminin

malzeme

ihtiyaç

planlamasının

yapılmasına yardımcı olmak.
•

Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak
ve harcama yetkilisine sunmak.

•

Üniversitenin ihtiyacı olan yazılımları belirlemek

•

Tespit edilen yazılım ihtiyaçları ve Bilgi İşlem Daire Başkanı
tarafından

kendisine

verilen

yazılım

projelerinin;

yazılmasının, düzeltilmesinin ve güncellemelerinin analizi,
Yazılım
Geliştirme
Şube
Müdürlüğü

Yazılım
Geliştirme

veritabanı tasarımları ile yazılım kodlamalarını yapmak
•

Yazılımların sağlanabilmesi için kullanıcılarla, yazılım
çalışanlarıyla ve bölüm yetkilileriyle bilgi paylaşımlarında

Birimi

bulunmak.
•

Yazılım için gerekli olan sistem ihtiyaçlarını belirlemek

•

Belirlenen yazılım ve sistem ihtiyaçlarının dokümante
olmasını sağlamak

•

Üniversitenin, yazılım ihtiyaçlarını belirleyerek analiz
yapmak
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•

Yazılımların hızlı ve kesintisiz hizmet vermesi hususunda
tedbirlerin alınmasını sağlamak

•

Altyapı ve sunucuların iyileştirilmesi hususunda raporlar
vermek

•

Gerekli eğitimlere katılarak, arşivde toplamak, üniversite
içinde kullanılan uygulamalar arasındaki veri aktarımının
sorunsuz

ve

standartlara

düzenlemeler

bağlı

hazırlanarak

olması

uygulamaya

için

gerekli

geçirilmesini

sağlamak
•

Projelerde görev alan koordinatörlerden düzenli olarak iş
süreci ile ilgili rapor almak

•

Projelerde karşılaşılan durumlarla ilgili yetkililerle durum
değerlendirmesi yapmak

•

Yazılım için ihtiyaç duyulan tasarımları belirlemek,
tasarımla ilgili dokümanları hazırlamak ve planlanan
tasarımların gerçekleşmesini sağlamak

•

İhtiyaç duyulan yazılımlar ve projeler için gerekli kodların
yazımlarının

ve

düzeltilmesinin

kontrollerini

gerçekleştirmek
•

Yazılımlar için gerekli teknik donanımları hazırlatmak.

•

Yürüttüğü yazılımları test etmek

•

Yazılımlar

için

gerekli

eğitim

dokümanlarının

hazırlanmasına yardımcı olmak
•

Eğitim gerektiğinde; eğitim için gerekli bilgilendirmeyi
yapmak

Web
Geliştirme
Birimi

•

Güncel iş takibinin yapılması ve çalışma takviminin akışını
sağlamak.

•

Yapılması planlanan web sayfaları ile ilgili sistem
ihtiyaçlarını belirlemek akış şeması, analiz ve tasarım
dokümanlarını hazırlamak
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•

Web sayfalarıyla ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak için
süreç sahipleriyle,

kullanıcılarla,

bölüm

yetkilileriyle

konuşmak ve birlikte çalışmak, mevcut süreçleri incelemek
•

Web sayfaları için gerekli kodları yazmak veya düzeltmek,
İhtiyaç duyulan tasarımları gerçekleştirmek

•

Uygulama için oluşturulan veritabanlarını yönetmek,

•

Gerekli eğitim dokümanlarını hazırlamak ve kullanıcılara
eğitim vermek

•

Talepler ve mevzuat doğrultusunda güncellemeler yapmak

•

Ortak yürütülen projelerde proje çalışmasını ortak çalışma
sunucusuna göndermek, paylaşmak ve ekip çalışması
yapmak

•

Yeni teknolojileri takip ederek mevcut yazılım ve donanım
altyapısına yenilikler eklemek ve iyileştirmeler için
araştırmalar yapmak, üstlerine önerilerde bulunmak

•

Belirtilen görevlerle ilgili olarak yaptığı çalışmalar ve
faaliyetler konusunda bilgi vermek ve ortaya çıkan sorunları
yöneticisine rapor etmek.

•

Görevlendirildiği komisyon faaliyetlerini yürütmek

•

Kendisine verilen görevleri zamanında, eksiksiz, işgücü,
zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine
getirmek.

•

Görevleriyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları
korumak, saklamak ve doğru şekilde kullanmak

•

Yönetilen sistemler, projeler ve altyapı üzerindeki bilgilerin
gizliliğini ve güvenliğini sağlamak

•

Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından
verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak

Sistem ve Ağ
Yönetimi

Sistem
Yönetimi

•

DNS (Alan adı ) yönetimini yapmak.

Birimi

•

E-posta hesaplarını sağlamak.
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Şube

•

Müdürlüğü

Firewall

politikalarının

belirlenmesini

ve

yönetimini

yapmak.
•

E-posta listelerinin oluşturulmasını sağlamak.

•

Atak tespit ve önleme sistemlerinin yönetimini yapmak.

•

E-posta

sistemi

yönetimi,

koruma

politikalarının

belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamak.
•

Kullanıcı kimlik doğrulama ve diğer güvenlik politikalarını
belirlemek ve uygulamak.

•

Sistem

sunucularının

yönetimi,

sistem

güvenlik

politikalarının belirlenmesi ve uygulamasını yapmak.
•

IP ve Analog telefon santral sistemleri ve alt bileşenlerinin
yönetimi.

•

Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması,
işletilmesi, düzenlenmesi ve bakımının yapılması ile ilgili
çalışmalar yapmak.

•

Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlemek, yeni
servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısını
tasarlamak, geliştirmek ve entegrasyonunun yürütmek.

•

Merkezi ağ yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli

Ağ

donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, mevcut aktif

Yönetimi

cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesini

Birimi

sağlamak.
•

İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli
gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif
cihazların performans takibi ile problemli noktalara
operasyon yapılarak dinamikliği sağlamak.

•

Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet
ve ağ bağlantıları kurulması, oluşan arızalara yerinde ve
zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne
yardımcı olunması ile ilgili düzenlemeler yapmak.
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•

Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz
internet erişiminin sağlanmasını, sanal ağlar oluşturularak
internet trafiğinin optimize edilmesini sağlamak.

•

IP adreslerinin organizasyonu yapmak.

•

Ağ güvenliğini sağlamak.

•

Kampüs Ağ topolojisinin çıkartılmasını sağlamak.

•

Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanlarının ve son
kullanıcıların kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları
gerektiği hakkında bilinçlendirmek.

•

Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler
ekleme konusunda araştırmalar yapılmasını sağlamak.

•

Fakültenin

Teknik

Hizmet

İhtiyacının

karşılanmasını

sağlamak
•

Bilgisayar parçalarının araştırılması yapmak

•

Parçalarının alımı esnasında fiyat, kalite araştırması yaparak,
teknik şartnamenin hazırlanması sağlamak

•

Teknik Destek
Hizmetleri
Şube

Fakültede eğitim amaçlı kullanılan diz üstü bilgisayar ve

Teknik

projektörleri akademik personele zimmetle verilmesi ve

Servis

teslim alınması işlemlerini gerçekleştirmek

Birimi

•

Teknik servisimize gelmesi gereken PC’lerin istenmesi,
yazıcı kurulumu, ağ, internet, ağ kablosu vb. sorunlar için

Müdürlüğü

gerekli hizmetleri vermek
•

Garanti kapsamındaki PC ve donanımlarının tespit edilen
arızaları

kullanıcıya

bilgi

verilerek

yetkili

firmaya

gönderilmek üzere kullanıcıya veya birimine teslim
edilmesini sağlamak
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•

Çağrı Merkezi ve Yardım Masası Üniversitenin ilgili
birimleri ile koordineli çalışmalarını sağlamak,

•

Çağrı Merkezi ve Yardım Masası Telefon Santrali
Talimatına uygun olarak telefon görüşmelerini yapmak ve
ilgili santralin ara yüz programını talimatta belirtilen hususlar

Yardım
ve Destek

doğrultusunda kullanmak,
•

Yardım Masası; çağrı bazlı yürütülen/yönetilen tüm BT

Masası

operasyonlarına/hizmetlerine

ilişkin

çağrı

alma,

Birimi

açma/kaydetme, belirli sınırlar dahilinde çözüm getirme,
yönlendirme, izleme, ölçümleme, raporlama ve kapatma
işlemlerinin gerçekleştirildiği sistem ve bu sistem üzerinden
verilen hizmettir.
•

Yardım Masası, iletilen tüm çağrıların analizinin yapıldığı,
destek kapsamı içindeki problemin çözümlendiği veya
yönlendirildiği, “tek erişim noktası” olarak çalışan yerdir.

•

Üniversite personelinden gelen çağrıları ilk alan/karşılayan
ve çözüm için ilgili destek gruplarına/servis sağlayıcılara
aktarır. Bu kapsamda aşağıdaki görevleri yerine getiri:
o Gelen çağrıyı karşılar
o Olay veya isteği kaydetmek
o Olayı/isteği

ilgili

destek

gruplarına/servis

sağlayıcılara aktarmak
o Detaylı bilgi için ilgili personeli aramak, güncel
ve doğru bilgi vermek ve çağrının durumu
hakkında bilgilendirmek
o Çağrının durumunu izlemek
o Çağrı çözümlendiği noktada personelden teyit
alarak çağrıyı sonlandırmak
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1.4

Birime İlişkin Bilgiler

1.4.1 Fiziksel Yapı
Başkanlığımız, Tablo 2. de belirtildiği şekilde 461 m2 kapalı alanda üniversitemizin
personeli ve öğrencilerine yönelik bilişim faaliyetlerini yerine getirmektedir. Üniversitemiz
bünyesinde bilişim hizmetlerini sürdürmeye yönelik olarak sunucu, veri depolama ünitesi,
güvenlik duvarı, ağ anahtarı vb. fiziksel bilişim ekipmanlarını ve idari hizmetler ile öğrencilerin
eğitim ve öğretimine yönelik çeşitli yazılımları kullanmaktadır.
Tablo 2. Daire başkanlığımızın fiziki alt yapısı.

Birim
Daire Başkanı Odası

Sayısı
(Adet)
1

Kapalı
Alanı
(m2)
30

Kullanan
Personel Sayısı
1
3 Kısmi

Sekreterlik

1

15

Zamanlı
Öğrenci

İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

1

30

2

1

20

1

Yazılım Geliştirme Birimi

1

20

2

Web Geliştirme Birimi

1

20

1

Sistem ve Ağ Yönetimi Birimi

1

50

4

Ağ Yönetimi Birimi

1

20

2

1

54

2

1

20

1

Yazılım Geliştirme Şube
Müdürlüğü

Teknik Destek Hizmetleri Şube
Müdürlüğü
Yardım ve Destek Masası Birimi

8 Adet Kısmi
Kısmi Zamanlı Öğrenci Odası

1

20

Zamanlı
Öğrenci

Arşiv ve Depo

1

30

0

Teknik Servis Deposu

1

20

0
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Sistem Odası
Yedekleme ve Uzatan Takip Sistem
Odası

1

20

0

1

15

0
16 Personel
+

TOPLAM

15

384

11 Kısmi
Zamanlı
Öğrenci

1.4.2 Birimin Örgüt Yapısı
Daire Başkanlığımız Üniversite Organizasyon Şemasında Genel Sekreterliğe bağlı olup,
İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü, Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü, Sistem ve Ağ Yönetimi
Şube Müdürlüğü ile Teknik Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü olmak üzere 4 adet şube
müdürlüğü ve İdari İşler Birimi, Mali İşler Birimi, Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi, Yazılım
Geliştirme Birimi, Web Geliştirme Birimi, Sistem Yönetim Birimi, Ağ Yönetim birimi, Teknik
Servis Birimi, Yardım ve Destek Masası Birimi ve Bilişim Güvenliği Birimi olmak üzere 10
adet alt birim oluşmaktadır. Organizasyon şeması Şekil 1. de verilmiştir.
1.4.3 Bilgi ve Teknoloji Kaynakları
Daire Başkanlığımızın, bilgi ve teknoloji kaynakları Tablo 3’ de verilmiştir.
Tablo 3. Bilişim alt yapısı.
Bilişim Donanımı ve

Kullanım Amacı

Yazılımları
Sunucu Bilgisayar

Sanallaştırma sisteminde kullanılmaktadır.

Adet
4

Sanallaştırma sistemi ve üniversiteye ait her türlü dijital
Veri Depolama Ünitesi

verinin depolanması, saklanması amacı ile

2

kullanılmaktadır.
Yedekleme Ünitesi

Üniversiteye ait her türlü dijital verinin yedeklenmesi için
kullanılmaktadır.

2

Sistem yönetimi, yazılım geliştirme ve idari hizmetlerde
Masaüstü Bilgisayar

bilgi işlem personelinin kullanımına tahsis edilen

16

bilgisayarlar.
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Sistem yönetimi, yazılım geliştirme ve aktif sahada
Dizüstü Bilgisayar

olaylara müdahale sürecinde bilgi işlem personelinin

6

kullanımına tahsis edilen bilgisayarlar.
50 Adeti Yeni Nesil, 165 Adeti eski nesil olmak üzere
Ağ Anahtarı

binalarımıza internet bağlantısının bu ağ anahtarları ile

215

sağlanmaktadır.
Omurga Ağ Anahtarı

1
•

Merkez kampüsümüzde 144 adet kablosuz ağ
cihazı ile %80 kablosuz internet kapsama alanına
sahibiz.

•

Öğrencilerin yoğunlukla bulunduğu alanlarda bu
oran %90’lara çıkarılmıştır.

Kablosuz Erişim
Noktası

•

İlçelerde ve diş hekimliği fakültesinde bu oran 40
adet kablosuz ağ cihazı ile %85’lere erişmiştir.

•

144

Genel olarak «Uşak Üniversitesi» ve «Eduroam»
olmak üzere iki adet kablosuz yayını
yapmaktayız.

•

Tüm cihazlarda yoğun dönemlerde toplam aktif
internet kullanıcı sayımız 6000 kullanıcıya kadar
çıkmaktadır.

•

yazışmalarının daha hızlı, kolay ve güvenli bir

Elektronik Belge
Yönetim Sistemi

Üniversitemiz kurum içi ve kurum dışı
şekilde yapılabilmesini sağlayan bir sistemdir.

•

Kurum içi tüm personellerimize hizmet
sağlamaktadır.

•

Üniversitemiz bünyesinde bulunan personellerin
özlük bilgilerinin güvenli bir şekilde
depolanmasını, istenildiğinde erişilebilmesini ve

Personel Bilgi Sistemi

personel bilgilerinin (izin, unvan, ek gösterge vb.)
güncellenebilmesini sağlayan sistemdir.
•

Üniversitemiz bünyesinde bulunan tüm
personellere hizmet sağlamaktadır.

•
Öğrenci Bilgi Sistemi

Üniversitemiz öğrencilerinin akademik
işlemlerinin (fakülte, bölüm, program, ders, not
vb.) tutulduğu, gerektiğinde kullanıcıların
raporlamasının sağlandığı bir sistemdir.
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•

Üniversitemiz akademik personeline ve tüm
öğrencilerine hizmet sağlamaktadır.

•

Üniversitemiz dersliklerine, akademik personelin
ders yoğunluğuna göre ders programlarını
hazırlayabildikleri bir sistemdir.

Ders Programı Sistemi

•

Bu sistem üniversitemizde bulunan tüm derslikler
ve akademisyenler için çeşitli raporlar
sunabilmektedir.

•

Üniversitemiz akademik personeline ve
öğrencilerine hizmet sağlamaktadır.

•

Üniversitemizden mezun olan öğrencilerinin
diplomalarının e-imza ile imzalanabilmesini ve
bu sayede diploma basım işlemlerinin daha kısa
sürede tamamlanabilmesini, diplomanın

Diploma Sistemi

doğruluğunun üzerinde bulunan QR Code
sayesinde sorgulanmasını sağlayan sistemdir.
•

Üniversitemiz bünyesinde bulunan tüm
öğrencilerimize hizmet sağlamaktadır.

•

Erasmus öğrenci değişim programından
faydalanmak isteyen tüm öğrencilerin programa
başvuru yapmalarını ve başvuru sonuçlarını takip

Erasmus Başvuru
Sistemi

edebildikleri bir sistemdir.
•

Sistem aynı zamanda üniversitemiz yönetimine
çeşitli raporlamalar sağlamaktadır.

•

Tüm öğrencilerimize hizmet sunmaktadır.

•

Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu birimlerde,
öğrencilere de maddi destek sağlayabilmek için

Kısmi Zamanlı Öğrenci

kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen

Başvuru Sistemi

öğrencilerinin başvuru yapabilmelerini sağlayan
sistemdir.
•

Tüm öğrencilerimize hizmet sunmaktadır.

•

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Spor Bilimler

Spor Bilimleri Yetenek

Fakültesine özel yetenek sınavı ile öğrenci alan

Sınavı Başvuru Sistemi

bölümlere, üniversite sınavına giren öğrencilerin
başvuru yapabilmelerini sağlayan sistemdir.
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•

Üniversite sınavına giren öğrencilere ve spor
bilimleri fakültesi personeline hizmet
sunmaktadır.

Üniversitemiz internet bağlantısını TÜBİTAK ULAKNET Akademik ağ aracılığı ile
sağlamaktadır. Üniversitemiz ve bağlı birimlerin internet band genişlikleri Tablo 4. de
verilmiştir.
Tablo 4. Üniversitemiz internet band genişliği.
Bağlantı Noktası Adı

Bağlantı Hızı

1 Eylül Kampüsü

700 Mbps

Diş Hekimliği Fakültesi

30 Mbps

Banaz MYO

30 Mbps

Eşme MYO

20 Mbps

Ulubey MYO

20 Mbps

Sivaslı MYO

20 Mbps

Karahallı MYO

20 Mbps

Toplam Band Genişliği

840 Mbps

Üniversitemize ait olan tüm binalarımızda kablolu ve kablosuz internet yayını
yapılabilmekte ve bu yayınlar gerekli güvenlik kontrollerinden geçirilmekte ve loglanmaktadır.
Her bina için ve her iş tanımı özelleşmiş birimler için sanal ağ (VLAN) tanımlaması yapılmakta
ve böylece her birime ve binaya DHCP sunucusu üzerinden birbirinden bağımsız IP
tanımlaması yapılmakta ve böylece hem hızlı, hem güvenlikli, hem de hizmet takibi
çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebildiği bir ortam yaratılabilmektedir. Kullanıcılar, internet
ağına hem kişisel bilgisayar, hem dizüstü bilgisayar, hem de mobil cihazlarıyla
bağlanabilmektedirler.
Kablosuz internet yayınımız kampüsümüzün farklı yerlerindeki 144 bağlantı noktası
(Access Point) aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu bağlantı noktaları üzerinden yapılan yayınlar
hem kampüsümüz interneti üzerinden dış dünyaya açılmakta; hem de EDUROAM hizmeti
aracılığıyla hizmet vermektedir. Aynı zamanda sistemimize kayıtlı olan, idari personelimiz,
akademik personelimiz ve öğrencilerimizin, dünyanın 37 ülkesindeki merkezlere bağlı ve
Türkiye’deki 90 kurumdaki 650 farklı konumdaki 6200 erişim noktası aracılığıyla EDUROAM
yayınına bağlanabilmektelerdir.
15

16

1.4.4 Birimin İnsan Kaynakları
Bilgi İşlem Daire Başkanlığında, hem idari hem de akademik personel ile kısmi zamanlı
öğrenciler görev yapmaktadır. Daire başkanlığımızda görev yapan personel ve görevleri Tablo
6. de verilmiştir.
Tablo 1. Mevcut personel ve görevleri.
Çalışan Personel

Ünvanı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Daire Başkan V.

Mehmet AKYAR

Öğr. Gör.

Yazılımcı

Merter Hami KARACAN

Öğr. Gör.

Sistemci

Nazime Seda KARACAN

Öğr. Gör.

Yazılım - Web

İsmail TURHAN

Öğr. Gör.

Sistemci

Ali AKBULUT

Bilg. İşlt.

Satın Alma - Tahakkuk

Ercan AKAY

Müh.

Teknik Servis

Metin BAŞAR

Programcı

Teknik Servis

Eşe ÖZTÜRK

Hizmetli

Ayniyat - Yazı İşleri

Şerife ERDAL

Memur

Santral

Mehmet Ali YILMAZ

Bil. İşlt.

Network – Teknik Destek

Hüseyin ANAÇ

Teknisyen

Network – Teknik Destek

Ramazan BULUT

Bil. Pers.

Sistemci

Halil YEŞİL

Bil. Pers.

Network – Teknik Destek

M. Celal TOSUN

Bil. Pers.

Network – Teknik Destek

Veli ÇAPALI

Kısmi Zamanlı Öğrenci

-

8 adet teknik destek + 3 adet
büro personeli.
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1.4.5 Sunulan Hizmetler
Bilgi İşlem Daire Başkanlığının birim faaliyet alanları, hizmetleri ve ürünleri Tablo 7. de
yer verilmiştir.
Tablo 2. Bilgi İşlem Daire Başkanlığının faaliyetleri.
Faaliyet Alanı

Ürün / Hizmetler
Üniversitemizin personel ve öğrencilerine yüksek kaliteli ağ
hizmetlerinin sunulmasını sağlamak.
ULAKNET ile üniversitemiz kampüsü ve birimleri arasında internet
bağlantısını sağlamak.
Kampüslerimizde kullanıcılarımıza kablosuz Internet ve Yerel Ağ
erişimi hizmetini kesintisiz olarak sağlamak.
Üniversitemiz ağ alt yapısını her türlü tehditten korunmasını sağlamak.
Akademik ve İdari işlemlerde yazılımlar ile teknolojik aygıtlardan
kullanıcıları olabildiğince faydalandırmak,

Bilişim Faaliyetleri

Bilgisayarların ve diğer birimlerinin kurulumlarını yapmak ve sağlıklı
bir şekilde çalışmalarını temin etmek.
Üniversitemiz öğrenci ve personelinin dış dünyaya açılımı anlamında;
web sayfaları, tasarımları ve e-posta işlemlerini sağlıklı ve kesintisiz
yürütmek.
Tüm birimlere gerekli olduğunda teknik destek sağlamak.
Üniversitedeki idari ve akademik işleyişine destek sağlamak.
Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu her türlü yazılımın geliştirilmesi
ve/veya teminini sağlamak.
Üniversitemizin güvenliğinin sağlanması için kullanılmakta olan
kamera sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması.

Politika Geliştirme
Faaliyetleri

Üniversitemiz çalışanları ve çalışan otomasyon sistemleri ile daire
başkanlığının hizmetlerine yönelik olarak her türlü Bilişim Varlıkları
için kullanım ve güvenlik politikalarının oluşturulmasını sağlamak.
Yerleşkelerimizdeki her türlü bilişim hizmetlerinin aktif halde

Araştırma ve

işlemesini sağlamak, proje ve uygulamalar gerçekleştirmek.

Geliştirme Faaliyetleri

Yerli ve yabancı kaynaklardan güncel teknolojileri takip etmek ve
uygulanabilirliğini araştırmaktır.

Eğitim Faaliyetleri

Personelimize ve öğrencilerimize bilişim alanında Farkındalık
eğitimlerini sağlamak ve kullanıcılarımızı bilinçlendirmek.
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2

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

2.1

Mali Bilgiler
2018

2018

Gerçekleşme

Gerçekleşme

Miktarı

Oranı

207.000,00 TL

203.221,00 TL

98,17

2.200,00 TL

1.046,00 TL

47,55

130.000,00 TL

116.486,00 TL

89,60

6.900,00 TL

1.888,00 TL

27,36

1.100,000,00 TL

580.483,00 TL

52,77

400.000,00 TL

372.197,00 TL

93,05

2018 Başlangıç

Tertip

Ödeneği

38.59.90.08-01.3.9.00-2-03.2 / Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme Alımları
38.59.09.08-01.3.9.00-2-03.3 / Yolluklar
38.59.09.08-01.3.9.00-2-03.5 / Hizmet Alımları
38.59.09.08-01.3.9.00-2-03.7 / Menkul Mal
Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım
Giderleri
38.59.90.08-09.4.1.00-2-06.1 / Mamul Mal
Alımları
38.59.90.08-09.4.1.00-2-06.3 / Gayri Maddi Hak
Alımları

Yıllara Göre Mali Veriler
1.100.000,00 ₺
1.000.000,00 ₺
900.000,00 ₺
800.000,00 ₺
700.000,00 ₺
600.000,00 ₺
500.000,00 ₺
400.000,00 ₺
300.000,00 ₺
200.000,00 ₺
100.000,00 ₺
0,00 ₺
2017
03.2

2018
03.3

03.5

03.7

2019
06.1

06.3
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2.2

Performans Bilgileri

İşi Adı

Durumu

Active Directory ve
Domain Yapısı

•

Tek kullanıcı adı ve şifre sistemi ve
kullanıcıların görevlerine göre erişim ve
yetkilendirilmesinin sağlanması.

•

Bilişim Güvenliği

•

Yaklaşık 100 adet bilgisayar kurumumuza
yeniden kullanılmak üzere kazandırıldı.

•

Toner, Kağıt ve Yazıcı kaynaklarında tasarruf
yapılması.

•

Bilişim Alt yapısna ve bu yapıda yer alaln
sistemlerin, çalışma, çalıştırma, işletme ve
kullanımlarına dair yönergeler.

•

IP ve Analog telefon alt yapısının yenilenmesi,
santral yapısında değişiklik yapılması.

•

Bilişim ve Bilgi Güvenliği alanındaki kalite
çalışmaları.

•

Bu kapsamda İş ve Çalışma Politika ile yeni
Yönergeler hazırlanacak.

•

Birim işleyişinde ve bilgi güvenliği konusunda
uluslararası standartlara uyulacak.

•

Üniversitemize ait tüm birimlerin mekânsal
kullanım sistematiği oluşturuldu. Her bir mekan
için kullanım durum analizi yapıldı. Mekanlar
için kullanılabilirlik ölçümleri yapılacak
(Sıcaklık, Nem, Gürültü vb.).

•

Birim hizmetlerine kolay bir şekilde
ulaşılabilmesi, üniversite personelinin bilgi
işleme gelmeden iş talep ve kaydı açılması
sağlandı.
İş sürekliliği ve takibi sağlandı.
Ölçülebilir bir iş takip sistemi oluşturuldu.
Üniversite personelimizin, telefon ile
ulaşabilecekleri destek merkezi kurulması
(Personel Eksikliği)

Geçiş Süreci Devam
Ediyor

Bilgisayar Lab. Yeniden
Tamamlandı
Konumlandırılması
Merkezi Yazıcı Sistemi

Açıklama

Geçiş Süreci Devam
Ediyor

Yönergeler
1.

Bilişim
Varlıkları
Yönergesi

2.

Bilişim
Güvenliği
Yönergesi

3.

Kamera Sistemi
Yönergesi

Telefon Santral Sistemi

ISO 27001

Mek-Sis

Online Destek sistemi

Telefon Destek Sistemi
ve Yardım Masası

Tamamlandı

Yenileme Süreci Devam
Ediyor

Süreç Devam Ediyor

Süreç Devam Ediyor

Tamamlandı

Tamamlandı

•
•
•
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Loglama ve Kayıt
Sistemi

Tamamlandı

Diploma Yazılımı

Tamamlandı

Ders Programı Yazılımı

Tamamlandı

AKBİS

Mobil Uygulama
Televizyonlu Duyuru
sistemi

Bir Modülü Tamamlandı
ve Çalışıyor, Yıl Sonunda
Tüm Modülleri
Tamamlanacak.
Tamamlandı
(Geliştirilmesi ve
Güncellemeleri Devam
Edecek)
Devam Ediyor

•

5651 Sayılı kanunun kapsamınca zaman
damgalı log sistemi.

•

E-İmzalı diploma yazılımı

•

Online ders ve derslik programı oluşturulması
(Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü
Kapsamaktadır)

•

Akademik personel bilgi sistemi

•

Üniversitemize ait, akıllı telefon yazılımı.

•

Üniversitede kurulu olan TV duyuru sisteminin
yazılım yenilenmesi süreci başladı.
Personel Takip, Yemekhane, Spor Tesisleri,
Kütüphane Ödeme vb. birimlerimiz için nakit
para akışının ortadan kalktığı, online ve offline
çalışan otomasyon sistemi.
Üniversite Bilişim Sistemlerinin Aktif – Aktif
Çalışma ve Yedeklenme Projesi
Birimlerimizin Öz değerlendirmelerinin
yapıldığı ve raporlandığı web uygulaması.
Üniversite ve Bağlı Birimlerin stratejik plan
oluşturmalarını ve planların takibi,
raporlanmasını sağlayacak web tabanlı yazılım.

•
Kampüs Otomasyonu

Tamalandı

FKM – Felaket
Kurtarma Merkezi
Öz Değerlendirme
Sistemi

Süreç Devam Ediyor
(İhale Yapıldı)
Tamamlandı

Stratejik Plan Geliştirme
Tamamlandı
Yazılımı
Yabancı Uyruklu
Öğrenci Yazılımı

Nizamiye Giriş Sistemi

Tamamlandı
(2018 – 2019 Dönemi için
kullanıldı)

•
•
•

•

Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve
yerleştirme yazılımı.

•

Nizamiyeden giren araçların ve misafirlerin
online olarak kayıt edildiği, turnikelerden
geçenlerin takip edildiği ve cezalı öğrenci uyarı
sisteminin bulunduğu online yazılım.

•

Başvuru süreci ve onaylamalar tamamlandı.
Uygulama kısmı için yazılım devam ediyor

•

Birim yöneticileri tarafından birime gelen
misafirlere kablosuz ağ hizmetinin sunulması
için geliştirilen sistem.
Teknoloji Festivali için proje, stant başvuru ve
değerlendirme web sayfaları.

Tamamlandı

Kültür ve Kongre
Merkezi Web Sayfası ve Tamamlandı
Online Rezervasyon
Dilek Öneri ve Şikâyet
Sistemi

Tamamlandı

Öğrenci Tercih Rehberi
ve Üniversite Tanıtımı

Tamamlandı

3+1 / 7+1 Staj
Uygulaması

2 Modülü tamamlandı.
3. Modül Devam Ediyor

Misafir Kablosuz Ağ

Tamamlandı

Proje Bul Uşak

Tamamlandı

•
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Fikrim Geldi Uşak

Tamamlandı

Teknoloji Festivali

Tamamlandı
•

Envanter Havuz Yazılımı Tamamlandı

Uşak Üniversitesi
Tanıtım Rehberi

•

Tamamlandı

Birimlerin demir başında yer alan ve
kullanmadıkları envanterleri, diğer birimlerin
kullanımı için oluşturulan havuz sistemi
yazılımı.
Üniversite tercihleri sırasında öğrencilere
üniversitemizi yakından tanımalarını sağlayan
sistem

2017 – 2018 Yılı Faaliyet Grafiği
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Faaliyet Sayısı
2017

2018
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3
3.1

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Güçlü Yönler
•
Genç, dinamik ve nitelikli uzman kadroya sahip olunması.
•

Haftalık ve aylık genel toplantılarla işleyişimizdeki aksayan yönlerin
değerlendirilerek yeni kararların alınması.

•

Tüm sunucu altyapısının sanallaştırma sistemi üzerinde yedekli çalışabilmesi.

•

Kullanıcı veritabanı ile tüm sistem servislerinin entegre çalışabilmesi.

•

Kullanıcılara ihtiyaç duyabilecekleri web, e-posta, vb. çok çeşitli internet
servislerinin, mevcut altyapı üzerinden sağlanabilmesi.

•

Sistem tarafında gerek duyulduğunda açık kaynak kodlu işletim sistemlerinin
kullanılması.

•
3.2

Kampüs bilgisayarlarının domain alt yapısında olması.

Zayıf Yönler
•
Kullanılan bazı ve önemli otomasyonların bünyemizde geliştirilmiş olmaması
ve entegre çalışmaması.
•

Otomasyon yazılımlarının geliştirilmesine yönelik yeterli sayıda personelin
olmaması.

•

Network altyapısının zayıf olması. Tüm kampüs ağının uçtan uca fiber optik
bağlantılar ile bağlı olmaması.

3.3

•

Altyapı geliştirilmesine yönelik yeterli sayıda personelin olmaması.

•

Kablolu ve kablosuz olarak tüm kampüsün kapsanamaması.

•

Felaket Kurtarma Merkezi ve Yedekleme sistemlerinin kurulmamış olması.

•

Teknolojik alandaki kişisel gelişim eğitimlerinin yeterli olmayışı.

Fırsatlar
•
Teknolojik alanlardaki kişisel gelişim eğitimlerinin yeterli olmaması.
•

Üst yönetimin bilişim faaliyetlerine olan desteği.

•

Çeşitli servislerin üzerinde sorunsuz konumlandırılabileceği sunucu ve veri
depolama altyapısının bulunması.
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3.4

Tehditler
•
Fiziki alt yapının yeterli olmaması.
•

Personelin meslek unvanıyla kadro unvanında uyumsuzluk olması.

•

Üniversitemizdeki idari süreçlerin ve sahiplerinin net olarak tanımlanmamış
olması.

•

Bilişim teknolojileri alanında özel sektörde çalışan personelin yüksek maaş
alması buna karşın kamuda çalışan kalifiye teknik personel için maaşların
yetersizliği,

•

Sunucu altyapısının teknolojik olarak eskimesi.

•

Kampüs genelindeki ağ cihazları ve sunucu alt yapısının kullanım ömürlerini
doldurmuş olması.

•

Yerleşkede süren ve planlanan yeni binaların ağa dahil edilmesi.

•

Geçiş kontrol sistemlerinin çoğalması ve iş yükünün artması.

•

Artan ihtiyaç sonucunda güvenlik kamera sisteminin yetersiz kalması.

•

Mücbir sebepler sonucunda doğacak sorunlara karşı veri güvenliği ve sistem
odasının yedeklenmemesi.

•

Toplam iş yükünün artması nedeni ile personel sayısının yetersiz kalması.
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4

2019 YILI HEDEFLERİMİZ
•

Akademik Bilgi Sisteminin Yenilenmesi

•

BAP otomasyonu yazılımının birimimizce yazılması

•

Personel otomasyonu yazılımının birimimizce yazılması

•

Öğrenci Yoklama yazılımının birimimizce yazılması

•

Sesli Web Sayfaları (Engelliler İçin)

•

FKM Sisteminin devreye alınması

•

Alt yapı yenilenmesi (1. Evre)

•

Büyük Ölçekli Veri Merkezi Olma ve Süreçleri

•

Mek-Sis için sınıfların online olarak sıcaklı, nem, ışık, gürültü ve karbon takibini
gerçekleştirecek otomasyon sisteminin kurulması
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5

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki
yöneticiden 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.
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6

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını
temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması
için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2018 yılı Birim Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
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