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    BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANININ  SUNUŞU 

  

  Üniversitemizin 2015-2016 yılları Stratejik Planı çerçevesinde öngörülen hedeflere 

ulaşmak için birimimize ayrılan bütçenin etkin ve verimli kullanmak üzere faaliyetlerimizi 

değerlendirmek adına bu faaliyet raporu hazırlanmıştır. 

 Çok hızlı gelişen bilişim dünyasındaki gelişmeleri anında takip ederek Üniversitemizin 

bilişim ve enformasyon altyapısını güncel tutmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 

Üniversitemizin ağ ve bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

Öğrencilere internet hizmeti sunmaktayız. Bilgisayar ve diğer ofis cihazlarına(telefon, fax, 

yazıcı vb.) teknik servis hizmeti vermekteyiz. Tüm bunlara ilaveten inşa edilmekte olan 

binalarımızın bilişim altyapısının planlanmasını yapmaktayız. 

 

 

                    Salih BİLGİN 

                     Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 
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I- GENEL BİLGİLER   

MİSYON VE VİZYON  

MİSYON 

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyacağı teknolojiyi, günümüzün en son bilişim 

tekniklerini kullanarak onlara sürdürülebilir bir şekilde sunmaktır.  

VİZYON 

Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda örnek alınan lider bir eğitim kurumu 

olabilmesinin sağlanmasında ihtiyaç duyacağı bilişim teknolojilerin kendisinin önünü açan bir 

araç olmasını sağlamak amacı ile bilişim alanında gerekli planlamayı yapan, uygulayan ve 

desteği eksiksiz sağlayabilen bir birim olmaktır. 

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

YETKİ 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip ederek 

Üniversitemizde sürdürülebilir bir bilgi sistemleri alt yapısı kurmak ve bütün organizasyonun 

bundan faydalanması amacı ile diğer birimlerle koordinasyonu sağlamakla yetkilidir.  

GÖREV 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 124 sayılı Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK nın 34 maddesinde ifade edilen “a)üniversitedeki 

bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, b) Üniversitenin 

ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.” görevleri verilmiş olup 

Üniversite içerisinde Network, sistem ve yazılım alt yapılarının planlanması, uygulanması ve 

sürdürülebilir şekilde bakım ve onarım tedbirlerinin alınması ile yedeklenmesi ve korunması 

çalışmalarını yürütmektir. 

SORUMLULUKLAR 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 124 sayılı Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 5651 

Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun ve diğer mevzuatın Üniversitemize Yüklemiş 

olduğu Bilişim ve Teknoloji alanında alınması gereken tedbirleri almakla sorumludur. 

 

  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070523-1.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070523-1.htm
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İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

 1- FİZİKSEL YAPI 

  1.1- EĞİTİM ALANLARI 

Eğitim Alanı Kapasitesi 

0–50 

Kapasitesi 

51–75 

Kapasitesi 

76–100 

Kapasitesi 

101–150 

Kapasitesi 

151–250 

Kapasitesi 

251–Üzeri 

Bilgisayar 

Lab. 
1  

    

Diğer Lab.       

Toplam 1      

 

  1.2- HİZMET ALANLARI 

  

Sayı (adet) Kullanan Sayısı (Kişi) 

2014 2015 2014 2015 

Başkanlık Makamı 1 1 1 1 

Çalışma Odası       2 5 8 12 

Sistem Odası Güney Kampüs 1 3 1 1 

Sistem Odası Kuzey Kampüs 1 1 1 1 

Sistem Odası Altunizade K. 1 1 1 1 

TOPLAM 7 11 12 16 

  1.3- AMBAR ALANLARI 

 Ambar Sayısı: 2 Adet 

 Ambar Alanı: 80 m² 
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2- ÖRGÜT YAPISI  
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 3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR  

  3.1- YAZILIMLAR VE OTOMASYON PROGRAMLARI 

 Web Sayfası 

 Öğrenci İşleri Otomasyonu 

 Personel Otomasyonu 

 Maaş Otomasyonu 

 Hakediş Otomasyonu 

 Kütüphane Otomasyonu 

 BAP Otomasyonu 

 Akademik Veri Erişim Sistemi (AVES) Otomasyonu 

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

 Microsoft Open Lisanslar 

 Anket Otomasyonu 

 Yardım Masası 

 Haftalık Rapor Sistemi 

 Virüs ve Zararlı Yazılımlardan Koruma Program 

 SSL Sertifikalar 

 Esight Ağ Yönetim 

 Ağ Erişim Kontrol (NAC) 

 Veeam Yedekleme 

 Wmvare Sanallaştırma 

 Dspace Açık arşiv Sistemi(Kütüphane) 

 Sgbnet Evrak Otomasyonu 

 Deep Freeze Yazılımı  

 

SİSTEM ODASI 

 

 Sistem odası kurumumuzun ihtiyaçlarına ve yapısına uygun mevcut ağ, yedekleme ve 

sunucu altyapısını daha verimli, güvenli ve etkin kullanmasını sağlayacak şekilde 

yapılandırıldı. 

 Maltepe Yerleşkesindeki ve Rektörlük Binasındaki sistem odaları yeni yapılan A ve C 

bloklara taşındı. Taşıma esnasında ortaya çıkabilecek aksaklıklar için bayram tatilinde 

çalışılarak sorunlar minimum düzeye indirgenmiştir.  

 A ve C bloklarda yapılandırılan sistem odalarında aşağıdaki sistemleri kapsamaktadır; 

 

 ağ sistemleri 

 yedekleme sistemleri 

 sunucu sistemleri 

 İklimlendirme 

 yangın algılama ve söndürme 

 ortam izleme sitemleri 
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 donanım ve tesisat sistemleri 

 aşırı gerilim koruma sistemleri ve topraklandırma sistemleri 

 

Güney Kampüs C ve A Blok Sistem Odaları 

Merkezi Sunucu, Yedekleme Ünitesi 

ve Diğer Ekipmanlar 
ADET   

Dell POWEREDGE R720 Server 5   
Dell POWEREDGE R620 Server 2   
HP DL380G7 Server 1   
HP DL160 Server  1   
Huawei Fusion Server RH2288 V3 2   
Ocean 5300V3-32G-AC-2 Storage 2   
EUAL LOGIC PS6110E Storage 2   
EUAL LOGIC PS6110EXV Storage 3   
POWER VAULT NX3200 Storage 1   
NETAAP E2700 Storage 1   
Huawei S5720-32C-HI-24S-AC 

Acces Point Kontrol Cihazı 
2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.2- BİLGİSAYARLAR  
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Rektörlük Binası Sistem Odası 

 

Kuzey Kampüs Tıp Fakültesi Sistem Odası 

 

Kuzey Kampüs C Blok Prefabrik Sistem Odası 

 

Kuzey Kampüs B Blok Prefabrik Sistem Odası 
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3.2- BİLGİSAYARLAR  

 

 Ambarda  Birimde  

Masa Üstü Bilgisayar Sayısı 71 12 

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı 86 13 

TOPLAM 157 25 

 

 

3.3- DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR  

 

 

 

Cinsi İdari Amaçlı 

(Adet) 

Eğitim Amaçlı 

(Adet) 

Araştırma Amaçlı 

(Adet) 

Projeksiyon Stokta 0, Ofiste 0   

Faks Stokta 1, Ofiste 2   

Fotoğraf makinesi Stokta 3, Ofiste 1   

Tarayıcılar Stokta 2, Ofiste 3   

Yazıcılar Stokta 40, Ofiste 8   
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 4- İNSAN KAYNAKLARI 

 

  4.1- İDARİ PERSONEL  

 

İdari Personel (Kadroların Doluluklarına Göre) 

 Dolu Boş Toplam 

Genel İdari Hizmetler 4 11 15 

Yardımcı Hizmetleri Sınıfı 0 3 3 

Toplam 4 14 18 

 

  

 

4.1.1- İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU  

 

İdari Personelin Eğitim Durumu 

 İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. 

Kişi Sayısı   3 8  

Yüzde   % 27,2 % 72,7  
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4.1.2- İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ  

 

İdari Personelin Hizmet Süresi 

 1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 
11 – 15 

Yıl 

16 – 20 Yıl 
21 - Üzeri 

Kişi Sayısı 5 2 2  1 1 

Yüzde % 45,4 % 18,1 % 18,1  % 9,0 % 9,0 

 

 

 

 

4.1.3- İDARİ PERSONELİN YAŞ  İTİBARİYLE DAĞILIMI  

 

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri 

Kişi Sayısı 2 1 4 2 2  

Yüzde % 18,1 % 9,0 % 36,3 % 18,1 % 18,1  
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5- SUNULAN HİZMETLER  

 

9 KALEM OFİS LİSANS ALIM İHALESİ YAPILDI  

 

Üniversitemizin bilişim altyapısı için gerekli 9 kalem muhtelif lisans 4734 sayılı Kanun’un 19 

maddesi kapsamında alındı.  

 
 

YEDEK İNTERNET HİZMETİ  

 

Üniversitemizde kullanılmakta olan kablolu internet hizmetinde oluşabilecek arızalardan 

etkilenmemek için kablosuz yedek internet hizmeti 4734 sayılı Kanun’un 22/d maddesi 

kapsamında alındı.  
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OTOMASYON PROGRAMLARININ GÜNCELLENMESİ  

 

Üniversitemizde halen kullanılmakta olan otomasyon programlarının (Akademik Veri 

Yönetimi, Proje Yönetimi, Öğrenci İşleri, Maaş Hazırlama, Hakediş Hazırlama, Satın alma, 

Kütüphane) güncellemeleri sözleşmeler yapılarak Başkanlığımız uhdesinde gerçekleştirmiştir.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VİRÜS VE ZARARLI YAZILIMLARDAN KORUMA PROGRAMI 

 Hali hazırda kullanıcı bilgisayarlarında kurulu olan Kaspersky antivirüs yazılımı 

güncellenmiş ve programın kullanıcı bilgisayarlarına dağıtımına devam 

edilmektedir. 

 

EMAİL SECURİTY  

 Email güvenliğinin sağlanması için daha önce kullanılmakta olan emil security 

yazılımı giden mail tarafında da aktif edilerek mail güvenliği için çift taraflı bir 

zırh oluşturularak güvenliğimiz artırılmıştır. 

 

YARDIM MASASI PROGRAMI 

 

 Bilgi işlemde yazılımcı ekibinin geliştirmesiyle hiçbir ücret ödenmeden tüm 

üniversitede kullanılabilecek kullanıcıların birimlere talep ve görüşlerini 

bildirebilecekleri yardım masası yazılımı geliştirilmiştir. 

 

HAFTALIK RAPOR PROGRAMI 

 

  Yine birimimizin yazılım ekibi tarafından birim çalışanlarının performanslarının 

takip edilmesi amacıyla haftalık raporların düzenlenip birim amirine iletildiği bir 

program geliştirilmiştir. 
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ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ  

Üniversitemizin belge yönetimini elektronik ortamda yürütmesini sağlayacak «elektronik 

belge yönetim sistemi» 4734 sayılı Kanun’un 3/e maddesi kapsamında alındı.  

 

 
 

 

 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYON PROGRAMI  

 

Öğrenci İşleri Dair Başkanlığınca kullanılmak üzere «öğrenci işleri otomasyon programı» 

4734 sayılı Kanun’un 21/f maddesi kapsamında alındı. 
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TELEFON VE ADSL ÖDEMELERİ 

 

Üniversitemizin tüm birimleri tarafından kullanılan telefon hatlarına ilişkin faturaların ve adsl 

faturalarının takibi ve ödemesi yapıldı.  

 

 

117 ADET BİLGİSAYAR ALIMI  

Üniversitemiz personelinin kullanımı için 97 adet bilgisayar (kasa+monitör) 4734 

sayılı Kanun’un 3/e maddesi kapsamında alındı.  
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KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ  KURULDU  

Üniversitemizin kampus giriş çıkışlarını kontrol altına almak için kartlı geçiş (turnike) 

alımı ve kurulumu gerçekleştirildi.  

 

 

 

DONANIM ÜRÜNLERİ ONARIMI  

Üniversitemizde kullanılmakta olan ve garanti süreleri dolan bilgisayar, yazıcı, ve 

fotokopi makinelerinin onarım hizmeti 4734 sayılı Kanun’un 22/d maddesi 

kapsamında alındı.  
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TONER ALIMI  

Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılmaz üzere döner 4734 sayılı Kanun’un 22/d 

maddesi kapsamında alındı.  

 

 
 

 

ÇEŞİTLİ LİSANS ALIMLARI  

 

Daire Başkanlığımızın ve diğer birimlerin ihtiyaç duygunu muhtelif yazılım programları ve 

lisansları (ssl, güvenlik duvarı, email security, müzik programı, netcad harita çizimi) 4734 

sayılı Kanun’un 22/d maddesi kapsamında temin edildi.  

 

1- SİSTEM BİRİMİ VE AĞ PLANLAMA BİRİMİ ÇALIŞMALARI  

NETWORK VE SISTEM ALT YAPISININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE 

İYİLEŞTİRİLMESİ  

GÜNEY YERLEŞKESİ YENİ BİNALARI A,B VE C BLOKLAR 

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri Daire Başkanlığının ortak çalışmalarıyla 

Güney Yerleşkemizde bu yıl hizmete alınmış olan binamınız sistem  ve  ağ alt yapısı 

tamamlanmıştır. 

 A ve C bloklarında iki ayrı  sistem odası uluslararası  niteliklerine uygun olarak 

faaliyete alınmıştır. Tüm dersliklerin, ofislerin ve laboratuvarların data alt yapısı yine 

Yapı İşleri Daire Başkanlığıyla uyumlu çalışılarak tamamlanmıştır. 
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 Bu binalarda  24  adet kenar anahtar, 2  data center  anahtar,70 adet  kablosuz bağlantı 

cihazı,10 adet outdoor erişim noktası temin edilerek  tüm iç ağımız yenilenmiştir. 

 Rektörlük Binamız yeni yapılan bloklarla  fiber bağlantılarla birleştirilerek daha hızlı 

ve güvenli ağ kurulmuştur. 

 Yeni Ağ yapılandırmalarıyla beraber yerleşkemizde de Kablosuz Ağ hizmeti 

sunulmaya başlanmıştır 

 Sistem odası kurumumuzun ihtiyaçlarına ve yapısına uygun mevcut ağ,yedekleme ve 

sunucu altyapısını daha verimli, güvenli ve etkin kullanmasını sağlayacak şekilde 

yapılandırılmıştır. 

 Maltepe Yerleşkesindeki ve Rektörlük Binasındaki sistem odaları yeni yapılan  A ve C 

bloklara taşındı. Taşıma esnasında ortaya çıkabilecek aksaklıklar için bayram tatilinde 

çalışılarak sorunlar minimum düzeye indirilmiştir.  

 Mevcut switchlerin güncellemesi yapıldı. 

 Üniversitemiz Güney Kampüs ve Kuzey Kampüs arasında D-100 karayolu geçmesi 

sebebiyle binadan binaya kablolu erişim sağlanamadığı için  kablosuz bir şekilde lazer 

ve radio frekans cihazı ile ağ ve telefon hatları  aktif olarak çalışmaya devam 

etmektedir. 

A ve C bloklarda yapılandırılan sistem odalarında aşağıdaki sistemleri kapsamaktadır; 

 Ağ sistemleri 

 Yedekleme sistemleri 

 Sunucu sistemleri 

 Veri Depolama Sistemleri 

 Yedekleme Sistemleri 

 İklimlendirme 

 Yangın algılama ve söndürme 

 Ortam izleme sitemleri 

 Donanım ve tesisat sistemleri 

 Aşırı gerilim koruma sistemleri ve topraklandırma sistemlerini  

FELAKET KURTARMA PLANLAMASI  

 İş Sürekliliği sağlanması için  “Felaket Kurtarma Planlaması” yapıldı.  Felaket 

Kurtarma, bir şekilde C Blok ana sistem odamızın sistemlerinin çalışamaz hale 
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gelmesi durumunda,  A Blok sistemlerin devreye girip iş sürekliliğini devam ettirecek 

şekilde yapılandırılması. Dairemiz tarafından bakıldığında, hayati olanların çalışır 

tutulması veya kısa sürede çalışır hale getirilmesini amaçladık. Bunun için öncelikle 

üniversitemiz yazılım ve donanım sistemlerinin önem bakımından derecelendirilmesi 

yapıldı. 

  İNTERNET BANT GENİŞLİĞİNİN ARTIRILMASI   

 İnternet çıkış hızımız 60Mbps’den 90Mbps’ye çıkarılması Ulakbim tarafından 

onaylandı ve aktif olarak şuan kurumumuzun internet hızı 90Mbps çıkarılmıştır. 

EBYS SUNUCULARININ SANAL SİSTEME KURULMASI 

 EBYS sunucuları (Application, Database) sanal sisteme kurulumu yapıldı. EBYS sunucuları 

sanal altyapı sayesinde performans arttırmak için ek yatırım maliyetleri minimum indirildi.  

Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS) gerek kurum içi birimlerimiz arası yazışmalarımızı 

gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmalarımızın bilgisayar ortamında 

yapılmasını sağlayarak yazışmaların standartlaşması, yazışmaların sevk, paraf ve onay 

sürelerinin kısaltılması, harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf edilmesi, 

yazışmaların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesini hedeflemektedir. 

Birimimiz kurumumuzun EBYS sistemine sağlıklı bir şekilde geçiş yapabilmesi için gerekli 

şartnameyi düzenlemiş olup sistemin kısa bir süre içerisinde devreye alınması için gerekli 

teknolojik altyapısını hazırlamıştır. Firma ile sürekli iletişim sağlayarak sürecin sağlıklı bir 

şekilde ilerlemesine yardımcı olmuştur. 

YENİ ÖĞRENCİ İŞLERİ SUNUCULARININ SANAL SİSTEME 

KURULMASI 

  Öğrenci Otomasyon sunucuları (Application, Database) sanal sisteme kurulumu yapıldı. 

Sunucuların sanal altyapı sayesinde performans arttırmak için ek yatırım maliyetleri minimum 

indirildi. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak daha önce STRATEGIA Information Technologies 

firmasından temin edilen Öğrenci Bilgi Sistemi’ni kullanıyorduk. İlerleyen süre içerisinde bu 

firmadan temin edilen Öğrenci Bilgi Sistemi üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılama 

konusunda cevap verememeye başlaması ve ilerleyen eğitim-öğretim dönemlerinde öğrenci 

sayımızın artmasıyla beraber sorun yaşayacağımızı ön görerek Türkiye’de 50 üniversite ile 

birlikte çalışan Proliz firmasıyla bir araya gelerek tanıtım sunumlarını izledik. Çalıştıkları 

üniversiteler ile irtibata geçerek kullandıkları Öğrenci Bilgi Sistemi (Proliz) hakkında 

görüşleri alındı. Üniversitemiz için özelliklerinin yeterli olması nedeniyle Proliz firmasından 

Öğrenci Bilgi Sistemi satın alındı ve eski sistemden yeni siteme veri aktarımları 

gerçekleştirildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımıza bağlı bir personelimiz Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’nda tam zamanlı bulunarak öğrenci işleri personellerinin yeni sisteme entegre 

olması ve sistemin sağlıklı bir şekilde çalışabilir hale gelmesi için çalışmaktadır.  
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YENİ KARTLI GEÇİŞ (TURNİKELER) SUNUCUSUNUN SANAL SİSTEME 

KURULMASI 

Öğrenci Otomasyon sunucuları (Application, Database) sanal sisteme kurulumu yapıldı. 

Sunucuların sanal altyapı sayesinde performans arttırmak için ek yatırım maliyetleri minimum 

indirildi. 

 YENİ DHCP SUNUCULARININ SANAL SİSTEME KURULMASI 

Ağ altyapıdaki değişikliklerden dolayı yeni DHCP sunucuları A ve C blokta kurularak 

faaliyet geçirildi. 

 WMVARE, VCENTER VE VEEAM BACKUP YAZILIMLARIN LİSANS 

ARTIRIMI VE GÜNCELLEMELERİ  

Yeni alınan huwaei ESX ve eski ESX sunuculara  Wmvare 6.0 sürümü kurulup sanal 

sunucular için en güncel versiyona yükseltildi. Yeni alınan Ocean 5300v  storage’larla  

depolama alanımız 40TB daha artırılmış oldu. 

AĞ VE NETWORK GÜVENLİĞİ  

 İnternetin Kurumun olmazsa olmazı haline gelmesi bir taraftan da Sistem ve Ağ güvenliğinin 

ön plana çıkmasını neden olmuştur. 

2015’in son ayında EBYS nin devreye alınmasıyla WİLDCARD sertifikamız global hale 

getirilip 2048 Bit ile şifreme yapması sağlanmıştır.  

Ayrıca Bu sertifikayla WEB sunucumuz da koruma altına alınmıştır. Mail sunucularımız için 

özel üretilmiş global nitelik taşıyan UCC sertikası alınmış mail güvenliğimizde  sağlanmıştır. 

Firewall cihazı olarak daha önceki yıllarda olduğu gibi   Sonicwall Cihazı kullanılmaya 

devam etmiş ve cihaz üzerine ağ güvenliğimiz için  gerekli yazılımların alınımıma devam 

edilmiştir. 

İnternet güvenliği için Kaspersky  Endpoint Select ürünü kullanılmaya devam edilmiştir. Tüm 

güvenlik politikaları gözden geçirilerek  masaüstü ve dizüstü envanterimizde olan 

bilgisayarlara yüklenmeye devam edilmektedir.  

Mail güvenliğinin önemli bir ayağı olan Mail şifresi değişikliği kullanıcılarımıza zorunlu 

kılınmamıştır. Ancak yeni yıldan sonra EBYS sisteminin önemi dolayısıyla sıkı bir şifre 

politikasına gidilecek ve kullanıcıların belli aralıklarla ve zor algoritmalarla şifre kullanmaları 

sağlanacaktır. 
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ÜNİVERSİTE WEB SİTESİ 

 İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin sanal dünyadaki yeni yüzü için web sitesinin yenilenme 

çalışmaları bir süre önce başladı. Birçok firma ile görüşülerek web siteleri hakkında ve 

değişen yeni teknolojiler üzerine istişareler yapılarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak web 

sitenin nasıl olacağına dair bir yol haritası çizildi. Web sitesi yapımı için çalışılması ön 

görülen firma ile ana sayfa ve iç sayfa tasarımları yapıldı. Bir süredir firma ile çeşitli 

toplantılar düzenleyerek web sitesinin uzun ömürlü ve kolay yönetilebilir olması kapsamlı bir 

çalışma dokümanı oluşturuldu. Oluşturulan bu doküman çerçevesinde web sitesinin 

oluşturulma/yazılma aşaması başlamış olacak.  

 

 

 

YARDIM MASASI 

 Sistemin amacı yardım taleplerinin internet üzerinden kolayca ilgili birime iletilmesi ve kayıt 

altına alınmasını sağlayan web tabanlı bir sistemdir. Birimimiz yazılım grubu tarafından 

program yazılmış olup hizmet sunmaya başlamıştır. yardimmasasi.medeniyet.edu.tr 

 



 

23 

 

PERSONEL HAFTALIK İŞ  RAPORLAMA SİSTEMİ  

Personellerin, bir hafta boyunca yaptığı işleri dijital ortamda kayıt edilerek arşivlenmesini 

sağlayan bir web  tabanlı sistemdir. Raporlama sisteminde her gün için ayrılmış alanlara o 

gün yapılan işler kayıt edilerek haftalık rapor oluşturulur. Şube müdürü raporları sistem 

inceleyerek takip edebilir ve incelediği raporları başkanın mail adresine göndererek 

bilgilendirme yapabilir. Başkan/ şube müdürü rolünde sisteme giriş yaparak ilgili birimdeki 

tüm personelin raporlarına erişim sağlanabilir. Raporlama sisteminde yer alan haber 

bölümünde de ilgili departman içinde haber/duyuru yayını yapılabilir. Birimimiz yazılım 

grubu tarafından program yazılmış olup geliştirilmesine devam edilmektedir. 

TIP FAKÜLTESİ SORU BANKASI 

 Tıp fakültesinden gelen talep üzerine hazırlanan web tabanlı bir sistemdir. Veri tabanına 

kaydedilen soruların, sistem yönetici tarafından seçilerek oluşturulan listenin Word dokümanı 

şeklinde (soru - cevap) çıktı alınmasını sağlamaktadır.  Birimimiz yazılım grubu tarafından 

program yazılmış olup geliştirilmesine devam edilmektedir. sorubankasi.medeniyet.edu.tr 

GÜNEY YERLEŞKESİ YENİ BİNASI  

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri Daire Başkanlığının  ortak çalışmalarıyla  

Güney  Yerleşkemizde  bu yıl hizmete alınmış  olan binamınız sistem  ve  ağ alt yapısı 

tamamlanmıştır. 

 A ve C bloklarında iki ayrı  sistem odası uluslararası  niteliklerine uygun olarak 

faliyete alınmıştır. Tüm dersliklerin, ofislerin ve laboratuvarların data alt yapısı  yine 

Yapı İşleri Daire Başkanlığıyla uyumlu çalışılarak tamamlanmıştır. 

 Bu binalarda 24  adet kenar anahtar, 2  data center  anahtar,70 adet  kablosuz bağlantı 

cihazı,10 adet outdoor erişim noktası temin edilerek  tüm iç ağımız yenilenmiştir. 

 Rektörlük Binamız yeni yapılan bloklarla  fiber bağlantılarla birleştirilerek daha hızlı 

ve güvenli ağ kurulmuştur. 

 Yeni Ağ yapılandırmalarıyla beraber yerleşkemizde de Kablosuz Ağ hizmeti 

sunulmaya başlanmıştır. 
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER  

 MALİ BİLGİLER 

 Bütçe Uygulama Sonuçları 

1.1-Bütçe Giderleri 2014 

  

2014 

BÜTÇE 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

2014 

GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

GERÇE

K. 

ORANI 

TL TL % 

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 2.880.000,00 2.548.737,84 88 

01 - PERSONEL GİDERLERİ 78,000,00 36.922,20 47 

02 - SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 

12,000,00 11,634,95 97 

03 - MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
1,716.000,00 1.498.045,40 87 

05 - CARİ TRANSFERLER     

06 - SERMAYE GİDERLERİ 650,000,00 516,540,32 80 
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1.2-Bütçe Giderleri 2015 

 

  

2015 

BÜTÇE 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

2015 

GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

GERÇE

K. 

ORANI 

TL TL % 

01 - PERSONEL GİDERLERİ 168.000,00 166.676,98 99 

02 - SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 

32.000,00 30.399,91 98 

03 – MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
250.700,00 240.362,80 96 

03.2 – TÜKETİME YÖNELİK 

MAL / MALZEME ALIMLARI 
43.000,00 42.540,53 99 

03.3 - YOLLUKLAR 7.000,00 496 07 

03.5 - HİZMET ALIMLARI 189.700,00 187.653,81 99 

03.7 - MENKUL MAL ALIMLARI 11.000,00 9.672,46 88 

05 - CARİ TRANSFERLER  0 0 0 

06 - SERMAYE GİDERLERİ 1.529.000,00 1.180.686,27 77 

06.1 – MAMUL MAL ALIMLARI 550.000,00 463.129,06 84 

06.3 – GAYRİMADDİ HAK 

ALIMLARI 
979.000,00 717.557,21 73 

TOPLAM 
1.979.700,00 1.618.125,96 

82 
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IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

A- ÜSTÜNLÜKLER  

VLAN destekli Gigabayt omurga üzerinde uzaktan yönetilebilen network aktif cihazlarıyla 

domain yapısının sağlam bir yapıya oturtulması mümkün olmuştur. Sanallaştırma teknolojisi 

kullanılarak enerji ve yer tasarrufu sağlanması, kaynakların daha verimli kullanılması, 

yönetimsel işlemlerin kolaylaştırılması sağlanmıştır. Cloud Computing (Bulut Bilgi İşlem), 

"yeni nesil BT kaynak" olarak nitelendirilen bu teknoloji ile yakında ilgileniyoruz ve geçiş 

işlemleri için çalışmalarımız sürüyor. Teknolojik Değişime kolay adapta olan, ekip çalışması 

yapabilen bir birimdir. 

B- ZAYIFLIKLAR 

Birim personelinin azlığı ve personelin birçok alana aynı anda müdahale etmek zorunda oluşu 

personelin kendi alanlarında uzmanlaşmalarına, daha iyi projeler çıkarmalarına bir engel 

teşkil etmektedir. Bu da ancak personel sayısının artırılması ile aşılabilecek bir engeldir. 

Ayrıca teknolojik gelişmeler takip edilebilmesi için personel eğitimlerine ve aktivite 

katılımlarına daha çok katılımın sağlanması gerekmektedir. Yazılım ekibinin sistem ekibiyle 

aynı ortamda çalışıyor olması yazılım ekip personelinin verimliliğini azaltmaktadır. Fiziksel 

şartlarımız geliştikçe bu iki birimin birbirinden ayrılması zorunluluğu artmaktadır. 

C- DEĞERLENDİRME  

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak Main Frame, Network, Web, Bakım ve programlar ile 

ilgilenmekteyiz. Main Frame ve ağ yapıları konusunda maddi imkânsızlıklara ve akademik 

müdahale taleplerine rağmen Üniversitemiz diğer Üniversite ve kamu kuruluşları ile 

kıyaslandığında çok iyi durumdadır. Bilgisayar ve Çevre Birimlerinin tamir ve bakımı 

konusunda yetki ve sorumluluk Başkanlığımızda olduğu için problemsiz ve seri bir şekilde 

faaliyetlerine devam etmektedir.  Programlarımızın(Kütüphane, Personel, Tahakkuk, Öğrenci 

İşleri) dışarıdan satın alınması bir dezavantajdır. 

Sanallaştırma teknolojisini etkin kullanarak mevcut BT kaynaklarımızı daha verimli 

kullanılması sağlanılmıştır. Bu konuda ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 

C blok sistem odasının tüm teknolojik donanımla faaliyete geçirilmiş olması büyük bir atılım 

ve avantaj olmuştur. Daha önceki sistem odamızın yetersizliği ve personelin azlığı nedeniyle 

ağ ve sistem altyapısı oturtulamamıştı. Ancak yeni donanımlar ve personel sayısının artırılmış 

olması büyük bir gelişme olmuş ve işlerin daha organize bir şekilde ilerlemesini sağlamıştır. 

Bundan sonraki aşamada yazılım ekibinin sayısal olarak artırılması, kendi alanlarına daha çok 

odaklanması, sistem ve ağ yönetimi alanında çalışan sayısının artırılması, bu alanda çalışan 

personelin kendi alanlarına daha çok zaman ayırabilmesi Üniversitemizin menfaatine 

görülmektedir. Ayrıca şu an Üniversitemiz binaları hala yapım aşamasındadır bu nedenle 

planlamanın özellikle alt yapı çalışmalarının son 5 yıl içinde olabilecek teknolojik gelişmelere 

elverişli bir şekilde tasarlanması gerekmektedir. Birim olarak bu planlanmayı doğru şekilde 

yaparsak Üniversitemizi gelecek 10 yıla hazırlamış olacağız. 



 

27 

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER  

Teknolojik altyapımız hala kurulum aşamasındadır ve bilgisayar çağının bir gereği olarak bu 

akımdan geri kalmamız düşünülemez. Kampüsümüzün inşası sürecinde bilişim alt yapısı 

öncelikli konular arasında tutulmalı ve iş sürekliliğinin, bilgi akışına artık daha bağımlı 

olduğumuz gerçeği daha çok anlaşılmalıdır. 

 Yazılım anlamında açık kaynak koda yönelmemiz, idari personelin teknolojik anlamda 

kendini geliştirmesiyle mümkün olacaktır. Bu şekilde bütçesel yükümüz azalacak ve 

Üniversitemizin Türkiye’de bulunduğu nokta değişecektir. Otomasyon sistemlerinin ilerde 

personelimiz tarafından geliştirecekler olması sağlanırsa daha esnek, daha kendi 

ihtiyaçlarımıza cevap verecek otomasyon sistemlerine kavuşmamızı sağlayacaktır.  

 

2016 HEDEFLERİMİZ  

 

 2015 yılı Kasım ayında İş Yazılım firmasıyla anlaşılarak EBYS sisteminin alt yapısı 

hazırlanmıştır.2016 yılında üniversitemizin tüm birimleriyle Elektronik Belge 

Yönetimi Sistemine geçişi sağlanacak. Personele gerekli donanım alt yapısı 

oluşturulacak ve eğitimler verilerek EBYS entegrasyonu tamamlanacaktır. 

 Üniversitemizin dinamik vizyonuna ve kurumsal kimliğine uygun WEB sayfası için 

gerekli alt yapı hazırlanmıştır. Hazırlanan şartname ile güncel tasarım kriterlerine 

uygun şekilde ve yeni nesil teknolojilerle uyumlu bir içerik yönetim sistemi ve web 

arayüzü ile sitemizin yenilenmesi hedeflenmiştir.2016 yılında faaliyete geçirilmesi 

planlanmaktadır.  

 Öğrenci Bilgi Sistemi için yeni bir otomasyon sistemi kurularak bilgi aktarımı 

tamamlanmıştır. Şu an aktif olarak öğrenci ve akademisyenlere hizmet vermektedir. 

 Hemen hemen tamamlanmış olan akademisyen ofis binasının data alt yapısı 

konusunda Yapı İşleri Daire Başkanlığıyla ortak çalışılmış ve bina alt yapısına 

yerleştirilecek cihazlar seçilmiştir. 

 Üniversitemiz hali hazırda Türk Telekom Fiber interneti kullanmaktadır.2016 yılında 

ise  üniversitemizin  Türk Telekom kesintilerinden etkilenmemesi için RF cihazlarla 

özel bir şirketten  noktadan noktaya internet hizmeti alınacaktır. 

 Ulaknet’te internete olan ihtiyacımız grafiklerle anlatılarak 60 Megabit olan internet 

hızımızın 100 Megabit’e çıkması için başvuruda bulunulmuştur. 

 2016 yılında da  bilgisayar laboratuvarları düşünülerek gerekli masaüstü bilgisayar 

alımları gerçekleştirilmiştir. 

 Garantisi biten cihazlar için bakım anlaşmaları hazırlanmıştır. 
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 Üniversitemiz taşınır mallarının yönetimi için daha efektif kullanılabilecek yazılım 

alımına başlanmıştır. 

 Tüm Kampüs düşünülerek kampüs kamera sistemi için donanım ve yazılım ihtiyacının 

karşılanması amacıyla ürün araştırmaları sürmektedir. 

 Şu an kullandığımız Türk Telekom sanal santrale alternatif olacak ve santralimizi 

kendimizin yönetebileceği sanal santral uygulanmasına geçmek için teknoloji 

arayışımız mevcuttur. Bu şekilde kullanıcılarımızı daha cazip fiyatlarla konuşturmayı 

planlamaktayız. 

 Rektörlük binamız ve Güney yerleşkesi yeni bina arasında olan fiber bağlantısına ek 

olarak iki bina arası RF alıcılarla yedeklenecektir. 

 Yine yeni yılla beraber Kuzey yerleşkemizde yeni bina inşaatları için en son 

teknolojik gelişmeler Üniversitemizin 10 yıllık gelişimi göz önüne alınarak sistem ve  

ağ alt yapısı oluşturulmaktadır. 

 Günümüz teknolojisinin bulut teknolojilere yöneldiği aşikardır. BİM olarak Web 

Sunucusu, Öğrenci Bilgi Sistemi gibi kritik öneme sahip sunucuların bulutta 

yedeklenmesi planlanmaktadır. Böylece kampüs alanında veya dışardan kaynaklanan 

herhangi bir sorunda dahi sunucularımız hizmetlerine devam edebilecektir. 

 ULAKBİM Pop noktasından internet hizmeti almak 

 Yatay Delgi ile Kuzey ve Güney Yerleşke arasında fiber ağ bağlantısını yapmak 

 Türk Telekom fiber hat hizmetini Kuzey Yerleşke istikametinden getirerek inşaat ve 

alt yapı çalışmalarında fiber hat kesintilerini minimize etmek. 

 Dış dünyaya hizmet verecek olan sunucularımızın Ipv4 ve IPv6 istemcilerine hizmet 

vermesini sağlamak 

 Güvenlik kameraları için sistem altyapısının planlanması ve izleme merkezinin 

kurulması 

 Akıllı yemekhane otomasyon sisteminin kurulması 

 Sanal santral sistemlerini kurulup, telefon hizmetlerinin maliyetlerini düşürmek. 

 Yeni kurulacak bilgisayar laboratuvarları için masaüstü sanallaştırma teknolojilerini 

ön plana almak 

 Bulut Sistemlere geçiş süreçlerinin başlatılması 

 Yazılım ve sistem ekibine nitelikli personellerin kazandırılması 

 Garantisi biten storage ve sunucuların garanti sürelerinin uzatılması 

 

 

 






