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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Ülkelerin bilim politikalarını üreten ve belirleyen üniversiteler, tüm bilimsel
çalışmaların odağında bulunmasından dolayı bilişim teknolojilerinin en çok kullanıldığı ve
üretildiği merkezler konumundadırlar. Bilişim teknolojileri üniversitelerde, öğrencilerin,
eğitimcilerin, araştırmacıların, yöneticilerin ve idari mekanizmanın kullanımına sunulmuş,
onların işlevselliklerini ve verimliliklerini arttıracak araçlardır. Bilgisayar teknolojisinin
getirdiği çağdaş imkânlardan yararlanmak amacıyla yeni teknolojileri takip ederek, üniversite
personelimizin kullanımına sunarak araştırmacılara, öğrencilere, personele, eğitim öğretim ve
yönetim birimlerine, bilişim teknolojileri desteğini sunmayı görev bilir.
Bu görev kapsamında, Daire Başkanlığımız, üniversite birimlerinin ve çalışanlarının
beklentilerine azami ölçüde cevap verebilecek hizmetleri, en ekonomik şartlarda, güvenilir,
kaliteli ve sürekli bir hizmet anlayışı ile üretmeyi, hedef olarak belirlemiştir. Bu hedefe ulaşmak
için Daire Başkanlığı’nın çalışma yapısı ve sistemi gözden geçirilmiş, kaliteli ve güvenilir bir
hizmet için, çalışanları eğiterek motive etmeyi, moral vermeyi, zamanı iyi kullanmayı, organize
etmeyi, geleceği görmeyi, misyon ve vizyonu, hedef ve değerleri planlayan yöntemler
belirlenmiştir. Dairemiz bu planı gerektiğinde revize ederek kararlılıkla uygulama ve
Üniversitemizin de desteğiyle vizyonuna ulaşma azmindedir.
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; mevzuat olarak 17/6/1982 tarih ve 2680
sayılı kanun, 7/10/1983 tarih ve 124 sayılı “Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim
Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen;
“Madde
34–Bilgi
İşlem
Daire
Başkanlığının
görevleri
şunlardır:
a)Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek
olmak,
b) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.”
Görevlerini ve Üniversitemiz üst yönetiminin vereceği ilgili diğer görev ve işleri bir yıllık
planlama takvimi oluşturarak verimli bir şekilde yerine getirmek durumundadır. 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı
bir yönetimin gereklik iliği, kaynakların etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi
ihtiyacı söz konusu olmuştur. Bunun gereği olarak 2016 yılı için tasarlanarak planlanan ve
uygulanan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2016 yılı faaliyet raporunu;
Saygılarımla arz ederim.

Öğr. Gör. Gökhan DOĞAN
Bilgi İşlem Daire Başkan V.

I- GENEL BİLGİLER
A. Misyon ve Vizyon
Misyon
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak Kırklareli Üniversitesi bünyesinde en etkin şekilde
bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, düzenleme ve yaygınlaştırma
görevlerini yerine getirmektir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda
Kırklareli Üniversitemizin teknolojik alt yapısını dünya standartlarına ulaştırmak.
Bu hizmetlerimizde kriterlerimiz teknoloji, verimlilik, sürdürülebilirlik ve etkinliktir.
Vizyon
Gerek alt yapı, gerekse yönetim ve kullanım açısından ülkemizdeki Üniversiteler ve köklü
kurumlar arasında en ön sıralarda kalıcı olarak yer almak; kalite, güven ve teknoloji olarak
saygın ve önder kabul edilenler arasında yer almaktır.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Başkanlığımız, üniversitenin bilgisayar, ağ ve iletişim hizmetlerini yürüten idari faaliyet
birimidir.
Başkanlık en güncel teknolojileri takip ederek tüm personel ve öğrencilerimize eğitim ve
akademik çalışmalarında optimum yarar sağlayacak şekilde planlanan hizmetleri sunmakla
yükümlüdür. Tüm kullanıcılarına e-posta, web, sunucu, yazılım, teknik servis ve ofis hizmetleri
sunmaktadır.
Verilen hizmetlerin kalite ve verimini arttırmak amacıyla yürütülen ve geliştirmeye çalışılan
faaliyetlerimiz ana hatları ile şunlardır
 Bilgisayarların kurulum ve sağlıklı çalışmalarını temin etme
 Bilgisayar ağının sağlıklı ve tehlikelerden korunmuş biçimde düzenlenerek hizmete
sunulması
 Akademik ve idari işlemlerde yazılımlar aracılığı ve teknolojik aygıtlardan
yararlanarak verimli hizmet sunumu
 Üniversitemizin web sayfa tasarımları ve e-posta işlemlerini sağlıklı ve kesintisiz
yürütmek
 Arızalı cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahaleyi yapacak teknik desteği sağlamak
 Üniversite işleyişi ile karar verme mekanizmalarına şeffaflık ve hız kazandırmak
 Üniversitenin hizmetlerini daha iyi yürütebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan teknolojik
bilişim ürünlerinin toplu alımları
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C. Birime İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
1.1- Hizmet Alanları
1.1.1 İdari Personel Hizmet Alanları
Sayısı
(Adet)

Alanı
(m2)

Kullanan
Sayısı

Daire Başkanı Odası

1

40

1

Çalışma Odası

5

100

9

Sistem Odası

1

30

-

Toplam

7

170

10

2- Örgüt Yapısı
Başkanlığımız
 Yazılım ve Web Yönetim Grubu
 Ağ ve Sistem Yönetim Grubu
 Teknik ve İdari Destek Grubu

Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı

Yazılım ve Web
Yönetim Grubu

Ağ ve Sistem
Yöetim Grubu

Teknik ve İdari
Destek Grubu

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1- Yazılımlar
Üniversitemizde başkanlığımız tarafından geliştirilen tüm web siteleri, personel web siteleri
ve bu sitelerin kontrolünün sağlandığı bilgi yönetim sistemi (BYS), BYS içerisinde bütünleşik
bulunan destek talep sistemi, lisansüstü başvuru sistemi (KLUBSİS), e-posta işlemleri sistemi
(KLUPOSTA), misafirler için kablosuz internet hizmeti sağlayan KLUZİYARET sistemi,
5

doğrudan temin takip sistemi, yabancı uyruklu öğrenci başvuru sistemi, elektronik posta sistemi
ve erasmus programları kullanılmaktadır.

3.2- Bilgisayarlar
Masa üstü bilgisayar sayısı: 6 Adet
Taşınabilir bilgisayar sayısı:5 Adet
Cinsi

İdari
Amaçlı
(Adet)

Eğitim
Amaçlı
(Adet)

Sunucu

13

Omurga Anahtar

2

Access Point

75

Sanallaştırma
Sistemi

2

VPN Cihazı

1

Güvenlik Duvarı

3

Router

3

Disk Tabanlı
Yedekleme Ünitesi

1

Veri Depolama
Replikasyonu
Omurga ve
Ethernet Anahtar
32u ve 42u
kabinetler
24, 48 portlu, kenar
ve omurga
Switch’ler
Thin Client (İnce
İstemci)

Araştırma
Amaçlı
(Adet)

İşlevi

Herhangi bir ağ üzerinde bir
programı veya bir bilgiyi
farklı kullanıcılara ve
sistemlere paylaştırır ve
dağıtır
Sistem odasında
sunucuların ve cihazların
toplandığı swichtir
Birden fazla bilgisayarı
kablosuz olarak birbirine
bağlar veya internet
bağlantılarını sağlar
Sanal sunucu açmaya yarar
Düğümler arasındaki
bağlantının büyük bir
networkteki açık bağlantıya
yada sanal devreye fiziksel
bir bağlantı yapılmadan
bağlantı yapılmasını sağlar
İnternetten gelen bilgileri
denetler ve ardından bunları
engeller veya geçişine izin
verir
Farklı networkler arasında
IP/IPX gibi paketleri
yönlendirmeye yarar

4
3
15
87

12
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Kesintisiz Güç
Kaynakları
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4- İnsan Kaynakları
Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız 1 Daire Başkanı, 1 Bilgisayar Mühendisi, 1 Programcı,
2 Uzman, 1 Tekniker, 2 Teknisyen, 1 Bilgisayar İşletmeni, olmak üzere toplam 9 personelden
oluşmaktadır.

4.1 İdari Personel
İdari Personel(Kadroların Doluluk Oranına Göre)
Boş

Dolu
Genel İdari
Hizmetler
Teknik Hizmetleri
Sınıfı
Eğitim ve Öğretim
Hizmetleri sınıfı
Sözleşmeli
Toplam

Toplam

1

1

6

6

3

3

10

10

4.2- İdari Personelin Eğitim Durumu
İdari Personelin Eğitim Durumu
İlköğretim

Ön Lisans
2
%20

Lise

Kişi Sayısı
Yüzde

Lisans
5
%50

Y.L. ve Dokt.
3
%30

4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri
İdari Personelin Hizmet Süresi

Kişi Sayısı
Yüzde

1 – 3 Yıl

4 – 6 Yıl

7 – 10 Yıl

1
%10

3
%40

4
%10

11 – 15
Yıl

16 – 20 Yıl

21 - Üzeri

1
%10

1
%10

4.9- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
26-30 Yaş

31-35 Yaş

36-40 Yaş

41-50 Yaş

Kişi
Sayısı

1

4

3

2

Yüzde

%10

40

%30

%20

21-25 Yaş
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51- Üzeri

5- Sunulan Hizmetler
5.1-İdari Hizmetler

Yazılım ve Web Yönetim Grubu
Üniversitenin web sitesinin tasarımı ve hazırlanması, tüm idari ve akademik birimlerinin web
sitelerinin organizasyon ve kontrolü, yeni web site tasarımları yapılması, üniversitedeki sosyal
faaliyetlerin ve gelişmelerin internet aracılığıyla duyurulması, akademik ve idari web sitelerine
teknik desteğin sağlanması. Üniversitemize ait web projelerinin analizi, tasarımı ve kodlanması,
ihtiyaç analizlerinin yapılarak üniversite ve birimlerin yazılım projelerinin hazırlanması.
Ağ ve Sistem Yönetim Grubu
Ağ ve Sistem Yönetim Grubu, üniversitemizin ağ altyapısının kurulmasını, işletilmesini,
mevcut ağ sisteminin yönetimini, denetimini yapar ve ağın geleceği ile ilgili projeler üretir.
Yapısal kablolama, yerel ağ kurulumu mevcut ağın yönetimi, denetimi ve ağın geleceği ile ilgili
projeler üretir, kullanıcılara internet imkânı verilmesi için gerekli altyapı, donanım, yazılım ve
bilgi desteği sağlar. Başkanlığımızın ev sahipliği yaptığı tüm sunucu bilgisayarları ve temel
internet servislerini (DNS, FTP, WEB, E-POSTA, WEBMAIL, PROXY, vb.) işletir, günceller
ve yedeklemesini yapar. Sunucu bilgisayarlar üzerinde çalışan veri tabanı, programlama dili
derleyici gibi yazılımların ihtiyaç, tespit, kurulum ve yönetimini yapar.
Teknik ve İdari Destek Grubu
Üniversitemizde mevcut bilgisayarlarda ve bunlara bağlı diğer çevre birimlerinde meydana
gelen donanımsal veya yazılım sal arızaların tespiti ve giderilmesi, işletim sistemi kurulumu,
güncelleme, virüs kaynaklı arızaların giderilmesi, basit kablolama, ağ iletişiminde kaynaklanan
arızaların giderilmesi, gerekli durumlarda kullanıcılara teknik danışmanlık hizmetlerinin
verilmesidir. Başkanlık biriminin ihtiyacı olan yazışma ve raporlamaların hazırlanması,
şartnamelerin hazırlanması, web ve e-posta hizmetleri için ofis destek ve yardım işlemleri
sürdürmekle görevlidir.
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II- AMAÇ ve HEDEFLER
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri
Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler

Üniversitemiz bilgi işlem sistemini
işletmeyi, öğrenci ve personelimize eğitim ve
araştırmaları konusunda sürekli artan kalitede
hizmet sunarak üniversite kalitesinin artmasına
katkıda bulunmak.

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.
Hedef-2
Başkanlığımız gelişen teknolojiye uygun
olarak hizmet sunumu konusunda sürekli
olarak uygun hizmet ve çevre koşulları
sağlamaya yönelik donanım ve yazılım
temini yoluna gidecektir.
Hedef-3
Üniversitemiz personel ve öğrencilerine
daha etkin hizmet sunmak amacına yönelik
hedeflerimizden biri de kablosuz ağ
kullanımını arttırmaktır.
Hedef-4
Gelişen teknolojiye paralel olarak bilgi
teknolojileri kullanımını arttırmak ve
farkındalık yaratmak

Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını Hedef-1
yaygınlaştırmak ve bilişim alanında eğitim Kullanıcıları açık kaynak kodlu
desteği sağlamak.
programlar hakkında bilgi sahibi yapmak,
talep halinde ise lisanslı yazılım ve
uygulamalar yerine kullanıcılara açık
kaynak kodlu programları tavsiye etmektir.
Hedef-2
Bilgi işlem personelinin kendi alanında
yılda en az bir kez mesleki açıdan gelişim
ve daha üst seviyeye ilerleme eğitimlerine
katılımını sağlamak ilk hedefimizdir.
Hedef-3
Her yıl sürekli hizmet içi eğitimler vermek
suretiyle özellikle ofis yazışmaları ve web
tasarım konusunda deneyimli ve bilgili
idari personel sayısını arttırmak önemli bir
hedefimizdir.
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
B- Performans Bilgileri
Üniversitemiz Web Sitesi
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2015 Yılında Geçilen Yeni Tasarımlı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Sitesi
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1-Yazılım Çalışmalarımız
KLÜ Personel Web Sitesi: Başkanlığımız tarafından geliştirilen ve personelimizin
kendilerini tanıtmalarına olanak sağlayan uygulamadır. 2014 yılından itibaren hizmet
vermekte olan ve BYS sistemiyle bütünleşik halde olan bu sisteme, bugüne kadar 800’ü
aşkın personel kaydolmuştur. Sistem, ortaya çıkan küçük ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmış
olan güncellemeler dışında büyük çaplı güncelleme ihtiyacı duymaksızın, kullanıma
açıldığı tarihten itibaren istikrarlı çalışmasını sürdürmektedir.
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KLUBSİS: Başkanlığımız tarafından 2013 yılında geliştirilen bu uygulamayla lisansüstü
eğitim başvuruları internet üzerinden alınabilmektedir. Enstitülerin istekleri doğrultusunda
güncellenmesine devam edilen bu sisteme bugüne kadar toplamda 4.300’ü aşkın öğrenci
başvuru yapmak amacıyla kaydolmuştur. Sistem, 3 enstitü ve bu enstitülerde okutulan 19
anabilim dalını içinde barındırmaktadır. İhtiyaç durumuna göre ilgili anabilim dalları
üzerinden ilan açılabilmektedir.

KLUPOSTA: Mail sunucumuzun değişmesinin ve gittikçe artan öğrenci ve personel sayımızın
getirdiği bir gereklilik olarak ortaya çıkan kişisel e-posta ihtiyacını karşılamak amacıyla
bünyemizce “KLUPOSTA” sistemi geliştirilmiştir. Bu uygulama sayesinde artık hem
öğrencilerimiz hem de personelimiz bağlı oldukları birimlerde(Enstitü, Fakülte, Yüksekokul,
M. Yüksekokulu, Daire Başkanlıkları) yetkilendirilen kişiler sayesinde bireysel e posta adresine
sahip olabilmektedirler. Bununla birlikte birimlerdeki yetkili kişilerle iletişim kurmaya gerek
kalmadan unuttukları şifrelerini güvenliği yüksek tutulan bu yazılım sayesinde rahatlıkla
yapabilmektedirler. Geçtiğimiz dönem içerisinde güvenlik geliştirmesi ve daha istikrarlı
çalışması amacıyla çeşitli güncellemeler yapılan sistemde, sadece yetkililer tarafından 2013
yılından bugüne kadar yılda ortalama 6.000’e yakın işlem gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama
yalnız başına çalışmaktan ziyade birbirinden farklı 4 farklı sistemle bütünleşik halde
çalışmaktadır. Bütünleşik çalışılan bu 4 sistem aşağıda listelenmiştir:





Personel Otomasyonu
Öğrenci Otomasyonu
Personel E-Posta Sunucusu
Öğrenci E-Posta Sunucusu
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KLUZİYARET: Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde üniversitemizi ziyarete gelen
misafirlerimizin yerleşkeler içerisinde geçirdikleri süre zarfında kablosuz internet
ağımızdan faydalanabilmeleri için başkanlığımız tarafından geliştirilen uygulamadır.
Sistem, istikrarlı bir şekilde çalışmasına devam etmekte olup güncellenme ihtiyacı henüz
ortaya çıkmamıştır.

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ: Kırklareli Üniversitesi (KLU) kullanıcılarının web
üzerinden sunulan servisleri (KLU Personel Web Sistemi ve KLU Web Sistemi, Destek
Talep Sistemi) kontrol etmeleri için kullanılan ve 2014 yılında hizmete açılmış bir sistemdir.
Farklı sistemlerin tek noktadan kontrolüne olanak sağlamaktadır. Şuanda 5 ayrı sistemin
barındırıldığı bu sisteme daha farklı sistemler geliştirilerek entegre edilebilmektedir.
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DESTEK TALEP SİSTEMİ: Üniversite personellerimizin yazılım, internet, donanım vb.
yaşadığı sorunların çözümü için bünyemizce oluşturulan bu sistem, BYS ile bütünleşik
şekilde çalışmaktadır. 2014 yılından itibaren şuana kadar toplamda 1350 tane talep
değerlendirilerek gerekli çözümler üretilmiştir. Sistem istikrarlı bir şekilde çalışmasını
sürdürmektedir.

PLAKA TANIMA SİSTEMİ: Üniversitemizde ki araç giriş çıkışları kontrolü için
başkanlığımız tarafından tasarlanmış bir plaka yönetim sistemidir.
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KLU MOBİL WEB SİTESİ KULLANILABİLİRLİK DEĞERLENDİRME
ÇALIŞMALARI: KLU mobil web sitesinin daha kullanıcı dostu bir deneyim sunması
amacıyla 2016 yılı içinde üniversitede eğitim alan öğrencilerle birlikte kullanılabilirlik
değerlendirme ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalardan elde edilen veriler
doğrultusunda KLU mobil web sitesinin eski tasarımı aşağıdaki resimde görüldüğü gibi
güncellenmiştir.

DOĞRUDAN TEMİN TAKİP SİSTEMİ: Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların
sisteme girişi ve takibi sağlanmaktadır.
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2016 TOPLAM METRO ETHERNET GİRİŞ ÇIKIŞ DEĞERLERİ
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2016 YILI WWW.KLU.EDU.TR WEB SİTESİ İSTATİSTİKLERİ

Toplam ziyaretçi oturum sayısı: 3.127.041
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şubat

mart

nisan

mayıs

haziran

temmuz

ağustos

eylül

ekim

kasım

aralık

411332
352009
296533

294764
243317

229760
197225 201008 191047

224415

Kategori 1
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IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler








Kırklareli Üniversitesi’nin bir birimi olmak.
Şeffaf, paylaşımcı, değişime açık ve insan haklarına saygılı olması.
Genç ve dinamik bir kadroya sahip olması.
Üniversite üst yönetiminin tam desteği.
Türk Telekom ile olan ikili ilişkilerimizin iyi seviyede olması.
ULAKBİM ile olan ikili ilişkilerimizin çok iyi seviyede olması.
Heyecanımız ve çalışma azmimiz.

B- Zayıflıklar




Hizmet içi eğitimin yetersiz olması, özellikle teknik personelin eğitim kurslarına ve
seminerlerine yeterli sayıda gönderilememesi.
Fakülteler ve birimler bünyesinde yerel bilgi işlem sorunları ile ilgili personelin
bulunmuyor olması.
Bilişim ile ilgili diğer üniversite, kurum ve organizasyonlar ile iletişim ve dayanışma
eksikliği.

C- Değerlendirme
Başkanlığımız eldeki bütçe ve insan kaynaklarını olabildiğince verimli kullanarak en iyi
şekilde hizmet sunumunu amaçlamıştır.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Gelişen teknolojileri yakalamamız için diğer üniversiteler ile iş birliği içinde bulunmak,
gerekli seminer ve kurslara katılım sağlama ihtiyacı vardır.
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