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İÜ BİDB STRATEJİK PLANI  

1. STRATEJİK MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ  

1.1. Stratejik Misyonumuz 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın misyonu; teknolojiyi yakından izleyerek, Üniversitemizin 

bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim, araştırmalara destek sağlamak ve 

Üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini eksiksiz olarak yerine 

getirmektir. 

1.2. Stratejik Vizyonumuz 

Üniversiteye kesintisiz ve en yüksek hızda erişim olanağı sağlayacak network ağını kurup, 

güncelleyip, bu hizmetin aksamadan yerine getirmenin yanı sıra, Dünyadaki bilişim 

teknolojilerini yakıdan izleyerek her zaman en üstün teknolojiyi Üniversitenin hizmetine 

sunmaktır. 

2. AMAÇLAR VE HEDEFLER 

2.1.  AMAÇLAR 

a. Üniversitemizin personel ve öğrencilerine yüksek kaliteli ağ hizmetlerinin sunulmasını 

sağlamak. 

b. İnternet ve Yerel Ağ servislerinin kalite çeşitliliğinin arttırılması. 

c. Üniversitemizin bilişim teknolojilerinden en yüksek faydayı sağlayabilmesi için 

bilişim hizmetleri eğitimleri alması sağlanarak kullanıcıların bilgi seviyesini arttırmak. 

d. Üniversitemizdeki bilgisayar kullanıcılarına yönelik teknik destek hizmetlerini 

sağlamak. 

e. Üniversitemizin Bilişim Politikalarını Oluşturmak. 

2.2. HEDEFLER 

Üniversitemizin personel ve öğrencilerine yüksek kaliteli ağ hizmetlerinin 

sunulmasını sağlamak. 

2.2.1. Yerel Ağ hizmetlerinin son kullanıcılara ulaştırılmasında 2012 yılı sonu itibarıyla 

%99 oranlarında erişilebilirlik zamanına erişmek. 

Kampüslerimiz içi ve arası ağ erişim kalitesinin ve sürekliliğinin sağlanması, binalarda 

bulunan kenar anahtarlama cihazlarının sağlıklı ve sürekli çalışırlığının temini, 

kullanıcılarımızın e-posta, WEB vb. sunuculara erişiminde en önemli unsurlardan biridir. 

Internet bağlantısının üniversitemiz dışında gelişen nedenlerden dolayı bozulması durumu 

yaşansa dahi kullanıcılarımız yerel servislere ulaşmada sıkıntı çekmemelidir. Bu nedenle 
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kampüs ağ omurgasının mümkün olan en yüksek oranlarda çalışır durumda tutulmasına özel 

bir önem verilecektir. 

2.2.2. Yerel Ağ servislerinin (WEB, E-Posta, FTP, vb.) son kullanıcılara ulaştırılmasında 

2012 yılı sonu itibarıyla %95 oranlarında erişilebilirlik zamanına erişmek. 

Bir önceki hedefte amaçlanan omurga bağlantısının sürekliliğinin sağlanması kadar, 

kullanıcılarımızın dairemizce verilen Internet temelli servislere erişimi de önemlidir. Bu 

servisler, dairemiz bünyesindeki sunucu bilgisayarlardan verilmekte, bunlar ise sürekli 

yazılım-donanım düzeyinde bakıma ve güncellemeye gereksinim duymaktadırlar. Diğer 

yandan bu sistemlerin elektrik sistemlerin de yedekli, korumalı ve farklı arıza olasılıklarına 

karşı önlemleri içerecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Ayrıca olabilecek her türlü veri 

kaybına karşı düzenli veri yedeklemelerinin yapılması da önemli bir işlemdir. Bu şartlar 

altında dairemiz zaman içinde aldığı önlemleri arttırıp yeni teknolojileri hayata geçirerek 

yukarıda öngörülen erişilebilirlik yüzdelerine ulaşmayı hedeflemektedir. 

2.2.3. ULAKNET ile üniversitemiz kampüsleri arasında sağlanan bağlantı hızımızın 

2012 yılı sonuna kadar %100 oranlarında artırımını sağlamak. 

Gerek üniversitemizde bulunan bilgisayar sayısının sürekli artması, gerekse gelişen iletişim 

teknolojilerinin daha yoğun veri transferlerine zorlaması Internet bağlantımız üzerinden akan 

trafiği hızla doyurmakta ve bu doyum sonrası tıkanıklıklar ve yavaşlamalar 

gözlemlenebilmektedir. Dairemiz, kullanıcılarımıza en azından ana servis sağlayıcımız 

ULAKNET’e kadar olan bağlanımız düzeyinde bir yetersizlik yaşatmamak üzere bu kuruluş 

ile ortak trafik analizleri yaparak gerekli hat artırımına gitmeyi hedeflemektedir. 

2.2.4. Kampüslerimizde kullanıcılarımıza kablosuz Internet ve Yerel Ağ erişimi 

hizmetinin, aktif kullanım alanlarının (açık alanlar, kafeteryalar, kütüphaneler, 

toplantı merkezleri ve yurtlar gibi kullanıcıların mobil bilgisayarları ile bulunduğu 

bölgeler) oranı cinsinden, 2012 yılı sonuna kadar %85 düzeyinde ulaştırılmasını 

sağlamak. 

Gelişen ve ucuzlayan telekomünikasyon teknolojileri sayesinde kablosuz Internet erişimi 

sağlayan mobil cihazlar daha çok insana ulaşmakta ve toplumsal olarak bu tür servislerin 

verilmesine yönelik talepler de artmaktadır. Dairemiz, mevcut ve gelecek standartları sürekli 

incelemekte, önümüzdeki yıllarda atıl kalmayacak en uygun kablosuz erişim altyapısının 

kurulması için araştırmalarını yapmaktadır. Hedef, mümkün olduğunca etkin, hızlı ve güvenli 

kullanılabilen, kullanıcıların yakın gelecekte oluşabilecek yüksek band genişlikli erişim 

gereksinimlerine yanıt verebilen bir altyapıyı en ekonomik yoldan kurmaktır. Örneğin; 

Bahçeköy Kampusunun tümünü kapsayacak bir kablosuz ağ projesinin 2012 yılı içerisinde 

tamamlanması hedeflenmektedir. 
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İnternet ve Yerel Ağ servislerinin kalite çeşitliliğinin arttırılması. 

2.2.5. Microsoft ile ortak live@edu projesini gerçekleştirmek. Bu proje ile öğrencilere ait 

yaklaşık hali hazırdaki 35.000 kullanıcı hesabının aktarılarak Microsoft sunucuları 

aracılığıyla yönetilmesi ve depolanması mümkün olacaktır.  Ayrıca tüm 

öğrencilere ait (80.000) hesap açılması hedeflenmektedir. Bu sayede bu iş için 

ayrılan mevcut sunucular ve sistem kaynakları etkin kullanılabilecektir. 

2.2.6. Active Directory projesi ile ağa dahil olan her bilgisayarın kullanıcı adı ve parola 

ile yönetilmesi sağlanacaktır. Bu sayede kullanıcıların yetkisiz işlem yapması 

önlenecek ve ağın daha etkin ve güvenli kullanımı sağlanacaktır. 

2.2.7. Kurum web sayfalarının portal yapısıyla standarda kavuşturulması ve yönetilmesi. 

Bu sayede tüm birimlerin web sayfalarının daha etkin kullanımı 

hedeflenmektedir.Oluşturulacak ağaç yapısıyla site yöneticilerinin yetkileri 

merkezi olarak kontrol edilebilecektir. 

2.2.8. Doküman yönetim sisteminin oluşturulması. 

2.2.9. Kurumsal otomasyon sisteminin hazırlanması. 

Üniversitemizin bilişim teknolojilerinden en yüksek faydayı sağlayabilmesi için bilişim 

hizmetleri eğitimleri alması sağlanarak kullanıcıların bilgi seviyesini arttırmak. 

2.2.10. Bilgi İşlem Dairesi mevcut personelinin her yıl % 10’ u faaliyet konuları ile ilgili 

eğitimi alması sağlanacaktır. 

Dairemiz, gerek son kullanıcılar için hizmet veren, gerekse hizmet içi amaçlarla çalışan 

personelini yetiştirmeye son derece özen göstermektedir. Teknik personel, üniversitemizin 

bilgi işlem faaliyetlerinin aksamadan 24 saat kesintisiz yürüyebilmesi için anahtar kişiler 

durumundadır. Bu kişilerin bilgi ve görgülerini arttırmak ve çalışma şevklerini en yüksek 

düzeyde tutmak amacıyla dairemiz, eğitim faaliyetlerine katılımı temin ve teşvik etmek için 

gereken gayreti göstermeyi hedeflemektedir.  

2.2.11. Kullanıcılarımıza yönelik her yıl en az 2 seminer düzenlenecektir. 

Personelimizle diyaloğun arttırılması, kullanıcıları bilinçlendirmede önemli bir rol 

oynayacaktır. Basılı materyal ile anlatılamayacak bir çok konuda seminerlerin düzenlenmesi, 

hem karşılıklı iletişimi güçlendirerek çalışma barışına olumlu katkılarda bulunacak, hem de 

personel ve öğrencilerin popüler teknolojik gelişmelerle ilgili bilgi edinmesinde katkıda 

bulunacaktır. Dairemiz bu amaçla organizasyonlar yapmayı planlamaktadır. 

2.2.12.  Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinin web sorumlularına her yıl en az 1 

kez olmak üzere portal yapısını etkin kullanımına yönelik seminerler 

düzenlenecektir. 
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Dairemizin insan kaynaklarının, her bölüm ve birime ayrı ayrı WEB hizmeti verebilmek için 

yetersiz kalacağı gerçeği göz önüne alındığında, birim ve bölümlere gerekli olduğunda ve 

olanaklar ölçüsünde eğitim hizmeti vermek, birim web sorumlusu ile işbirliğine gitmek 

hedefler arasındadır. 

2.2.13.  Başkanlığımızdan hizmet alan birim ve kişilere yönelik daire başkanlığımıza ait 

aylık e-bültenler hazırlanacak, böylece kullanıcıların  basit teknik sorunları kendi 

kendilerine çözebilmeleri ve bilgisayarlarını daha etkin, güvenli ve bilinçli 

kullanabilmeleri sağlanacaktır. 

Kampüslerin ağ iletişimini engelleyen büyük bazı sorunların arkasında kullanıcılardan 

kaynaklanan hatalar bulunmaktadır. Bunlar virüs vb. sorunlar olabildiği gibi, bilgi 

eksikliğinden kaynaklanan hatalı işletim biçimleri de olabilmektedir. Gözlemlerden yola 

çıkarak anlaşılmaktadır ki, kullanıcı kaynaklı birçok sorun, teknik personel yardımı 

olmaksızın basit önlemlerle kullanıcıların kendileri tarafından çözülebilir niteliktedir. Bu 

durumdan hareketle, özellikle teknik bilgileri yetersiz olan akademik ve idari personelimiz 

için basit ama etkin ve pratik yöntemlerin gösterildiği, uyarıların yapıldığı, çözüm 

yöntemlerinin anlatıldığı e-bülten hazırlanıp aylık olarak e-posta aracılığı ile dağıtılması 

büyük yararlar sağlayabilecektir. 

Üniversitemizdeki bilgisayar kullanıcılarına yönelik teknik destek hizmetlerini 

sağlamak. 

2.2.14.  Kullanıcıların bilgisayarlarında kullandıkları işletim sistemi ve ofis gibi temel 

yazılımların lisans anlaşmalarının her yıl yenilenmesi. 

Her yıl alınan yeni bilgisayarların lisanslarının birimimiz tarafından güncellenmesi. 

2.2.15.  Kampüslerdeki akademik ve idari kullanıcıların bilgisayar ve iletişim ile ilgili tüm 

sorunlarına %95 oranında çözüm sağlanacaktır. 

Dairemiz, son kullanıcıların sorunları ve istekleri için ilk etapta başvurabilecekleri bir hizmet 

birimidir. Bu nedenle, tüm kampüslerden gelen yoğun talebin sağlıklı ve hızlı olarak 

karşılanabilmesi gerekmektedir. Kullanıcılarla iletişimde en kolay aracın telefon olduğu 

düşünülerek, dairemiz yeterince hat kapasitesi olan bir “telefon ile çağrı merkezi” oluşturmayı 

hedeflemektedir. 

Üniversitemizin Bilişim Politikalarını Oluşturmak. 

2.2.16.  Üniversitemizin donanım, yazılım, iletişim ve ağ kullanımı konularında kural ve 

politikaları belirleyip bir dokümanla tüm kullanıcılara duyurmak. 
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Çağın en önemli unsurlarından biri haline gelen bilgi ve iletişim konularında üniversitemizin 

mevcut duruma ve geleceğe yönelik politikalar oluşturması çok önemlidir. Dairemiz bu 

konuda, hem kendi içinde hem de gerekli gördüğü bölüm ve birimlerle toplantılar yaparak 

bilişim politikaları oluşturmayı, bunları dökümante etmeyi hedeflemektedir. 

3. STRATEJİK GÖSTERGELER 

Daire Başkanlığımızın hazırlamış olduğu 2011-2012 Dönemi stratejik planında yer alan 

stratejik hedeflere ilişkin başarı ölçütlerinin değerlendirilmesine yarayacak, amaçlar, ölçme 

biçimleri, veri kaynakları, ölçüm zamanları ile ölçümün başlayacağı tarihleri içeren bilgiler 

aşağıda ayrı başlıklar altında sunulmuştur. 

 

Stratejik Gösterge 1 (Stratejik Hedef 2.2.1.) : Yerel Ağ hizmetlerinin son kullanıcılara 

ulaştırılmasında 2012 yılı sonu itibarıyla %99 oranlarında erişilebilirlik zamanına erişmek. 

Amaç  Bu hedefin temel amacı kullanıcılarımızın 

yerel servislere ulaşımında ana bileşen olan ana 

omurga ile kenar anahtarlarının sürekliliğinin 

sağlanmasıdır.  

Ölçme Şekli  Bu hedefin sağlanma koşullarının 

ölçülebilmesi için:  

Ana omurganın çalışmadığı sürelerin tespiti ve 

3. seviye kenar anahtarlarının kayıtları 

incelenerek, çalışmadığı sürelerin tespiti 

yapılacaktır. Elde edilen çalışmama süreleri 

toplam ölçüm aralığına oranlanarak çalışmama 

süresi oranı elde edilecek ve bu rakam 100’den 

çıkarılarak toplam hizmet oranı elde 

edilecektir.  

Eski Veriler  Eski veriler mevcut değildir.  

Ölçüm Zamanı  1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012  

Ölçümlerin başlayacağı tarih  1 Ocak 2012  
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Stratejik Gösterge 2 (Stratejik Hedef 2.2.2) : Yerel Ağ servislerinin (WEB, E-Posta, FTP, 

vb.) son kullanıcılara ulaştırılmasında 2012 yılı sonu itibarıyla %95 oranlarında erişilebilirlik 

zamanına erişmek. 

Amaç  Bu hedefte kullanıcılarımıza Dairemizce 

verilen yerel ağ temelli servislere erişimini 

sağlamak ana amaçtır.  

Ölçme Şekli  Bu hedefin sağlanma koşullarının ölçülebilmesi 

için Dairemiz bünyesindeki sunucuların hizmet 

verme sürelerinin tespit edilmesi 

gerekmektedir. Bu tespitler ilgili sunucuların 

logları kullanılarak yapılacaktır.  

Elde edilen çalışmama süreleri toplam ölçüm 

aralığına oranlanarak çalışmama süresi oranı 

elde edilecek ve bu rakam 100’den çıkarılarak 

toplam hizmet oranı elde edilecektir.  

Eski Veriler  Eski veriler mevcut değildir.  

Ölçüm Zamanı  1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012  

Stratejik Gösterge 3 (Stratejik Hedef 2.2.3) : ULAKNET ile üniversitemiz kampüsleri 

arasında sağlanan bağlantı hızımızın 2012 yılı sonuna kadar %100 oranlarında artırımını 

sağlamak. 

Amaç  Bu hedefte kullanıcılarımıza Dairemizce 

verilen Internet erişim hizmetinin mümkün 

olduğunca yüksek bant genişliğinde 

sağlanması temel amaçtır.  

Ölçme Şekli  Bu hedefin sağlanma koşullarının 

ölçülebilmesi mevcut yönlendiricilerimiz ile 

servis sağlayıcılar arasındaki hattın bant 

genişliğinin belirlenen hedefe ulaşıp 

ulaşmadığı tespit edilecektir. Mevcut hat 

kapasitemiz Beyazıt – Ulaknet 300 Mbps, İTF 

– Ulaknet arası ise 170 Mbps olmak üzere 

toplam 470 Mbps’dir.  

Eski Veriler  2010 yılı başından itibaren 300 Mbps  

Ölçüm Zamanı  31 Aralık 2012  
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Stratejik Gösterge 4 (Stratejik Hedef 2.2.4): Kampüslerimizde kullanıcılarımıza kablosuz 

Internet ve Yerel Ağ erişimi hizmetinin, aktif kullanım alanlarının (açık alanlar, kafeteryalar, 

kütüphaneler, toplantı merkezleri ve yurtlar gibi kullanıcıların mobil bilgisayarları ile 

bulunduğu bölgeler) oranı cinsinden, 2012 yılı sonuna kadar %85 düzeyinde ulaştırılmasını 

sağlamak. 

Amaç  Bu hedefte temel amaç mümkün olduğunca 

etkin, hızlı ve güvenli kullanılabilen, 

kullanıcıların yakın gelecekte oluşabilecek 

yüksek bant genişlikli erişim gereksinimlerine 

yanıt verebilen bir altyapıyı en ekonomik 

yoldan kurmaktır.  

Ölçme Şekli  Bu hedefin sağlanma koşullarının 

ölçülebilmesi mevcut kablosuz internet erişim 

alanlarının tespiti ve hedef sonunda kablosuz 

erişim sağlanan alanların miktarının 

belirlenmesi şeklinde yapılacaktır.  

Mevcut 240 adet kablosuz internet erişim 

noktasının kapsama alanları tayin edilecek, 

bundan sonraki süreçte eklenecek erişim 

cihazlarının kapsadığı alanların toplamı tespit 

edilecektir.  

Eski Veriler  Mevcut  

Ölçüm Zamanı  1 Ocak 2009-31 Aralık 2011/1 Ocak 2012 – 

31 Aralık 2012  

Ölçümlerin başlayacağı tarih  1 Temmuz 2012  
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Stratejik Gösterge 5 (Stratejik Hedef 2.2.5): Microsoft ile ortak live@edu projesini 

gerçekleştirmek. 

Amaç  Bu proje ile öğrencilere ait hali hazırdaki 

yaklaşık 35.000 kullanıcı hesabının aktarılarak 

Microsoft sunucuları aracılığıyla yönetilmesi 

ve depolanması mümkün olacaktır.  Ayrıca 

tüm öğrencilere ait (80.000) hesap açılması 

hedeflenmektedir. Bu sayede bu iş için ayrılan 

mevcut sunucular ve sistem kaynakları etkin 

kullanılabilecektir. 

Ölçme Şekli   Kullanılmakta olan öğrenci e-posta 

sunucusundaki açılan hesap miktarı (35.000). 

Toplam öğrenci adedi ise öğrenci otomasyon 

sisteminden elde edilecektir. 

Eski Veriler  Mevcut  

Ölçüm Zamanı  1 Ocak 2009-31 Aralık 2011/1 Ocak 2012 – 

31 Aralık 2012  

Ölçümlerin başlayacağı tarih  1 Temmuz 2012  

Stratejik Gösterge 6 (Stratejik Hedef 2.2.6): Active Directory projesi ile ağa dahil olan her 

bilgisayarın kullanıcı adı ve parola ile yönetilmesi sağlanacaktır. 

Amaç  Active Directory projesi ile ağa dahil olan her 

bilgisayarın kullanıcı adı ve parola ile 

yönetilmesi sağlanacaktır. Bu sayede 

kullanıcıların yetkisiz işlem yapması 

önlenecek ve ağın daha etkin ve güvenli 

kullanımı sağlanacaktır. 

Ölçme Şekli   Oluşturulacak Domain Controller ile ağaç 

yapısı gerçekleştirilecektir. Active Directory 

ile tüm personele ait kullanıcı adı, parolalar ve 

yetkiler tanımlanacaktır. 

Eski Veriler  Mevcut değil. 

Ölçüm Zamanı  1 Şubat 2012 – 31 Aralık 2012  

Ölçümlerin başlayacağı tarih  1 Temmuz 2012  
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Stratejik Gösterge 7 (Stratejik Hedef 2.2.7): Kurum web sayfalarının portal yapısıyla 

standarda kavuşturulması ve yönetilmesi. 

Amaç  Bu sayede tüm birimlerin web sayfalarının 

daha etkin kullanımı hedeflenmektedir. 

Oluşturulacak ağaç yapısıyla site 

yöneticilerinin yetkileri merkezi olarak kontrol 

edilebilecektir. 

Ölçme Şekli   Tüm birimlerin web sayfaları ve bu 

sayfalarının sorumluları belirlenecektir.  

Eski Veriler  Mevcut değil. 

Ölçüm Zamanı  1 Şubat 2012 – 31 Aralık 2012  

Ölçümlerin başlayacağı tarih  1 Temmuz 2012  

Stratejik Gösterge 8 (Stratejik Hedef 2.2.8): Doküman yönetim sisteminin oluşturulması. 

Stratejik Gösterge 9 (Stratejik Hedef 2.2.9):Kurumsal otomasyon sisteminin hazırlanması. 

Stratejik Gösterge 10 (Stratejik Hedef 2.2.10): Bilgi İşlem Dairesi mevcut personelinin her 

yıl % 10’ u faaliyet konuları ile ilgili eğitimi alması sağlanacaktır. 

Amaç  Teknik personelin bilgi ve görgülerini 

arttırmak ve çalışma şevklerini en yüksek 

düzeyde tutmak amacıyla dairemiz, eğitim 

faaliyetlerine katılımı temin ve teşvik etmek 

için gereken gayreti göstermeyi 

hedeflemektedir. 

Ölçme Şekli  Mevcut Teknik Personelin sahip oldukları 

eğitimlerin dökümleri çıkarılacaktır. Daha 

sonra ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimler 

verilecektir. Buradaki ölçüm şekli konusunda 

eğitim alan personelin sayısı ve bu personelin 

toplam personele oranıdır. 

Eski Veriler  Mevcut 

Ölçüm Zamanı  1 Şubat 2012 – 31 Aralık 2012  

Ölçümlerin başlayacağı tarih  1 Temmuz 2012  
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Stratejik Gösterge 11 (Stratejik Hedef 2.2.11): Kullanıcılarımıza yönelik her yıl en az 2 

seminer düzenlenecektir. 

Amaç  Dairemiz tarafından kullanıcıların 

bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim amaçlı 

organizasyonların yapılması bu hedefin 

amacını oluşturmaktadır.  

Ölçme Şekli  Buradaki ölçüm şekli yapılacak olan eğitim 

organizasyonunun sayısıdır. Ayrıca yapılacak 

organizasyonlar sırasında anketler 

düzenlenecek ve sonuçları da 

değerlendirilecektir.  

Eski Veriler  Mevcut değil  

Ölçüm Zamanı  1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 

Ölçümlerin başlayacağı tarih  1 Şubat 2012  

Stratejik Gösterge 12 (Stratejik Hedef 2.2.12): Üniversitemizin akademik ve idari 

birimlerinin web sorumlularına her yıl en az 1 kez olmak üzere portal yapısını etkin 

kullanımına yönelik seminerler düzenlenecektir. 

Amaç  Dairemizin insan kaynaklarının, her bölüm ve 

birime ayrı ayrı WEB hizmeti verebilmek için 

yetersiz kalacağı gerçeği göz önüne 

alındığında, birim ve bölümlere gerekli 

olduğunda ve olanaklar ölçüsünde eğitim 

hizmeti vermek, birim web sorumlusu ile 

işbirliğine gitmek hedefler arasındadır. 

Ölçme Şekli  Buradaki ölçüm şekli yapılacak olan 

seminerlerin ve katılacak personelin sayısıdır. 

Ayrıca yapılacak seminerler sırasında anketler 

düzenlenecek ve sonuçları da 

değerlendirilecektir. 

Eski Veriler  Mevcut değil  

Ölçüm Zamanı  1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 

Ölçümlerin başlayacağı tarih  1 Şubat 2012  
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Stratejik Gösterge 13 (Stratejik Hedef 2.2.13): Başkanlığımızdan hizmet alan birim ve 

kişilere yönelik daire başkanlığımıza ait aylık e-bültenler hazırlanacaktır. 

Amaç  Böylece kullanıcıların  basit teknik sorunları 

kendi kendilerine çözebilmeleri ve 

bilgisayarlarını daha etkin, güvenli ve bilinçli 

kullanabilmeleri sağlanacaktır. 

Ölçme Şekli  Buradaki ölçüm şekli hazırlanacak olan e-

bülten adedidir. 

Eski Veriler  Mevcut değil  

Ölçüm Zamanı  1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 

Ölçümlerin başlayacağı tarih  1 Şubat 2012  

 

Stratejik Gösterge 14 (Stratejik Hedef 2.2.15): Kampüslerdeki akademik ve idari 

kullanıcıların bilgisayar ve iletişim ile ilgili tüm sorunlarına %95 oranında çözüm 

sağlanacaktır. 

Amaç  Çağrı merkezinin kurulup, birçok soruna 

telefonla çözüm sağlanması hedeflenmektedir.  

Ölçme Şekli  Buradaki ölçüm şekli telefonla yapılan başvuru 

sayısı ve bunların kaç tanesinin telefon 

yardımıyla çözüme ulaştırıldığı.  

Eski Veriler  Mevcut değil  

Ölçüm Zamanı  1 Ocak 2012-31 Aralık 2012  

Ölçümlerin başlayacağı tarih  1 Şubat 2012 
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Stratejik Gösterge 15(Stratejik Hedef 2.2.16):Üniversitemizin donanım, yazılım, iletişim 

ve ağ kullanımı konularında kural ve politikaları belirleyip bir dokümanla tüm kullanıcılara 

duyurmak. 

Amaç  Dairemiz, bilişim hizmetlerinin sorunsuz 

yürütülebilmesi için bilişim politikalarını 

tespit etmeyi ve bunu raporlayarak 

kullanıcılara duyurmayı hedeflemektedir.  

Ölçme Şekli  Buradaki ölçüm şekli hazırlanan politika ve 

prosedürlerdir. 

Eski Veriler  Mevcut değil  

Ölçüm Zamanı  1 Ocak 2012-31 Aralık 2012  

Ölçümlerin başlayacağı tarih  1 Şubat 2012  

 

 


