AMAÇ VE HEDEFLER:
Amaç 1: Üniversitemiz öğrenci ile akademik ve idari personeline, eğitim ve araştırmaları
konusunda sürekli artan kalitede hizmet sunarak üniversitemizi dünya üniversite
standartlarına ulaştırmak. Bu konuda öncü birim olmak.
Hedef 1: Başkanlığımız, Üniversitemizde hizmet sunduğumuz tüm kullanıcılarının
bilgi sistemlerine erişiminde zaman ve kullanım kolaylığı açısından kaliteyi sürekli olarak
arttırmak amacıyla hatların kullanım yoğunluğu ile paralel iyileştirmeler yapacaktır. (Bu
konuda ULAKBİM yönetimi ile sürekli irtibat halinde olunacaktır).
Hedef 2: Üniversitemiz Kablosuz ağ yapısının güçlendirilmesi ve çalışanlarımız ile
öğrencilerimizin aktif kullanım alanlarında internet hizmetini almalarını sağlamak amacıyla
2017 yılı ilk yarısında Kablosuz Erişim Projesini hayata geçirmek.
Hedef 3: Başkanlığımız gelişen teknolojiye uygun olarak hizmet sunumu konusunda
sürekli olarak uygun hizmet ve çevre koşulları sağlamaya yönelik donanım ve yazılım temini
yoluna gidecektir.
Hedef 4: Başkanlığımız Ağ kullanımı konusunda kullanıcılarını bilinçlendirme işlevini
sürekli olarak sürdürmenin yanı sıra 2009 yılı içerisinde ULAKBİM ağ kullanım şartlarına
uygun kendi politikasını belirlemiş ve Bilgisayar ile ağ kullanımı konusunda kullanıcılarını
disipline ederek hatların sağlıklı ve hızlı çalışmasını sağlayacak bir sistem oluşturmuştur.
Bilişim kaynakları kullanım yönergesi uygulamaya alınmıştır.
Hedef 5: Üniversitemizin tüm ağında bulunan donanım ve yazılımın sorunsuz, gizlilik
ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak daha güçlü bir Ağ güvenliği sistemini kuracaktır. Bu
amaçla çok daha verimli bir virüs, spam, solucan, trojan koruması ve filtreleme sistemine
geçilecektir. Not: Antivirüs, antispam v.b güvenlik yazılımı satın alınmıştır.
Hedef 6: Üniversitemiz personel ve öğrencilerine daha etkin hizmet sunmak amacına
yönelik hedeflerimizden biri de kablosuz ağ kullanımını arttırmaktır. 2008 yılından itibaren
özellikle merkez yerleşkeden başlamak suretiyle sosyal tesis, kafeterya, kantin gibi öğrenci ve
personel topluluklarının bulunabileceği açık ve kapalı ortamlarda kablosuz ve ücretsiz erişim
olanağı sağlayacak bir proje için çalışmalara başlanmıştır. 2017 yılında kablosuz ağ kullanımını
tüm birimlere tamamen yaygınlaştırılmak ve % 80 oranında kullanılabilirliğini hedeflemiş
durumdayız.
Hedef 7: Herhangi bir büyük arıza ve olağanüstü hal durumunu dikkate alarak
Üniversite İnternet hizmetini yürütmemizi sağlayacak alternatif bağlantı tesisi üzerinde
çalışmaktayız. 2017 yılı ilk çeyreğine kadar yedek Internet bağlantısı tesisini gerçekleştirmeyi
hedeflemiş durumdayız.
Amaç 2: Üniversitemiz de elektronik ve mobil yaşam sürecini Uluslararası
standartları uygulamak suretiyle hızlandırarak e-Dönüşümü gerçekleştirmek.
Hedef 1: e-üniversite kapsamında son kullanıcı düzeyinde elektronik bilgi sistemleri ve
bilgisayar kullanımı ve erişilebilirliğini 2021 yılına kadar %99 düzeyine çıkartabilmeyi

hedeflemiş durumdayız.
Hedef 2: Başkanlığımız gelişen çağ ve teknolojinin gereklerine uygun olarak tüm dünya
ve ülkemiz politikalarına paralel bir biçimde-yaşam, e-üniversite dönüşümüne en yüksek
katkıyı sağlamak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürecektir. Bu bağlamda e-devlet
uygulamalarının anahtarı olan e-imza kullanımı için süreç 2014 yılında başlatılmıştır. 2016 yılı
itibarıyla mobil imza uygulaması kullanılmıştır.
Hedef 3: Tüm akademik birimlerimiz öğrencilerinin kullanımına sunulmuş olan
bilgisayar laboratuvarı dışında, Kütüphane binası ve diğer binalarda internet odaları
oluşturmak.
Hedef 4: Kullanıcılarımızı elektronik hayata alıştırmanın en uygun yöntemlerinden biri
de web sayfalarının oluşturulup geliştirilmesidir. Web sitesi olan kullanıcı, elektronik hayata
daha hazır hale gelecektir. Bu amaca uygun olarak tüm kullanıcılarımızın kolayca web sayfası
oluşturma, hazırlama ve geliştirmesini sağlayacak olan web portal oluşturmak.
Not: Personel Web portal hizmete alınmıştır.
Hedef 5: Uluslararası standartlarda yazılım üretmek ve bu konuda sertifika almak
(CMMI, SPICE, ISO 15504, Trillium gibi).
Hedef 6: Yukardaki süreçlerin başarısı için daha olumlu koşullarda ve bağımsız bir
binada hizmet vermek. Başkanlığımız hizmetlerinin verimli ve uygun çalışma ortamlarında
yürütülebilmesi kaliteli ve uluslar arası standartlarda bir e-üniversite olabilmenin vazgeçilmez
koşulu, hiç şüphesiz her türlü Başkanlık faaliyetlerinin sürdürüleceği çağdaş olanaklara sahip
bir mekana sahip olabilmekle doğru orantılıdır. Bu tip bir bağımsız mekanda hizmet sunabilmek
en önemli hedeflerimiz arasındadır.
Amaç 3: Üniversitemizin Bilişim Politikalarının belirlenmesine daimi katkı
sağlamak.
Hedef 1: Üniversitemizin bilişim ile ilgili yazılım, donanım ve hizmet alanındaki iş,
eğitim ve araştırma süreçlerine yön verecek politikaları belirleme konusunda Rektörlük
Makamının aldığı karar gereği Başkanlığımız, Üniversitemizin ilgili birimleri ile birlikte
politika ve stratejiler geliştirilmesi için sık sık toplantı ve grup çalışmaları yoluyla aralıksız
katkı sağlamıştır. Bu süreç devam edecektir.
Amaç 4: Bilişim alanında eğitim desteği sağlamak.
Hedef 1: Bilgi işlem personelinin kendi alanında yılda en az bir kez mesleki açıdan
gelişim ve daha üst seviyeye ilerleme eğitimlerine katılımını sağlamak ilk hedefimizdir.
Hedef 2: e-Üniversite çerçevesinde günümüz ve yakın gelecekte bilişim teknolojilerinin
son derece yaygın bir şekilde kullanılacağı düşünüldüğünde konuya ilişkin eğitimlerin önemi
ortadadır. Tüm personel ve öğrencilerimize web sayfası hazırlama, e-posta kullanımı, ofis
hizmet yazılımları konularında yılda en az bir kez eğitim verilmesini sağlamak önemli bir
hedefimizdir.
Hedef 3: Her yıl iki kez olmak üzere hizmet içi eğitimler vermek suretiyle özellikle ofis
yazışmaları konusunda deneyimli ve bilgili idari personel sayısını arttırmak önemli bir
hedefimizdir. 2018 yılına kadar tüm birimlerimizin hizmet içi eğitimlerden geçirilerek ofis

işlemlerinde becerikli idari personel sayısı oranını % 90 ‘a çıkarmak hedeflenmiştir.
Hedef 4: Çok geniş ve dağınık yerleşkelerde eğitim vermekte olan Üniversitemizde
yaşanan en önemli sorunlardan biri de yetişmiş teknik personel eksikliğidir. Başkanlığımız bu
amaçla her yıl birimlerden yönetimleri tarafından ilgili iş için belirlenecek olan personeli teknik
servis elemanı olarak çalışacak seviyede eğitmeyi planlamıştır.
Amaç 5: Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını yaygınlaştırmak.
Hedef 1: Bilindiği üzere ofis, işletim sistemi ve uygulama yazılımlarının en yaygın
kullanılanlarında güvenlik açığı sorunları yoğun olarak yaşanmaktadır. Bu yazılım üreticileri
aynı zamanda hem dünya genelinde hem ülkemizde ileride özellikle güvenlik alanında sıkıntı
yaratabilecek düzeyde yayılmakta ve bu durum endişelere yol açmaktadır. Söz konusu
yazılımlar aynı zamanda lisanslı kullanım zorunluluğu ve yüksek maliyetleri nedeniyle de
kurum ve kuruluşlar için olumsuzluk içermektedirler. Başkanlığımız bu nedenlerden dolayı
Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını Üniversite çapında arttırmayı kararlaştırmıştır.
Öncelikle Merkezde bulunan sunucularımızda birkaç yıldır ağırlıklı olarak Linux işletim
sistemleri kullanımına başlanmıştır. Bu süreci devam ettirmeyi ve yaygınlaştırmayı
hedeflemekteyiz. Hedef gerçekleştiğinde Üniversite ve Devlet bütçesine katkı çok yüksek
boyutlarda olacaktır.
Hedef 2: Bir başka açık kaynaklı yazılım hedefimiz Açık Erişim Arşivi uygulamasıdır.
Bu yazılımı kodlamaya başlamış bulunmaktayız. Proje ile tüm ülke ve dünyaya ücretsiz açık
erişim hizmeti vermiş olacağız. Not: Sistem hizmete alınmıştır.
Hedef 3: Açık kaynaklı işletim sistemlerinde önemli bir hedefimiz de Türk işletim
sistemi olan PARDUS işletim sistemini tüm üniversitede çok yaygın kullanmaktır. Yazılım
sürekli geliştirilmekte olup kullanıcı kullanım kolaylığı açısından uygun düzeye geldiğinde
anılan işletim sistemine geçiş süreci hızlanacaktır.
Amaç 6: Başkanlık personelinin mesleki yeterlilik seminer ve eğitimlerine
katılımını sağlamak.
Hedef 1: Sürekli gelişen teknolojik, mesleki, sosyal ve çevre koşulları nedeniyle zaman
içerisinde hizmet açısından yetersiz duruma düşmemek amacıyla personelimizi amaca yönelik
seminer ve kurslara göndermek sürekli hedefimizdir.
Amaç 7: Sistem altyapısının güçlendirilmek.
Hedef 1: Sistem altyapısını güçlendirmek, kullanılan verilerin sağlıklı depolanması,
yedekleme işleminin sağlıklı yapılması ve iki kampüs arasında felaket senaryosuna hazırlıklı
olmak amacıyla 2017 yılında storage alımı yapılması.
Hedef 2: Batı Raman Kampüsü dış ortam ve binalarında merkezi kamera sisteminin
kurularak çalışanlarımız ve öğrencilerimizin güvenli bir ortamda bulunmalarına katkı
sağlamak.

