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BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

 

  AB Ulusal Programı ve Dokuzuncu Kalkınma Planı kapsamında kamu yönetiminin 

geliştirilmesi ve vatandaş odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunabilen; esneklik, saydamlık, 

katılımcılık, hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik gibi çağdaş kavramları benimsemiş bir 

anlayışa, yapıya ve işleyişe dayanan bir sisteme dönüştürülmesi gerekli kılınmıştır. 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı 

bir yönetimin gerekliliği, kaynakların etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi 

ihtiyacı söz konusu olmuştur. Bilgi teknolojilerinin yönetimi kurumların beyni niteliğinde olup 

sürekli bir iyileştirme ve geliştirme süreci içinde olmalıdır. Bu anlamda teknolojik değişimi ve 

gelişimi takip edebilen, kamu kaynaklarını verimli ve etkili kullanabilen ve hizmetten 

faydalanan kesime, alan ile ilgili fırsatlar sunabilen bir bilgi işlem yapısının oluşması 

üniversitemizin evrensel hedeflerine ulaşma noktasında bir köşe taşı konumundadır. 

 Aksaray Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından itibaren bilim ve teknolojiyi en üst 

düzeyde kullanma vizyonu ile hareket etmiştir. Bu vizyonu gerçekleştirmek, sağlam bir bilişim 

alt yapısıyla mümkündür. Bilgiye ulaşmanın bir çok yolunun olduğu günümüz Türkiye’sinde 

rekabet eden ve sürekli gelişen bir üniversite olmak başkanlığımızın sorunluluklarını da 

artırmaktadır. Üreten bir üniversite olabilmek adına yeterli alt yapı hizmetinin sunulması 

başkanlığımızın en önemli görevlerindendir. 

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak, üniversitemize ait tüm birimlerin Bilgi teknolojileri 

konularında ki ihtiyaçlarının, yazılım ve donanım hedeflerinin güvenli, kaliteli ve ekonomik 

olarak karşılanmasını sağlamak için çalışmak öncelikli amacımızdır. Bu süreçte temel ilkemiz 

üniversitemizin gelişim vizyonuna hizmet etmektir. Bu sebeple başkalığımız hem mevcut 

sistemlerin en verimli şekilde değerlendirilmesi hem de yeni teknolojileri takip konusunda 

sürekli bir Ar-Ge mantığıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

Şaban USTA  

                                                                                              Bilgi İşlem Daire Başkanı 
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I- GENEL BİLGİLER 

A. Misyon ve Vizyon  

Misyon 

Başkanlığımız misyonu akademik araştırmalarda, eğitim programlarında ve eğitim 

birimlerimizin işleyişinde üniversite personelimizin ihtiyaç duyduğu bilişim sistemlerini 

hizmete sunmak için gerekli teknoloji araştırmalarını yapmak ve bu teknolojileri hizmete 

dönüştürerek üniversitemizin bilişim olanaklarını en üst seviyelere taşımaktır. 

Vizyon 

Gelişmiş ve çağdaş bilişim hizmetlerinden tüm öğrencilerin, akademik ve idari personelin 

minimum maliyet ile maksimum faydayı almalarını sağlamak ve bunun için gerekli bilgisayar 

altyapısını kurmak, tüm üniversitenin internet ve sistem altyapısını yeni güncellemeler uyum 

sağlayacak şekilde geliştirmek ve yenilemek, yapılan tüm güncelleme ve yenilikler için, eğitim 

seminer ve konferans gibi faaliyetleri yürütmek, kullanıcılarda internet kültürünün oluşmasını 

sağlamak başlıca hedeflerimizdir. 

 

B. Yetki Görev ve Sorumluluklar 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 

07.10.1983 tarih ve 18288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 124 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 34. maddesi uyarınca kurulan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üniversitemiz teşkilat 

yapısındaki yerini almıştır.  

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri:  

a. Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,  

b. Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek,  

c. Veri tabanının güncelliğini sağlamak,  

d. Birimimizle ilgili duyuru ve bilgileri web sayfasında yayınlamak,   

Ağ (Network) ve Sunucu Yönetimi Birimi:  

Üniversitenin genel bilgisayar ağı hizmetlerinin kaliteli ve kesintisiz işletilmesini 

sağlamaktadır. Mevcut ağ yapısını yöneterek, ağ güvenliğinin sağlanması, ağ haritasının 

hazırlanması, Üniversite bünyesindeki yeni kablosuz internet erişimi alanlarının kurulması, 

buradaki cihazların kontrolü ve kablosuz internet erişimi servisinin sürekli aktif durumda 

bulunmasının sağlanması, Üniversite için yeni projelerin hazırlanması, ağ altyapısı ve 

kablolama gibi görev alanına giren işler için rapor ve şartname hazırlanması görevlerini 

yürütmektedir.  

Üniversitemizde hizmet veren tüm bilgi sistemlerinin bulunduğu sunucuların kurulum, 

güncelleme, güvenlik ve sistem yazılımı işlemlerini gerçekleştirmektedir. Sistem odasında 

bulunan tüm sunucuların ve internet servislerinin yönetilmesi, e-posta sunucusunun kurulum, 

güncelleme ve yedeklerinin alınması, sunucuların günlük yedeklemelerinin alınması, Antivirüs 
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ve Antispam sistemlerinin yönetilmesi, İstek üzerine haberleşme listelerinin oluşturulması ve 

sürekliliğin sağlanması görevlerini yürütmektedir.  

Web Uygulamaları ve Yazılım Birimi:  

Üniversitemiz web sayfasının hazırlanması, güncellenmesi, diğer birimlerin genel yazılım 

ihtiyacının sağlanması, öğrenci işleri ve enstitülerle ilgili yazılım güncellemelerinin yapılması, 

personel web sayfalarının hazırlamasına ve yayımlanmasına destek verilmesi, döküman 

yönetim sisteminin faaliyete geçirilmesi görevlerini yürütmektedir. 

Teknik Hizmetler Birimi:  

Tüm birimlerimizin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı yazılım ve 

donanımsal teknik arızalara müdahale edilmesi, bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, 

teknik destek vb. işlemlerin yapılması,  sahip olunan imkânlar çerçevesinde tamiri mümkün 

olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işlerinin yaptırılması görevlerini yürütmektedir.    

İdari Hizmetler Birimi:  

Kurum içi veya ilişkide bulunduğumuz kurum ve kuruluşlarla (Şirketler, Ulaknet, Telekom, 

DMO v.b.) birlikte yürütülen işlerde iletişim, personel işlemleri, yazışmalar, başkanlığa ait 

bütçe, ayniyat, satın alma ve ihale aşamalarının takibi, taşınır kayıt işlemlerinin yürütülmesini 

sağlamaktadır. 

 

Kamera ve İzleme Sistemleri Birimi: 

Üniversitemizdeki güvenlik zafiyetlerinin giderilmesi ve güvenlik tedbirlerine destek olması 

amacıyla bina ve kampüs içi kamera görüntüleme işlerinin yürütülmesi. Rektörlük binasında 

görüntü izleme odası ve kamera sistem odası ile ilgili faaliyetleri yürütmek. Ayrıca ana izleme 

odası dışında binalardaki güvenlik birimlerine de görüntü izleme noktalarının kurulması işlerini 

yürütmek. 

Ebys Birimi : 

EBYS programının tüm kullanıcılara ulaşmasını sağlamak, güncellenen programın yeniden 

kurulumunun yapılması. E-imzaların kullanılabilmesi için gerekli alt yapının bilgisayarlarda 

kurulu olmasını sağlamak, kurulu değilse kurulumunu yapmak ve gerekli güncellemeleri 

yapmak. PTT ile ortak bir platformda kullanılan KEP iletisi alma, gönderme işlemlerini 

yürütmek ve destek olmak. 

Akıllı Geçiş Sistemleri Birimi: 

Üniversitemiz kampüs içerisinde bulunan ana giriş kapılarındaki akıllı geçiş sistemi (ags) 

faaliyetleri, binalardaki personel kapılarında akıllı geçiş faaliyetleri, ders dışı sosyal etkinlik 

dersi takibini yapmak, aylık ve günlük raporlar vermek. 

Siber olaylara Müdahale Ekibi (SOME) Birimi: 

Kurumda bulunan Güvenlik Duvarını yönetmek, Bilişim Sistemlerini oluşturan ağ 

altyapılarına, donanım, yazılım ve uygulamalarına yapılan saldırıların ve güvenlik açıklarının 
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tespit edilip giderilmesi ve tüm bu işlemlerin raporlanması görevlerini yürütmektedir. Ayrıca 

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezini(USOM) takip ederek güncel açık ve zafiyetlerle 

ilgili bilgilere ulaşıp bu zafiyetleri gidermek. 

11 Kasım 2013 tarihli ve 28818 sayılı Resmi Gazeteye göre bütün kurumlarda zorunlu olarak 

bulunması gereken bir birimdir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131111-6.htm  

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi:  

Taşınır kayıt yönetmenliğine uygun her türlü işlemi yapmak, birimler arası devir-teslim 

işlemlerini yapmak, düşüm yapılacak bilişim malzemelerin işlemlerini yapmak. 

 

C. İdareye İlişkin Bilgiler 

1- Fiziksel Yapı 

1.1- Hizmet Alanları 

1.1.1. Personel Hizmet Alanları 

 Sayısı(Adet)  Alanı(m2) Kullanan Sayısı (Kişi) 

Daire Başkanı Odası      1 36 mt2 1 

Sekreterlik 1 18 mt2 1 

Ağ ve Sunucu Hiz. Odası 1 36 mt2 3 

EBYS Odası 1 18 mt2 1 

Çalışma Odası (Müdür Odası) 1 18 mt2 1 

Teknik Servis 2 18 mt2 2 

Web Hizmet Odası 1 36  mt2 2 

Taşınır Yetkili Odası 1 30 mt2 1 

Toplam 9 210 mt2 12 

 

 

 

 

 

    

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131111-6.htm
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1.1.2.  Sistem ve Arşiv Odaları (7/24) 

 Sayısı(Adet) Alanı(m2) Kullanan Sayısı 

(Kişi) 

Ana Sistem Odası  1 18 mt2  

Kamera İzleme Odası 1 36 mt2  

Kamera Sistem Odası 1 36 mt2  

Depo / Arşiv 1 18 mt2  

Toplam 4 108 mt2  

 

2- Örgüt Yapısı 
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3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

3.1- Bilgisayarlar 

Kullanım Yeri Masaüstü Bilgisayar 

Sayısı 

Taşınabilir Bilgisayar 

(Notebook , Netbook) 

Daire Başkanı 2 1 

Sekreterlik 1 - 

Network ve Ağ Hizmetleri Odası 5 3 

Müdür Odası 1 - 

Teknik Servis 3 - 

Web Hizmet Odası 2 2 

EBYS Odası - 2 

Ayniyat Odası 1 1 

Toplam 15 9 
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3.2- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar --düzen 

 

Cinsi İdari 

Amaçlı(Adet) 

Eğitim Amaçlı 

(Adet) 

Araştırma 

Amaçlı (Adet) 

Sunucular   4 0 10 

Kablosuz Erişim Cihazı 1 0 0 

Merkezi Kontrolör Cihazı 1 0 0 

Faks 1 0 0 

Tarayıcılar 4 0 0 

Yazıcılar 9 0 0 

Telefon 12 0 0 

Kesintisiz Güç Kaynağı 4 0 0 

Kompresör 1 0 0 

 

4- İnsan Kaynakları 

4.1- Personel Sayısı 

4.2- Personelin Eğitim Durumu 

 

 

 

Personel  
Genel İdari 

Hizmetler  

Teknik 

Hizmetler 

Akademik 

Personel 

Toplam  

Kişi Sayısı 

 

 

5 

 

7 

 

0 

 

12 

Yüzde %41,66 %58,33 %0 %100 

 İlköğretim Lise Önlisans Lisans Yüksek 

Lisans 

Toplam 

Kişi Sayısı - 3 2 5 2 12 

Yüzde  %25 %16,66 %41,66 %16,66 %100 
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4.3- Personelin Hizmet Süreleri 

 
0 – 3 

 Yıl 

4 – 6 

 Yıl 

7 – 10  

Yıl 

11 – 15 

Yıl 

16 – 20 

 Yıl 

21 - 

Üzeri 

Toplam  

Kişi 

Sayısı 
3 2 1 2 3 1 12 

Yüzde %25 %16,66 %8,33 %16,66 %25 8,33 %100 

 

4.4- Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 
21-25 

Yaş 

26-30 

Yaş 

31-35 

Yaş 

36-40 

Yaş 

41-50  

Yaş 
51- Üzeri 

Toplam 

Kişi Sayısı - 2 4 3 3 - 12 

Yüzde 0 %16,66 %33,33 %25 %25 0 %100 

 

5- Sunulan Hizmetler 

5.1-İdari Hizmetler  

Görev Tanımı:   

Üniversitemiz genelinde veya başkanlığımızda kullanılmak üzere gerekli yedek parça, network 

(ağ)   ürünleri veya ofis malzemelerinin piyasa araştırmasını yapmak, satın alma ve ihale 

aşamalarının takibini yürütmek. Üniversitemiz bünyesinde bilişim kapsamında satın alma 

işlemleri yürütmek, piyasa araştırmasını yapmak.  

Görevli Personel:  Durdu EROĞLU, Gülfidan ATEŞ  
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5.2-Teknik Hizmetler 

Görev Tanımı:   

Üniversitemiz demirbaşlarına kayıtlı bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda 

yaşanılan yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale edilmesi, bilgisayar kurulum, 

güncelleme, virüs koruma, teknik destek, basit kablolama ve sahip olunan imkânlar 

çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işlerinin yapılması 

görevlerini yürütmektedir. İnternet ve ağ donanımı sorunlarında ağ ve sistem grubu ile birlikte 

koordineli olarak çalışılmaktadır. İşletim sistemi ve ek programların kurulumunda 

Üniversitemizin lisanslı yazılımları kullanılır.    

Bakım onarım istekleri Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden talep edilebilmekte ve 

ilgili teknik servis personellerine aktarılmaktadır.  

Personel:  İsmail SAVRAN, Adnan ŞENER, Başak SAĞLAM SÜRMELİ 

 

İş Akışı:   

1. Arıza/Program Kurulumu/ internet sorunları vb. istekler kullanıcılar tarafından EBYS 

üzerinden bize arıza talepleri iletildiğinde uzaktan erişim veya yerinde hizmet olarak 

hizmet verilmektedir. 

2. Kullanıcılar ile irtibata geçilerek ön bir görüşme yapılır ve sorun hakkında detaylı 

bilgi alınır. 

3. Teknik servisimize gelmesi gereken PC’ler istenir, yazıcı ve tarayıcı kurulumu vb. 

sorunlar için arıza yerine gidilir. 

4. Telefon ile çözülebilecek konularda kullanıcıya telefonla destek verilir. 

5. Birimimize gelen istekler iş yoğunluğuna göre kullanıcıların işlerini aksatmaması için 

aynı gün içinde yapılmaya gayret edilir. 

6. Değişmesi gereken arızalı donanım varsa imkânlar dâhilinde birimimizde değiştirilir, 

birimizce temin edilememesi durumunda kendi biriminden talep edilir. 

7. Garanti kapsamındaki PC ve donanımlarının tespit edilen arızaları kullanıcıya bilgi 

verilerek yetkili firmaya gönderilmek üzere kullanıcıya veya birimine teslim edilir. 

8. Bakım onarım sonunda yapılan işlem ve varsa kullanılan malzeme bilgisi detaylı 

olarak başvuru yapan personel veya birime bilgi verilir. 
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2017 Yılı Teknik Servis Bakım Tipine göre İşlem Sayıları 

Sıra No İşlem Tipi İşlem Sayısı 

1 Format ve İşletim Sistemi Kurulumu 1362 

2 Anti virüs vb. Programların kurulumu ve Virüs 

Temizleme 

1035 

3 Driver (sürücü )Yüklemesi Yapılan Bilgisayar 

Sayısı 

1308 

4 Office ve Diğer Programlar(MATLAB, EBYS 

vb) Yüklenen Bilgisayar Sayısı 

1984 

5 Yazıcı, Monitör, Diğer Dış Donanım Tamiri 236 

6 Bilgisayar Laboratuvarlarına Program Kurulumu 73 

TOPLAM İŞLEM SAYISI 5998 
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5.3- Ağ (Network) ve Sunucu Yönetimi Hizmetleri 

Görev Tanımı: 

1. Kampüs içerisinde merkezi olarak yönetilebilen 42 adet kablosuz erişim cihazı eskileri 

ile değiştirilerek merkezi kontrol sunucusuyla beraber devreye alınmıştır. Buradan 

çıkan diğer cihazlar kampüs dışındaki meslek yüksekokullarının ihtiyaçlarına göre 

hizmete alınmıştır.  

 

Şekil-Merkezi Kontrol Sunucusu Arayüzü 

2. Kampüs içerisindeki Eduroam (Education Roaming) yayın hizmetimiz 4 cihaz yerine 42 

cihaz üzerinden yayın yapacak şekilde genişletilmiştir. 

3.Güzelyurt Meslek Yüksek Okulunda ek hizmet binasının internet ihtiyacını gidermek 

amacıyla kablosuz cihazlarla noktadan noktaya internet hizmeti verilmiştir. Yine burada eski 

misafirhanenin taşınması sebebiyle noktadan noktaya hizmet veren kablosuz erişim cihazları 

yeni binasına montajlanarak internet hizmeti verilmesi sağlanmıştır. 
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4. Sultanhanı Kasabasında bulunan eğitim binasındaki 2mbps g.shdsl hat 10 mbps metro 

internet hattına çevrilerek internet hızı artırılmış, g.shdsl modem alınarak yerine layer3 switch 

konfigürasyonu yapılarak hizmete alınmıştır. 

5. Ortaköy Meslek Yüksek Okulunda güvenlik biriminin internet ihtiyacını karşılamak için 

noktadan noktaya internet hizmeti cihazlarla sağlanmıştır. 

6. Güvenlik duvarında güncelleme işlemleri yapılarak daha verimli ve stabil çalışması 

sağlanmıştır. 

7. E-posta sunucusunda spam (çöp mesaj), oltalama (Phishing), ve kara listeye girme 

problemlerinin önüne geçmek için güvenlik yazılımı satın alınarak faaliyete geçirilmiştir. 

İhtiyaca göre kurallar oluşturulup mail trafiği kesintisiz, sağlıklı ve güvenilir hale getirilmiştir. 

8. Öğrencilere E-posta hizmeti vermek amacıyla açık kaynak kodlu ücretsiz web sunucusu 

kurulmuş ve isteyen öğrencilere asu.edu.tr domaini üzerinden hesaplar açılarak e-posta hizmeti 

sağlanmıştır. 

 

 

Şekil-AntiSpam Yazılım Arayüzü 
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Şekil-Öğrenci Posta Hizmeti Giriş Ekranı 

9. Yeni Veteriner Fakültesi binasının kenar anahtarlama cihazlarının konfigürasyonu yapılarak 

montajı yapılmıştır. Sistem odası tarafında da yapılan konfigürasyon ile birlikte bina kurum 

internet ağına dahil edilmiştir. Ayrıca binadaki son kullanıcılara ait data uçlarının muayenesi 

yapılarak hatalı kısımlar yapı işleri teknik daire başkanlığına iletilip düzelttirilmiştir. Böylece 

kablolu ve kablosuz internet hizmeti verilmeye başlanılmıştır. 

10. B kapı güvenlik noktasında eskiyen data uçları yenilenmiş, kesintisiz güç kaynağı hizmeti 

sağlanmış, mevcut kabin ve kabloları daha kullanışlı bir noktaya taşınmıştır. 

11. Yeni yapılacak olan sosyal tesis ve fen edebiyat fakültesi ek binası için data uçları sayısı ve 

konumu, kabin noktalarının durumu ile ilgili Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli 

şekilde çalışmalar yapılmıştır. 

12. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunun artan internet ihtiyacına cevap verebilmek için 

mevcut 20 mbps internet hızı 40 mbps ye yükseltilmiştir. 

13. Ulaknet’in, İnternet hizmeti için üniversitemize tahsis ettiği toplam bant genişliği kampüs 

içi 300 mbps den 400 mbps çıkarılmıştır. Yıl içerisinde Sultanhanı ve Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulunun hızlarının da artırılmasıyla internet bant genişliğimiz arka uçlarla beraber 

toplamda 387 mbps den 530 mbps hızına yükselmiştir. Merkez kampüsümüz dışındaki tüm 

okullarımız, Ulaknet’in katkılarıyla, metro ethernet üzerinden, kampüsümüz internet ağına 

dahil edilmiştir. Üniversitemizdeki internet ağı, kampüs içi 165 kampüs dışı 7 adet VLAN’a 

(sanal özel ağ)  bölünmüş olup, tüm internet çıkışı sağlayan cihazlar merkezi dhcp 

sunucumuzdan ip almakta olup, tüm istemciler, güvenlik duvarımızla bağlantılı olan radius 

sunucu üzerinden kimlik doğrulama sistemi aracılığıyla internet oturumu açmaktadırlar. 
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14. Yıl içerisinde arızalan data ve fiber uçlarına yerinde müdahale yapılarak sorunların 

düzeltilmesi ayrıca uzaktan yardımla kişinin ağ bağlantı problemlerinin giderilmesi hizmetleri 

verilmiştir. 

15. Kampüs içerisindeki 3 adet bisiklet istasyonuna ek 4 adet bisiklet istasyonu için ağ hizmeti 

verilmiştir. 

Aşağıda belirtilen binaların data muayeneleri belirtilmiştir. 

Muayenesi Yapılan 

Binalar 

Data Uç Sayısı Fiber Core 

 Sayısı 

Montajlanan 

Switch Sayısı 

Veteriner Fakültesi 288 Cat6 Data 

ucu 

12 Core 6 

B-Kapı 10 Cat7 Data ucu 12 Core 1 

 

Personel:  Şevket DEMİRCİ, M. Kürşad EYİCİ, Furkan ALTINKAYNAK 

 

5.4-Yazılım ve Web Grubu Hizmetleri 

Görev Tanımı:   

Web çalışma grubu, üniversitemiz web sayfasını hazırlamak ve düzenli olarak güncellemekle 

sorumludur. Üniversitemizdeki akademik-idari birimlerin ve etkinlik organizasyonlarına 

yönelik oluşturulan web sayfalarının yayınlanabilmesi için web alanı açma ve açılan bu 

alanların kullanımının sorunsuz yürütülebilmesi için teknik hizmetlerin verilmesini 

sağlamaktır. 

 

Web Alanı Kullanım Şekli ve Kuralları ile ilgili kılavuz hazırlayıp bunu birimlerin web 

sayfalarını hazırlayan sorumlularına anlatmak ve bu konuda yardımcı olmak. 

Aksaray Üniversitesi birimlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek işin niteliğine uygun yeni 

yazılımlar geliştirmek, var olan yazılımları güncellemek ve üniversitemizdeki yazılım 

süreçlerini takip etmek. 

Personel:  Oğuzhan KARANFİL, İ. Zekeriya URASOĞLU 
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A - Yazılımlarımız 

1. Yemekhane Otomasyonu 

Yemekhane Otomasyonu ile Sosyal Tesisler yemekhanesindeki stok durumu, depo hareketleri, 

faturalar, yemek reçeteleri, günlük ve aylık yemek menüleri, yemek fişi satışları, taşınır istek 

belgeleri, günlük personel ve öğrenci maliyet durumu ile detaylı sorgulama ve istatistiksel 

bilgiler takip edilebilmektedir. 

  

  

 

  

  

 

1. Yemek reçeteleri tanımlanabilmektedir. 

2. Günlük yemek listesi hazırlanabilir. Bu aşamadan sonra günlük yemek için kullanılacak 

malzemeler otomatik olarak stoktan düşürülür. 

3. Aylık Personel ve Öğrenci yemek listeleri hazırlanıp, online olarak Aksaray Üniversitesi 

web sayfasında yayınlanabilmektedir. 

4. Cari İşlemler bölümünde, faturalar kayıt altına alınmakta olup, her türlü fatura sorgulaması 

yapılabilmektedir. 

5. Personel ve Öğrenci için ayrı ayrı olmak üzere Günlük Maliyet Belgeleri, otomasyon 

tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. 

6. Taşınır İstek Belgeleri hazırlanabilmektedir. 

7. Fiş Satışları kayıt altına alınıp, fiş satışları ile ilgili her türlü sorgulama yapılabilmekte ve 

istatistiksel bilgilerin dökümü alınabilmektedir. 

8. Aylık Fiş İcmali, otomasyon tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. 
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9. Birim Maliyet Tablosu ve Grafiği, otomasyon tarafından otomatik olarak 

oluşturulmaktadır. 

2. BESYO Özel Yetenek Sınav Otomasyonu 

Üniversitemizde Besyo (Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu) sınavına girecek öğrencilerin 

kaydının yapıldığı ve kayıtlardan sonra da sınavının yapıldığı otomasyon projesidir. Sınav 

sonrası öğrencilerin tercihlerine göre öğretmenlik, antrenörlük ve antrenörlük 2. öğretim 

programlarına yerleşimi yapılır. Bu işlem milli sporcular için ayrı ayrı değerlendirilir.  

3. Erasmus İkili Anlaşma Takip Otomasyonu 

Üniversitemiz ile Yurtdışı Üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar gereği yapılan öğrenci 

değişimi süreçlerinin kolay takip edilebilmesi için çevrimiçi hizmet veren bir sistemdir. 

erasmusanlasma.aksaray.edu.tr adresi üzeriden hizmet vermektedir. 

 

 

4. Sınav Derslik Planlama Sistemi 

Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen sınavların yönetim süreçlerini kolaylaştırmayı 

amaçlayan bir sistemdir. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile ortak sürdürülen çalışma ile 

geliştirmesi devam etmektedir. derslik.aksaray.edu.tr. adresi üzerinden hizmet vermektedir. 
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5. Doğrudan Temin Web Duyuru Uygulaması 

 

Birimlerin doğrudan temin ilanlarını ekleyebildikleri, tek sayfa üzerinden yayınlayan bir 

uygulamadır. Ödeme birimlerince kullanılmak üzere geliştirilmiş ve hizmete alınmıştır. 

 

 
6. SKS Etkinlik Web Uygulaması 

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından yönetilen Kültürel Faaliyetlerin takibinde 

kolaylık sağlamak üzere SKS Etkinlik web uygulaması geliştirilmiştir. 
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7. Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Sistemi 

Üniversitemize Kayıt Yaptırmak isteyen Yabancı Uyruklu öğrencilerin başvuru işlemlerini 

kolaylaştırmak amacıyla Uluslararası Öğrenci Birimi ile birlikte çalışarak geliştirilmiş bir 

sistemdir. Kayıt şartlarını kontrol aşamasında kullanılmıştır. 2016-2017 ve 2017-2018 eğitim 

öğretim yılı kayıtlarında başarılı ile uygulanmıştır ve bu sistem ile toplam 4250 kayıt işleme 

alınmıştır. Bu sistem http://asuapply.aksaray.edu.tr/ internet adresi üzerinden hizmet 

vermektedir. 

 

 

 

 

 

 

http://asuapply.aksaray.edu.tr/
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B – Web Sayfamız 

Aksaray Üniversitesi web ana sayfamız (aksaray.edu.tr) ve tüm alt web sayfaları yenilenmiştir. 

Web sayfamız yönetim paneli, Üniversitemiz genelindeki birimler tarafından görevlendirilmiş 

personelimize uygulamanın kullanımı ile ilgili eğitimler verilmiştir.  
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5.5 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Hizmetleri 

Sorumlu Personel: İsmail SAVRAN, Gülfidan ATEŞ 

 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), üniversitemizde     yazışmalarla ilgili  bütün süreç

lerin     bilgisayar ortamında  yapılmasına olanak sağlayan bir bilgisayar  yazılımıdır. EBYS 

ile  gerek  kurum içi birimlerimiz  arası yazışmalarımızı    gerekse diğer kamu  kurum  ve        

kuruluşları ile olan  yazışmalarımızın bilgisayar ortamında yapılmasını sağlayarak;   

* Yazışmaların standartlaşması,   

* Yazışmaların sevk, paraf ve onay sürelerinin kısaltılması,  

* Harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf edilmesi,   

* Yazışmaların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi, hedeflenmekteyiz. 

Kasım 2015 de aktif olarak çalışmaya başlayan EBYS programımız yıl içerinde gerekli 

ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmiş ve sık sık güncellenmiştir. EBYS programının kullanıma 

geçtiği günden itibaren EBYS birimiz tarafından telefon veya yerinde onarımlarla karşılaşılan 

sorunlar giderilmiştir. EBYS yetkilendirmeleri yine birimimiz tarafından sistem üzerinden 

alınan kayıtlar ile yapılmaktadır.  

Üniversitemiz bünyesinde kullanılan e-imza (sertifika ve kart okuyucu) sayısı 454 adete 

ulaşmıştır. Kamu sertifikasyon Merkezinde kişiye özel olarak üretilip gelen bu sertifikaların 

aktifleştirilmesi ve arızaları EBYS birimimiz tarafından yapılmaktadır.  

Dış Kurumlarla yürütülen yazışmaları sağlamak amacıyla Üniversitemiz Kamusal Elektronik 

Posta (KEP) adresi (aksarayuniversitesi@hs01.kep.tr) PTTKEP tarafından alınmış olup 3 

haftalık AR-GE çalışması sonucunda Üniversitemize entegrasyonu tamamlanmıştır. Kamusal 

Elektronik Posta (KEP) iletisi alıp, gönderme ile ilgili Yönetimimiz tarafından görevlendirilmiş 

kişilere eğitim verilmiştir. Ayrıca Başkanlığımız web adresinde güncel olarak bu konu ile 

dokümanlar yer almaktadır. 
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5.6 Kamera ve İzleme Sistemleri Birimi Hizmetleri 

Sorumlu Personel Şevket DEMİRCİ, M. Kürşad EYİCİ, Furkan ALTINKAYNAK 

Kampüs içerisinde bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi binası, Sosyal Tesisler binası, Yüzme 

Havuzu binası, Spor Salonu binası, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Binası, Merkezi 

Derslik Binası, Merkezi Konferans Binasına güvenlik kamera sistemi kurulması için bina 

mimari proje üzerinde ve fiziksel olarak yer tespiti yapılmıştır. Ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi binasının kamera sayısı artırılmıştır. Kameralara ait sistem odaları keşfi yapılarak bu 

odalara kablolama ve kanallama çalışması yapılmıştır. Sistem odalarında kameraların bağlı 

olduğu anahtar cihazları montajı yapılmıştır ve bu cihazların Rektörlük binasında bulunan ana 

sistem odası ile fiber optik kablo üzerinde iletişim kurması sağlanmıştır. 

Yapı İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonu ile kampüs içerisinde belirli noktalara saha 

direkleri, kabinetleri ile bunlara kablolama ve altyapı çalışması projelendirilmiştir. Yapılan bu 
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altyapı çalışması ile kampüs çevre güvenlik kameraları montajı yapılarak sisteme entegre 

edilmiştir. 

 Merkezi İzleme Odasında artan kamera sayılarını çoklu ekranlarda izleyebilmek için led ekran 

sayıları artırılmıştır. Mevcutta iki adet olan ekran sayısı altı adete çıkarılmıştır. 

İslami İlimler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim 

Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Rektörlük binalarında bulunan kameraları anlık izlemeleri 

için izleme bilgisayarları kurulmuştur. 

Kamera Sistem Odasında ise artan kamera sayıları ile görüntü saklama süresinin 45 günlük 

kayıt alabilmesi için üç adet kayıt cihazı daha sisteme dahil edilmiştir.  

 

Birimler İç Kamera Dış Kamera Toplam 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 24 8 32 

Sosyal Tesis 34 9 43 

Yüzme Havuzu 6 6 12 

Spor Salonu 9 6 15 

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar  9 5 14 

Merkezi Derslik 18 5 23 

Merkezi Konferans 16 9 25 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 46 2 48 

Kampüs Çevre Kameraları 0 90 90 

Genel Toplam                  302 

 

Toplamda binalarda 17 adet kenar anahtar cihazı, çevre kameraları için ise 21 adet kenar anahtar 

cihazı kullanılmıştır. 

Ayrıca Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji 

ve İşletmecilik Yüksekokulu, Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu, 

Şereflikoçhisar Uygulama Oteli ve Ortaköy Meslek Yüksekokulu'na kapalı devre kamera 

sistemi kurulmuştur. 
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5.7 Akıllı Geçiş Sistemi (AGS) Birimi Hizmetleri 

Sorumlu Personel M. Kürşad EYİCİ, Furkan ALTINKAYNAK, İ. Zekeriya URASOĞLU, 

Şevket DEMİRCİ, 

Akıllı Geçiş Sistemi 

Aksaray Üniversitesi Akıllı Geçiş Sistemi projesi 2016 yılında hayata geçirilmiştir. Sistem 

2017 yılı sonu itibari ile 26900 kullanıcı faydalanmaktadır. 

Akıllı Geçiş Sistemine entegre olarak çalışan Ders Dışı Etkinlik Faaliyeti yoklama takibinin 

eğitim-öğretim yılı boyunca yürütülmesi için bakım, onarım ve güncellemesi yapılmıştır. 

Kampüs Ana giriş - çıkış kapılarında Akıllı Geçiş Sistemi olarak adlandırılan araç geçişlerini 

otomatik olarak sağlayan sisteme yeni kullanıcılar eklenmiş olup geçiş süresi biten 

kullanıcılardan süre uzatım talebi olanların süreleri gerekli evrakları temin edilerek uzatılmıştır. 

Yine aynı sisteme dahil bina kapı giriş çıkışlarında personel ve misafir kullanıcıların yetki 

tanımlamaları yapılmıştır. Sisteme ek olarak Rektörlük binasındaki makam katları ile diğer 

birimleri birbirine bağlayan sekiz adet kapıya akıllı geçiş sistemi kurulmuştur. Ayrıca İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık giriş kapısına ve Merkezi Derslik binası personel giriş 

kapısına akıllı geçiş sistemi kurulmuştur. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümüne 

ait beş adet laboratuar kapısına da akıllı geçiş sistemi kurulmuştur.  

 

5.8 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Hizmetleri 

Sorumlu Personel Durdu EROĞLU 

Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine 

göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen 

taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin 

kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek yönetim hesap cetvellerini 

konsolide görevlisine göndermek. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları 

ilgililere teslim etmek. 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. 

 

5.9 Siber Olaylara Müdahale Birimi Hizmetleri 

Sorumlu Personel Şevket DEMİRCİ, M. Kürşad EYİCİ, Furkan ALTINKAYNAK 

YÖK’ün 19924119-719/382 sayılı yazısına istinaden 2016-2019 Siber Güvenlik ve Eylem planı 

kapsamında üniversitemizin yazılım ve bilişim sistemlerinde güvenlik taraması testleri (Sistem 
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ve Network Sızma Testi, Uygulama Sızma Testi, Kaynak Kod Analizi, Ddos, Sosyal 

Mühendislik alanında) yaptırılmış olup bulunan zafiyetler birimimize rapor edilmiş olup, ilgili 

zafiyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Güvenlik ile ilgili açıklar giderilerek 

doğrulama testleri de yapılmıştır. Bütün çalışmalar rapor haline getirilmiştir. 

Ayrıca Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) vermiş olduğu eğitimlere katılım 

sağlanmıştır. 

Güvenlik zafiyetlerini en aza indirgemek için kullanıcılar belirli periyotlarla mail ve 

duyurularla bilgilendirilmiştir. Güvenlik duvarı güncellemeleri ve antispam yazılımları 

kurulmuştur. 

 

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Görev, yetki ve sorumluluklarda da belirtildiği gibi her grup kendi alanı ile ilgili faaliyetleri 

yürütmekte olup bu faaliyetlerinden daire başkanına karşı sorumludurlar. 

Mali Yönetim; 

Birimimizin doğrudan doğruya ihtiyaç duyduğu ya da üniversitemiz genelinde kullanılmak 

üzere gerekli (internet alt yapısını oluşturmak v.b.) mal ve malzemelerin alımı İdari ve Mali 

İşler Daire Başkanlığı ve Başkanlığımız tarafından yapılarak bu mal ve hizmetler 

üniversitemizin kullanımına sunulmuştur. 
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II- AMAÇ ve HEDEFLER 

 

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; üniversitemizin bilişim alanında kurumsal kapasitesini 

geliştirerek diğer üniversitelerle rekabet edebilme olanağı oluşturmak. Bu anlamda yazılım 

donanım ve alt yapının sürekli güncel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilir seviyede 

tutmak.  Bilişim alanında ( donanım, yazılım vb.) ihtiyaçlarında dışa bağımlılığını en aza 

indirgemek ve daha hızlı ve güvenli bir internet erişimi sağlayabilmektir 

 

B. Temel Politikalar ve Öncelikler 

 Eğitim ve araştırma hizmetlerine yönelik olarak bilgisayar hizmetlerini geliştirmek ve 

sıkça meydana gelen basit arızaları kullanıcının kendisinin giderebileceği kılavuz bilgi 

hazırlamak. 

 Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar yazılımlarını 

üretmek ve güncellemek, Bilişim Güvenliği İle İlgili Kullanıcı Politikası ve Bilgi 

Güvenliği Politikası hazırlamak. 

 Üniversitemiz genelinde kötü amaçlı yazılımların (virüs, trojen, solucan, truva atı vb.) 

bulaşmış olduğu bilgisayarların tespiti ve sorunun giderilmesi. 

 Üniversitemiz ve tüm birimlere web hizmeti sunmak, Kurumsal web sayfası 

şablonlarının tasarım ve alt yapısının kurularak web sayfalarının hazırlanması için 

kullanıcılara gerekli eğitim vermek. 

 Üniversite personel ve öğrencilerinin ihtiyacı olan internet ve sunucu hizmetlerini 

sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde vermek. 
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A. Mali Bilgiler 

1 - Bütçe Uygulama Sonuçları  

1.1-Bütçe Giderleri 

 

 
2017 YILI BÜTÇE 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

2017 YILI 

EKLENEN 

ÖDENEK 

2017 YILI 

TOPLAM 

ÖDENEK 

 

HARCANAN 

 

KALAN 

 
GERÇEKLEŞTİRME 

ORANI 

 

01-PERSONEL 

GİDERLERİ 

532.000,00 58.000,00 590.000,00    

02- SOSYAL 

GÜVENLİK 

KURUMLARINA 

DEVLET PRİMİ 

GİDERLERİ 

90.000,00 3.000,00 93.000,00    

03.2- MAL VE 

HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 

3.000,00 50.000,00 53.000,00    

 

03.3-YOLLUKLAR 

 

2.000,00 

 

3.000,00 

 

5.000,00 
   

03.5-HİZMET 

ALIMI 
0 97.000,00 97.000,00    

03.7- MENKUL 

MAL 

GAYRİMADDİ 

HAK ALIM BAKIM 

VE ONARIM 

GİDERLERİ 

16.000,00 150.000,00 166.000,00    

06.1- MAMUL MAL 

ALIMLARI 
975.000,00 708.267,60 1.683.267,60    

06.3- GAYRİ 

MADDİ HAK 

ALIMLARI 

300.000,00 

(206.567,60 TL 

ÖDENEK 

DÜŞÜRÜLDÜ) 

0 93.432,40    
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B. Performans Bilgileri 

Birim Faaliyetleri 

 Kurumun ihtiyacı olan internet hizmetlerini kesintisiz olarak verilmektedir. 

 Kablosuz internet ve Eduroam yayınını her geçen yıl genişletilerek verilmektedir. 

 Kurumun internet hızı gelişen şartlara göre iyileştirilmektedir. 

 E-posta ve internet trafiğinin güvenliği antispam yazılımı ile arttırılmıştır. 

 Öğrenci e-posta taleplerini karşılamak için ikinci bir e-posta sunucusunun kurulmuştur. 

 Kampüs içinde ve dışında hizmete giren binalara kablolu ve kablosuz internet hizmeti 

sağlanmaktadır. 

 Güvenlik ve sızma testleri yaptırılarak güvenlik açıkları tespit edilmiş ve giderilmesi 

için gerekli önlemler alınmıştır. 

 Güvenlik amacıyla kampüs içinde ve dışında kamera sayılarını artırılmıştır. 

 Akıllı geçiş sistemi kurularak kampüs giriş çıkışları denetim altına alınmıştır. 

 Kurumsal web sayfamızda güncellemeler yapılmıştır. 
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IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

Üstünlükler 

 Bilişim alanında kurumsal kapasite yatırımlarının istenen düzeyde olması,  

 Üniversite üst yönetiminin tam desteği ve ilgisi, 

 Üniversitemizin tüm birimleri ile olan dayanışmamız, 

 Birim çalışanlarının alanında uzman özverili ve iletişim becerileri yüksek kişilerden 

oluşması, 

 Kampüsümüzde kaliteli bir bilişim ağı altyapısının kurulmuş olması, 

 Üniversitemizin bilişim ihtiyaçları konusunda sistemli olarak değerlendirme ve Ar-Ge 

çalışmalarının yapılması, 

 Fiber optik alt yapıya sahip olmamız, 

Zayıflıklar 

 Üniversitemizdeki uzak birimlerle iletişim eksikliği olması, 

 Hizmet içi eğitimlerin yeterli sıklıkta verilememesi, 

 Personelin eğitim kurs ve seminerlere yeterli derecede gönderilememesi, 

 Üniversitemizde Felaket Kurtarma Merkezinin(FKM) olmaması, 

 Siber saldırılara karşı müdahale edecek bilgi ve donanıma sahip personel eksikliğinin 

bulunması, 

Değerlendirme  

 Kablolu ve kablosuz  internet hizmeti kampüs içinde ve dışında genişletilmiştir. 

 Güvenlik amacıyla sızma testleri yapılmış, antispam yazılımı kurulmuş ve güvenlik 

duvarı güncellenmiştir. 

 Her sene yeni yapılan binaların internet bağlantısını sağlamak amacıyla, kenar 

anahtarlar alınarak, ilgili binalar kurumsal internet omurgamıza dâhil edilmiştir. 

 5651 sayılı yasa gereği tüm kanuni yükümlülüklerimizin eksiksiz yerine getirilebilmesi 

için gereken tüm teknik alt yapı kurulmuş ve işler hale getirilmiştir. 

 Akıllı Geçiş, VOIP ve Kablosuz (Wireless) Ağ birbirinden bağımsız sanal ağlarda 

(VLAN) toplanmıştır. 

 Üniversitemizde kullanılmakta olan IP Kamera networkü ile internet networkü 

birbirinden izole edilerek, görüntü trafiğinin rahatlatılması sağlanmıştır. 

 Görüntü alınan noktaların sayısı artırılmıştır. 

 Görüntüleri izlemek ve analiz etmek için ana izleme odasından hariç birimlere izleme 

noktaları oluşturulmuştur. 
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 Üniversitemiz kampüsünde bulunan Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 

İslami İlimler Fakültesi, Rektörlük Binası, Kampüs Yerleşkesi A ve B kapıları, İktisadi 

İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Merkezi Derslik Binası, konferans salonları, 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Tesis, Yüzme Havuzu, Spor Salonu, tribün binalarına 

ve ayrıca kampüs içindeki bütün yol ve kavşak noktalarına kamera sistemleri takılmış 

ayrıca Rektörlük Binasına Kamera Kayıt Merkezi ve İzleme Noktası oluşturulmuştur. 

 Kampüs dışındaki arka uçlarımızdan Teknik Bilimler MYO, Ortaköy MYO, 

ŞerefliKoçhisar MYO binalarında kapalı devre kamera sistemleri kurulmuştur. 

 Üniversitemizin ULAKNET üzerinden kullanmış olduğu internet bant genişliği, 

kampüs içi 400 mbps’e, arka uçlarla birlikte toplamda 530 mbps ye çıkarılmıştır.  

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanımıyla ilgili entegrasyon ve eğitim 

çalışmaları tamamlanmış ve üniversite birimlerimiz tarafından kullanımı 

gerçekleştirilmiştir. 

 Web sayfamız yenilenmiştir. 

 Üniversitemiz genelinde Microsoft Lisans anlaşması yapılmış olup tüm bilgisayarlara 

kurulumu yapılmıştır. 

 Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarlarına akıllı geçiş sistemi ve Turnike 

sistemi kurularak geçişlerin kontrollü yapılması sağlanmıştır. 

 Üniversitemiz birimleri ile belirlenen bina giriş kapılarına akıllı geçiş sistemi kurulum 

ve entegrasyonu tamamlanmıştır. 

 Üniversitemizde “Aksaray Üniversitesi Ders Dışı Etkinlik Dersi Yönergesi” 

kapsamında okutulan Ders Dışı Etkinlik Dersi kapsamında akıllı geçiş sistemi kurulmuş 

ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. 

Yukarda belirtilen çalışmalar ile üniversitemizin teknolojik imkânları kullanım kapasiteleri 

artırılmış olup bilimsel çalışmaların hızlı ve kesintisiz yapılmasına imkan sağlanmıştır. Bu 

çerçevede üniversitemizde hizmet üreten idari birimlerin ürettikleri hizmetin ulaşım sürelerini 

kısaltma noktasında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 



FAALİYET RAPORU 2017 

 

32 

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

Üniversitemizdeki tüm uygulamaların sayısal ortamlarda çalışır hale getirildiği bir süreçte Bilgi 

İşlem Daire Başkanlığı’nın stratejik olarak çok önemli rolü olduğu görülmektedir. Bilişim 

sistemlerinde oluşabilecek herhangi olumsuz durum kurumumuz için para, zaman ve en kötüsü 

de prestij kaybına sebep olabilecektir. 2017 yılı içinde yapılan harcamalar, verilen emek tüm 

bu olumsuzlukları yaşamamak için yapılmıştır. Sonuç oldukça başarılı görünmektedir. Ancak 

sistemin aynı şekilde çalışması daha da artacak olan bilişim ihtiyaçları ve şimdiden öngörülmesi 

zor olan tehditler bilişim sistemlerine özellikle güvenlik ve insan gücü yatırımlarının artarak 

sürmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Bu doğrultuda bilgili personel eksikliğinin her geçen gün daha fazla ortaya çıkması ve hizmet 

içi eğitim eksikliği önümüze bir tehdit olarak çıkmaktadır. Bununla birlikte sürekli gelişen 

teknolojiyle birlikte yönetimin yeniliklere ve gelişmelere açık bir anlayışa sahip olması, 

alanımızla ilgili yatırım ve istihdamı arttırıcı etkisi göz ardı edilmemelidir. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI  

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;  

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, 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. 

 

 (Aksaray – 17.01.2017) Şaban USTA Bilgi İşlem Daire Başkanı   
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