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T.C. 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 

BİLİŞİM ARAÇLARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 

GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNERGE 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Üniversitedeki ders ve araştırma amaçlı eğitim bilişim araçlarının (yazılım, 

bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon, yazıcı, tarayıcı, kamera gibi bilişim araçları) etkin ve verimli kullanılmasını 

sağlayan, gerekli bilişim araçlarını imkanlar doğrultusunda satın alma ve işletme standartlarını belirleyen Komisyonun 

görev ve yetkilerini tanımlamaktır. 

 

Kapsam 

MADDE 2- Bu yönerge, Üniversite bünyesindeki ders ve araştırma amaçlı eğitim bilişim araçları ile ilgili satın alım 

ve işletme sürecinde Bilişim Araçları Değerlendirme Komisyonu’nun vereceği kararları kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- Bu yönerge 2547 Sayılı Kanunun 14. maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- Bu yönergede geçen; 

BADEK: Bilişim Araçları Değerlendirme Komisyonu’nun kısa adını (Üniversitenin diğer  

Yönergelerinde Eğitim Bilişim Materyalleri Değerlendirme Komisyonu olarak anılan Komisyon bundan 

sonra Bilişim Araçları Değerlendirme Komisyonu olarak anılacaktır.), 

BİDB: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığını, 

Bilişim Araçları: Eğitim bilişim araçlarını (yazılım, bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon, yazıcı, tarayıcı, kamera  

             gibi), 

Birim: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesindeki, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek   

            Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri, Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Koordinatörlükler, Genel  

            Sekreterlik ve Genel Sekreterliğe Bağlı Daire Başkanlıklarını, 

Form:  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi eğitim bilişim araçları talep formunu, 

Komisyon: Bilişim Araçları Değerlendirme Komisyonunu, 

Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü, 

Senato:  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu, 

Son Kullanıcı:  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencilerini, 

Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini, 
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ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bilişim Aracı Talebinde Bulunanlar, Bilişim Aracı Talep Etme Şekli ve Zamanı  

 

Bilişim Aracı Talebinde Bulunanlar 

MADDE 5- a) Üniversitenin bütün birimleri bilişim aracı talebinde bulunabilir. Son kullanıcılar birimleri aracılığıyla 

bilişim aracı talebinde bulunabilirler. 

 b) BAP, TUBİTAK, BEBKA, SANTEZ gibi iç ve dış kaynaklı projelerde ihtiyaç duyulan bilişim araçlarının 

işletilmesinde üniversite alt yapısı, veri merkezi kullanılacaksa ve/veya teknik destek talebi olacaksa bu araçların alımı 

sırasında proje yürütücüsü Komisyondan görüş talebinde bulunur. 

 

Bilişim Aracı Talep Etme Şekli ve Zamanı  

MADDE 6- a) Bilişim aracı talebinde bulunmak isteyen birim, talebini Komisyonun sekretaryasını yürüten birime 

doğrudan resmi yazı ile iletir. 

 b) Bilişim aracı talebinde bulunan birimler içeriği Komisyon tarafından belirlenen ve ilan edilen yönerge 

ekinde bulunan formu doldurur ve talep yazılarının ekinde sunar. 

 c) Üniversitenin bütün birimleri, bilişim aracı taleplerini bir sonraki dönemde kullanmak amacıyla 

Komisyonun belirleyeceği takvime uygun olarak resmi yazı ile Komisyona başvurabilir. 

 d) Kullanım standartları ve tip şartnamesi Komisyonca belirlenmiş olan bilişim araçlarını talep eden birimler 

bilişim araçlarının kullanım standartlarına uygun olarak kullanılacağını belirterek resmi yazıyla bunları talep 

edebilirler. Bu bağlamda talep edilen bilişim araçları için bu yönergede belirtilen süreçler uygulanmaz. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Komisyonun Oluşumu, Görev ve Yetkileri, Toplanma Zamanı 

 

Komisyonun Oluşumu 

MADDE 7- Komisyon, üç yıllığına görevlendirilen akademik ve idari birimlerden tek sayılı olmak üzere Rektör 

tarafından oluşturulur. Üyeler kendi aralarından birini başkan seçer. 

 

Komisyonun Görev ve Yetkileri 

MADDE 8- Komisyon başkanı yönergenin ilgili hükümlerini yerine getirmek amacıyla, araştırma yapmak için 

Komisyon üyelerini ve Komisyon üyeleri dışındaki kişileri görevlendirebilir veya bilgisine başvurabilir. 

MADDE 9- a) Üniversite birimlerinden gelen bilişim aracı taleplerinin belirlenmesi ile ilgili standartları aşağıdaki 

şekilde düzenler: 

 (1) Komisyon, birimlerden gelen ve uygun gördüğü bilişim araçları taleplerini diğer birimlere bildirerek aynı 

talepte bulunmak isteyen birimler varsa bu yönergenin ekinde bulunan formu doldurarak Komisyona resmi yazı ile 

göndermesini isteyebilir. 

 (2) Komisyon gerekli gördüğü durumda, bilişim araçları talep eden birimin yetkilendirdiği bir kişiyi toplantıya 
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davet ederek talep edilen bilişim aracıyla ilgili detaylı bilgi vermesini isteyebilir. 

 (3) Komisyon, bilişim araçları taleplerinin belirlenmesi ve güncellenmesi konusunda takvim belirler. Takvim 

dışında ortaya çıkan ihtiyaçlar ve güncellemeler konusunda karar alır. 

 b) Üniversitenin birimlerinden gelen bilişim aracı taleplerini değerlendirir ve satın alınması ile ilgili görüş 

bildirir. 

 c) Satın alınan ve mevcut bilişim araçlarının işletilmesi ile ilgili: 

 (1) Bilişim araçlarının bakım, onarım anlaşmaları veya lisans yenileme sözleşmeleri ile ilgili rapor 

hazırlar/hazırlatır ve bu rapor doğrultusunda karar verir. 

 (2) Bilişim araçlarının yıllık ödemeleri ile ilgili kaynakları imkânlar açısından inceleyerek koordine eder. 

 (3) Komisyon, gerekli hallerde bilişim araçlarının Üniversite içerisinde verimli kullanımını sağlamak amacıyla 

uygun gördüğü tedbirleri alır. 

 d) Üniversitenin bütün birimlerinde bulunan bilgisayar laboratuvarlarının işletilmesi ile ilgili standartları 

aşağıdaki şekilde düzenler: 

 (1) Bilişim araçlarının verimli kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili tespitleri yapar. 

 (2) Ders dışı bilgisayar laboratuvarı ve internet hizmeti kullanımı ile ilgili düzenlemeler yapar. 

 (3) Laboratuvarların çalışma takvimini belirler. Takvimin dışında yapılan talepler Komisyonca 

değerlendirmeye alınmaz. 

 (4) Okutulacak ders içeriklerine göre birimlerden, kullanacakları yazılım listesinin alınması ile ilgili takvimi 

belirler.  

 e) Üniversitenin birimlerinde okutulan ve ortak derslerde kullanılan bilişim araçları arasında farklılıklar 

(sürüm, program, tür, vb.) olması durumunda, Komisyon başkanı ilgili dersin öğretim elemanlarını toplantıya çağırır 

ve aşağıdaki esaslar uygulanır: 

 (1) Üniversite kaynaklarının etkin kullanımı açısından, farklı bilişim araçları kullananlar arasından ortak bir 

bilişim aracı kullanılması konusunda fikir alışverişi yapılır. 

(2) Komisyon ilgili bilişim aracı ile ilgili gerekli kararları alır. 

 f) Kullanılan mevcut bilişim aracının amaca uygunluğu, ihtiyacı ne kadar karşıladığı, benzer bilişim 

araçlarıyla ortak kullanılabilir hale getirilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapar. 

 g) Komisyon, bilişim aracı satın alınmasından sonraki süreçte, bu bilişim aracının farklı birimler tarafından 

kullanılmasına karar verebilir. 

 h) Komisyonun sekretaryasını BİDB birimi yapar. 

 

Komisyonun Toplanma Zamanı 

MADDE 10- Komisyon eğitim – öğretim dönemi içerisinde ayda en az bir kez olmak üzere Komisyon Başkanının 

belirleyeceği tarihte toplanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hükmü Bulunmayan Haller 
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MADDE 11- Komisyonun toplanma, görev ve yetkileri ile ilgili bu yönergede öngörülmemiş bir durumla 

karşılaşılması halinde Komisyonun salt çoğunlukla vereceği karar uygulanır. 

 

Kararların Yayınlanması 

MADDE 12- Komisyon kararları Komisyonun internet sayfasında yayınlanır. 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge 

MADDE 13- Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile 24/07/2014 tarihli ve 100/07 sayılı Senato onayı ile yürürlüğe 

girmiş olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Eğitim Bilişim Materyalleri  

Değerlendirme Komisyonu Görev ve Yetkileri Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

Yürürlük 

MADDE 14- Bu yönerge senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 15- Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 


