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B-2006-2007 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- Gelen-giden mail(E-Posta) trafiğini sağlayan Firewall makinemizin 

dönem boyu 24 saat/gün faal olması sağlanmıştır. 

 

3- Öğrenci İşleri projesinde, kullanılan program modülleri üzerinde 

mevzuat ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının istediği değişiklikler 

yapılarak kullanıma açılmış.  

 

4- Derse yazılımların Internet’ten yapılabilmesi için gerekli program 

düzeltmeleri yapılmış derse yazılımlarla ders ekleme çıkarmaların 

Internet’ten yapılması sağlanmıştır. 

 

5- Personel Dairesi Başkanlığında, Oracle veri tabanında kullanılan 

Personel Takip programında, İşçi takip programında mevzuat ve idari 

talepler doğrultusunda gelen değişiklikler yapılmıştır. Programın yıl 

boyunca faaliyete olması sağlanmıştır. 
 

6- Maaş tahakkuk programında yıl içerisinde mevzuat gereği değişikler 

yapılmış, Fakülte ve Yüksek Okulların merkezi sistemle bordrolarını 

yapmaları sağlanmıştır. 

 

7- Emekli sandığına tabi personelin Emekli keseneklerini yıllık icmalleriyle 

birlikte maaş veri tabanından çıkarıp Emekli sandığına gidecek şekilde 

hazırlayan program modülü hazırlanıp kullanıma açılmıştır. 

 

8- Tıp Fakültesi Dekanlığı, Farabi Hastanesi ve Diş hekimliği Fakültesi 

akademik ve idari personelin döner sermaye bordroları ve banka ödeme 

disketlerinin hazırlanması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.  

 

9-   Diploma basım projesinde programlarda istenen düzenlemeler yapılmış 

ve ilave program modülleri yazılarak kullanıma açılmış. 

 

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

Üyelerimiz ve Öğretim elemanlarımız, Yabancı uyruklu Öğretim 

Üyelerimiz ve Öğretim Elemanlarımız, 35. maddeye göre Üniversitemize 

gelen personele, Personel veri tabanında kullanıcı şifresi verilmiştir.  
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11- Üniversitemizdeki merkezi sınavlar için sınav salon, gözetmen listeleri, 

ilan listeleri ve sınav listeleri  rutin olarak çekilip ilgililere verildi. 

 

12- Üniversitemizdeki Yabancı Diller Bölümü merkezi sınav sonuçları 

değerlendirilerek listeleri rutin olarak çekildi. 

 

13-Lojman tahsis programında idari talepler doğrultusunda düzenlemeler 

yapıldı. 

 

14-Ders ücreti ve mesai ücretlerinin hesaplanması personel maaş veri 

tabanının gelir vergisi matrah toplamıyla birlikte ilişkilendirilerek vergi 

kaybının önlenmesine ilişkin gerekli program yapılarak uygulamaya 

konuldu. 

 

15-Üniversitemizin akademik ve idari birimlerindeki bilgisayarlar ve 

internet bağlantılarında meydana gelen donanım ve yazılım problemleri 

dairemizdeki teknik servis elemanlarınca  giderilmiştir. 2006-2007 eğitim-

öğretim döneminde 326 adet bilgisayara müdahale edilmiştir. 
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C- BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI  

     FAALİYET PLANI 

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak 2008 yılı içerisinde aşağıda belirtilen 

faaliyetleri yürütmeyi düşünmekteyiz. 

 

1-Üniversitemizde kullanılmak üzere yazılan ,öğrenci işleri takıp programı, 

personel tahakkuk programı, maaş tahakkuk programı ve bürolarda 

kullanılan diğer programlar için kullanılan veri tabanı makinesinin 

yenilenmesi planlanmaktadır. (Bu plan içersinde mail ve Database server 

dahil) 

 

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 oturtulması 

planlanmaktadır. 

 

3- Mevcut Network sadece kablo ve switchlerden oluşmakta olup hiçbir 

yasal güvenlik yazılımı ve donanımı mevcut değildir. En kısa zamanda 

ağımızın güvenlik modülleri ile desteklenmesi gereği var. Buna legal virüs 

yazılımları da dahildir. 

 

4- Daire başkanlığımızda emeklilik veya daha iyi şartlarda iş bulmaları 

nedeniyle ayrılan personelin yerine yeni elemanların gelmediği, dolayısıyla 

personel yetersizliği çekilmektedir. Mevcut işleri yürütülerek gelişen 

teknolojiye uyum sağlamak açısından sıkıntı çekilmekte, gelecek 

dönemlerde bu sıkıntı emekli olacaklar göz önüne alındığında daha da 

artarak bazı işler yapılamayacak duruma gelecektir. Bu nedenle: 

    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 Servis hizmetleri grubuna; Bilgisayar meslek 

yüksek okulu donanım bölümü  mezunu 2 elemanın ve  diğeri de 

Bilgisayar Mühendisi olmak üzere en az 3 eleman, 

c) Sistem yönetimi ve yazılımında kullanılmak üzere 1 adet Bilgisayar 

Mühendisi, 

d) Ayrıca sekreter görevi ile büro işlerini yürütebilecek bir eleman  

olmak üzere toplam 6(Altı) adet elemanın  temini gerekmektedir. 
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5-Üniversitemiz’de bilgi işlem hizmetlerinin ilerleyen çağın takipçisi olarak 

yerini almak istenmesi durumunda bu alımlar  2008 sezonunda mutlak icra 

edilmelidir. 

 

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

kesinlikle network hizmeti alması gereken hallerde kablosuz (wireless) 

çözümlerin yaygınlaştırılmasına çalışılacak. 

 

7-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. 

 


