
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

BAŞKANLIĞIMIZ 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Milli Savunma Üniversitesi ve bağlı kuruluşların ilgili birimleriyle iş 

birliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya 

yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek; Bilgi işlem projeleri ile ilgili 

olarak Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi bağlıları (birimleri) arasında 

koordinasyonu ve işbirliğini sağlamakla görevlidir.  

 

 

TEŞKİLAT 

İdari İşler Şubesi 

Genel Tanım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personelinin özlük işlerini takip etmek, Bilgi İşlem 

Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda ilgili yazışmaları yapmak. 

Birim Yöneticisi: 

 

 



Plan ve Koordinasyon Şubesi 

Genel Tanım: İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığına ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek, Milli Savunma 

Üniversitesinin bilgi işlem sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarını planlamak ve yürütmek. 

Birim Yöneticisi: 

 

Sistem İşletme Şubesi 

Genel Tanım: Milli Savunma Üniversitesi Bilgi işlem cihazlarının işletimi için gerekli tedbirleri 

almaktır. Geliştirilmesi için araştırmalar yapmak ve bunları üst makamlara raporlamaktır. 

Birim Yöneticisi: 

 

Siber Güvenlik Şubesi 

Genel Tanım: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde, kurumun bilgi varlıklarını içerden 

veya dışarıdan gelebilecek ve kaza ile veya kasten oluşabilecek bütün tehditlere karşı 

korumak maksadı ile ilgili kanunlar çerçevesinde her türlü önlemi almak, Bilişim Sistemi 

üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapmak, 

gerekli tedbirleri almak, Kullanıcıların bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi için 

çalışmalar yapmaktır.  

Birim Yöneticisi: 

 

Yazılım Şubesi 

Genel Tanım: Uygulama yazılımları için mevcut durum analizi yapmak, uygulama yazılımı 

gereksinimlerini belirlemek, ilave yazılımlar ve mevcut yazılımlar üzerinde güncellemeleri 

yapmak veya yaptırmak. İşletim sistemi, sistem yönetimi, güvenlik ve sair konularda sistem 

yazılımları için mevcut durum analizi yapmak, mevcut ve gelecekteki sistem yazılımı 

gereksinimlerini belirlemek ve çıkabilecek sorunları çözmek, Kullanıma alınan yazılımların 

mevcut durumu ile hedeflenen durum ve fark analizi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve 

mevcut sistem ile hedeflenen sistem arasındaki entegrasyon yapısını belirlemek ve 

raporlamak. Geliştirilmesine, güncelleştirilmesine karar verilen uygulama yazılımları ile ilgili 

olarak çözüm yaklaşımı konusunda alternatifler sunmaktır. 

Birim Yöneticisi: 



 

Kullanıcı Destek ve Donanım Bakım Onarım Şubesi 

Genel Tanım: Üniversitemiz ve bağlı birimlerde görevli personele, kurum bünyesinde 

kullanılan bilgisayarların kurulumu, koruyucu bakım ve onarımları vb. hususlarda eğitimler 

vermek veya verilmesini sağlamaktır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulu olan ve 

tüm Üniversite teşkilatına hizmet veren ana bilgisayar ve sunucular ile bu sistemlere bağlı 

olan donanımların sorunsuz bir şekilde işletilebilmesi için gerekli tüm önlemleri almak, iş 

prosedürlerini geliştirmek. Mevcut network sistemlerinin devamlılığının sağlamak, 

geliştirilmesine, güncelleştirilmesine karar verilen network sistemleri ile ilgili olarak çözüm 

yaklaşımı konusunda alternatifler araştırmak ve sunmak. Sistem sunucu bilgisayar ihtiyacını 

belirlemek; Sistemin sağlıklı ve emniyetli çalışmasını sağlayacak tedbirleri almak, tespit edilen 

eksiklik ve aksaklıkları derhal Başkanlığa bildirmek, Bilgi gizliliğini, güvenliğini ile kişisel 

mahremiyetin korunması konusunda; sunucu ve kullanıcı bilgisayarların içeriden ve dışarıdan 

her turlu yetkisiz erişime ve benzeri tehditlere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, 

Bilgisayar iletişim ağını planlamak, tasarlamak ve kablolu / kablosuz veri iletişimi hatları 

kurmak veya kurdurmak ve kesintisiz çalışmasını sağlamak performans iyileştirilme 

çalışmaları yapmaktır. 

 

Birim Yöneticisi: 

 

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemleri Şubesi 

Genel Tanım: Milli Savunma Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemlerini oluşturup, 

geliştirilmesi ile ilgili her türlü önlemi almak. 

Birim Yöneticisi: 

 

MEBS Yönetim Şubesi 

Genel Tanım: Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri birimleri ile koordinasyon sağlayarak Milli 

Savunma Üniversitesinin MEBS ihtiyaçlarını belirleyerek, bunların karşılanması için gerekli 

tedbirleri almaktır. 

Birim Yöneticisi: 

 

 


