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ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLEME SİSTEMİ (e-BEYAS) UYGULAMASI  
TEKNİK ALTYAPI PROJESİ 

SONUÇ RAPORU 

       

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi (e-BEYAS) Uygulaması  
Teknik Altyapı Projesi 

Electronic Records Management and Archiving System (e-BEYAS)  
Technical Infrastructure Project  

II. Amaç ve Kapsam  

Belge akış ve işlem süreçlerinin elektronik ortama taşınarak belge/evrak ve dokümanların 
güvenli elektronik ortamda üretilmesini ve dışarıdan elektronik ortama aktarılan 
belge/evrak ve dokümanlarla birlikte yasal ve idari düzenlemelere uygun olarak 
yönetilmesini kayıt altına alınmasını, paylaşılmasını, arşivlenmesini ve raporlanmasını 
sağlayan web tabanlı esnek ve diğer uygulamalarla entegre olabilen e-imza destekli e-
BEYAS uygulamasına yönelik teknik altyapının kurulması hedeflenmektedir. 

Proje kapsamında Ankara Üniversitesi’nde iş süreçleri ve belge akışlarının izlenerek, 
belge/evrak ve dokümanların kurumsal yapıya uygun bir modelde güvenli olarak 
üretilmesi, merkezi kayıt altına alınması, saklanması, arşivlenmesi, erişimi ve rapor 
alabilme fonksiyonlarını yerine getiren e-BEYAS (Elektronik Belge Yönetimi ve 
Arşivleme Sistemi) uygulaması sistem mimarisinin belirlenmesi ve bu mimariye uygun 
donanımın sağlanarak sistemin tüm üniversite birimlerinde yaygınlaştırılmasına hizmet 
edecek altyapıyı kurma çalışmaları yürütülecektir.  

Kurulacak altyapı öncelikli olarak Rektörlük birimlerinin daha sonra idari yazışma yapmış 
olduğu bağlı birimlerin iş süreçlerine ilişkin belgelerinin elektronik ortamda üretilmesini, 
gönderilmesini, alınmasını, dosyalanmasını ve arşivlenmesini vb. işlerin yürütülmesini 
bilgi teknolojilerine ilişkin makine-teçhizatın sağlanmasını gerektirmektedir. Proje, 
üniversitemiz iş süreçlerinin e-ortamda yürütülmesini sağlayacak sistemin kurularak iş 
verimliliğinde artış; zamandan, insan gücünden ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf 
sağlanacak e-BEYAS uygulamasının teknik altyapısını kurmayı kapsamaktadır.  

III. Materyal ve Yöntem  

* Üniversitenin belge ve yazışma işlemlerinin e-ortada yürütülmesine yönelik süreçlerin 
tanımlanması ve sistem mimarisinin ve altyapı donanım gereksiniminin belirlenmesinde 
analiz, inceleme, araştırma, görüşme yöntem ve teknikleri kullanılmıştır.   

* e-BEYAS uygulamasına ilişkin yazılımın öncelikli olarak Rektörlük birimlerinde 
kullanıma açılması ve idari yazışma yapmış olduğu bağlı tüm birimlere yaygınlaştırılarak 
sistemin çalışır hale getirilmesi için belge akış ve işlem süreçlerine ilişkin kurumsal analiz 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

* Bu süreçte, e-BEYAS uygulamasının Üniversite’nin diğer uygulamaları ile uyumlu 
çalışması için sistemin altyapısını oluşturacak gerekli makine-teçhizat (uygulama, 
veritabanı ve depolama sunucuları, tarayıcılar vb) ile sistem için gerekli lisanslar gerekli 
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inceleme, araştırma ve değerlendirme yapılarak mevzuat ve standartların öngördüğü nicelik 
ve niteliklerde sağlanması yolu tercih edilmiştir.     

IV. Analiz ve Bulgular 

Üniversitede belge akış ve işlem süreçlerinin belirlenmesi, belge akış ve işlem süreçlerinin 
iyileştirilerek standartlaştırılması, e-belge yönetimi uygulamasının kurumsallaştırılması 
süreçlerinin tanımlanması ve gereksinim duyulan altyapının belirlenmesi için analiz 
çalışmaları yürütülmüştür.  

Kamu kurumlarının e-devlet entegrasyon çalışmaları çerçevesinde,  Üniversitemiz belge 
yönetimi ve arşivleme sisteminin elektronik ortamda işler hale getirilmesi amacıyla 
kurulacak sistem ve veri tabanının tüm birimleri kapsayacak yapıda oluşturulması ve işler 
hale getirilmesini sağlayacak yeter sayı ve nitelikte donanımı ve buna uygun lisans ve 
yazılımları içeren güvenli ve sürdürülebilir teknik alt yapının kurulması gereksiniminin 
mevzuatın öngördüğü çerçevede karşılanması için teknik analizler gerçekleştirilmiştir. 

İhtiyaç duyulan sistemin büyüklüğünü belirleme, teknik altyapı donanımı, yazılımlar, e-
imza gereksinimi, tarayıcı vb. gibi ürün ve donanımların neler olması gerektiğinin 
belirlenmesinde analizlerden elde edilen sonuçlar esas alınmıştır.  

Analiz çalışmalarıyla elde edilen veriler, e-belge yönetimi ve arşivleme sistemine geçiş 
süreci işlemlerini tanımlama, geliştirme ve tasarımı için kullanılmıştır.   

Analiz değerlendirme sonucunda üniversite birimlerinde üretilen belgelerin özellikleri, 
imza rotaları, eklerinin özellikleri, birimlerin işlemleri vb. çıkarılmıştır. Böylece e-belge 
yönetimi ve arşivleme sistemini oluşturacak modüller ile modüllerin fonksiyonları 
belirlenmiştir. Ayrıca ihtiyaç duyulan sistemin büyüklüğünü belirleme, teknik altyapı 
donanımı, yazılımlar, e-imza gereksinimi, tarayıcı vb. gibi ürün ve donanımların neler 
olması gerektiğinin belirlenmesinde elde edilen sonuçlardan yararlanılmıştır. 

Birimlerden toplanan ve oluşturulan veritabanına girilen verilerle; birimlerin yaptığı 
yazışma ve eklerinin nitelikleri, birimlerin aldığı ve gönderdiği belge türleri, imza rotaları, 
havale rotalarının tespit edilmesi sağlanmıştır. Belgelerin hangi noktadan akışa girdiği ve 
hangi rotaları izlediğinin tespiti elektronik belge yönetim sistemlerinin tasarımında ve 
işletilmesinde önemli bir yer tutmaktadır.  

Bir diğer hususu ise, birimlerin hangi yasal dayanaklara göre işlem yaptıklarının tespit 
edilmesi oluşturmaktadır. Bu tespit oluşan belge/dosyaların saklama sürelerini belirlemede 
ve kurumsal belge/dosya saklama planlarını oluşturmada önemli veri sağlamaktadır. Yine 
bu alanda birimlerin kullandığı yasal ve kurumsal formlar girilerek, formların tespiti 
sağlanmıştır. Böylece birimlerin iş süreçlerinde aynı amaçla kullandığı farklı biçimdeki 
formların standartlaştırılarak elektronik belge yönetim sisteminde kullanılması 
sağlanmaktadır. 

Derlenen veriler doğrultusunda işlemin öncelik ve gizlilik dereceleri ile kullanılan belge 
şablonları ve işlem zaman ilişkileri inceleme altına alınmıştır. Mevcut işlem basamağında 
işlemin hangi imza rotalarından geçtiği, koordinasyon olup olmadığı vb. süreçler 
belirlenmiştir. Özellikle birimlerin iç ve dış muhataplarla olan yazışmaları belirlenmiş, 
birimlerde üretilen belgelerin ne kadarının iç birimlere ne kadarının dış kurumlara 
gönderildiği belirlenmiştir. Bu bağlamda üniversitedeki yazışmaların %90’nını iç, %10’unu 
dış yazışmaların oluşturduğu görülmüştür.   
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Rektörlük birimleri analiz sonuçlarına göre; rektörlük idari alt birimlerinde, 524 işlem ve 
bunlarla ilişkili 1871 işlem basamağı tespit edilmiştir. Ayrıca proje kapsamında gereksinim 
duyulan veri ve bilgilerin (belge akış ve işlem süreçlerinin, belge şablonlarının, 
yasal/kurumsal formların, imza rotalarının, rol ve yetkilerin, kullanılan diğer bilgi sistemi 
yazılımlarının vb. belirlenmesi) derlenmesi sağlanmıştır. Birim görüşme ve incelemeleri ile 
de Görüşme Analiz Raporları hazırlanmış ve bu raporlar esas alınarak e-BEYAS Modelinin 
bileşenleri ve sistem mimarisi çıkarılmıştır. Analiz sonuçları ve Görüşme Analiz Raporları 
hazırlanmıştır. 

Fakülte, Enstitü, yüksekokul vb. de yapılan analiz sonuçları ise rektörlük birimleri iş ve 
işlem basamaklarının daha küçük boyutta gerçekleştiği birimler olarak ortaya çıkmış ve 
fakülte, enstitü, yüksekokullardaki iş ve işlem basamaklarının birbirinin benzeri olduğu 
tespit edilmiştir. 

Elde edilen bulgular ve görüşme analiz raporları üniversitede e-BEYAS’ın yapısını, 
bileşenlerini, süreçlerini, kapasitesini belirlemede ve yönetilmesinde izlenmesi gereken yol 
ve yöntemleri tanımlamada kullanılmıştır. 

Analiz çalışmaları ile üniversitenin yıllık belge/evrak hareketleri tespit edilmiştir. 
Rektörlük Genel Belge/Evrak Birimine yıllık gelen ve rektörlük genel belge/evrak 
biriminden yıllık giden evrak/belge sayısı: 

 Gelen Giden 

02 Ocak-31 Aralık 2011   52.731 50.616 

Ankara Üniversitesi’nin belge/evrak birimlerine (rektörlük birimleri, fakülte, yüksekokul, 
enstitü, hastane araştırma ve uygulama merkezleri vb.) yıllık gelen ve belge/evrak 
biriminden yıllık giden belge/evrak sayısı: 

 Gelen Giden 

02 Ocak-31 Aralık 2011   326.092 270.887 

Analiz tarihi itibariyle üniversitede toplam 1.334 birim/alt birim yazışma yapmakta ve 
dosya tutmaktadır. Üniversitede yaklaşık yılda 8.000 dosya/klasör oluşmaktadır. Bir yılda 
TOPLAM: 596.979 belge/evrak işlem görmektedir (dağıtımlı yazılar bir yazı olarak 
hesaplanmıştır). Yazışmaların %90’ı iç yazışmadır. Sayının yüksek olması her yönetim 
kademesinde çoğaltılarak dağıtılmasından kaynaklanmaktadır. Fakülte, Enstitü, 
Yüksekokulların bölümlere ve anabilim dallarına dağıtım yaptıkları yazılar da eklendiğinde 
sayı 1.000.000’u bulmaktadır.   

Üniversitede bir yılda dönen belge/evrak sayısı e-BEYAS uygulamasının kapsam ve 
boyutunu belirlemede önemli bir veri sunmaktadır.  

Analiz değerlendirme sonucunda iş süreçlerinde üretilen belgelerin özellikleri, imza rotaları 
ve kuruma gelen belgelerin özellikleri ve havale rotaları, eklerinin özellikleri, birimlerin iş 
ve işlem süreçleri vb. birim ve alt birim düzeyinde çıkarılmıştır. Değerlendirme 
doğrultusunda birimlerde yerinde inceleme ve görüşme çalışmaları yapılmıştır.  Böylece e-
belge yönetimi ve arşivleme sistemini oluşturacak bileşenler (modüller) belirlenmiş, 
modüllerin fonksiyonları tanımlanmıştır. Ayrıca ihtiyaç duyulan sistemin büyüklüğü, 
kapasitesi ile tarayıcı vb. gibi yan donanımların neler olması gerektiği belirlenerek 
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üniversite üst yönetimine sunulmuştur. 

Üniversitenin “Teknik Donanım Altyapısı” gözden geçirilmiş, elektronik belge yönetimi ve 
arşivleme sisteminin gerektirdiği teknik donanım ve altyapı belirlenmiştir. Kurumsal analiz 
sonucunda elde edilen veriler teknik donanım ve altyapının belirlenmesinde kullanılmıştır.    

e-BEYAS uygulamasının gerektirdiği teknik donanım ve ürünleri proje kapsamında 
sağlanması yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda, veritabını ve uygulama sunucuları, veri 
depolama ünitesinin özellikleri ile kapasitesi belirlenmiş ve alınmıştır. İhtiyaç duyulan 
tarayıcıların özellikleri belirlenmiş ve alınmıştır. Ayrıca gereksinim duyulan veritabanı ve 
uygulama yazılımları, e-imza sertifikaları vb. sağlanmıştır. 

Kamu kurumlarının e-devlet entegrasyon çalışmaları çerçevesinde,  Üniversitemiz 
elektronik belge yönetimi ve arşivleme sisteminin güvenli ve sürdürülebilir teknik alt 
yapısının kurulması ve e-BEYAS uygulamasının işler hale getirilmesi için gereksinim 
duyulan ve mevzuat/standardın öngördüğü sayı ve nitelikte donanım ve buna uygun 
lisansların alımı öncelikler belirlenerek sağlanmıştır.  

Üniversitemiz Stratejik Planı ve Uyum Eylem Planında da yer alan e-BEYAS 
uygulamasının hayata geçirilmesi hedefi gerçekleştirilmiştir. 

Proje Önerisinde Öngörülen ve Analiz Çalışması ile Kesinleştirilerek e-BEYAS 
Sistem Mimarisine Uygun Alımı Yapılan Donanım ve Lisanslar: 

Doküman Tarayıcılar 

Birimlerimize dışarıdan gelen belgelerin e-BEYAS uygulamasına dahil edilebilmesi için 
tarayıcıların özellikleri, birimlerimizde BEYAS Koordinatörlüğü ve TÜRKSAT A.Ş. 
çalışanlarından oluşan Analiz Ekibince yapılan analiz sonuçlarına göre gözden geçirilerek 
belirlenmiştir. Bu çerçevede tarayıcıların 5 tipte olması gerekliliği ortaya çıkmıştır.  

Bu kapsamda Teknik Şartname hazırlanarak doküman tarayıcıların alımı yapılmış, ilgili 
birimlerimize kurulumları yaptırılarak kullanımları sağlanmıştır.  

Veri Depolama Sistemi ve Sunucular 

e-BEYAS uygulamasını tüm üniversite birim ve personelinin (yaklaşık 7.500 personel 
bulunmaktadır ve anlık kullanıcı sayısı 3.500 olarak hesaplanmaktadır) kullanmasını 
gerektiren bir sistem olması nedeniyle kullanılacak veritabanı ve uygulama sunucularının 
yük dengeleme için çift olması öngörülmüştür.  

TÜRKSAT A.Ş. tarafından önerilen donanım özellikleri ve analiz verileri değerlendirilmiş 
ve güncel ürünler dikkate alınarak donanım teknik özellikleri ve ihtiyaçlar belirlenmiştir.    

e-BEYAS Uygulamasının sorunsuz çalışabilmesi için veri depolama sistemi ve sunucuların 
üniversitemiz bilgi işlem altyapısına uygun olması esas alınarak öngörülen donanıma 
ilişkin Teknik Şartnamenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanması 
sağlanmıştır. Bu nedenle e-BEYAS uygulaması için alınacak teknik donanımın 
sorumluluğu tamamen Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bırakılmıştır. Projede de yer alan 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı teknik personeli tarafından hazırlanan ve Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı’nın 28.09.2012 tarihli ve B.30.2.ANK.0.70.77.00-030.04.02-509/37800 sayılı 
yazısı ile onayının alındığı Teknik Şartname ile alıma çıkılmıştır.   
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İş süreçlerinde üretilen belgelerin depolanması ve erişimi nedeniyle yedekli sistem olması 
öngörülmüş ve veri depolama sistemi üzerinde en az iki denetleme birimi bulunması, 
ayrıca disk sistemi üzerinde yedek disk tanımlanabilmesi özelliğinin bulunması esas 
alınmıştır.  

Veri depolama sisteminin tekilleştirme (deduplication) desteğinin olmasına öncelik 
verilmiştir.  Veri depolama sistemi üzerinde belgelerin, dokümanların ve arşiv belgelerinin 
depolanacak olması tekilleştirme özelliğini zorunlu kılmaktadır.  

Bu kapsamda Alımı Yapılan Sunucular ve Veri Depolama Sisteminin Bilgi İşlem Daire 
Başkalığı sistem odasına kurulumları yapılmıştır.  

Lisanslar ve Veritabanı Destek Hizmeti   

e-BEYAS veritabanı sunucusu Oracle üzerinde çalışacaktır. Bu nedenle veritabanı 
sunucularının özellikleri ek maliyet çıkarmamak için üniversitemizde var olan “Oracle 
Database Standard Edition– 4 Processor Perpetual” lisansa göre belirlenmiştir. Lisans 
Oracle Türkiye Temsilciliği ile iletişim kurularak teyit edilmiştir.  

Weblogic Enterprise Lisansı: Uygulama sunucusunun işletim sistemi Linux, uygulama 
sunucuları lisansı Weblogic olacaktır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazıyla Weblogic 
Enterprise Lisansı olmasını tercih ettiklerini iletmiştir. Oracle Türkiye Temsilciliği ile 
iletişime geçilmiş ve üniversitemizde var olan eski lisansın versiyon yükseltilerek 
kullanılacağı öğrenilmiştir. Lisanslama süresinin erkenden başlatılarak kullanılmaya 
başlanmadan para ödenmemesi için donanım alındıktan sonra versiyon yükseltme 
yapılmasının uygun olacağı öngörülmüştür. Bu çerçevede donanım sağlanarak kurulumları 
yapıldıktan sonra Weblogic Enterprise Lisans alımı için ek ödenek sağlanarak alım 
yapılmıştır. Ayrıntıları Teknik Şartnamesinde yer almaktadır. 

Proje öngörüsünde yer alan veritabanı destek hizmeti, sağlanan donanımların veritabanı ve 
uygulama sunucuları işletim sistemlerinin kurulumu ve sürdürülebilirlik için destek 
hizmetini kapsamaktadır. Bu kapsamda 2013 ve 2014 yılı için veritabanı destek hizmetleri 
alımı gerçekleştirilmiştir. .  

Mini Kart Okuyucular (NES Uygulaması), NES-Nitelikli Elektronik Sertifika (e-İmza), 
Zaman Damgası, SSL Sertifikası, e-İmza Kütüphaneleri Java (API) gibi lisanların ve 
uygulama yazılımlarının alımı yapılmıştır.  

Marka Tescil Hizmeti 

Üniversitemiz BEYAS ve e-BEYAS uygulama modellerinin Marka tescilleri Türk Patent 
Enstitüsünce yapılmıştır.  

Proje Süresinin Uzatılması 

TÜRSAT A.Ş. ile yürütülen e-BEYAS sözleşme süresinin uzatılması, e-BEYAS Teknik 
Altyapı Projesi’nden sağlanması gereken donanım ve lisansların da paralel yürütülmesini 
gerektiğinden bazı donanım ve lisanların alımının gecikmesine neden olmuştur. Bu 
kapsamda talebimiz üzerine proje süresi BAP Komisyonunun 27.03.2013 tarihli ve ve 03 
sayılı toplantısında 1 yıl süre ile uzatılmıştır.   

Proje süresinin uzatılması ile birlikte hazırlanarak sunulan Gelişme Raporu BAP 
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Komisyonunun 03.05.2013 tarihli ve 04 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.   

Alımı Yapılan Donanım 

 Adı Adet 

1. Doküman Tarayıcı 78 adet 

2. Veri Depolama Sistemi 1 adet 

3. Sunucular 4 adet 

4. Sunucu sistemi 1 adet 

5. NES Mini kart okuyucular 766 adet 

6.  NES(e-imza) 766 adet 

7. Test Sertifika (NES) 20 adet 

8. SSL Sertifikası 1 adet 

9. e-imza Kütüphanesi (java API) 1 adet 

10. e-imza uyum değerlendirme 1 adet 

11. Zaman damgası 100.000 adet 

12. OCR Lisansı 1 adet 

13. Weblogic lisansı 1 adet 

14. Veritabanı destek hizmeti 2 adet 

15. İlan bedeli  2 adet 

16. BEYAS ve e-BEYAS marka tescili 2 adet 

17. Dizüstü bilgisayar 4 adet 

18. iMac 1 adet 

19. USB Wireless 10 adet 

20. Access point 2 adet 

21. Power injector 2 adet 

22. Renkli yazıcı 2 adet 

23. HDD 1 Tb 1 adet 

24. Ethernet Harici Disk 2 Tb 2 adet 

25. UPS LCD 6 KWA 1 adet 

26. UPS Lite 650 VA 10 adet 

 

V. Sonuç ve Öneriler 

Projede öngörülen e-BEYAS Uygulamasına ilişkin teknik altyapı kurulmasına ilişkin 
donanım ve lisanslar tamamlanarak kurulumları gerçekleştirilmiş ve kullanıma hazır 
duruma getirilerek üniversitenin e-BEYAS Uygulaması 16 Eylül 2013 tarihinde devreye 
alınmıştır. Bu çerçevede gereksinimler doğrultusunda ihtiyaç duyulan e-imza alımları 
gerçekleştirilmiştir.     

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  
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e-BEYAS Uygulamasının gerektirdiği teknik altyapı bu proje ile kurulmuş ve 
sürdürülebilir güvenli bir sistemin oluşturulması sağlanmıştır. Üniversitenin e-kurum 
platformu oluşturularak tüm işlem süreçlerinin e-ortama taşınması için temel altyapı 
kurulmuştur.  

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

Proje ile sağlanan altyapı üzerinde TÜRKSAT A.Ş. ile İşbirliği Protokolü kapsamında 
geliştirilen Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi (e-BEYAS) Projesi 
üniversitemizde uygulamaya konulmuştur. Sağlanan altyapı ile üniversitenin iş 
süreçlerinde üretilen belgeleri güvenli ortamlarda depolanabilmiştir.  

Bilgi Güvenliği Standardı (ISO 27001) ile TSE 13298 standardının öngördüğü veri 
yedekleme, iş sürekliliği ve Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) nin oluşturulmasına giden 
yolun açılması bu proje ile sağlayarak “Ankara Üniversitesi FKM Modellemesi” projesi 
geliştirilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda üniversitemiz büyük bilgi işlem 
statüsüne kavuşmuştur. Gölbaşı Yerleşkemizde bulunan BEYAS Binası’nda “Ankara 
Üniversitesi Felaket Kurtarma Merkezi” kurma çalışmalarında donanımın bir kısmı 
sağlanarak testlere başlanmıştır. Kısa süre içerisinde devreye alınacaktır.    

VIII. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki 
Katkıları  

Koordinatörlük, yazılım seçme sürecinde BEYAS ve e-BEYAS Projelerinde öngörülen ilke 
ve yöntemleri gözetmiştir. Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ise yazılım 
için teknik destek sağlamıştır.  

Ankara Üniversitesi e-BEYAS alt yapı tasarımlarında kurumun idari ve işleyiş yapısını 
yazılıma göre yapılandırmak değil; yazılımın kurumsal yapıya hizmet etmesi için (Bayram, 
Özdemirci, 2011) çalışılmıştır.   

e-BEYAS sistem tasarımı yapılırken temel iş adımları çalışma takvimine bağlanmıştır. 
Kurumsal analiz için mevcut durum tespiti yapılmıştır. Bu çalışmada, belge akış ve işlem 
süreçleri, donanım ve yazılım alt yapısı, insan gücü, maliyet, belge yönetimi ve arşiv 
sistemi, fiziki mekânın uygunluğu analiz edilmiştir.  

Üniversite için özelleştirilerek kurumsallaştırılması ve kurumun iş akış ve iş süreçlerinin e-
BEYAS yazılımına tanıtılması ve bu yazılımın o kurumdaki kullanıcılara öğretilerek 
uygulatılması stratejisi gözetilmiştir. 

Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel platformlarda proje çalışmaları ile ilişkili bildiriler sunulmuştur: 

• 20-22 Haziran 2012 tarihlerinde Rome, İtalya’da “Mobile Approaches to Electronic 
Records Management in Transformation of Government Organizations in Turkey: 
Sample Practice in Ankara University” başlıklı, 

• 30 Ağustos-3Eylül 2012 tarihlerinde Budapeşte, Macaristan’da “Developing Electronic 
Records Management Software Applications and Managing Institutional Differences: A 
Comparative Study” başlıklı bildiriler sunulmuştur. 

• 01-03 Şubat 2012 tarihlerinde Uşak’ta “Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi ve 
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Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi (e-BEYAS-M)” başlıklı, 

• 31 Mayıs-02 Haziran 2012 tarihlerinde Ürgüp, Nevşehir’de “Elektronik Belge Yönetim 
Sistemlerinde Kurumsallaştırma Süreci: Ankara Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim 
ve Arşivleme Sistemi Çalışmaları” başlıklı bildiriler sunulmuştur.  

• Yine proje kapsamında yurtiçinde 31 Mayıs-02 Haziran 2012 tarihlerinde Ürgüp, 
Nevşehir’de yapılan sempozyumda proje çalışmaları ile ilgili ”Elektronik Belge 
Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma” konulu bir 
Çalıştay yapılmıştır.  

Proje çalışmalarının yurtiçi ve yurtdışı bilimsel platformlara taşınması sağlanmıştır.   

• 20-21 Mart 2014 tarihlerinde e-BEYAS 2014 Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv 
Uygulamaları Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.  
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X. Ekler  

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları  

Proje Bütçesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bütçe Talep Miktarı 
Verilen 
Ödenek 

Karar Tarihi ve Sayısı 

Proje Ödenek 874.051,00TL 874.051,00TL 
BAP Komisyonu’nun 
04/04/2012 tarihli ve 05 sayılı 
toplantısı (Proje Kabul) 

Donanım Alımı 
için ek ödenek 

100.000,00TL 100.000,00TL 
BAP Komisyonu’nun 
04/07/2012 tarihli ve 11 sayılı 
toplantısı 

Weblogic 
Enterprise 
Lisans alımı 
için ek ödenek 

100.000,00TL 100.000,00TL 
BAP Komisyonu’nun 
01/03/2013 tarihli ve 02 sayılı 
toplantısı 

VT Destek 
hizmeti (2014) 
için ek ödenek 

37.000,00 TL 37.000,00 TL 
BAP Komisyonu’nun 
25/12/2013 tarihli ve 09 sayılı 
toplantısı 

TOPLAM 1.111.051,00TL 1.111.051,00TL  
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Not: BAP Proje izleme yazılımının yenilenmesi nedeniyle proje bilgileri ve harcamaları eski ve yeni 

veritabanlarından yer almaktadır. Burada veriler bir arada verilmiştir. Proje bütçesi ve harcamaları 

BAP Proje veritabanı kayıtları ile uyumludur. 

 

b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

Proje kapsamında alınan makine ve teçhizat Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem 
Odasında, BEYAS Koordinatörlüğü FKM odasında ve üniversitemiz birimlerinde 
bulunmakta ve E-BEYAS Uygulamasında kullanılmaktadır.  

c. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (Kesim III'de verilmiştir)  

 

d. Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) 

Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel platformlarda proje çalışmaları ile ilişkili bildiriler sunulmuştur: 

12Y5358002 numaralı BAP e-BEYAS Teknik Altyapı Projesi Harcama Listesi

Adı Adet
2012-2013 

Harcamalar

2014 

Harcamalar
Kalan Ödenek TOPLAM BÜTÇE

1. Doküman Tarayıcı 68 adet 194.051,00 ₺

2. Doküman tarayıcı 10 adet 16.992,00 ₺

3. Veri Depolama Sistemi 1 adet 115.649,42 ₺

4. Sunucular 4 adet 285.432,58 ₺

5. Sunucu sistemi 1 adet 93.220,00 ₺

6. NES (e-imza)+ Mini kart 495 adet 66.634,65 ₺

7.

NES(e-imza)+ Test (e-

imza)+Mini kart Okuyucu 271 adet 35.720,96 ₺

8. SSL Sertifikası 1 adet 588,82 ₺

9. e-imza Kütüphanesi (java API) 1 adet 28.910,00 ₺

10. e-imza uyum değerlendirme 1 adet 6.372,00 ₺

11. Zaman damgası 100.000 adet 1.180,00 ₺

12. OCR Lisansı 1 adet 30.680,00 ₺

13. Weblogic lisansı 1 adet 122.720,00 ₺

14. Veritabanı destek hizmeti 2013 1 adet 36.580,00 ₺

15. Veritabanı destek hizmeti 2014 1 adet 41.005,00 ₺

16. İlan bedeli 2 adet 2.360,00 ₺

17. BEYAS ve e-BEYAS marka 2 adet 2.520,00 ₺

18. Dizüstü bilgisayar 4 adet 10.207,00 ₺

19. iMac 1 adet 3.186,00 ₺

20. Access point 2 adet 1.180,00 ₺

21. Power injector 2 adet 336,30 ₺

22. Renkli yazıcı 2 adet 1.392,40 ₺

23. HDD 1 Tb 1 adet 194,70 ₺

24. Ethernet Harici Disk 2 Tb 2 adet 944,00 ₺

25. UPS LCD 6 KWA 1 adet 2.655,00 ₺

26. UPS Lite 650 VA 10 adet 1.475,00 ₺

27. USB Wireless 10 adet 200,60 ₺

28. KALAN Ödenek 8.663,57 ₺

987.786,96 ₺ 114.600,47 ₺ 8.663,57 ₺ 1.111.051,00 ₺
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• 20-22 Haziran 2012 tarihlerinde Rome, İtalya’da “Mobile Approaches to Electronic 
Records Management in Transformation of Government Organizations in Turkey: 
Sample Practice in Ankara University” başlıklı, 

• 30 Ağustos-3Eylül 2012 tarihlerinde Budapeşte, Macaristan’da “Developing Electronic 
Records Management Software Applications and Managing Institutional Differences: A 
Comparative Study” başlıklı bildiriler sunulmuştur. 

• 01-03 Şubat 2012 tarihlerinde Uşak’ta “Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi ve 
Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi (e-BEYAS-M)” başlıklı, 

• 31 Mayıs-02 Haziran 2012 tarihlerinde Ürgüp, Nevşehir’de “Elektronik Belge Yönetim 
Sistemlerinde Kurumsallaştırma Süreci: Ankara Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim 
ve Arşivleme Sistemi Çalışmaları” başlıklı bildiriler sunulmuştur.  

• Yine proje kapsamında yurtiçinde 31 Mayıs-02 Haziran 2012 tarihlerinde Ürgüp, 
Nevşehir’de yapılan sempozyumda proje çalışmaları ile ilgili ”Elektronik Belge 
Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma” konulu bir 
Çalıştay yapılmıştır.  

Proje çalışmalarının yurtiçi ve yurtdışı bilimsel platformlara taşınması sağlanmıştır.   

 

e. Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) 

Bayram, Ö. - Özdemirci, F. & Güvercin, M. T."Developing Records Management Software 
Applications and Managing Institutional Differences: A Comperative Study",  Procedia–
Social and Behavioral Sciences, vol. 73 (2013), 526–533.pp. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.02.086 

Özdemirci, F. - Ö. G. Bayram - & M. A. Ünal. ERM Implementation and Fature Directions 
at Ankara University: A Case Study.  International Journal of Knowledge Society Research 
(IJKSR), 4 (1), 2013, 1-11. pp. doi:10.4018/jksr.2013010101 http://www.igi-
global.com/article/erm-implementation-and-future-directions-at-ankara-university/84988 
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diğer uluslar arası dizinlerce taranan hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler, III. Materyal ve Yöntem ve IV. Analiz ve Bulgular 
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