BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
İDARİ İŞLER GRUBU TALİMATI

ANKÜ-BİD/TAL.001

Kapalı Alanlarda Tütün Ürünü Tüketenlere Yapılacak İşlemler:
1) Kişiye sigara içilmez işareti gösterilir ve sigarasını söndürmesi rica edilir.
2) Kişi sigarasını söndürmeyi reddederse kurumda idari yaptırım kararlarını uygulamaya yetkili
personel aranır (mümkünse olay anını gösterir bulgu ve bilgiler muhafaza edilir).
3) Yetkilendirilmiş personel, sigara içen kişi ile ilgili İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenler.
4) Kişi parayı peşin ödeyebilir.
5) Kişi parayı peşin ödemez ise 15 gün sonra tutanak kişinin ikametinin bulunduğu vergi dairesine
gönderilir.
Bilgi Edinme İşlemleri:
1) Başvuru dilekçeleri elden, posta, faks ya da elektronik posta yoluyla da kurum ve kuruluşlara
gönderilebileceği gibi web sayfası üzerinden online yapılabilir.
2) Bilgi edinme başvurusu yapan gerçek kişiler; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma
yeri veya iş adresi, tüzel kişiler ise; tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve
yetki belgesini dilekçelerinde sunmak zorundadırlar.
3) Başvurunun kurum ve kuruluşa ulaştığı tarih başvuru tarihidir.
4) Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
esasların uygun başvurular değerlendirmeye alınır.
5) Kanunda bilgi edinme hakkının istisnaları olarak düzenlenen konularda yapılan bilgi edinme
başvuruları reddedilir ve ret kararı başvuru sahibine gerekçeli olarak bildirilir.
6) Başkanlık ile ilgili olmayan başvurular ilgili birimin bilgi edinme birimine yönlendirilir.
7) Gelen başvuruda istenen bilgiler Başkanlık içerisinde ilgili personele iletilir ve cevabı istenir.
8) İlgili personelden gelen cevabın uygun olup olmadığının teyidi Daire Başkanından alınır.
9) Talep edilen bilgiler Başkanlık içerisinde düzenlenip verilebilecek şekilde ise 15 gün içerisinde
başvuru sahibine cevap verilir.
10) Yönetmelik gereğince verilmesinde sakınca bulunmayan bilgiler başvuru sahibine dilekçesinde
talep ettiği şekilde iletilir.
11) Kurum bilgi edinme biriminden gönderilmiş başvurularda, cevap metninin bir kopyası da kurum
bilgi edinme birimine iletilir.
12) Eğer ücret alınması gerekiyor ise gerekli işlemler ve süre uzatımı yapılır.
İç Kontrol Çalışmaları:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Mevcut durum analizinin yapılması,
Organizasyon şemasının güncellenmesi,
Görev tanımlarının güncellenmesi,
İş akış şemalarının güncellenmesi,
Hassas görevlerin güncellenmesi,
Risk analizlerinin güncellenmesi,
Bilgi İşlem Daire Başkanı’nın onayı,
Başkanlık personelinin bilgilendirilmesi,
Güncellenen raporların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.
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Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Birim kalite sorumlularının eğitimi,
Paydaş ihtiyaçlarının ve beklentilerinin tayini,
Kalite politika ve hedeflerinin oluşturulması,
Süreç ve sorumlulukların tayini,
Gereken kaynakların belirlenmesi ve sağlanması,
Her bir sürecin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için metotların oluşturulması ve uygulanması,
Uygunsuzlukları önlemek ve bunların sebeplerini yok etmek için araçların belirlenmesi,
Mevcut kalite yönetimi sisteminin sürekli iyileştirilmesi için bir prosesin oluşturulması ve
uygulanması,
9) Uygunsuzluğu tespiti ve kalite sorumlusuna bildirilmesi,
10) Sürecin durdurulması/ Acil önlemlerin alınması,
11) Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı ile durum analizi yapılması,
12) DÖF Formunun hazırlanması,
13) Uygunsuzluk kök nedenlerinin ve düzeltici/önleyici faaliyetlerin belirlenmesi,
14) Gerekiyor ise kalite hedeflerinin iyileştirilmesi.
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Açık ihale:
1) Üniversitemizin birimlerinden gelen bilgisayar, yazıcı vs. talepler harcama yetkilisi tarafından
değerlendirilir.
2) Bütçe durumuna bakılarak alınacak malzemelerin sayıları harcama yetkilisi belirlenir.
3) Alınacak malzemenin teknik şartnamesi ilgili teknik personel hazırlanır.
4) Piyasa araştırma görevlileri tarafından piyasadan alınan bedellerle yaklaşık maliyet belirlenir
(Mys sisteminde harcama oluşturulur).
5) İlgili Rektör Yardımcısına ön izin belgesi imzalatılır.
6) Harcama yetkilisi tarafından İhale onay belgesi imzalanır.
7) Kamu İhale Kurumu'na ilan parası yatırılır ve ilan gönderilir.
8) Ekap sisteminden ihalenin dokümanları indilir ve kontrolü yapılır.
9) İlan yayınlandıktan sonra Basın İlan Kurumu'na gönderilir.
10) Harcama yetkilisi tarafından İhale komisyonu belirlenir.
11) İhale dökümanları hazırlanır ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır.
12) İhale komisyonu oluşturulur.
13) Komisyon üyelerine dokümanlar tutanakla teslim edilir.
14) Komisyon üyelerine ait bilgiler Ekap sistemine girilir.
15) İhale dökümanı alan firmalar ihaleye katılır.
16) İhale komisyonu değerlendirme yaptıktan sonra ihale kararı harcama yetkilisi tarafından
onaylanır.
17) İhale kararı firmalara bildirilir.
18) Kazanan firma sözleşmeye davet edilir.
19) Firma ile sözleşme imzalanır.
20) Kesin teminat alınır ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na yazı ile teslim edilir.
21) Eğer mal alımı yapıldı ise yüklenici firma teslimini yaptıktan sonra muayene komisyonu alınan
malın muayenesini yapar.
22) Taşınır Kayıt ve kontrol Yetkilisi tarafından Geçici Alındı Belgesi düzenlenir.
23) Yüklenici firma faturayı getirir.
24) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından taşınır işlem fişi kesilir.
25) Eğer Lisans alımı yapıldı ise teslim tutanağı düzenlenir.
26) Ödeme emri düzenlenir.
27) Sosyal Güvenlik Kurumundan yüklenici firmanın borcu sorgulanır ve ihale dosyasına eklenir.
28) Yüklenici firma vergi dairesinden vergi borcu yoktur yazısını getirir. Bu yazı da ihale dosyasına
eklenir.
29) Tamamlanan ihale dosyası, asıl ve suret olmak üzere 2 dosya halinde Strateji Geliştirme
Dairesine teslim edilir.
Doğrudan Temin Alımları:
1) Alınacak mal ya da hizmet tespit edilir.
2) İlgili personel tarafından teknik şartname hazırlanır.
3) Talep eden birim tarafından tespit edilen yaklaşık maliyet, tutanak ile teslim edilir.
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4) Harcama yetkilisi tarafından alım onaylanır.
5) Piyasa araştırma görevlileri tespit edilir.
6) Piyasa araştırma görevlileri tarafında piyasa araştırma tutanağı düzenlenir. Bu kısım 2016 yılı
başından itibaren EKAP üzerinden yapılmaktadır. Adımlar,
a- İhtiyaç raporu düzenlenmesi
b- İhale kayıt No alınması
c- İhale onayı alınması
d- Tekliflerin alınıp değerlendirilmesi
e- Piyasa araştırma tutanağının onaylanması (sonra MYS siteminde harcama oluşturulur.
Oluşan harcama da buradan ödeme emrine bağlanır).
7) En düşük fiyatı veren firmadan alım yapılır.
8) Eğer mal alımı yapıldı ise yüklenici firma teslimini yaptıktan sonra muayene komisyonu alınan
malın muayenesini yapar.
9) Taşınır Kayıt ve kontrol Yetkilisi tarafından Geçici Alındı Belgesi düzenlenir.
10) Yüklenici firma faturayı getirir.
11) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından taşınır işlem fişi kesilir.
12) Eğer Lisans alımı yapıldı ise teslim tutanağı düzenlenir.
13) Eğer Hizmet alımı yapıldı ise hizmet işleri teklif belgesi düzenlenir.
14) Hizmet işleri kabul tutanağı düzenlenir (ödeme 1 den fazla ise bunlara ek olarak icmal, hakediş
raporu, taahhüt kartı) düzenlenir.
15) Ödeme emri düzenlenir.
16) Yüklenici firma vergi dairesinden vergi borcu yoktur yazısını getirir. Bu yazı da ihale dosyasına
eklenir.
17) Tüm alım dosyası Strateji Geliştirme Dairesine teslim edilir.
DMO Alımları:
1) İhtiyaç listesi belirlenir.
2) Mutemet görevlendirilir.
3) Kredi açılır (Muhasebe işlem fişi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı evrak birimine teslim
edilir).
4) DMO Hesabına para gönderilir.
5) Dmo dan malzeme teslim alınır ve Geçici Alındı Belgesi düzenlenir.
6) Alınan malzemeler muayene kabul komisyonunca kontrol edilip muayene kabul tutanağı
düzenlenir.
7) Taşınır işlem fişi düzenlenerek ambara alınır.
8) Dmo dan gelen faturaya istinaden ödeme emri düzenlenir.
9) Kredi artığı varsa DMO'ya yazı yazılarak iadesi talep edilir.
Geçici Görev Yollukları:
1) Görevlendirme yazısı yazılır.
2) MYS sisteminde yolluk hazırlama süreci tamamlanır.
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3) Avans verilecekse yolluk hazırlama sürecindeki işlemler ona göre yapılır.
4) MYS de hazırlanan evraklar harcama yetkilisi tarafından imzalanır.
5) Görevlendirilen kişi, görev dönüşü E-devlet üzerinden yolluk bildirimini doldurup satın alma
birimine gönderir.
6) Satın Alma Birimi MYS üzerinden aldığı bildirimi kontrol eder ve kaydeder. Yanlışlık var ise
personele iade eder.
7) Kaydedilen Evraklar harcama yetkiline imzalatılır.
8) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.
Not: Yurt dışı geçici görev yolluğu da aynı şekilde hazırlanır. MYS de henüz yurtdışı modülü
olmadığından sistem üzerinden yapılıyor.
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Yeni Yazılım Projelerine Başlanması:
1) Üniversitemiz bünyesindeki birimlerden gelen yazılı talepler Daire Başkanı tarafından
değerlendirilerek işin yapılabilirliğine karar verilir.
2) Yapılmasına karar verilen işler yazılım grup sorumlusuna bildirilir.
3) Yazılım grup sorumlusu işle ve işi yapacak kişilerle ilgili ön hazırlık çalışmasını Başkana sunar.
4) Başkanın görüşleri doğrultusunda yeni proje başlanır.
5) Yapılacak programın analiz çalışmaları için yazılımı talep eden birimin yöneticileri ile iletişime
geçilir.
6) İşi yaptıracak birimin oluşturacağı ekiple koordineli olarak bir çalışma grubu oluşturulur.
7) Yapılacak işin gerekleri ve esasları öğrenilinceye kadar analiz çalışmaları sürdürülür.
8) Yapılan işten tüm ilgililerin haberdar olabilmesi için elektronik haberleşme ortamında süreçlerle
ilgili yazışmalar sürdürülür.
9) Analiz aşaması tamamlandıktan sonra proje tasarımı ve gerçekleştirimler yapılmaya başlanır.
10) Projenin nitelik ve aciliyetine göre bazen tüm projenin tamamlanmasından sonra bazen de temel
yapı oluşturulduktan sonra test aşamasına geçilir.
11) Test aşamasına gelmiş projeler öncelikle ilgili birimin bilgi işlem sorumluları tarafından daha
sonradan kullanıcılar tarafından teste tabi tutulur.
12) Düzeltilmesi eklenmesi gereken bölümler ilave edilir veya değiştirilir.
13) İşin durumuna göre uygulamaya geçişin en uygun olduğu zaman dilimi yöneticilerin de görüşleri
doğrultusunda, çalışma grubu tarafından belirlenir.
Devam eden yazılım projelerinde bakım ve güncelleme:
1) Acil işler dışında projelerde yapılacak bakım ve güncelleme işlemleri, ilgili birimden gelen yazı
Daire Başkanı tarafından grup sorumlusuna iletilir.
2) Acil işlemlerde ise telefon veya elektronik ortamda bildirilen istekler projeyi yürütmekte olan
kişiler tarafından değerlendirmeye alınır.
3) Gelen isteğin içeriği de göz önüne alınarak, projeyi yürüten kişiler ve grup sorumlusunun
görüşmeleriyle bir iş planına dönüştürülür.
4) Tamamlanmış işler yine elektronik ortamda ve telefonla bilgi vermek suretiyle teslim edilir.
Web Sayfaları:
1) Birimden web sayfası talebi gelir,
2) Daire Başkanı uygun görür ise yazılım grup sorumlusuna iletir,
3) Grup sorumlusu web ekibini organize eder,
4) Tema seçimi yapılır,
5) Ağ adı belirlenir,
6) Alan adı belirlenir,
7) Şablon oluşturulur,
8) Kullanıcı yetkilendirmesi yapılır,
9) Talep eden birimin web kullanıcısı eğitilir,
10) Site yayına alınır.
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Kablolu Ağ Altyapı Çalışmaları:
1) Kablolu ağ altyapı istekleri (kablo çekilmesi, aktif cihaz ihtiyacı vb) ilgili birim tarafından resmi
yazıyla ve Rektörlük kanalıyla dairemize ulaştırılır.
2) Daire Başkanı gelen yazıyı inceledikten sonra grup sorumlusuna iletir.
3) Grup sorumlusu ilgili personeli ile birlikte etüd çalışması yapar.
4) Değerlendirme sonucu konuya bağlı olarak yazılı ya da sözlü şekilde ilgili birime iletilir.
5) İlgili birim teknik personeliyle görüşmeler yapılır ve yerinde keşif için randevu alınır.
6) Keşif sonrasında yapılacak işin maliyeti ve kullanılacak ürünler tespit edilir.
7) Eğer depomuzda mevcut olmayan bir malzeme gerekiyor ise ilgili birim satın alma işlemlerine
başlar.
Güvenli Erişimin Sağlanması:
1) Erişim talepleri (kurum dışı ağlardan kurum ağına erişim talepleri, kurum ağından kurum dışı
ağlara erişim talepleri, özel servislere erişim talepleri vb.) ilgili birim tarafından resmi yazıyla ve
Rektörlük kanalıyla dairemize ulaştırılır.
2) Daire Başkanı gelen yazıyı inceledikten sonra grup sorumlusuna iletir.
3) Grup sorumlusu ilgili personeli ile birlikte etüt çalışması yapar.
4) Etüt çalışması sonucunda gelen resmi yazıda tam olarak anlaşılmayan bir durum olması
durumunda ilgili birim ile görüşülerek konu netleştirilir.
5) Erişim talebinin uygun bulunması durumunda güvenlik kuralı güvenlik duvarına yazılır.
6) Erişim sağlanır.
Kablosuz Ağ Altyapı Çalışmaları:
1) Kablosuz ağ altyapı istekleri (aktif kablosuz ağ cihaz vb) ilgili birim tarafından resmi yazıyla ve
Rektörlük kanalıyla dairemize ulaştırılır.
2) Daire Başkanı gelen yazıyı inceledikten sonra grup sorumlusuna iletir.
3) Grup sorumlusu ilgili personeli ile birlikte etüd çalışması yapar.
4) Değerlendirme sonucu konuya bağlı olarak yazılı ya da sözlü şekilde ilgili birime iletilir.
5) İlgili birim teknik personeliyle görüşmeler yapılır ve yerinde keşif için randevu alınır.
6) Keşif sonrasında yapılacak işin maliyeti ve kullanılacak ürünler tespit edilir.
7) Eğer depomuzda mevcut olmayan bir malzeme gerekiyor ise ilgili birim satın alma işlemlerine
başlar.
Kablosuz Ağ Erişim Talepleri:
1) Kablosuz Ağ erişim talepleri (Düzenlenecek seminer süresince kullanılmak üzere toplu kablosuz
ağ erişim ihtiyacı vb.) ilgili birim tarafından resmi yazıyla ve Rektörlük kanalıyla dairemize
ulaştırılır.
2) Daire Başkanı gelen yazıyı inceledikten sonra grup sorumlusuna iletir.
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3) Grup sorumlusu ilgili personeli ile birlikte etüt çalışması yapar.
4) Etüd çalışması sonucunda gelen resmi yazıda tam olarak anlaşılmayan bir durum olması
durumunda ilgili birim ile görüşülerek konu netleştirilir.
5) Erişim talebinin uygun bulunması durumunda işlem gerçekleştirilir.
Veritabanı Kurulumu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Fiziksel kaynak belirlenmesi
Versiyon ve sürüm belirlenmesi
Uygun işletim sisteminin belirlenmesi
Network ayarlarının yapılması
Kurulum öncesi patch ve update yapılması ve kullanıcı oluşturma
Konfigürasyon ayarlarının yapılması
Veritabanı tasarımı

Veritabanı Performans ve Bakım:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Sunucu fiziksel kaynaklarının kontrolü
Sunucu kaynakları yetersiz ise yükseltilmesi
Veritabanı konfigürasyon ayarlarının kontrol edilmesi
Alert ve trace dosyalarındaki hataların düzeltilmesi
Analiz ekranlarının gözlenmesi ve gerektiğinde müdahale
Awr raporunun incelenmesi ve sonuca bağlı olarak
a. Gerekli indexlerin oluşturulması veya silinmesi
b. Sorguların tekrar yazılması
c. Uygulama tabanlı sorunların tespiti ve düzeltilmesi
d. Tablespace boyutlarının arttırılması veya azaltılması
7) Veritabanı sunucusuna bağlanarak logların incelenmesi
8) Sorunların anlık çözümünü müteakip kalıcı çözüm üretilmesi
9) Gerekiyorsa Oracle-Sr açma ve takibi
10) Trigger ve stored procedure yazılması
11) Job tanımlaması
Veritabanlarının Sürekliliğinin Sağlanması:
1)
2)
3)
4)
5)

Her veritabanı için Otomatik uyarıların oluşturulması
Ara ara sunucuya bağlanarak veritabanının izlenmesi
Var ise Veritabanı sorunlarının kaynağının bulunması
Sorunların anlık çözümünü müteakip kalıcı çözümlerin üretilmesi
Güncel sürüm ve patchlerin takibi
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Veritabanlarında Kullanıcı Yetkilendirme:
1)
2)
3)
4)
5)

Kullanıcının oluşturulması
Kullanıcı rewoke işlemlerinin yapılması
Kullanıcı grant işlemlerinin yapılması
View oluşturma ve slime işlemlerinin yapılması
Sunucu port ve ip izinlerinin ayarlanması

Recovery ve Restore:
1) Veritabanından gelen hata mesajlarında uygun görülen recover ya da restore işlemi yapılır.
a.
b.
c.
d.

Statement failure (Kullanıcının işlem yaptığı sırada alınan hatalar)
User process failure (Kullanıcının kullandığı programdan kaynaklanan hatalar)
User error (Kullanıcın çalıştırdığı SQL cümleleri ile ilgli hatalar)
Instance failure (Veritabanı cluster sunucularından birinin veya ikisinin birden durması.
Kapanması gibi durumlardan oluşan hatalar)
e. Media failure (Veritabanının kullandığı disklerdeki bozulmalardan kaynaklanan hatalar)
f. Network failure (Client ile Server arasında çeşitli nedenlerden ötürü bağlantı
kopmasından kaynaklanan hatalar)
Veri Tabanı Yedekleme:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Backup planının oluşturulması
Backup modlarını belirlenmesi ve uygulanması
Veritabanı sunucusu ya da backup sunucusuna backup scriptlerinin yazılması
Backupların alınması
Backupların güvenirliğinin test edilmesi
Gerektiğinde backupdan geri dönülmesi

E-Posta Hesabı Açma İşlemleri:
1) Kişisel e-posta hesabı açma işlemi
a. Personel veya öğrencinin şahsı adına alacağı e-posta hesabı için, kendisine verilen e-posta
talep formunu doldurur.
b. Kişinin personel/öğrenci kimliği kontrol edilir ve hesabı açılarak, kullanıcı ad ve şifre
bilgileri verilir.
2) Tüzel kişilik için e-posta hesabı açma işlemi
a. Belirli bir birim, bölüm, proje vs. iletişim için resmi yazılar ilgili kişinin imzası ile
gönderilir.
b. Gelen yazı daire başkanı tarafından ilgili kişiye havale edilir.

Sayfa/Topl. Sayfa No
İlk Yayın Tarihi
Son Revizyon Tarihi
Revizyon No

3/8
23.05.2016
20.04.2018
01

Hazırlayan

Onaylayan

Okan ÖZBAYRAK
Mühendis

Barış OKUMUŞ
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
SİSTEM VE AĞ GRUBU TALİMAT

ANKÜ-BİD/TAL.004

c. E-posta hesabı açılır ve giriş bilgileri ilgili birim/bölüme gönderilir.
E-posta Hesabı Kapatma İşlemleri:
1) Öğrenci e-posta hesapları: Mezun olduktan sonra bir süre daha aktif tutulmakta, kendilerine
önceden haber verilerek bildirilen süre sonunda hesapları kapatılmaktadır.
2) Personel e-posta hesapları: Kişinin kurumdan ilişiği kesilmesinden sonra bir süre daha aktif
tutulmakta, kendisine önceden haber verilerek bildirilen süre sonunda hesabı kapatılmaktadır
(Emekli personelin e-posta hesapları kapatılmamaktadır).
3) Kurumsal e-posta hesapları: Talep eden birim tarafından kullanımına gerek olmadığına karar
verildiğinde kapatılmaktadır.
E-posta Listelerinin Açılması:
1)
2)
3)
4)

Talep eden birim tarafından liste sorumlusunun belirtildiği resmi yazı gönderilir.
Gelen yazı daire başkanı tarafından ilgili kişiye havale edilir.
Liste açılır, gerekli işlemler yapılır.
Talep eden birim tarafından belirlenmiş olan liste sorumlusuna listeyi nasıl yöneteceğine dair
eğitim verilip, listenin yönetimi teslim edilir.

Kablosuz Ağ Kullanıcı İşlemleri:
1) Üniversite mensuplarına kimlik beyanı ile misafirlere ise resmi yazı karşılığında
“80.251.40.62/kablosuz” web arayüzünden hesap açılır.
2) Açılan bu hesapların düzenli kontrolleri yapılır.
3) Kayıtlı kablosuz ağ kullanıcıları, kablosuz.ankara.edu.tr/ksifre.php adresinden şifrelerini
güncelleyebilirler.
4) Kablosuz ağ ile ilgili sorun yaşayan kullanıcılara yüzyüze, telefon ya da e-posta yoluyla destek
verilir.
5) Bilişim Hizmet ve Kaynakları Kullanım yönergesine uygun davranmayan kullanıcıların hesapları
birinci ihlalde bir hafta, ikinci ihlalde bir ay, üçüncü ihlalde 6 ay ve üç seferi aşan ihlalde bir
daha açılmamak üzere kapatılır.
Alan Adı İşlemleri:
1)
2)
3)
4)

Talep eden birim tarafından web sayfası sorumlusunun da belirtildiği resmi yazı gönderilir.
Gelen yazı daire başkanı tarafından ilgili kişiye havale edilir.
DNS sunucuda alan adı açılır.
Web sunucuda alan tahsis edilir, Ftp erişimi için hesap açılır, veritabanı talebi varsa veritabanı
oluşturulur.
5) FTP ve veri tabanı kullanıcı ad ve şifreleri ilgili kişiye teslim edilir.
6) Web tasarımını yapamayan birimler için hazırlanmış olan web şablonumuz bulunmaktadır. Talep
eden birimler için de yukarıdaki adımlar uygulandıktan sonra, şablon açılan web alanına
yüklenerek, yönetim panelini nasıl kullanacağı ilgili kişiye anlatılır ve teslim edilir.

Sayfa/Topl. Sayfa No
İlk Yayın Tarihi
Son Revizyon Tarihi
Revizyon No

4/8
23.05.2016
20.04.2018
01

Hazırlayan

Onaylayan

Okan ÖZBAYRAK
Mühendis

Barış OKUMUŞ
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
SİSTEM VE AĞ GRUBU TALİMAT

ANKÜ-BİD/TAL.004

Sunucu Kurulumu:
1) İhtiyaca göre dağıtımın belirlenmesi:
ihtiyaç duyulan servisinin özel bir bağımlılığı yoksa kurumsal olarak Rhel 7 veya Windows
server işletim sistemi kullanılır. Diğer dağıtımlar kullanılacaksa bağımlılıklar belirlenir.
2) Kaynakların belirlenmesi:
Sanal ortama kurulum yapılacaksa kaynaklar (ıp, storage, cpu, memory vb.) incelenir ve tahsis
edilir.
3) İşletim sistemi kurulumu:
Hostname, timezone ve disk ayarlamaları yapılır. Aksi gerekmedikçe minimal kurulum yapılır,
ek paketler sisteme sonrada dahil edilir.
Sunucu Konfigürasyonu:
1) Networking ayarları: Sunucuya daha önce tahsis edilmiş ip adresinin statik olarak atanması
2) /etc/hosts, hostname ve dns tanımları
3) Ntp servisi zaman sunucu ayarları: Zaman güncellemesinin despina timeserver üzerinden
yapılması için ntp konfigürasyonu yapılır, timezone kontrol edilir.
4) Rhel register işlemi
5) Ek paket kurulumları ve konfigürasyonları
6) Servis kurulum ve konfigürasyonları
7) Sanal sunucu ise wmtools kurulumu
8) Log yönetimi ve logların kayıt cihazına gönderimi
9) ı) İşletim sistemi diğer gereksinimleri kurulumu
Sunucu Güvenliği:
1) Selinux servisi konfigure edilir.
2) Iptables servisi konfigure edilir.
3) Varsa güncelleme ve yamalar uygulanır.
Sunucu Yedekleme:
1) Yedeklenmesi gereken sunucu için sunucu yöneticisi ile görüşülüp makinenin sanal mı fiziksel
mi olduğu öğrenilir.
2) Sunucu yöneticisinden sunucu için dosya yedeklemesi mi yoksa işletim sistemi yedeklemesi
alınması gerektiği öğrenilir.
3) Sunucu için dosya yedeklemesi, sql veya oracle database yedeği alınması gerekiyorsa sunucuya
yedekleme programının ajanı kurulur, sunucu için işletim sistemi yedeği alınacaksa Vmware
üzerinden sanal disk yedeği alınır.
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4) Sunucu yöneticisiyle birlikte sanal sunucular ve dosya yedeklemesi alınacak sunucular için full
ve incremental (full backuptan sonraki değişen veriler) yedekleme politikası, oracle ve sql
database sunucuları için ise archive ve full yedekleme politikası oluşturulur.
5) Oluşturulan yedekleme politikalarının sorunsuz alınıp alınmadığı kontrol edilir.
6) Yedekleme sorunsuz alınmış ise yedeklemeden test sunucularına geri dönüş senaryoları
yapılarak yedeklemenin doğruluğu test edilir.
7) İstek gelmesi halinde istek yapılan sunucu ile ilgili işletim sistemi, dosya, sql veya oracle
database geri yüklemesi yapılır.
Depolama Sistemi Yönetimi:
1)
2)
3)
4)
5)

İhtiyaç duyulan disk kapasitesi belirlenir,
Disk alanları oluşturulur,
SAN anahtar üzerinde ayarlamalar yapılır,
Disk sunucularda konfigüre edilir,
Disk sunucuya kalıcı olarak bağlanır (mount).

E-Beyas Sunucusu Kurulumu ve Yönetimi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Sunucu kurulumun yapılması.
Wildfly bileşenleri kurulumunun yapılması.
Instance oluşturma ve konfigürasyon ayarlarının yapılması.
Yük dengeleyici konfigurasyon ayarlarının yapılması.
Instance kapat aç işlemlerinin yapılması.
Monitoring ( sunucunun izlenmesi ) etme.
a. Zabbix Monitoring
b. Log Takibi
c. Jvm Monitoring
d. Load Balancer Monitoring

F5 Load Balancer Yönetimi:
1)
2)
3)
4)
5)

Node tanımları yapılır,
Virtual server tanımları yapılır,
Pool tanımları yapılır,
iRule tanımları yapılır,
Monitoring.
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MySql kurulumu ve Yönetimi:
1) Sistem kurulumu ve konfigürasyon
2) Yönetimsel İşlemler
3) Cluster bileşenleri servis kapat aç işlemleri
a. Haproxy işlemleri
b. Db node işlemleri
c. Cmon işlemleri
4) Monitoring
5) Veritabanı ve kullanıcı oluşturma
6) Yedekleme ve restore
Sanallaştırma Ortamı Kurulumu ve Yönetimi:
1) Monitoring
a. Cluster monitoring
b. Host monitoring
c. Storage monitoring
d. Network monitoring
e. Sanal sunucu monitoring
f. vmRealize
2) Sanal Sunucu oluşturma
a. Sunucu ismi ve IP’sinin belirlenmesi
b. Kaynakların belirlenmesi
c. İşletim sistemi kurulum dosyalarının hazırlanması
d. İşletim sistemi kurulumu
Log Yönetimi:
1) Gerekli log dosyasının ilgili sunucudan Log sunucusuna ulaştırılması için gerekli işlemlerin
yapılması,
2) Depolanan logların Tübitak sunucularından zaman damgası almasını sağlayarak logların
doğruluğunun ve bütünlüğünü korunmasının sağlanması,
3) Log sunucusunda toplanan logların gerekli döngü süresinin belirlenmesi ve depolama alanının
hesaplanması,
4) Log sunucudaki disk alanının takibi ve gerek görülmesi durumunda ek alan talebinde
bulunulması,
5) Log sunucusunun saatinin yaz-kış saati uygulamasına göre düzenlenmesi, toplanan logların
bulunduğu sunucudaki saat uyumunun kontrol edilerek toplanan logların saat bütünlüğünün
sağlanması,
6) Savcılık kanalıyla suça karıştığı belirlenen ve kimlik tespiti istenen son kullanıcı veya
kullanıcıların tespiti,
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7) Herhangi bir nedenle log alımı durduğu tespit edilen log kaynağına ilişkin durma nedeninin tespit
edilmesi ve yeniden log alımının sağlanması.
Bilgi Güvenliği Yönetimi:
1) BGYS kapsamının belirlenmesi, BGYS kapsamındaki tüm süreçlerin ve varlıkların
tanımlanması, sınıflandırılması ve envanterinin oluşturulması,
2) Tüm varlıkların önem derecesini belirlemek için varlığın gizliliğine, bütünlüğüne ve
erişilebilirliğine gelecek zararın kuruma yapacağı etkinin derecesinin değerlendirmesi, tehditlerin
ve riskin belirlenmesi,
3) Kurumun içeriden veya dışarıdan gelebilecek her türlü saldırıya karşı ne kadar dayanıklı
olduğunun resmedilmesi, açıkların tespit edilmesi ve saldırının başarıya ulaşması sonucunda ne
tür verilere veya sistemlere erişilebileceği hususunda fikir edinilmesi için sızma testinin
yapılması,
4) İhtiyaç görülmesi durumunda bir güvenlik firmasına ayrıca bir sızma testi yaptırılması,
5) Tespit edilen risklerin analizi, derecelendirilmesi ve risk değerlendirme sonuç raporunun
oluşturulması,
6) Risk değerlendirme sonuç raporuna göre uygun risk işleme yöntemlerinin belirlenmesi, risk
işleme süreci sonuçlarına göre uygun kontrol ve kontrol hedeflerinin seçilmesi,
7) Bilgi güvenliği ile ilgili denetim ve kontrollerin yapılması, iç denetimin gerçekleştirilmesi,
8) Denetim raporunun oluşturulması,
9) Denetim raporuna göre bilgi güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanıp sağlanmadığının
değerlendirmesi,
Bilgi güvenliğinin etkin bir şekilde sağlandığı değerlendirilirse bilgi
güvenliği iyileştirme çalışmalarıyla devam edilmesi,
10) Bilgi güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanmadığı değerlendirilirse risk unsurlarının belirlenmesi
çalışmalarına dönülmesi.
Sızma Testi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Bilgi toplama, tarama ve sınıflandırma,
Son kullanıcıya yönelik sosyal mühendislik testinin yapılması,
Kablolu ve kablosuz ağ için sızma testlerinin yapılması,
Web uygulamalarına yönelik sızma testlerinin yapılması,
Sunucu ve sanallaştırma sistemleri sızma testlerinin yapılması,
Veritabanı sızma testlerinin yapılması,
Açıkların tespit edilmesi
Tespit edilen açıkların ilgili personele iletilmesi
Sızma testi sonuçlarının raporlanması.
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Arızalı Cihazların Onarımı:
1) Resmi yazı ile arızalı olarak gelen bilgisayar/dizüstü bilgisayar/yazıcı/monitör vb için teknik
bakım programında bir takip numarası oluşturulur.
2) Malzemenin arıza durumu, gerekli iletişim bilgileri, ait olduğu birim gibi bilgiler alınarak teknik
servis kayıt tutanağı hazırlanır ve teslim edene verilir.
3) Teslim alınan bilgisayar, ilgili personel tarafından incelenerek, sorunun yazılımsal ya da
donanımsal olup olmadığı tespit edilir.
4) Yazılım arızaları düzeltilip gerekli güvenlik ve antivirüs güncelleştirmeleri yapılır, teslime hazır
hale getirilir.
5) Donanım arızası olan garanti süresi dolmuş masaüstü bilgisayarların gerekli bakım onarımları ve
parça değişimleri yapılır.
6) Parça değişimi: Tamiri yapan teknisyen, depodan yedek parçayı talep eder ve tamir formuna
işler. Daha sonra bu parça grup sorumlusuna tüketim çıkışı yapılır.
7) Garanti kapsamındaki bilgisayarlar için arıza kaydı açılır yetkili servis çağrılır.
8) Garanti kapsamında yetkili servislerce tamir edilen masaüstü bilgisayarlar test edilerek teslime
hazır hale getirilir.
9) Donanım arızası olan garanti süresi dolmuş dizüstü bilgisayarlardan tamir edilebilecek olanlar
için varsa hurdaya ayrılmış dizüstü bilgisayarların parçaları kullanılır.
10) Yazıcı, tarayıcı ve monitörlerin arıza durumları incelenir. Garanti kapsamındaki yazıcı ve
monitörler yetkili servislere gönderilir. Garanti süresi dolanların tamiri birimimizce yapılamadığı
için tamir talep eden birime iade edilir. Birim kendi imkanları tamiri dışarıya yaptırır.
11) Arızalı cihazın bakıma gelişinden teslimine kadar tüm yapılanlar adım adım teknik bakım
programına işlenir, ilgili birim buradan prosesi takip edebilir.
12) Ekonomik ömrünü tamamlamış ve tamir edilemez durumdaki cihazlar için hurdaya
ayrılabileceğine dair rapor oluşturup ilgili birime teslim edilir.
13) Teslime hazır malzemeler için teknik bakım programında teknik servis çıkış formu düzenlenir
birim adına teslim alan kişiye imzalatılır ve ilgili dosyaya kaldırılır.
Hurda Komisyonlarına Katılım:
1) Üniversitemiz harcama birimlerinin talebi üzerine, bilişim malzemelerinin hurdaya ayırma
işlemlerine nezaret etmek için uzman üye sıfatıyla bir teknisyen görevlendirilir.
2) İlgili teknisyen mümkünse malzemeleri yerinde görmek suretiyle hurdaya ayırma işlemine
nezaret eder.
3) Kayıttan düşme tutanağını imzalar.
Cihazların Dağıtımı:
1) Birimlerin taleplerine istinaden Rektör ya da yardımcılarından gelen yazılı ya da sözlü dağıtım
emirleri grup sorumlusuna iletilir.
2) Gerekli kurulum ve kontrollerden sonra teslimatın yapılacağı birim/kişi aranır.
3) Teslim almak üzere gelen personele teslim tutanağı imzalatılır.
4) TİF kesilerek cihaz birime devredilir.
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Taşınır Kayıt İşlemleri:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Satın alınan bilişim malzemeleri sayılır, kontrol edilir depoya alınır.
Teknik şartnameye göre muayenesi yapılır.
Taşınır İşlem Fişi düzenlenir.
Satın alınan dizüstü bilgisayar, yazıcı, projeksiyon, monitör, tarayıcı ve benzeri malzemelerin
seri numaralarını garanti takibi için kaydedilir.
Cihazların üzerine barkod yapıştırılır.
Bilgisayar kasaları ve dizüstü bilgisayarlara işletim sistemi ofis programları ve antivirüs
programı yüklenir, paketlenir dağıtıma hazır hale getirilir.
Daire Başkanın yazılı veya sözlü emri doğrultusunda bilişim malzemeleri üniversitemizin ilgili
birimlerine tutanak karşılığı teslim edilir.
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi programı üzerinden devir işlemini yapılır.

Diğer Birimlerin Alımları:
1) Birim alım yapmadan önce, hazırlamış olduğu teknik şartnamenin kontrol edilmesini resmi yazı
ile talep eder.
2) Şartname kontrol edildikten sonra gerekirse düzeltmeleri yapılarak resmi yazı ile birime
gönderilir.
3) Birim, satın alma işlemlerini bitirir.
4) Bilişim malzemeleri ilgili firmadan teslim alınır.
5) Alımı yapan birim bilişim malzemelerinin muayenesini resmi yazıyla talep eder.
6) Muayenesi yapılarak resmi yazıyla cevap verilir.
7) Teslim alınan dizüstü bilgisayar, yazıcı, projeksiyon, monitör, tarayıcı ve benzeri malzemelerin
seri numaraları garanti takibi için kaydedilir.
8) Bilgisayarın üzerine barkod yapıştırılır.
9) İlgili firmaya teslim edilir.
Yerinde Teknik Destek Hizmeti:
1) Birim, bilgisayar ve çevre birimleri arasındaki kurulum ve arıza giderimi, cihazların ağ bağlantısı
ile ilgili sorunların giderilmesi, taşınan birimlerin yeni yerlerinde karşılaştıkları sorunların
giderilmesi talebinde (yazılı veya sözlü) bulunur.
2) Teknisyen görevlendirilir.
3) Görevli teknisyen birime giderek sorunu giderir ve birim amirine bilgi verir.
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BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
YAZILIM DESTEK GRUBU TALİMAT

ANKÜ-BİD/TAL.006

Yeni Yazılım Projelerine Başlanması:
1) Üniversitemiz bünyesindeki birimlerden gelen yazılı talepler Daire Başkanı tarafından
değerlendirilerek işin yapılabilirliğine karar verilir.
2) Yapılmasına karar verilen işler yazılım grup sorumlusuna bildirilir.
3) Yazılım grup sorumlusu işle ve işi yapacak kişilerle ilgili ön hazırlık çalışmasını Başkana sunar.
4) ç) Başkanın görüşleri doğrultusunda yeni proje başlanır.
5) Yapılacak programın analiz çalışmaları için yazılımı talep eden birimin yöneticileri ile iletişime
geçilir.
6) İşi yaptıracak birimin oluşturacağı ekiple koordineli olarak bir çalışma grubu oluşturulur.
7) Yapılacak işin gerekleri ve esasları öğrenilinceye kadar analiz çalışmaları sürdürülür.
8) Yapılan işten tüm ilgililerin haberdar olabilmesi için elektronik haberleşme ortamında süreçlerle
ilgili yazışmalar sürdürülür.
9) Analiz aşaması tamamlandıktan sonra proje tasarımı ve gerçekleştirimler yapılmaya başlanır.
10) Projenin nitelik ve aciliyetine göre bazen tüm projenin tamamlanmasından sonra bazen de temel
yapı oluşturulduktan sonra test aşamasına geçilir.
11) Test aşamasına gelmiş projeler öncelikle ilgili birimin bilgi işlem sorumluları tarafından daha
sonradan kullanıcılar tarafından teste tabi tutulur.
12) Düzeltilmesi eklenmesi gereken bölümler ilave edilir veya değiştirilir.
13) İşin durumuna göre uygulamaya geçişin en uygun olduğu zaman dilimi yöneticilerin de görüşleri
doğrultusunda, çalışma grubu tarafından belirlenir.
Devam Eden Yazılım Projelerinde Bakım ve Güncelleme:
1) Acil işler dışında projelerde yapılacak bakım ve güncelleme işlemleri, ilgili birimden gelen yazı
Daire Başkanı tarafından grup sorumlusuna iletilir.
2) Acil işlemlerde ise telefon veya elektronik ortamda bildirilen istekler projeyi yürütmekte olan
kişiler tarafından değerlendirmeye alınır.
3) Gelen isteğin içeriği de göz önüne alınarak, projeyi yürüten kişiler ve grup sorumlusunun
görüşmeleriyle bir iş planına dönüştürülür.
4) Tamamlanmış işler yine elektronik ortamda ve telefonla bilgi vermek suretiyle teslim edilir.
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