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1. AMAÇ 

 
Bu Prosedürün amacı, Toros Üniversitesi bünyesinde kurulan Network Sisteminin 

işletilmesi ve çalışır vaziyette tutulması ile ilgili esasları belirlemektir. 

2. KAPSAM 
 

Bu Prosedürün Toros Üniversitesi bünyesinde kurulan Network Sisteminin 
işletilmesi ve çalışır vaziyette tutulması ile ilgili esasları kapsar. 

 
3. TANIMLAR 

 
NETWORK: Bilgisayar Ağı 
BİDB: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

 
4. SORUMLULUKLAR 

 
Bu Prosedürün hazırlanmasında ve uygulanmasında BİDB sorumludur. 
Prosedürün uygulanmasına yönelik diğer sorumluluklar prosedürde belirtilmiştir. 

5. UYGULAMA 
 

Ağ ve İnternet Hizmetleri Üniversite ağ ve internet hizmetleri Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda;  

• Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve 
bakımının yapılması,  

• Daire başkanlığına bildirilen projelerde keşif ve kontrol yapılması, ağ üzerindeki 
uygulamaların çalışması için gerekli altyapı çalışmalarını sağlanması,  

• İnternet bağlantısının amacına uygun bir şekilde kullanılmasının sağlanması, 
• Ağda yapısında kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlenmesi, yeni servisler 

ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısını tasarlanması, geliştirilmesi ve 
entegrasyonunun yürütülmesi,  

• Merkezi network yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve 
yazılım altyapısının oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım 
versiyonlarının tespiti ve güncellemesi, internet kullanım trafiğinin merkezi 
sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması,  

• Aktif cihazların performans takibinin yapılması problemli noktalara operasyon 
yapılarak dinamikliğin sağlanması,  

• Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları 
kurulması, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve 
sorunların çözümüne yardımcı olunması.  

• Binalara ve arka uçlara yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet 
erişiminin sağlanması, ip adreslerinin organizasyonu.  
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• Ağ güvenliğinin sağlanması. Kampüs ağ topolojisinin çıkartılması, yeni 

teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda 
araştırmalar yapılması.  

• Kablosuz ağ kontrollerinin yapılandırması ve yönetilmesi,  
• Üniversitemiz birimlerinde bulunan sistem odalarının takip, bakım ve 

iyileştirmelerinin yapılması, standartlara ve kurallara uygun ağ 
kullanımı/yönetimi ve iyi bir dokümantasyon sisteminin kurulması süreçleri 
yürütülmektedir. 

 
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

 
Dış Kaynaklı Dokümanlar 

 
BİDB-DD-001- 5651 Sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve 
bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun 
BİDB-DD-002- Bilişim Suçları İle İlgili Kanunlar 
BİDB-DD-003- Ulaknet Kullanım Politikası 

 
İç Kaynaklı Dokümanlar 

 
BİDB-FR06-Teknik Servis Talep Formu 
BİDB-FR07-Teknik Servis İnceleme Formu  
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