
 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÖZEL HEDEFLER LİSTESİ 

 

A. Kısa Vadeli  

 

 Üniversitemiz idari ve akademik birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar 

yazılımlarının güncel tutulması, 

 Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi’ nin oluşturulması 

 Kampüs genelinde kötü amaçlı yazılımların (virüs, trojen, solucan, turuva atı 

vb. ) bulaşmış olduğu bilgisayarların tespit edilerek müdahale edilmesi, 

 Diğer birimlerde görevlendirilen bilgi işlem sorumlularının donanım seviyeleri 

ve katılımlarının artırılarak kullanıcı sorunlarını daha hızlı çözülmesini 

sağlamak, 

 İnternet altyapımızın güvenlik anlamında bilişim dünyası standartlarına 

kavuşturulması için Firewall alımının gerçekleştirilmesi 

 Windows lisanslarının temin edilerek kurumumuzda lisanslı kullanımın 

sağlanması, 

 Teknik servis atölyesinin hizmete geçirilmesi 

 

 

B. Orta Vadeli 

 

 Yapılan tüm iş ve işlemlerde fiziki mekân, donanım vb. kaynakların verimli ve 

optimum kullanımının sağlanması, 

 Datacenter ile eş zamanlı çalışacak yeni nesil Mikro Veri Merkezi ile Felaket 

Kurtarma Merkezi kurulması,  

 Bilişim güvenliği ile ilgili kullanıcı politikası ve bilgi güvenliği politikası 

hazırlamak, 

 Üniversitede kullanılan bilişim sistemlerinin tespit ve geliştirilmesindeki katkı 

payımızın artırılması,  

 Hizmetlerimizden yararlanan kullanıcıların servislerimizden yararlanma 

oranının üst düzeye çıkarılması, 

 Başkanlık personelinin mesleki yeterlilik seminer ve eğitimlerine katılımının 

sağlanması, 

 Sürekli gelişen teknolojik, mesleki, sosyal ve çevre koşulları nedeniyle zaman 

içerisinde hizmet açısından yetersiz duruma düşmemek amacıyla 

personelimizin amaca yönelik seminer ve kurslara gönderilmesi. 

 Kurumumuzu dış dünyaya daha iyi yansıtacak bir web sitenin geliştirilmesi. 

 

 

C. Uzun Vadeli 

 

 Üniversitemiz veri merkezinin (sistem odası) tüm donanım ve yazılımlarıyla 

güncel ve en üst seviyede kesintisiz hizmette tutulması, 

 Kişisel Bilişim Güvenliği, Korunma Yöntemleri, TCK’ nın Bilişim Güvenliği 

Yasaları ve Sorumluluklarımız, Kötü Amaçlı Yazılımlar ve Korunma 

Yöntemleri” konularında yaşanan gelişmelerin takip edilerek kurumumuza 

uygulanması, 

 Üniversitemiz tüm birimlerinde sunulan WEB hizmetinin kalitesini sürekli 

arttırmak, 

 Mevcut hizmetlerimizin, kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına ve teknolojik 

gelişmelere göre iyileştirilmesi,  

 Açık kaynak kodlu yazılım kullanımının yaygınlaştırılması, 

 Hazırlık çalışmaları sonrası üniversitemizin eduroam ağına dahil edilmesi,  

 Üniversitemizde bilimsel alanda yapılan çalışmalara bilgi işlem altyapımızla 

destek olunabilmesi 

 Yerli işletim sistemi kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması. 

 

 


