KAPALI ALANLARDA TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE YAPILACAK İŞLEMLER:
TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETEN KİŞİ

YETKİLİ PERSONEL

Kişiye sigara içilmez
işareti gösterilir ve
sigarasını söndürmesini
rica eder.

Yasak alanda tütün
ürünü tüketimi

Ka bul
eder

GÖRGÜ TANIĞI

H

Yetkili personel aranır
(mümkünse olay anını
gösterir bulgu ve bilgiler
muhafaza edilir).

İda ri Yaptırım Karar
Tuta nağı düzenler.

E

Sorun ortadan kalkar.

H
Peşi n
Öder

E
Ceza s üreci tamamlanır.

Tutanak 15 gün sonra
vergi dairesine
gönderilir.

BİLGİ EDİNME İŞLEMLERİ:
BAŞVURU SAHİBİ

KURUM BİLGİ EDİNME
SORUMLUSU

Elden form vererek
başvuru

BİRİM BİLGİ EDİNME
SORUMLUSU

BAŞVURU KONUSU İLE İLGİLİ
PERSONEL

DAİRE BAŞKANI

Başvuru makbuzu verilir.

Posta, Faks ya da Eposta yoluyla başvuru

İlgili Başkanlık
personelinden cevap
metni alınır.

Uygun
mu?

H
Online Başvuru

Başvurunun kopyası
birime iletilir.

Başvuru
değerlendirmeye alınır.

Metin yeniden
düzenlenir.

Hazırlanan cevap
metni Başvuru
sahibine gönderilir.

E

AÇIK İHALE İŞLEMLERİ:
TALEP EDEN BİRİM

İLGİLİ REKTÖR
YARDIMCISI

HARCAMA YETKİLİSİ

E

Uygun
mu?

Bi ri min talebi

TEKNİK PERSONEL

SATIN ALMA BİRİMİ

İHALE KOMİSYONU

TAŞINIR KAYIT VE
KONTROL YETKİLİSİ

MUAYENE
KOMİSYONU

FİRMA

Teknik
Şartnamenin
hazırlanması

H
Projeni n iptali

Yaklaşık maliyetin
belirlenmesi
Ön izin belgesinin
imzalanması

KİK i şl emleri
İha le onay belgesinin
i mza lanması
EKAP i şl emleri

İha le komisyonunun
bel irlenmesi

İha le
dokümanlarının
ha zırlanması

Ba s ın İlan Kurumu
i şl emleri ve EKAP
İha le ilan i şlemleri
İha le
dokümanlarının
i mza lanması

İha le
dokümnalarının
tes lim alınması

Komi s yon üyelerine
dokümanların
tes limi

İha le dokümanı a lan
fi rma ların ihaleye
ka tıl ması

Komi s yon üyelerinin
bi l gilerinin EKAP
s i stemine girilmesi

E

İha le kararının
ona ylanması

Uygun
mu?

H
İha lenin i ptali

İha le kararının
duyurul ması ve
ka za nan
fi rma nın/firmaların
s özleşmeye davet
edi lmesi

Fi rma ile sözleşmenin
i mza lanması
Kes i n teminatın
a l ınarak SGDB'na
gönderilmesi

Li s ans
a l ımı?

E

H
Ma l ın teslimi
Geçi ci alındı
bel gesinin
düzenlenmesi

Ma l ın muayenesi

Tes lim tutanağının
düzenlenmesi

Fa tura nın getirilmesi

Ödeme emri
düzenlenmesi

SGK üzeri nden
fi rma nın borç
s orgusunun yapılması

Ta ma mlanan i hale
dos yasının SGDB'na
tes limi

TİF kesilmesi

Vergi dairesinden
borç durumunun
belgelenmesi

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI:
TALEP EDEN BİRİM HARCAMA YETKİLİSİ

TEKNİK PERSONEL

SATIN ALMA BİRİMİ

PİYASA ARAŞTIRMA
GÖREVLİLERİ

Teknik
Şa rtna menin
ha zırlanması

Bi ri min talebi

SATIN ALMA BİRİMİ

Uygun
mu?

H

E

MUAYENE
KOMİSYONU

Geçi ci alındı belgesi
düzenlenir

EKAP s i temine
İhti yaç ra poru
gi ri lmesi

FİRMA

Ma l ın teslimi

Ma l a lımı
Tekl iflerin a lınması

Ya kl aşık maliyetin
bel irlenmesi

TAŞINIR KAYIT VE
KONTROL YETKİLİSİ

Tes lim alınan malın
mua yenesi

Li s ans alımı

İha le kayıt No
a l ınması

Tekl iflerin EKAP
üzeri nden
değerlendirilmesi

Fa tura nın teslimi
Hi zmet alımı

Projeni n iptali

TİF kesilir
Pi ya s a Araştırma
tuta a ğının
a na ylanması

Li s ans teslim
tutanağı
düzenlenmesi

Hi zmet işleri kabul
tuta nağı
düzenlenmesi

Ödeme emrinin
düzenlenmesi

Ta ma mlanan
dos ya nın SGDB'na
tes limi

Li s ans Teslimi

Hi zmet işleri teklif
bel gesinin
düzenlenmesi

Vergi dairesinden
borç durumu
s orgulanır.

DMO ALIMLARI:
HARCAMA
YETKİLİSİ

SATIN ALMA BİRİMİ

DMO

Ma l zeme ihtiyaç
l i stesinin
bel irlenmesi

Mutemet Tayi ni

Ma l zemelerin
tes limi

TAŞINIR KAYIT VE
KONTROL YETKİLİSİ

MUAYENE
KOMİSYONU

TAŞINIR KAYIT VE
KONTROL
YETKİLİSİ

Geçi ci alındı
bel gesinin
düzenlenmesi

Ka bul tutanağının
düzenlenmesi

TİF kesilmesi

DMO

Va

Kredi a çılması

Muha sebe işlem
fi şi nin SGDB'na
gönderilmesi

SATIN ALMA BİRİMİ

Ma l zemelerin
a mbara a lınması

DMO

Kredi
a rtığı

Fa tura
kes ilmesi

Yok
Ödeme Emri
düzenlenmesi

DMO hes abına
pa ra gönderilmesi

DMO'ne iade talep
yazısı

Kredi a rtığının
i a desi

GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI:
SATIN ALMA
BİRİMİ

HARCAMA YETKİLİSİ

Görevl endirme
ya zıs ı
Uygun
mu?

E

SATIN ALMA
BİRİMİ

GÖREVLENDİRİLEN
SATIN ALMA BİRİMİ HARCAMA YETKİLİSİ
PERSONEL

HYS s i steminde
yurt i çi geçici
görev yol l uğu
uygul amasında
i şl emlerin
tama mlanması

SATIN ALMA BİRİMİ

Pers onele i ade

H
H

Görevlendirmenin
İpta li
Evra kl arın
SGDB'na
gönderilmesi

Görev dönüşü edevl et
uygul amasında
yol l uk bildirimini
dol durulması

Uygun
mu?

E

Evra kl arın
i mza lanması

Ona yl anan
evra kların SGDB'na
gönderilmesi

YENİ YAZILIM PROJELERİNE BAŞLANMASI:
DİĞER BİRİMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRE
BAŞKANI

Ya zıl ım Talebi

Uygun
mu?

E

YAZILIM GRUP
SORUMLUSU/TAKIM LİDERİ

H

YAZILIM EKİBİ

Projeni n iptali

Ön ha zırlık
ve ya zıl ım
eki binin
kurul ması

İl gili Birim ile
koordinasyon ve
a na liz çalışması

H
Proje/Ya zılım tasarımı
ve gel iştirilmesi

Uygun
mu?

E

Ya zıl ımın test edilmesi

Uygun
mu?

E
Ya zıl ımın kullanıma
a l ınması

Ta l ep edilen
i yi l eştirmelerin
ya pıl ması

H

DEVAM EDEN YAZILIM PROJELERİNDE BAKIM VE GÜNCELLEME:
DİĞER BİRİMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRE
BAŞKANI

İl gili birimden gelen
güncelleme talebi

Uygun
mu?

YAZILIM GRUP
SORUMLUSU/TAKIM LİDERİ

H

YAZILIM EKİBİ

Projeni n iptali

E
Proje yürütücüsü
i l e grup
s orumlusunun i ş
pl a nı hazırlaması

İl gili Birim ile
koordinasyon ve
a na liz çalışması

H
Proje/Ya zılım
tas arımı ve
gel iştirilmesi

Uygun
mu?

E

Ya zıl ımın test edilmesi

Uygun
mu?

E
Ya zıl ımın kullanıma
a l ınması

Ta l ep edilen
i yi l eştirmelerin
ya pıl ması

H

WEB SAYFALARI:
DİĞER BİRİMLER

İl gili birimden gelen
güncelleme ta lebi

BİLGİ İŞLEM DAİRE
BAŞKANI

YAZILIM GRUP SORUMLUSU

H

Uygun
mu?

Projeni n iptali

WEB EKİBİ

Uygun tema
s eçimi ya pılması

E
Proje yürütücüsü
i l e grup
s orumlusunun i ş
pl a nı hazırlaması

Ağ a dı
bel irlenmesi

Al a n adı
bel irlenmesi

İl gili alan adına ait
şa blon
ol uşturulması

Kul l anıcı
yetki lendirmesinin
ya pıl ması

Kul l anıcı eğitimi
veri l mesi

Sitenin yayına
alınması

KABLOLU AĞ ALTYAPI ÇALIŞMALARI:
DİĞER BİRİMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRE
BAŞKANI

Ka bl olu a ğ talebi

Uygun
mu?

E

KABLOLU AĞ GRUP
SORUMLUSU

KABLOLU AĞ GRUBU

İl gili personel
i l e etüt
ça l ışması

İl gili birimin
bi l gilendirilmesi ve
koordinasyon

H
Ma l i yet ve malzeme
a na lizi

Projeni n iptali

Sa tınalma i şlemleri

H

BİD
ka yna kları
yeterl i mi?

E

Projeye başlanılması

GÜVENLİ ERİŞİMİN SAĞLANMASI:
DİĞER BİRİMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRE
BAŞKANI

Ka bl olu a ğ talebi

Uygun
mu?

E

KABLOLU AĞ GRUP
SORUMLUSU

KABLOLU AĞ GRUBU

İl gili personel
i l e etüt
ça l ışması

İl gili birimin
bi l gilendirilmesi ve
koordinasyon

H
İşl emin i ptali

Güvenlik kuralının
güvenlik duvarına
yazılması

Ta l ebin
gerçekleştirilmesi

KABLOSUZ AĞ ALTYAPI ÇALIŞMALARI:
DİĞER BİRİMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRE
BAŞKANI

Ka bl osuz a ğ talebi

Uygun
mu?

E

KABLOSUZ AĞ GRUP
SORUMLUSU

KABLOSUZ AĞ GRUBU

İl gili personel
i l e etüt
ça l ışması

İl gili birimin
bi l gilendirilmesi ve
koordinasyon

H
Ma l i yet ve malzeme
a na lizi

Projeni n iptali

Sa tınalma i şlemleri

H

BİD
ka yna kları
yeterl i mi?

E

Projeye başlanılması

KABLOSUZ AĞ ERİŞİM TALEPLERİ:
DİĞER BİRİMLER

Ka bl osuz a ğ erişim
tal ebi

BİLGİ İŞLEM DAİRE
BAŞKANI

Uygun
mu?

E

KABLOSUZ AĞ GRUP
SORUMLUSU

KABLOSUZ AĞ GRUBU

İl gili personel
i l e etüt
ça l ışması

İl gili birimin
bi l gilendirilmesi ve
koordinasyon

H
İşl emin i ptali

0

Ta l ebin
gerçekleştirilmesi

VERİTABANI KURULUMU:
DAİRE BAŞKAN/YAZILIM GRUP
VERİTABANI YÖNETİCİSİ
SORUMLUSU/YAZILIM TAKIM LİDERİ

Veri tabanı kurulum i htiyacı

Fi zi ksel kaynak
bel irlenir

Vers iyon ve s ürüm
bel irlenir

İşl etim sistemi
bel irlenir

Network a yarları
ya pıl ır

ya ma ve
güncellemelerin
ya pıl ması

Kul l anıcı
ol uşturulması

Konfi gürasyon
a ya rl arı

Veri tabanı tasarımı

VERİTABANI PERFORMANS VE BAKIM:
VERİTABANI YÖNETİCİSİ

Sunucu fiziksel kaynak kontrolü

Gerekli indexlerin oluşturulması
veya s ilinmesi
Fi zi ksel kaynağın yükseltilmesi

Sorguların tekrar ya zılması

Veri tabanı konfigürasyon
a ya rl arının kontrolü

Uygul a ma tabanlı s orunları tespiti
ve düzeltilmesi

Al ert ve tra ce dosyalarındaki
ha ta ların düzeltilmesi

Ana l iz ekranlarının gözlenmesi ve
gerektiğinde müdahale

Awr ra poruna
göre

Veri tabanı sunucusuna bağlanarak
l ogların i ncelenmesi

Sorunların a nlık çözümünü
mütea kip kalıcı çözüm üretilmesi

Gerekirse Oracle-Sr a çılması ve
ta ki bi

Tri gger ve s tored procedure
ya zıl ması

Job tanımlaması

Ta bl espace boyutlarının
a rttırıl ması veya a zaltılması

VERİTABANLARININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI:

VERİTABANI YÖNETİCİSİ

Otoma tik uyarıların oluşturulması

Ara a ra s unucuya bağlanarak
veri ta banlarının i zlenmesi

Sorun va r i se kaynağının
bul unması

Sorunların anlık çözümünü
müteakip kalıcı çözüm
üretilmesi

Güncel sürüm ve patchlerin takibi

VERİTABANLARINDA KULLANICI YETKİLENDİRME:

VERİTABANI YÖNETİCİSİ

Kul l anıcının oluşturulması

Kul l anıcı rewoke işlemlerinin
ya pıl ması

Kul l anıcı grant i şlemlerinin
ya pıl ması

View oluşturma ve slime
işlemlerinin yapılması

Sunucu port ve i p i zinlerinin
a ya rl anması

RECOVERY VE RESTORE:
VERİTABANI YÖNETİCİSİ

Veritabanından gelen hata
mesajı

Statement
fa i lure

Us er
process

Us er error

Ins tance
fa i lure

Recover ya da restore i şlemi

Medi a
fa i lure

Network
fa i lure

BACKUP ALINMASI:

VERİTABANI YÖNETİCİSİ

Ba ckup planının oluşturulması

Ba ckup modlarını belirlenmesi ve
uygul anması

Veri tabanı sunucusu ya da backup
s unucusuna Backup s criptlerinin
ya zıl ması

Backupların alınması

Backupların güvenirliğinin test
edilmesi

Gerektiğinde backupdan geri
dönülmesi

E-POSTA AÇMA İŞLEMLERİ:
DİĞER BİRİMLER

ÜNİVERSİTEMİZ
MENSUPLARI

e-posta talebi

e-posta talebi

Ta l ep ya zısı ya zılır

Ta l ep formu doldurulur

SİSTEM GRUP
SORUMLUSU

DAİRE BAŞKANI

KULLANICI DESTEK BİRİMİ

Bi l gi s orgulaması
ya pıl ır

E

Uygun
mu?

İl gili personele havale
edi lir.

H
Hes ap a çılmaz.

e-posta hesabı a çılır,
eri şim bilgi formu ilgiliye
veri l ir.

E-POSTA KAPATMA İŞLEMLERİ:
DİĞER BİRİMLER

PERSONEL

kurumsal e-postanın
ka patılması talebi

Emeklilik harici ilişik
kes ilmesi

ÖĞRENCİ

KULLANICI DESTEK
BİRİMİ

Mezuniyet

Ta l ep ya zısı ya zılır

Emekli i se e-postanın
ka patılması talebi

e-posta hesabı
ka patılır.

E-POSTA LİSTELERİNİN AÇILMASI:
DİĞER BİRİMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRE
BAŞKANI

SİSTEM GRUP
SORUMLUSU

KULLANICI DESTEK
BİRİMİ

Bi ri min liste ihtiyacı

Ta l ep ya zısı ya zılır

Uygun
mu?

H
Li s te a çılmaz

E

İl gili
personel ile
görüşülür

Li s te a çılır i lgili
ki şi ye bilgi verilir.

KABLOSUZ AĞ KULLANICI İŞLEMLERİ:
DİĞER BİRİMLER

ÜNİVERSİTEMİZ
MENSUPLARI

Ka bl osuz a ğ hesabı
tal ebi

e-posta talebi

Ta l ep ya zısı ya zılır

Mens up kimlik beyanı

SİSTEM GRUP
SORUMLUSU

DAİRE BAŞKANI

KULLANICI DESTEK BİRİMİ

“80.251.40.62/ka blosuz”
web a rayüzü

E

Uygun
mu?

İl gili personele havale
edi lir.

H
Hes ap a çılmaz.
Kul l anıcı hesabı a çılır,
eri şim bilgileri ilgiliye
veri l ir.

WEB SAYFALARI VE ALAN ADI İŞLEMLERİ:
DİĞER BİRİMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRE
BAŞKANI

SİSTEM GRUP
SORUMLUSU

SİSTEM GRUBU

İl gili
personel ile
görüşülür

web şa blonu ve/veya
a l an adı a çılır.

Bi ri min ihtiya cı

Ta l ep ya zısı ya zılır

Uygun
mu?

E

H
Projeni n iptali

İl gili kişiye bilgi
veri l ir.

SUNUCU KURULUMU:

SİSTEM YÖNETİCİSİ

Sunucu ihtiya cı

İşl etim sistemi ve dağıtımın
bel irlenmesi

Ka yna kların belirlenmesi

İşl etim sistemi kurulumu

SUNUCU KONFİGÜRASYONU:

SİSTEM YÖNETİCİSİ
Networking aya rları

/etc/hosts, hostname ve dns
tanımları

Ntp s ervi si zaman s unucu
a ya rl arı

Rhel register işlemi

Ek pa ket kurulumları ve
konfigürasyonları

Servi s kurulum ve
konfigürasyonları

Sa nal
s unucu?

H

E

Wmtools kurulumu

Log yönetimi ve logların kayıt
ci ha zına gönderimi

Di ğer gereksinimlerin kurulumu

SUNUCU GÜVENLİĞİ:

SİSTEM YÖNETİCİSİ
Sunucu kurulumu

Sel inux servisi konfigure edilir.

Ipta bles servisi konfigure edilir.

Güncelleme ve ya malar
uygul anır.

SUNUCU YEDEKLEME:

SİSTEM YÖNETİCİSİ

Sanal/fiziksel sunucu

Dosya/işletim
sistemi yedekleme

İşletim Sistemi

Dosya Sistemi

Yedekleme programının ajanı
kurulur.

Vmware üzerinden sanal disk
yedeği alınır.

Yedekleme politikası oluşturulur.

Yedeklemenin kontrolü yapılır.

Talep gelirse geri yükleme
yapılır.

WEBSERVİS SUNUCUSU KURULUMU:

SİSTEM YÖNETİCİSİ
Sunucu kurulumu ya pılır.

Vi rtua l Server Aya rları ya pılır.

Log Aya rl a rı ya pılır.

SSL a ya rları ya pılır.

E-BEYAS SUNUCUSU KURULUMU:

SİSTEM YÖNETİCİSİ

Sunucu kurulumu yapılır.

Weblogic bileşenleri ve kapat aç
işlemleri yapılır.

İnstance oluşturma ve
konfigürasyon ayarları yapılması.

Yük dengeleyici konfigurasyon ayarları
yapılır.

İnstance kapat aç işlemleri yapılır.

Monitoring

Zabbix
Monitoring

Log Takibi

Jvm Monitoring

Load Balancer
Monitoring

F5 LOAD BALANCER YÖNETİMİ:

SİSTEM YÖNETİCİSİ
Node ta nımları ya pılır

Vi rtua l server tanımları ya pılır

Pool ta nımları ya pılır

i Rule tanımları yapılır

Moni toring

MYSQL KURULUMU VE YÖNETİMİ:

SİSTEM YÖNETİCİSİ
Sistem kurulumu ve
konfigürasyon

Haproxy işlemleri

Db node işlemleri

Cmon işlemleri

Monitoring

Veritabanı ve kullanıcı oluşturma

Yedekleme ve restore

SANALLAŞTIRMA ORTAMI KURULUMU VE YÖNETİMİ:

SİSTEM YÖNETİCİSİ
Cluster monitoring

Host monitoring

Storage monitoring
Monitoring

Network monitoring

Sanal sunucu monitoring

ymRealize

Sunucu ismi ve IP’sinin belirlenmesi

Kaynakların belirlenmesi
Sanal sunucu oluşturma
İşletim sistemi kurulum dosyalarının
hazırlanması

İşletim sistemi kurulumu

LOG YÖNETİMİ:

SİSTEM YÖNETİCİSİ
Log sunucu ayarları

Zaman damgası

Log döngüsü ve depolama alanının
hesaplanması

Disk alanının takibi

Log sunucu saat ayarı

Log kayıtlarından kullanıcı tespiti

Log kayıtlarının sürekliliğinin
sağlanması

ARIZALI CİHAZLARIN ONARIMI:
DİĞER BİRİMLER

TEKNİK DESTEK GRUP
SORUMLUSU

DAİRE BAŞKANI

FİRMA

Teknik servis kayıt
tuta nağı hazırlanması

Arıza l ı cihazın tespiti

Res mi yazı ile
ona rım/yülsetme ta lebi

TEKNİK DESTEK GRUBU

Uygun
mu?

E

İl gili
pers onel ile
i s tişare

Ga ra nti
deva m?

H
H
İşl em ya pılmaz.
Arıza tes piti

E

Ta mi ri
Mümkün
mü?

H
Hurda ya Ayrıl abilir
ra poru düzenlenir.

Ya zıl ım güncellemesi ve
dona nım i yileştirmesi
ya pıl ır, arıza giderilir

Ci ha z birime teslim
edi lir.

E

Ona rım i çin firmaya
tes lim edilir.

HURDA KOMİSYONLARINA KATILIM:
DİĞER BİRİMLER

TEKNİK DESTEK GRUP
SORUMLUSU

DAİRE BAŞKANI

TEKNİK DESTEK GRUBU

Bi ri min hurda
komi syon üye i htiyacı

Res mi yazı ile üye
görevl endirme ta lebi

Uygun
mu?

E

İl gili
pers onel ile
i s tişare

Komi s yona katılım

H
İşl em ya pılmaz.

Ka yıtta n düşme
tutanağı hazırlanması

CİHAZLARIN DAĞITIMI:
DİĞER BİRİMLER

REKTÖR / REKTÖR
YARDIMCISI

DAİRE BAŞKANI

TEKNİK DESTEK GRUP
SORUMLUSU

Bi ri min Talebi

Bi ri me cihaz
veri l mesi kararı

Gel en dağıtım
emi rlerini düzenleme

Bi ri min aranması
tes lim organizasyonu

Tes lim tutanağının
düzenlenmesi

TAŞINIR KAYIT VE
KONTROL YETKİLİSİ

Ci ha zın Teslimi

Ti f Kes ilmesi

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ:
TAŞINIR KAYIT VE
KONTROL YETKİLİSİ

TEKNİSYEN

DAİRE BAŞKANI

TEKNİK DESTEK GRUP
SORUMLUSU

Sa tın a lınan
ma l zemerin sayımı
ve depoya alınması
Teknik şartnameye
göre muayene

TİF düzenlenmesi
Ci ha zların seri
numa ralarının
ka ydedilmesi

Ci ha zların üzerine
ba rkod ya pıştırılması

Ci ha zlara gerekli
ya zıl ımların
yükl enmesi

Ci ha zların dağıtıma
ha zır hale getirilmesi

Da ğıtım talimatının
veri l mesi

Tes lim biriminin
a ra nması

Tes lim tutanağı
düzenlenmesi

Ci ha zların teslimi

TİF kesilmesi

DİĞER BİRİMLERİN ALIMLARI:
DİĞER BİRİMLER

DAİRE BAŞKANI

TEKNİK DESTEK GRUP
SORUMLUSU

TEKNİSYEN

Bi ri m teknik
şa rtna meyi
gönderir

Gel en şartname
ha va le edilir

Gelen şartname
havale edilir

Şa rtna me kontrol
edi lir va r ise
düzeltmeleri ya pılır

FİRMA

Malzemeler teslim
edilir

Sa tınalma i şlemleri
ya pıl ır

Ma l zemelerin
mua yenesi talep
edi lir

Gel en yazı havale
edi lir

Gel en yazı havale
edi lir

Malzemelerin
muayenesi yapılır
ve birime yazı ile
bildirilir

Ci ha zların seri
numa raları kaydedilir

Ci ha z
bi lgisayar
mı?

E
Bi l gisayarın üzerine
ba rkod ya pıştırılır

Ci ha zlar fi rmaya
tes lim edilir

H

YERİNDE TEKNİK DESTEK HİZMETİ:
DİĞER BİRİMLER

DAİRE BAŞKANI

TEKNİK DESTEK GRUP
SORUMLUSU

TEKNİSYEN

Bi ri m teknik destek
ta l ep eder

Gel en yazı havale
edi lir

Gelen yazı havale
edilir

Sorun gi derilir ve
bi ri m amirine bilgi
veri l ir

YENİ YAZILIM PROJELERİNE BAŞLANMASI:
DİĞER BİRİMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRE
BAŞKANI

Ya zıl ım Talebi

Uygun
mu?

E

YAZILIM GRUP
SORUMLUSU/TAKIM LİDERİ

H

YAZILIM EKİBİ

Projeni n iptali

Ön ha zırlık
ve ya zıl ım
eki binin
kurul ması

İl gili Birim ile
koordinasyon ve
a na liz çalışması

H
Proje/Ya zılım tasarımı
ve gel iştirilmesi

Uygun
mu?

E

Ya zıl ımın test edilmesi

Uygun
mu?

E
Ya zıl ımın kullanıma
a l ınması

Ta l ep edilen
i yi l eştirmelerin
ya pıl ması

H

DEVAM EDEN YAZILIM PROJELERİNDE BAKIM VE GÜNCELLEME:
DİĞER BİRİMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRE
BAŞKANI

İl gili birimden gelen
güncelleme talebi

Uygun
mu?

YAZILIM GRUP
SORUMLUSU/TAKIM LİDERİ

H

YAZILIM EKİBİ

Projeni n iptali

E
Proje yürütücüsü
i l e grup
s orumlusunun i ş
pl a nı hazırlaması

İl gili Birim ile
koordinasyon ve
a na liz çalışması

H
Proje/Ya zılım
tas arımı ve
gel iştirilmesi

Uygun
mu?

E

Ya zıl ımın test edilmesi

Uygun
mu?

E
Ya zıl ımın kullanıma
a l ınması

Ta l ep edilen
i yi l eştirmelerin
ya pıl ması

H

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ:
BİLGİ İŞLEM DAİRE
BAŞKANI

AĞ YÖNETİCİSİ

Va rl ık ve bilgilerin
bel irlenmesi

Ri s k unsurlarının
bel irlenmesi

GÜVENLİK FİRMASI

İÇ DENETÇİ

Sızma testi

Firmaya
sızma testi
yaptırılacak
mı?

E
Sızma testi

H
Ri s k Analizi

Gerekli çalıışma ve
kontroller

Denetim
testi
yapılacak
mı?

E

Denetim testi

H

H

Bilgi
güvenliği
sağlanıyor
mu?

E
İyi l eştirme
ça l ışmaları

Denetim ra poru

SIZMA TESTİ:
AĞ YÖNETİCİSİ
Gerekli bilgilerin toplanması

Sosyal
mühendislik testi?

H

E

Sosyal mühendislik testi

Ağ güvenlik testi?

H
E
Ağ güvenlik testi

Web uygulamaları
güvenlik testi?

H

E
Web uygulamaları güvenlik testi

Sunucu güvenlik
testi?

H

E
Sunucu güvenlik testi

Veritabanı güvenlik
testi?

E
Veritabanı güvenlik testi

Güvenlik açığı?

H
E
Tespit edilen açıkların ilgili personele
iletilmesi

Sonuçların raporlanması

H

İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI:
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI

İÇ KONTROL BİRİM
SORUMLUSU
Mevcut durum
a na lizinin ya pılması

Orga ni zasyon
şema sının

Görev
ta nımlarının

İş a kış
şema larının

Ha s sas görevlerin
güncellenmesi

H

Onay

E

Ri s k a nalizlerinin
güncellenmesi

Ba şkanlık personelinin
bi l gilendirilmesi

Güncellenen ra porların
Stra teji Geliştirme Daire
Ba şkanlığına
gönderilmesi

