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ÖZET 
 

Bu makalede üniversitelerde bilgi işlem 
birimleri tarafından verilen bilişim 
hizmetlerinin teknolojik altyapıda ve verilen 
hizmetlerin niteliğindeki kontrol dışı ve 
harici gelişmeler sonucu nasıl biçimleneceği 
ve bunlar hakkında öngörüde bulunabilmek 
için dikkate alınması gereken temel 
parametler üzerine fikirler geliştirilmiştir. 
Bunun için iki temel projeksiyon düzeyi 
önerilmiştir. Birincisi üniversitelerdeki bilgi 
işlem birimleri tarafından hali hazırda 
verilmekte olan hizmetlerin yapısal veya 
altyapısal değişikliğe gitmeden 
değerlendirildiği düzeydir. Bu düzeyde örnek 
servisler ele alınarak senaryolar kurulacak ve 
bu servisler konusunda bilgi işlem birimleri 
için yol haritaları oluşturulmaya 
çalışılacaktır. İkinci düzey ise üniversite 
bilişim hizmetleri bağlamı dışında meydana 
gelen ve gelecekte meydana gelecek olan 
teknolojik, donanımsal veya hizmet tabanlı 
değişimlerin bütün bu hizmet ve altyapı 
geliştirmeye yönelik projeksiyon ve 
öngörüleri nasıl etkileyebileceğini göz önüne 
alan genel parametrelerin incelendiği 
düzeydir. Bu ikinci düzey makalede gelişim 
ve belirsizlikler başlığında öncelikle (birinci 
kısımda) sunulacaktır. İkinci kısımda da bu 
projeksiyonların bilgi işlem birimleri 
tarafından verilmekte olan bazı servisleri, 
altyapıyı ve hizmet veriş şekillerinin ileriye 
dönük planlamasını nasıl etkileyebileceği 
tartışılacaktır. 
 

 

Anahtar Kelimeler: taşınabilirlik, üniversite, 
bilişim, kablosuz ağ, wi-max, öngörü  
 

1. GİRİŞ 
 

Üniversite içinde bilişim 
teknolojilerinin kullanıldığı (akademik 
araştırmalar, öğretim, bürokrasi, resmi 
yazışmalar ve arşivleme,  öğrencilerin 
araştırma ve ödev yapması, iletişim gibi) 
faaliyetlerin veya bilişimsel etkinliklerin 
içeriği ve fiziksel şekli, nicelik ve niteliğiyle 
beraber son on yılda çok yönlü değişime 
uğradı. Buna karşın on - on beş yıl öncesine 
göre ihmal edilebilir düzeylerde değişme olan 
veya her şeyin eskisi gibi olduğu hizmetler, 
teknolojiler de var. Eskiye nazaran aynı 
kaldığını ya da pek az değiştiğini 
söyleyebileceğimiz teknolojilere örnek olarak 
kişisel bilgisayar teknolojisi ve bunun 
iletişim altyapısının temel niteliklerini 
sayabiliriz. Hala CRT monitörlerde 
görüntülenen işletim sistemi arayüzüne bir 
klavye ve işaretleyici cihazla komut 
gönderip, klavye ile yazı yazıyoruz; 
bilgisayarlar kablo ile bulundukları ağa ve 
İnternet’e bağlanıyorlar. Ofislerde ayrı ayrı 
telefon, yerel ağ kablolaması yapılıyor... 

  
Bununla birlikte bilgisayarların 

üniversitelerce çalışanlara ve öğrencilere 
yüksek sayılarla ulaşılabilir hale getirilmesi 
veya kişilerin şahsen satın alması yoluyla 
yaygınlaşması, bilgisayarların işlemci hızı, 
veri depolama miktarı, ağ üzerinden veriye 
ulaşma hızı gibi niceliksel ve niteliksel 
dönüşümleri, kişisel bilgisayarların iletişim 
ve eğlence aracı olarak fonksiyonlarında 
devrimsel değişim olduğunu da gözden 
kaçırmamalıyız. Bilişimsel hizmetlerde artan 
çeşitlilik ve talepler gibi üniversite bilgi 
işlemlerinin iş yükünü artıracak eğilimler, 
İnternetin üniversitelerden erişilebilir bir 



hizmet olmaktan çıkıp konutlar için standart 
altyapı haline gelmeye başlaması gibi, 
üniversitelerin bilişimsel hizmetlerinin 
hacmini sınırlayan bazen gereksinim dışı 
bırakan ters (antagonist) eğilimlerle birleşti 
ve bütün bunların bileşimi, geçmişte alınmış 
bazı kararların yerinde olduğunu gösterdi. 
Mesela bugün için bazı konularda 
hizmetlerin beklendiği gibi verilmesi 
sağlandı, bazı alanlarda öngörü eksikliği 
nedeniyle kapasite fazlasına (bu pek nadir), 
bazı alanlarda da güncel ihtiyaçların 
gerisinde kalınmasına yol açıldı.  

Bu makalenin amacı, üniversite bilgi 
işlem birimleri ve genel olarak 
üniversitelerdeki bilişim hizmetleri için 
yukarıdaki perspektifle geçmişe bakıp, 
bugünkü teknolojik ve toplumsal durumu 
(verilebilecek hizmetler, bunlara yönelik 
talepler, bilinirlik gibi) değerlendirdiğimizde, 
neleri daha farklı planlayıp yapabilirdik 
sorusunun cevabını, yarın için, bugünden 
yarına bakarak vermeye çalışmak.  Yani 
geleceği tahmin etmek yerine (forecast), 
bugünden öngörmek (foresight), elden 
geldiğince planlayıp belirlemek yaklaşımına 
hizmet edecek spekülasyonlar yapmak. 
Bunları yaparken geçmişten örnek alacağımız 
radikal değişimlere örnek verecek olursak, 
İnternet erişiminin, kullanıcı sayısının aşırı 
yaygınlaşmasının getireceği hizmet yükünün 
beklendiği ölçüde baş edilmez bir şekilde 
üniversite bilgi işlemlerinin üstüne 
yığılmamış olduğunu görürüz. Örneğin, 90’lı 
yılların başlarında bugüne göre çok daha 
düşük olan, öğrencilerin üniversite e-posta 
servisini kullanma talebinin karşılanması, e-
posta servisinin bakımı ve kesintisiz 
verilmesi gibi işler üniversiteler için 
beklendiği ölçüde (İnternet Teknolojilerinin 
yaygınlaşması hızında) işgücü ihtiyacı ve 
masraf gerektiren bir iş olmadı. Bunun 
sebepleri olarak, bu tip hizmetleri veren 
donanım ve yazılımların ucuzlaması, teknik 
destek miktarını en aza indiren etkin ve 
başarılı yazılımların geliştirilmesi, ve belki 
de en önemlisi e-posta hizmetinin İnternet 
özel girişimleri tarafından tüm dünyaya 
üniversitelerin sağlayamayacağı kapsam, 

kalite ve kapasitede ücretsiz olarak verilmeye 
başlaması (Yahoo Mail, Gmail gibi) 
gösterilebilir. Yani, e-posta adresinin,  
üniversiteye yeni başlayan bir öğrencinin 
sahip olmak için üniversitesine muhtaç 
olduğu bir imkân olmaktan çıkması, aynı 
zamanda üniversite bilgi işlem birimleri için 
baskı unsuru bir hizmet kalemi olmamasını 
da sağlamıştır. Bu makalede, bunun gibi 
akademik bilişimin dışında gelişen, küresel 
eğilimler, İnternetin gittikçe ticarileşmesi ve 
ilginç bir şekilde bunun da ücretsiz bir takım 
hizmetleri tüm İnternet kullanıcılarına 
sunarak akademik bilişimi de 
ilgilendirebilecek kaynak düzenlemesi 
kararları almayı gerektirmesi gibi eğilimler 
de göz önüne alınacak. 
 

2. Değişim, Gelişim ve Belirsizlikler 
 
 

Bu bölümde üniversitelerdeki bilişim 
hizmetleri yapısının, bireysel etkinlikler ve 
bu etkinlikler için gerekli donanım yazılım 
gibi alanlardaki gelişme ve değişmelerle nasıl 
etkileşebileceğine yönelik tahminleri 
listeleyeceğiz. 
 
 

Donanım Teknolojilerindeki Değişimler 

 
Günümüzde görüntüleme (ekran) ve giriş 
birimi (klavye) teknolojilerine devrim 
beklenmektedir. Her öğrencinin, ofis 
çalışanın, bilgisayar salonlarının 
masalarındaki en az 37 ekran TV kadar yer 
kaplayan monitörler yavaş yavaş yerlerini 
ince ve masalarda bilgisayar kullanmak 
dışında “iş” yapmaya da imkan verecek 
şekilde alan açan LCD monitörlere bıraktılar, 
ve eski CRT monitörlerin esasen ne kadar 
rahatsız edici ve hantal bir teknoloji 
olduğunu yeni anladık. Hatta kişisel 
bilgisayar artık evlerde herhangi bir mobilya 
gibi yer kaplayan, özel odası, masası,  
sandalyesi olan cihazlar olmaktan çıktı, 
dünyada ve ülkemizde dizüstü bilgisayar 
satışları masaüstü PC satışlarını geçti. Artık 
şirketler bile ofisleri için dizüstü bilgisayar 



alımı yapmayı tercih ediyorlar. Taşınabilirlik, 
hareketli ve değişik ortamlarda kullanıma 
uygunluk tüm bilgisayar teknolojisinin yeni 
yönelimi haline gelmiş görünüyor. Bu 
yönelim klasik PC teknolojisini 
taşınabilirliğe yönelttiği gibi, kullanımı 
ülkemizde özellikle son on yılda 
yaygınlaşmış taşınabilir cihazları 
bilgisayarlaşmaya yöneltiyor. Bu taşınabilir 
cihazların en önemli örneği cep telefonları. 
1997 yılında sadece PC’lerde bulunan mp3 
formatlı ses içeriğini yürütebilme kabiliyeti 
önce taşınabilir mp3 çalarlara sonra da cep 
telefonlarına aktarıldı. Şu anda cep 
telefonları; radyo, dijital müzik ve görüntü 
oynatıcı, taşınabilir bellek, ajanda, saat, hesap 
makinesi, telefon, fotoğraf makinesi ve 
kamera gibi, 1990 yılında mevcut olmayan 
veya her biri için ayrı cihaz taşınması, hatta 
taşınamayan cihazların sahibi olunmasını 
gerektiren fonksiyonları 90 gram ağırlığında, 
8x4x1.5 cm hacminde bir cihazla 
gerçekleştirebiliyor. 
 

Kısa vadede, klasik bilgisayar ve 
İnternet kullanımı deneyimini, girdi ve çıktı 
cihazlarının (klavye ve ekranın büyük olması 
gerekliliği) insanın biyolojik ve bilişsel 
yeteneklerinin getirdiği sınırlamalar 
nedeniyle tam anlamıyla taşınabilir cihazlara 
yerleştirememe sorunu bu taşınabilirlik 
devriminin önünde durmaktadır. Bu sorunun 
çözümüne yönelik olarak kızılötesi ve lazer 
tabanlı projeksiyon yöntemleri ile klavyeyi 
fiziksel olarak var olmaktan çıkaran 
teknolojiler piyasaya sürülmüştür. Aynı 
çözüm herhangi bir iki boyutlu yüzeye 
görüntüyü yansıtacak mini projeksiyon 
cihazlarının taşınabilir cihazlara monte 
edilmesiyle ekranları da fiziksel olarak 
taşınan “nesneler” olmaktan çıkarabilir. Bu 
devrim on yıl içinde yaygınlaşır ve anlamlı 
bir çoğunluk tarafından satın alınabilir hale 
gelirse (şu andaki PC ve dizüstü bilgisayar 
yaygınlığı düzeyi), bilgisayar adını 
verdiğimiz, yazı yazma, iletişim kurma, 
bilgiye ulaşma ve veri işleme cihazları artık 
omuzda, çantada taşınan bir cihaz olmaktan 
çıkıp giyilen cepte taşınan bir cihaza 

dönüşecektir. Bu değişimin üniversite 
içindeki bilişim hizmetlerini doğrudan 
etkileyecek yanı ortak kullanıma açık 
bilgisayar salonu gibi hizmetlere talebin 
önemli ölçüde düşmesi olacaktır. Kısacası 
taşınabilir cihazların bilişimsel 
yeteneklerindeki devrimsel artışlar veya 
taşınabilir bilgisayarlardaki yaygınlaşma 
üniversitelerin bilgi işlem birimlerinin 
öğrencilere bilgisayara erişim sağlama 
görevini azaltıp, bu konudaki sürekli alım 
yapma, ortak kullanıma açık bilgisayar 
salonu kurma gibi iş yüklerindeki artışı 
yavaşlatıp bilgisayar temini için ayrılan 
yatırımların kablosuz erişim sağlanması gibi 
başka alanlara yönlendirmesi fırsatını 
yaratabilir. Benzer biçimde kütüphaneler, 
çalışma salonları, bölüm binaları, kantinler 
gibi alanların bilgisayarla çalışmaya uygun 
tasarlanması gündeme alınabilir. 
Bilgisayarların yaygınlaşması, bireysel 
taşınabilir cihazlar haline gelmesinin diğer 
bir sonucunun da üniversitede verilen ağ 
tabanlı hizmetlerin kullanıcı sayısındaki ve 
kullanım miktarındaki hızlı artış olacağı 
öngörülebilir. Kullanıcıların işlem yapmakta 
oldukları web arayüzleri gibi yazılımlar, 
bunlar için kullanılan sunucu sistemleri de bu 
yeni bağlama uygun olarak güncellenmek 
zorunda kalınabilir. 
 
 Bununla birlikte bilişimsel aygıtların 
kullanılabilirliğine yönelik çalışmaların 
öngördüğü yapısal değişimler, kişilerin 
konuşmasını algılayan, yazıyı en azından 
cihazın kullanımı için (komut vermek) 
aradan çıkaran (konuşma algılaması) veya 
giyilebilir bilgisayar gibi çalışmaların ticari 
ürünlere dönüşecek şekilde başarılı olması 
bugün taşınabilirlik konusunda devrim gibi 
gördüğümüz, sanal klavye ekran gibi 
teknolojiler konsundaki tahminleri beş yıl 
sonra okuyanları gülümsetecek kadar ilkel ve 
anlamsız hale getirebilir. 
 

Bu kısımdaki tahmin ve öngörümüzü 
özetlersek: önümüzdeki beş ile on yıl içinde 
ultra taşınabilir bilgisayarlar veya süper cep 
telefonları (cep telefonu, kamera, radyo, 



müzik çalar, taşınabilir bellek, TV, cep 
PC’si) şeklinde adlandırabileceğimiz aygıtlar 
yaygınlık kazanacak ve bu gelişme üniversite 
bilişim hizmetlerinin kullanım miktarını, 
kullanıcı sayısını çok fazla artıracak, fakat bu 
cihazlar büyük oranda kişisel cihazlar olarak 
belli bir mekandan bağımsız olacağı için 
bunlara tüm yerleşke içinde kesintisiz ve 
etkin ağ erişimi (kablosuz) sağlamak 
üniversite bilgi işlemlerinin öncelikli endişesi 
haline gelecektir. Bu değişim, üniversitelerin 
akademik personel ve öğrenciye bilgisayar 
sağlaması (ortak kullanıma açık PC salonları 
gibi) gereksinimi azaltacaktır.  
 
 
Ağ, İnternet ve Diğer İletişim Sistemlerine 

Erişim 

 
Herhangi bir büroda ve konutta 

iletişim teknolojileri, cihazları ve altyapısı 
konusunda tam bir bolluk dönemi yaşıyoruz. 
Bu durum imkanların artması ve 
alternatiflerin bolluğu olarak algılandığında 
olumlu bir gelişme hatta altın çağ olarak 
görülebilecekken, analitik bir gözle 
bakıldığında kaynak israfı, ekonomik felaket 
ve kullanılabilirlik faciası olarak da 
değerlendirilebilir. Bir konutta, kablo 
üzerinden telefon (adsl internet), kablo tv, 
kablosuz olarak analog TV yayını, uydu TV 
yayını, cep telefonu şebekesi (şebekeleri) 
sinyalleri, radyo yayınları erişimi standart 
sayılabilir. Bütün bu hizmetler, genellikle 
ayrı ticari girişimlerce kurulmakta, bakım,  
satış ve ücretlendirilmesi yapılmakta, her biri 
için ayrı alıcı ve verici cihazlar üretilmekte, 
iletişim protokolleri geliştirilmekte ve son 
tahlilde bunların maliyetleri (envai çeşit 
teknolojik aleti kullanmak zorunda kalmak 
da dahil) son kullanıcıya “müşteri” olarak 
fatura edilmektedir. 

 
Bir ofiste çalışan kişi, kurumun, 

bizdeki örnek üniversite olsun, üniversitenin 
dahili telefon şebekesini, şehir içi ve 
şehirlerarası görüşme için telekom şebekesini 
aynı sabit telefon makinesi ile farklı 
şekillerde kullanmakta, fax gibi belge iletimi 

açısında hala kullanılmakta olan arkaik 
sayılması gereken bir cihaz ve teknolojiye 
vakıf olması beklenmekte, kişisel iletişim 
için cep telefonu ile kablosuz bir şebekeye 
bağlanmakta, önündeki masaüstü bilgisayar 
ile yerel ağ aracılığıyla (ayrı bir dahili 
şebeke) İnternet üzerinden işle ilgili ve 
kişisel haberleşme, bilgiye erişim 
gerçekleştirmektedir. Bilgisayar ile bu işleri 
yaparken de, e-posta, anlık mesajlaşma 
programları, web tarayıcıları gibi değişik 
yazılım ve arayüzler kullanmak durumunda 
kalmaktadır. Bütün bu çeşitliliğin sebebi, 
ilgili teknolojilerin değişik şirketlerce değişik 
zamanlarda, değişik ihtiyaçlar için 
geliştirilmiş olmaları, ticari başarıları, 
bunları, dünyanın ve ülkelerin genel olarak 
kaynaklarının etkin kullanımı açısından 
düzenleyecek üst otoritelerin olmaması gibi 
nedenlerle yer yer birbiriyle rekabet eder 
şekilde yaygınlaşmalarıdır. Bu nedenle aynı 
şehirde üç değişik GSM operatörünün baz 
istasyonlarını komşu apartmanların 
çatılarında yan yana görebilmekteyiz. Bunun 
en güncel örneği üçüncü nesil telefon 
şebekelerinin (3G) görüntülü telefonla sınırlı 
olmayan geniş bant veri iletimi potansiyelinin 
sadece bir yan ürünü olarak hızlı İnternet 
erişiminin GSM operatörlerince verileceği 
beklentisi, öngörüsü ile Wimax adı verilmiş 
genel geniş bant kablosuz veri iletim 
teknolojisinin rekabeti. İntel firmasının 
geliştirdiği bir teknoloji olan Wimax, 
şehirlere bütünleşik kablosuz veri iletim 
şebekesini her biri 50 km çaplı bir kaç baz 
istasyonu ile normal kablolu veya kablosuz -
binlerce baz istasyonlu- GSM teknolojisine 
göre yüzlerce kat daha düşük maliyetle 
kurmayı öneriyor. Bu teknoloji veya aynı ana 
fikri kullanan başka firmalarca geliştirilecek 
aynı mikrodalga tabanlı benzerli altyapı 
değişimlerinin kısa vadede İnternet, hücresel 
iletişim şebekelerini (GSM ve sabit telefon), 
dijital TV yayınlarını tek bir elde ve alt 
yapıda kablosuz erişimle sağlayacağı 
öngörülebilir. Bu arada üçüncü nesil cep 
telefonu ihalelerinin yapıldığı ülkelerde bu 
ikinci alternatif bütünleşik kablosuz ağ 
altyapısının uygulamaya  geçmesinin büyük 



GSM operatörü iflaslarına yol açabileceği 
yönünde tahminler de yapılmaktadır. 

 
Sonuçta sadece İnternet erişiminin 

bile şehirler bazında kablosuz olarak genel 
bir altyapı hizmeti haline gelmesi bile şu 
andaki üniversite ağ altyapısını genel 
kullanım açısından gereksiz hale getirebilir. 
Süper cep telefonları veya ultra taşınabilir 
bilgisayarlarla olsun ağa bu harici - ticari 
şebeke üzerinden erişecek yerleşke 
dahilindeki kullanıcıların üniversitenin yerel 
- merkezi hizmetlerine yetkilendirilmiş, 
ayrıcalıklı erişimlerinin düzenlenmesi önemli 
bir sorun haline gelecek, fiziksel güvenlik 
konu dışı kalacak ve üniversitenin ağının 
fiziksel altyapısı üniversite bilgi işleminin 
denetiminden çıkabilecektir. 
 
Bilişim Hizmetlerinde Olası Trendler 

 
Giriş bölümünde belirtildiği üzere; 

geçmişte üniversitelerin öğrencilere sunduğu 
ve öğrencilerin sadece üniversitelerinden 
bulabildikleri hizmetlerden e-posta servisinin 
ticari firmalarca yüksek kalite ile ücretsiz ve 
yaygın olarak sağlanması (Gmail, Yahoo 
Mail gibi) üniversite bilgi işlemleri 
üzerindeki baskıyı hafifletmiş, üniversite 
hizmetlerini, kullanıcılar açısından hataya 
toleranslı hale getirmiştir. Buna benzer anlık 
mesajlaşma programları, sesli iletişim (Gtalk, 
MSN Messenger) programları gibi olanaklar 
da birçok bilişim hizmetini salt İnternet 
erişiminin sağlanması sonucu kullanıcıların 
İnternetten elde edebileceği bir geleceği 
işaret ediyor olabilir. Şu anda yüksek disk 
alanlı e-posta hesaplarını veri saklama alanı 
olarak kullanan orta-ileri düzey İnternet 
kullanıcıları ilerde doğrudan veri depolamaya 
yönelik ücretsiz-ticari-güvenilir (esasında 
reklam amaçlı) hizmetlerin kullanıcısı 
olabilir ve bunlardan yararlanabilirler. Buna 
bir örnek de üniversitelerin web sayfalarında 
sağlıklı çalışmayan arama motorları yerine 
kullanıcıların Google arama motorunu tercih 
etmeleri. Bu imkanın mevcut olması yazılım 
geliştirmekle sorumlu olan birimlerin kendi 
arama motorlarını etkin hale getirme 

mecburiyetlerini öncelikli işler listesinde alt 
sıralara itmektedir. Buna benzer şekilde 
ücretsiz erişilen etkin çevrimiçi sözlükler, 
çevrimiçi ansiklopediler (Wikipedia gibi) her 
bir üniversite bilgi işlem biriminin kendi 
başına geliştiremeyeceği hatta satın 
alamayacağı yazılımları, hizmetleri 
kullanıcılara erişilebilir hale getirmiştir.  
 

Yakın geçmişte şahit olunan benzeri 
genel-ticari ücretsiz İnternet/bilişim 
hizmetleri, üniversite bilgi işlem birimlerinin 
odaklanması gereken konuların, 
üniversitelerin sadece kendilerinin, kendileri 
için geliştirebileceği hizmetler olması 
gerekliliğini gündeme getirmektedir. Bu 
konuların başında üniversite içi bilgi 
sistemlerinin (ders kayıt programları, 
kütüphane web sayfaları, üniversite ve bölüm 
web sayfaları) iyileştirilmesi, artan talep ve 
kullanıcı sayısına cevap verecek şekilde 
güncel tutulması gelmektedir. Bilgi işlem 
birimleri her bölümün kendi başına vermeye 
çalıştığı hizmetleri-işleri, elindeki kaynakları 
ve iş gücünü bilgi birikimini onlara sunarak 
daha az kaynak maliyeti ile daha yüksek 
kaliteli ürünler elde edilmesine yardımcı 
olmaya çalışmalıdır. 

 
 Kısaca bir örnek ile ifade etmek 
gerekirse üniversite bilgi işlem birimlerinin, 
bilgilerin gizliliği ve yüksek servis kalitesi 
gerekmediği durumlarda, firmalar tarafından 
reklam gelirleri sayesinde İnternet üzerinden 
ücretsiz olarak erişilebilir ve kolaylıkla 
kullanılabilir hale getirilmiş olan e-posta, 
elektronik liste servisi işletimi gibi işlere 
harcanan işgücünü bu servislere ihtiyaç 
duyan kullanıcı gruplarının bu tip hizmetlere 
erişimlerini mümkün kılacak rehberliği ve 
eğitimi vermeye yönlendirebileceği, gelişen 
teknolojilerin yeni projeler halinde 
uygulanması için öncü mekanlar olan 
üniversitelerde yaygınlaşması için gerekli 
bilgi ve tecrübe alt yapısını edinmeye 
odaklanabileceği ve üniversite içinde 
oluşturulan bilginin paylaşımına olanak 
verecek bilgi sistemleri otomasyonlarının 
geliştirilmesine yönelebileceği görüşündeyiz.. 



 

3. Yol Haritaları 
 

Bu bölümde günümüzde üniversitelerin bilgi 
işlem birimleri tarafından verilen servislerin 
bazılarını  örneklerle değerlendirmeye, 
sunulan servislerde gelecek yıllardaki olası 
teknolojik gelişmeleri göz önüne alarak 
senaryolar üretmeye ve bilgi işlem birimleri 
için ideal yol haritaları hakkında fikir 
geliştirmeye çalışacağız. 
 
 
Çevrimiçi Eğitim 
 
Üniversitelerde verilen akademik eğitimlerde 
metot akademik birimler tarafından 
belirlenmekte, eğitim için kullanılması 
planlanan medya zaman zaman eğitimi veren 
birim tarafından geliştirilmekte, zaman 
zaman üniversitenin merkezi bilişim 
servislerini sağlayan bilgi işlem merkezleri 
tarafından hazırlanan altyapı 
kullanılmaktadır. Medyanın eğitimi veren 
akademik birim tarafından temini, yeterli 
altyapı ve personel desteği sağlanmadığı 
durumlarda servis kesintisinden güvenlik 
problemlerine kadar farklı düzeylerde 
problemlere yol açabilmektedir. Bu nedenle 
bilgi işlem birimleri medyanın merkezi 
olarak sağlanması yönünde eğilim gösterirler. 
Metodu belirleyen akademik birimlerle 
medyayı sunan bilgi işlem birimleri arasında 
köprü görevi görecek arayüzlerin (mesela 
Eğitim Destek Ofislerinin) kurulması ile bir 
yandan metodun uygun biçimde akademik 
birimler tarafından geliştirilmesi sağlanırken 
diğer yandan medyanın merkezi olarak 
verilmesi mümkün olabilir. Bilgi işlem 
birimlerinin yol haritasında çevrimiçi 
eğitimin olanaklı kılınabilmesi için gerekli 
organizasyonel altyapının sağlanması ile 
karşılaşılmaktadır. 
 
 
Web Tabanlı Yayın Teknolojileri 
 
Web tabanlı yayın teknolojileri ağ bağlantı 
hızlarının artmasıyla üniversitelerdeki 

kullanımını artırmaktadır. Web tabanlı 
yayıncılığın televizyon yayıncılığı formatı 
mensup ve öğrenciler için çekici olmakla 
birlikte bilgi işlem birimleri yayın servisi 
düzeyinde kalarak yayınlar 
için gerekli teknik altyapıyı sağlamalıdırlar. 
Nitekim aynı yayın altyapısı eğitim için de 
kullanılmaktadır ya da kullanılmaya 
başlanacaktır. Bilgi işlem birimlerinin yol 
haritasında elinde kamerayla koşturan bilgi 
işlem personeli ile değil yayın altyapısı 
desteğini veren teknik personel ile 
karşılaşılmaktadır. 
 
 
Dağıtık Servisler 

 
Teknolojik gelişmelerin farklı alanlarda ve 
farklı düzeylerde gerçekleşmesi geçmiş 
yıllarda üniversite bölüm ve birimleri 
tarafından  verilen servislerin 
merkezileştirilmesini engellemiş, bölüm ve 
birimlere ait web sayfalarının bağımsız 
olarak geliştirilmesi ile başlayan servis 
dağınıklığı her birimin kendi e-posta 
sunucusunu, yayın sunucusunu vb. kurması 
ile devam etmiş, merkezileştirme birçok 
üniversitede mevcut koşullarda çok fazla 
işgücü ve yatırım gerektirir hale gelmiştir. 
Gelecekte bilgi işlem birimlerinin yol 
haritasında, üniversitede sunulan bilişim 
servislerinin ve dolaylı olarak bilgi 
sistemlerinin tek bir elden yönetilmesi yerine, 
farklı bilgi sistemlerine tek noktadan erişim 
sağlayan arayüzlerin geliştirilmesi ve bölüm 
ve birimler tarafından dağıtık olarak verilen 
sunucu nitelikli servisler için işletim 
ilkelerinin ve kullanıcılara sunulan bilişim 
kaynakları kullanım politikalarının 
belirlenmesi bulunmaktadır. 
 
 

 

 

 

Güvenlik 

 
Bilgi güvenliği konusundaki tehditler yakın 
zamana kadar en azından üniversitelerdeki 



bilgisayar kullanıcıları tarafından genellikle 
birinci derecede ciddiye alınmayan unsurlar 
arasında olmuştur. Bunun nedenleri arasında 
bilgisayara doğrudan zarar veren virüs ve 
trojan neslinin sona ermesi ve bilgisayara 
zarar vermeden bilgileri çalan ya da sadece 
ağ trafiği yaratan virüs teknolojilerinin 
yaygınlaşmaya başlaması olabilir. Ancak 
bilişim bağımlılığı arttığı ölçüde en azından 
kişisel bilgilerin korunabilmesi için anti virüs 
yazılımı kuran ve işletim sistemini 
güncelleyen kullanıcı sayısı son yıllarda 
artmaya başlamıştır. Teknik önlemlerin 
kullanılmaya başlanması güvenlik 
tehditlerinin sosyal alanlara kaymasına neden 
olmuştur. Bilgi işlem birimleri etrafındaki 
kağıt çöplüklerini araştıran, dosyaların 
saklandığı ortak alanlarda araştırma yapmayı 
seven insan sayısının artması kullanıcı 
profilini değiştirecek gibi görünmektedir. 
Bilgi işlem birimlerinin yol haritasında 
sadece bilgisayarındaki bilgileri koruyan 
değil, yazıcıdan çıktısını aldığı bilgileri geri 
dönüşüm kutularına olduğu gibi atmayan, 
kağıt öğütme makinelerinden geçiren bilgi 
işlem personeli ve bu personelin 
bilgilendirdiği kullanıcılar görünmektedir. 
 
 
PC Destek Servisleri 

 
Masaüstü bilgisayar teknolojisinin, yerini 
dizüstü bilgisayar teknolojisine eve daha 
küçük boyutlu cihazlara bırakması, bu 
cihazların yazılımsal olarak kurulumlarına ve 
donanımsal olarak güncellenmelerine 
duyulan ihtiyacı azaltacaktır. Kullan-at 
kullanımının yaygınlaşması günümüzde 
kullanıcıların ofislerine giderek bellek vb. 
güncellemesi yapan ya da işletim sistemi 
kuran bilgi işlem personelini özelleşmiş 
uygulamaların nasıl kullanılacağını gösteren 
ya da bu uygulamalarda karşılaşılan sorunları 
çözen personele dönüştürecektir. Bilgi işlem 
birimlerinin yol haritasında elinde tamir 
çantası ve CD çantası ile dolaşan personel ile 
değil  farklı uygulamalar hakkında bilgi 
sahibi personel ile karşılaşılmaktadır. 
 

 

Ağ Servisleri 

 
Üniversitelerde bilişim servislerinin başladığı 
dönemlerden beri en kritik hizmetlerden 
birisi ağ servisinin sürekliliğinin sağlanması 
olmuştur. Ağ altyapısının kurulması ve 
geliştirilmesi, bilgi işlem birimlerinin ana 
sorumluluk alanlarından birisi olarak göze 
çarpmaktadır. Ancak önceki bölümde kısaca 
değinildiği gibi, bilişim teknolojilerindeki 
gelişmeler gelecekte kablosuz ağ 
servislerinin firmalar tarafından geniş 
alanlara yayılmış biçimde (mesela şehirlerin 
tamamına) verileceğine işaret etmektedir. Bu 
durumda, üniversitelerin bilgi işlem 
birimlerinin ana faaliyet alanı olan ağ altyapı 
servisi, kritik rolünü yitirecek gibi 
görünmektedir. Bilgi işlem birimlerinin yol 
haritasında ağ altyapısını geliştiren bilgi 
işlem personeli değil, firmalar tarafından 
sunulan yüksek kapasiteli yabancı ağlardan 
üniversitenin bilgi sistemlerine güvenli ve 
uygun biçimde yetkilendirilmiş geçişi 
sağlamak için ihtiyaç duyulan arayüzleri 
geliştiren ağ teknolojileri uzmanları ile 
karşılaşılmaktadır. 
 

4. Sonuç 
 
 

Bilişim Teknolojilerindeki hızlı gelişim 
geleceği belirsizleştirerek bilgi işlem 
birimlerinin uzun vadeli hesaplar yapmasını 
engellemekte, bunun ötesinde mevcut 
servislerini koruma anlayışıyla hareket eden 
bilgi işlem birimlerini üniversite içindeki 
teknoloji liderliğinden uzaklaştırmaktadır. Bu 
nedenle bilgi işlem birimleri üniversitelerin 
beş – on yıllık stratejik planlarını daha kısa 
vadeli süreçler göz önüne alarak 
değerlendirmelidir. Günümüzdeki 
teknolojilerin gelecekteki dönüşümleri 
mevcut durumda verilen servisler için 
harcanan işgücünü gereksiz hale 
getirebilecektir. Geleceğe baktığımızda 
teknolojik altyapıs servisi yanında farklı 
altyapılar (örneğin farklı ağ servisleri, farklı 
bilgi sistemleri) arasındaki iletişimi 



tasarlayan bilgi işlem birimleri görmekteyiz. 
Bu bağlamda mevcut durumda verilen 
bilişim servislerinin yeniden 
değerlendirilmesi aşamasında alternatifleri 
firmalar tarafından reklam gelirleri ile 
geliştirilen ve benzerleri bilgi işlem birimleri 
tarafından verilmeye çalışılan kullanıcı 
servisleri için harcanan işgücünün, 
üniversitedeki bilgilerin bilgi sistemleri 
kapsamında otomasyonu ve akademik alanda 
bilgi paylaşımını artırıcı faaliyetlerin 
geliştirilmesi yönünde kullanılması gerektiği 
düşüncesindeyiz.  
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