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B-2004-2005 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYETLERİ 

 

1- Üniversitemiz bilgisayar ağı alt yapısının 24 saat/gün faal halde bulunması 

için, alt yapıda mevcut cihaz ve diğer malzemelerin bakımı yapılmış, arıza 

durumunda zamanında müdahale edilmiştir. 

2- Mevcut bilgisayar ağı alt yapısının yetersizliği nedeniyle ağın yenilenmesi 

çalışmaları başlatılarak Yıldız topolojiye geçmek için ana omurga fiberleri 

çekilmiştir. 

3-Bilgisayar ağının genişletilmesine çalışılarak, birim ve bölümlere alınan 

bilgisayarların Internet bağlantıları yapılmıştır. 

4- Gelen-giden mail(E-Posta) ların denetimini sağlayan Firewall makinemiz 

yenilenmiştir. 

5- Öğrenci İşleri projesinde, kullanılan program modülleri üzerinde Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığının istediği değişiklikler yapılarak kullanıma açılmış.  

 

6- Derse yazılımların Internet’ten yapılabilmesi için gerekli program yapılıp 

makinelere yüklenerek derse yazılımlarla ders ekleme çıkarmaların Internet’ten 

yapılması sağlanmıştır. 

 

7- Personel Dairesi Başkanlığında, Oracle veri tabanında kullanılan Personel 

Takip programında, İşçi takip programında mevzuat ve idari talepler 

doğrultusunda gelen değişiklikler yapılmıştır. 

 

8- Maaş tahakkuk programında yıl içerisinde mevzuat gereği değişikler 

yapılmış. 2005 yılında tedavüle giren Yeni Türk Lirasına göre program 

değiştirilmiştir. 

 

9- Tıp Fakültesi Dekanlığına bağlı akademik ve idari personelin döner sermaye 

bordroları ve banka ödeme disketleri her ay rutin olarak hazırlanıp ilgililere 

teslim edilmiştir.  

 

10-   Diploma basım projesinde programlarda istenen düzenlemeler yapıldı ve 

ilave program modülleri yazılarak kullanıma açılmış. 

 

12- Yabancı Uyruklu Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları için, 35. maddeye 

göre Üniversitemize gelen personel için, İşçilerimiz için ve Emekli olan 

Personelimiz için resimli kimlik kartları hazırlanarak çekimine başlanmıştır. 

 

13- Kişisel sayfa, Ders ve Not İşlemleri için, İdari Personel,Öğretim Üyelerimiz 

ve Öğretim elemanlarımız, Yabancı uyruklu Öğretim Üyelerimiz ve Öğretim 
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Elemanlarımız, 35. maddeye göre Üniversitemize gelen personele, Personel veri 

tabanında kullanıcı şifresi verilmiştir.  

 

14- Üniversitemizdeki merkezi sınavlar için sınav salon, gözetmen listeleri, ilan 

listeleri ve sınav listeleri  rutin olarak çekilip ilgililere verildi. 

 

15- Üniversitemizdeki Yabancı Diller Bölümü merkezi sınav sonuçları 

değerlendirilerek listeleri rutin olarak çekildi. 

 

16-Lojman tahsis programında idari talepler doğrultusunda düzenlemeler 

yapıldı. 

 

17- Sağlı  Kültür ve Spor Dairesinde işçilerin aylık maaş bordroları her ay rutin 

olarak yapılıp ilgililere teslim edildi. 

 

18-Üniversitemizin akademik ve idari birimlerindeki bilgisayarlar ve internet 

bağlantılarında meydana gelen donanım ve yazılım problemleri dairemizdeki 

teknik servis elemanlarınca  giderilmiştir. 2004-2005 eğitim-öğretim döneminde 

350 adet bilgisayara müdahale edilmiştir. 

 

19- Tıp Fakültesi için İnternet ulaşım ders kayıt programı yazıldı. 

 

 

 

 

 

C- BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2006 YILI  

     FAALİYET PLANI 

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak 2006 yılı içerisinde aşağıda belirtilen 

faaliyetleri yürütmeyi düşünmekteyiz. 

 

1-2004-2005 yılı içerisinde şu an mevcut Network alt yapısı ihtiyaca cevap 

veremeyecek durumdadır. Yıldız topolojiye geçmek için başlatılan çalışmalara 

ilaveten kominikasyonun da yenilenmesi çalışmaları devam emektedir. 

 

2-Şu an BİD Başkanlığımız elemanlarınca yazılan öğrenci işleri projesi (Ders’e 

Web’den yazılım, Not girişi, Raporlamalar)’na ek olarak Personel Daire 

Başkanlığına yazılan personel takip projesi ve uygulaması, Mali işler takip ve 

uygulama projeleri tamamen İnternet üzerine oturtulacaktır. 

 

3- Bunun için de bu işin “Apllication server” görevi görebilecek Unix tabanlı 

yeterli performansta bir bilgisayarın alınması gerekmektedir. 
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Bu konu’da 31.10.2005 tarihinde 400 sayılı yazımızla  isteğimiz de oldu ancak 

bu alım her nedense gerçekleşemedi. 

Bu alımın gerçekleşmesi durumunda eldeki mevcut  bilgisayar’ı da kullanımı ve 

varlığı son derece  gerekli olan DataBase Server makinesi olarak kullanmayı 

planlıyoruz. 

 

5- On(10) yıla yakın bir zaman içerisinde BİD başkanlığımızca tüm 

Üniversiteye verilen Bilgi İşlem hizmetleri, Bilgi işleme verilmeyen personel ve 

teknik destek yüzünden her geçen  geriye gitmektedir. 

 Ekibimizin tüm hizmet verme gayret ve isteklerine rağmen BİD 

Başkanlığı istediği ve kapasitesinin mevcut performansını Üniversitemiz 

hizmetlerine aksettirememektedir.  

 Diğer bir sebep te ayrılan(Emeklilik dolayısı ile ayrılan veya daha iyi 

şartlarda iş bulma gibi) elemanların yerine yedeklerini ve yenisini yetiştirme 

fırsatının yeni elemanların dairemiz kadrosuna verilmemesi olarak görmekteyiz. 

 Bilgi İşlem hizmetlerinde bir elemanın yetişmesi en az iki yıl’ı aldığı 

düşünülür ise böyle bir hizmetin arzu edilmesi durumunda, en kısa zamanda 

bizim bu açığı kapatmak için desteklenmemizin gereği ortaya çıkar. 

6- Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızda bulunan; 

a) Program yazılım grubuna; Bilgisayar mühendisliği bölümü veya 

Bilgisayar yüksek okulu yazılım bölümünden mezun 2 elemanın. 

b) Network ve Teknik Sevis hizmetleri grubuna; Bilgisayar meslek yüksek 

okulu donanım bölümü  mezunu iki elemanın ve  diğeri de Bilgisayar 

Mühendisi olmak üzere en az 3 eleman. 

c) Diğer taraftan Sistem yönetimi ve yazılımında kullanılmak üzere 1 adet 

Bilgisayar Mühendisi ile   toplam 6(Altı) adet elemanın  Uzman veya 

mühendislik kadrosu ile  temini gerekmektedir. 

d) Universitemiz’de bilgi işlem hizmetlerinin ilerleyen çağın takipçisi olarak 

yerini almak istenmesi durumunda bu alımlar  2006 sezonunda mutlak icra 

edilmelidir. 

 

7-Bilgi İşlem merkezi içerisinde, ve bazı faal bölümlerde bilgisayarların 

kesinlikle network hizmeti alması gereken hallerde kablosuz (wireless) 

çözümlerin yaygınlaştırılmasına çalışılacak. 

 

8-Bilgi İşlem Daire başkanlığımız elemanlarınca yazılmakta olan Daire 

başkanlıkların ve yönetimsel hizmetlerin yazılımlarını intranet’ten İnternet’e 

taşınması işlemi planlanmaktadır. 

 Bu işlemin uygulanması ile yazılan yazılımların tüm internet ortamından 

yetkiler çerçevesinde kullanılma imkânı sağanmış olacaktır. 

Bu çözümün gerçekleştirilebilmesi yukarıda bahsedilen ekipman ve altyapı 

organizasyonunun da gerçekleşmesine bağlıdır. 
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 Dairemiz Üniversitemize hizmet için ne kadar gayret sarf etse de ilgili 

mercilerden teknik destek ve yardım imkânı bulamayışımız yüzünden gerekli 

hizmeti vermemekteyiz. 


