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Üniversitemizin 2018-2019 yıllarında plan ve programlarda öngörülen 

hedeflere ulaşmak için birimimize ayrılan bütçeyi etkin ve verimli kullanmak adına 

faaliyetlerimizi değerlendirmek amacı ile bu faaliyet raporu hazırlanmıştır. 

 
Bilim politikalarını üreten ve belirleyen yükseköğretim kurumları, tüm bilimsel 

çalışmaların odak noktasında bulunmasından dolayı bilişim teknolojilerinin en çok 

kullanıldığı ve üretildiği merkez konumundadırlar. 

 
Başkanlığımız, üniversite birimlerinin ve çalışanlarının beklentilerini azami 

ölçüde cevap verebilecek çözümleri, en ekonomik şartlarda, güvenilir, kaliteli ve 

sürekli bir hizmet üretme anlayışı ile geliştirmektedir. Bu anlayışı ilke olarak 

benimseyen Daire Başkanlığımızın çalışma yapısı ve sistemi gözden geçirilmiş, 

kaliteli ve güvenilir bir hizmet için, çalışanları eğiterek motive etmeyi, moral 

vermeyi, zamanı iyi kullanmayı, organize etmeyi, geleceği öngörebilmeyi, misyona 

ve vizyona uygun hedefler planlamayı ve değerleri benimseyen yöntemler 

belirlenmiştir. 

 
Hızla gelişen ve değişen bilişim dünyasındaki gelişmeleri anında takip 

ederek üniversitemizin bilişim ve enformasyon altyapısını güncel tutmaya yönelik 

çalışmalarımız devam etmektedir. Üniversitemizin donanım ve teknik destek, sistem, 

ağ ve bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmekte, kurumun 

dijitalleşme sürecini yönetmekteyiz. Öğrencilerimizin internet hizmetlerinden 

yararlanmasını sağlamaktayız. Bilgisayar ve diğer ofis cihazlarına (telefon, faks, 

yazıcı vb.) teknik servis hizmeti vermekteyiz. Tüm bunlara ilaveten inşaa 

edilmekte olan binalarımızın bilişim altyapısının planlanmasını yapmaktayız. 

 

 
Selim KARABULUT 

                                                                                                 Bilgi İşlem Daire Başkanı V.

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANININ SUNUŞU 
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MİSYON 
 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin eğitim hayatları 

boyunca ihtiyaç duyacakları teknolojiyi, öğrencileri yetiştiren akademik personelin ve 

üniversite bünyesinde çalışmalarını sürdüren idari personelin ihtiyacı olan gerekli 

teknolojik altyapıyı ve çözümü, günümüzün en son bilişim teknolojilerini kullanarak 

sürdürülebilir bir şekilde sunmaktır. 

 
 

VİZYON 

 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası alanda örnek alınan öncü bir 

eğitim kurumu olabilmesi  için ihtiyaç duyulan bilişim teknolojilerinin, kendisinin önünü 

açan bir araç olmasını sağlamak amacıyla bilişim alanında gerekli planlamayı yapan, 

uygulayan ve desteği eksiksiz sağlayabilen bir birim olmaktır. 
 

 

 
 

YETKİ 

 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, bilişim ve teknoloji 

alanındaki gelişmeleri takip ederek İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde sürdürülebilir bir 

bilgi sistemleri alt yapısı kurmak, bu alanda çözüm üretmek ve bütün organizasyonun 

bu altyapı ve çözümlerden faydalanması amacıyla diğer birimlerle koordinasyonu 

sağlamakla yetkilidir. 

 
 

GÖREV 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 124 sayılı 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkındaki 

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 sistem, ağ, donanım ve yazılım alt 

yapılarının planlanması, uygulanması ve sürdürülebilir şekilde bakım ve onarım 

tedbirlerinin alınması ile yedeklenmesi ve korunması çalışmalarını yürütmektedir. 

 
 

2- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

MİSYON VE VİZYON 

1- GENEL BİLGİLER 
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SORUMLULUKLAR 

 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkındaki 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. 

 
 

 

 
3.1. FİZİKSEL YAPI 

3.1.1. EĞİTİM ALANLARI BİLGİSAYAR 

LABORATUVARLARI 

2015 yılında üniversitemizde aktif olarak kullanılan 2 adet bilgisayar, laboratuvarı 3 

daha eklenerek 5’e çıkarıldı. 

 
3.1.2. HİZMET ALANLARI 

 
 Sayı (Adet)  

Kullanan Sayısı (Kişi) 

 
Yıl 

2 2 2 2 2 2 2 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 

6 7 8 9 6 7 8 9 

Başkanlık Makamı 1 1 1 1 1 1 1 1 

Çalışma Odası 7 5 6 7 2 7 5 5 

Sistem Odası Güney K. 3 3 3 3 2 2 2 5 

Switch Odası Kuzey K. 1 8 8 13 - - - - 

Switch Odası Orhanlı K. - 5 5 5 - - - - 

Sistem Odası Orhanlı K. 1 1 1 1 - - - - 

Switch Odası Cevizli K. 1 1 1 1 - - - - 

Switch Odası Altunizade K.  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
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3.1.3. AMBAR ALANLARI 
 

Daire  Başkanlığımızın  aktif  olarak  kullandığı  toplam  100  metrekareye  sahip

 2  

adet ambarı/deposu bulunmaktadır. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Daire Başkanlığımızın altında 3 adet şube müdürlüğü bulunmaktadır. Bunlar; 

• Sistem, Network Yönetimi ve Arge Şube Müdürlüğü 

• Donanım ve Kullanıcı Destek Şube Müdürlüğü 

• İdari İşler Şube Müdürlüğü 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Selim KARABULUT

Sistem, Network Yönetimi 
ve Arge Şube Müdürlüğü

............

Yazılım ve Web 

Uygulamaları 

Birimi

Özge YOLCU

Öğr. Gör. Hasan Okan 
ADIYAMAN

Raşit KILINÇARSLAN

Sistem ve Ağ 

Yönetimi Birimi

Eren ÖZDEMİR 

Muhammed TUTAR 

Yasin ZENGİN

Murat TEYMUR

Evin GARİP

Bilgi Güvenliği Birimi

Muhammed TUTAR

Yasin ZENGİN

Donanım ve Kullanıcı 
Destek Şube Müdürlüğü

......

Donanım ve 

Teknik Destek 

Ekibi

Evin GARİP

Murat TEYMUR

Fatih KURT

Meryem ÇETİN

Mustafa KURNAZ

Hakan TUNÇ

İdari İşler Şube 
Müdürlüğü

......

İdari ve Mali 

İşleri Birimi

Kayhan ULAMA

Ebru YAĞIZ

4- ORGANİZASYON ŞEMASI 
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5.1. YAZILIMLAR VE OTOMASYON PROGRAMLARI 

 
5.1.1. BAŞKANLIĞIMIZ BÜNYESİNDE GELİŞTİRİLEN YAZILIMLAR  

 
YARDIM MASASI 
 
Daire Başkanlığımız tarafından 2015 yılında geliştirilmeye başlanan ve 2016 yılından itibaren 
kullanılmaya başkanan bu yazılım ile kullanıcıların ihtiyaçlarını hızlı ve etkin olarak ilgili birimlere 
iletmesini sağlayan yardım masası yazılımı aktif olarak kullanılmaya devam etmektedir. 
Yardım masası yazılımının kullanılmasıyla birlikte Daire Başkanlığımıza 2016 yılından itibaren 
çözülmüş yardım talebi 12335(Ocak 2020 itibari ile) adettir. https://yardimmasasi.medeniyet.edu.tr/ 
 

 
 

 
 
 
 
ETKİNLİK YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) 
 
2018 yılında başkanlığımız bünyesinde geliştirilen Etkinlik Yönetim Sistemi sayesinde üniversite 
konferans salonlarında ve açık alanlarında etkinlik düzenlemek çok daha kolay ve yönetilebilir 
hale geldi. Etkinlik başvurularının alınması ve başvuruların değerlendirilmesi EYS üzerinden 
gerçekleştirilmektedir. EYS üzerinden gelen talepleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
yürütmektedir. https://eys.medeniyet.edu.tr/   
 
 
 

5- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

https://yardimmasasi.medeniyet.edu.tr/
https://eys.medeniyet.edu.tr/
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KAMPÜS ENVANTER YÖNETİMİ (KEY) 
 
2017 yılında başkanlığımız 
bünyesinde geliştirilen ve kampüs bünyesinde bulunan tüm demirbaş envanterin kayıt altına 
alınması ve izlenmesine imkan sağlayamaktadır. Aktif olarak kullanılmamaktadır.  
https://key.medeniyet.edu.tr/ 

 
 
KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ RANDEVU SİSTEMİ 
 
2017 yılında başkanlığımız bünyesinde geliştirilen kariyer geliştirme koordinatörlüğünün yazılım 
ihtiyaçlarına cevap veren Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü Randevu Sistemi aktif olarak 
kullanılmaya devam edilmektedir. Bu sistemde tanımlı her bir akademisyen kendi yönetici 
paneline sahiptir ve bu panelden randevularını kolayca yönetebilmektedir. Aktif olarak 
kullanılmamaktadır. https://kgk-randevu.medeniyet.edu.tr/

https://key.medeniyet.edu.tr/
https://kgk-randevu.medeniyet.edu.tr/
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İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ RANDEVU SİSTEMİ 
 

 
 
 
2017 yılında başkanlığımız bünyesinde geliştirilen ve İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu 
kapsamında uygulanması gereken mevzuatların hızlı ve etkin bir şekilde hayata 
geçirilmesine imkan sağlayan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Randevu Sistemi kullanılmaya 
devam edilmektedir. http://isg-randevu.medeniyet.edu.tr/ 
 
 

5.1.2. TEMİN ETTİĞİMİZ YAZILIMLAR- OTOMASYONLAR 
 

• Akademik Veri Erişim Sistemi (AVESİS) Otomasyonu 
• Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Otomasyonu 
• DeepFreeze Yazılımı 
• DSpace Açık Arşiv Sistemi (Kütüphane) 
• Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 
• AMP Yaklaşık Maliyet Otomasyonu 
• İçtihat ve Mevzuat (Hukuk Müşavirliği) 
• İstatistik Yazılımı (IBM SPSS) 
• Kamera (Güvenlik) Yazılımları 
• Kampüs Dışı Elektronik Kaynak Erişimi / DeepKnowledge (Kütüphane) 
• Kütüphane (YORDAM) Otomasyonu 
• 5651 Log Yazılımı 
• Daimi İşçi Özlük ve Maaş Hakları Yazılımı 
• Microsoft İşletim Sistemleri 
• Linux İşletim Sistemleri 
• Microsoft Office Programları 
• Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) 
• Personel Bilgi Sistemi (PBS) 

http://isg-randevu.medeniyet.edu.tr/
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• SSL Sertifikaları 
• Veeam Backup Yedekleme Yazılımı 
• Antivirüs Yazılımı (SOPHOS) 
• Medeniyet.edu.tr Web Sayfası 
• VMware Sanallaştırma Sistemi 
• Kartlı Geçiş Sistemi (MKART) 
• Plaka Tanıma Sistemi 
• Sistem ve Ağ İzleme Yazılımı (OBSERVIUM) 
• Microsoft Office 365 Hizmeti (ISMU Öğrenciler İçin) 
• ExaGate Ortam İzleme Yazılımı 
• Solidworks Yazılımı 
• Microsoft Exchange E-Mail Sistemi 
• Öğrenci Kablosuz Ağ Hizmeti (EDUROAM) 
• Misafir Kablosuz Ağ Hizmeti (COSLAT) 
• Personel Kablosuz Ağ Hizmeti (802.1x) 
• Sanal Santral Sistemi (KAREL) 
• E-Posta Koruma Sistemi (Trend micro) 

 
 

 

 
5.2.1. SİSTEM ODALARI 

 
Tüm yerleşkelerimizde bulunan sistem odaları şu teknolojileri ihtiva etmektedir: 

 

• Ağ sistemleri 
• Yedekleme sistemleri 
• Sunucu sistemleri 
• İklimlendirme 

 
 

5.2- SİSTEM ODALARI VE ENVANTER 
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• Yangın algılama ve söndürme 
• Ortam izleme sitemleri 
• Sanal santral 

• Donanım ve tesisat sistemleri 
• Aşırı gerilim koruma sistemleri ve topraklandırma sistemleri 

 
5.2.2. SİSTEM ENVANTERİ 

 

 
Güvenlik nedeniyle web sitesinde yayınlanmamıştır. 

 
 

5.2.3. NETWORK ENVANTER 
 
 

 
Güvenlik nedeniyle web sitesinde yayınlanmamıştır. 
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İdari Personel (Kadroların Doluluklarına Göre) 

 Dolu Boş Toplam 

Genel İdari Hizmetler 6 0 6 

Teknik Hizmetler Sınıfı 1 0 1 

Yardımcı Hizmetleri Sınıfı 0 0 0 

Toplam 7 0 7 

 
 

Görevli Bulunan İdari Personel Sayısı 

 Dolu Boş Toplam 

Genel İdari Hizmetler 6 0 6 

Teknik Hizmetler Sınıfı 8 0 8 

Yardımcı Hizmetleri Sınıfı 0 0 0 

Toplam 14 0 14 

 

 

 
 
 

İdari Personelin Eğitim Durumu 

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

Kişi Sayısı  
1 1 9 3 

Yüzde  
%7,14 %7,14 %64,28 %21,43 

6.1.1- İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU 

6.1- İDARİ PERSONEL 

6- İNSAN KAYNAKLARI 
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İdari Personelin Hizmet Süresi 

Hizme
t 
Süresi 

 
1-3 Yıl 

 
4-6 Yıl 

 
7-10 Yıl 

 
11-15 Yıl 

 
16-20 Yıl 

 
21-Üzeri 

Kişi Sayısı 3 4 3 3 0 1 

Yüzde %21,43 %28,57 %21,43 %21,43      0 %7,14 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 
Yaş 

36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri 

Kişi Sayısı 0 5 2 3 4 0 

Yüzde % 0,0 % 35,71 % 14,28 % 21,43 % 28,57 % 0,0 

6.1.3- İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI 

6.1.2- İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ 
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7.1. ELEKTRONİK POSTA HİZMETİ 
 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde tüm öğrencilerin, akademik ve 

idari personelin bir e-posta hesabı bulunmaktadır. Öğrenciler için her yeni akademik yıl 

başlangıcında toplu e-posta hesapları oluşturulmakta, diğer zamanlar için ise daire 

başkanlığımıza yapılan başvurulara istinaden e-posta hesapları oluşturulmaktadır. 

Öğrenciler @ismu.edu.tr uzantılı Microsoft Office 365 aboneliğine sahip olmaktadır. 

Öğrencilere verilen @ismu.edu.tr mail adresi ile birlikte ücretsiz olarak Microsoft 

Office lisanslarını ve 2 terabayta kadar bulut depolama alanını kullanabilmektedirler. 

 
Akademik ve idari personel için ise EBYS üzerinden yapılan başvurulara 

istinaden e- posta hesapları açılmaktadır. Personeller @medeniyet.edu.tr uzantılı 

Microsoft Exchange 2013 sisteminin kullanıldığı bir posta kutusuna sahip olmaktadır. 

7.2. MICROSOFT OFFİCE LİSANS HİZMETLERİ 

 
2015 yılında ihale yolu ile temin edilen Microsoft Office ve işletim sistemi 

lisansları ile akademik ve idari personellere verilen kurum bilgisayarlarına kurularak 

hizmet verilmeye aralıksız olarak devam edilmektedir. 

 
7.3. İNTERNET HİZMETİ 

 
2015 yılında merkez kampüsteki internet hızı ~70Mbps iken 2017 yılında 

250Mpbs, 2019 yılında ise 400Mpbs hızına yükseltilerek akademik ile idari 

personellerimizin ve tüm öğrencilerimizin yüksek hızlarla geniş ağ hizmetinden 

faydalanması sağlanıldı. Diğer yerleşkelerin internet hızlarının arttırılması için 

çalışmalarımız devam etmektedir. 

 
7.4. YEDEK İNTERNET HİZMETİ 

 
Üniversitemizin bulunduğu konum etrafında 

bulunan inşaat çalışmaları nedeniyle sık sık fiber 

optik kablolarının kesilmesinden dolayı internet 

kesintileri yaşanmakta idi. Mevcut 400Mpbs 

internet hizmetine ek olarak radyolink teknolojisi 

üzerinden aldığımız 100Mbpslik noktadan noktaya 

kablosuz bağlantı ile yedekleyerek BGP (Border 

Gateway Protocol) ile gerekli yönlendirmeler 

yapılmıştır. Bu sayede beklenmeyen nedenlerden 

dolayı ana internet ucunun pasif olmasıyla 

7- SUNULAN HİZMETLER 
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otomatik olarak yedek internet hizmeti devreye girerek akademik, idari 

personellerimize ve öğrencilerimize kesintisiz hizmet verilmektedir. 
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7.5. ZARARLI YAZILIM VE VİRÜSLERDEN KORUMA 
PROGRAMI 

 

2014 - 2017 yıllarında kullanılan güvenlik yazılımının gelişlen 

teknolojik gelişmelere karşı koruma özelliğinin düşmesi nedeniyle 

üniversitemizin gelişen teknolojik altyapısını zararlı yazılımlardan 

korumak adına dünya çapında en iyi güvenlik yazılımları 

kategorisine girmeyi başaran SOPHOS antivirüs yazılımı 2018 yılında 

satın alınarak 2019 yılının ilk yarısına kadar tam donanımlı bir 

korumaya geçinilmiştir. 

Aktif olarak üniversite bünyesinde bulunan tüm akıllı cihazlara kurulmuş olup koruma 

sağlamaktadır. Daire Başkanlığımızın yönettiği gelişmiş ekran sayesinde kullanıcıların 

bilgisayarlarına bulaşma ihtimali olan veya daha öncesinde bulaşmış virüs bilgileri 

analiz edilebilmektedir. Bu sayede hem hizmet verdiğimiz personellere önceden bilgi 

verebilme imkanını bulabiliyor hem de noktasal olarak gelen tehlikenin genele yayılmasını 

engellebilecek faaliyetleri gerçekleştirebiliyoruz. 

 

 

 

 

7.6. MAİL GÜVENLİĞİ (EMAIL SECURTY) 
 

 

E-posta, kritik bir önem taşır, ancak 

ransomware (fidye virüsü) ve  İş E-posta 

Gizliliğinin Bozulması (İEGB) dahil e-posta 

tabanlı tehditler katlanarak artmaktadır  ve 

bunlarla başa çıkmak zordur. En bilgili çalışan 

personeller bile yanlışlıkla kötü amaçlı bir 

bağlantıya tıklayabilir ve kurumu siber suçlara 

maruz bırakabilir. Aynı zamanda, diğer kritik BT 

projeleri de dikkat gerektirir; ancak, bu e-posta 

güvenliğini sağlamayı ve olası hedefli saldırıları ihmal edebileceğiniz anlamına gelmez. 

Daire Başkanlığımız tarafından kurum maillerimizde kullandığımız Email Securty ürünü ile 

kimlik avı, ransomware (fidye virüsü) , İEGB, gelişmiş tehditler, spam ve kötü amaçlı 

yazılım saldırılarını mail kutularına ulaşmadan önce durdurmak için sürekli güncel koruma 

sağlayan ve bakım gerektirmeyen bir çözümü hizmet olarak sunmaktadır. 
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7.7. GÜVENLİK DUVARI (FİREWALL) 

 
Güvenlik duvarı, bir kural kümesi temelinde ağa gelen giden paket trafiğini kontrol 

eden donanım tabanlı ağ güvenliği sistemidir. Birçok farklı filtreleme özelliği ile bilgisayar 

ve ağın gelen ve giden paketler olmak üzere internet trafiğini kontrol altında tutar. IP 

filtreleme, port filtreleme, web filtreleme ve içerik filtreleme bunlardan bir kaçıdır 
 

 
 

Daire Başkanlığımız 2017 yılında gerçekleştirdiği ihale ile son model ve üst özelliklere 

sahip yedekli olarak bir güvenlik duvarı (Soniwall SuperMassive 9400) temin etmiş ve 

yönetmektedir. Güvenlik duvarı yönetimi güncel tehditleri BTK, Ulaknet gibi kanallardan edilen 

güncel bilgiler dahilinde gerçekleşmektedir. 

 

 
7.8. ULAKNET OLTA KAYIT SİSTEMİ 

 
Ulaknet tarafından bildirilen olta kayıtları günlük olarak çözülmektedir. Olta kayıtları, 

üniversitelerin ağ güvenliğinin sağlanması amacıyla üniversitenin uzman bilişim personeli 

tarafından çözülmesi gereken sorunları içermektedir. Bu kayıtlar personelimiz tarafından günlük 

olarak çözülerek ağ trafiğimizin sağlıklı şekilde yürütülmesi güvence altına alınmaktadır. Bu 

sistemin yönetilmesi ile geneli etkileyebilecek sorunlar tespit ederek ön müdahale ile genel 

sorunların yaşanması önlenmektedir. 

 
7.9. . SİBER OLAYLARA MÜDAHALE 

 
Üniversitemizin siber saldırıları bertaraf etmek ve oluşması muhtemel zararları önlemek 

ve azaltmak için Daire Başkanlığımız personellerinden Siber Olaylara Müdahale Ekibi 

kurulmuştur. Bu ekip Daire Başkanlığımızın temin ettiği güvenlik duvarı, güvenlik yazılımı, 

loglama yazılımı ve temel ekran izleme yazılımlarını düzenli olarak takip edip sistem ve ağ 

üzerindeki ani değişimlerden oluşan alarmlara istinaden bir devlet kurumu olmamıza 

rağmen 7/24 müdahale etmektedir. 

 
7.10. . SIZMA TESTİ 

 
2018 yılı içerisinde üniversite bünyesinde kullanılan sistem, ağ ve otomasyonlar sızma 

testi gerçekleştirilerek zaafiyet alanlarının güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. 
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7.11. . SANAL SANTRAL 

 
2017 yılından beri yüzde 90 oranında maliyetleri düşürmek adına sanal santral yazılımı 

ve yeni telefonlar alınmıştır. Orhanlı ve Tuzla yerleşkelerinin sanal santral sistemine dahil edildi. 

Güney yerleşkede telekom firmasından veya başka nedenlerden kaynaklanacak telefon 

kesintilerinden etkilenmemek için F2CT cihazı (Telefon Yedekliliği) ile 4 adet hat yedeklendi. 

 

7.12. YEMEKHANE KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ (MKART) 
 

Daire Başkanlığımızın koordinatörlüğünde Sağlık, Kültür 

ve Spor Daire Başkanlığı ile yapılan ortak çalışma ile 5 farklı 

yemekhanede yemek fişi satmak için görevlendirilen 

personellerin iş gücünden daha fazla faydalanmak, muhasebe 

işlerinin azaltmak, daha kolay ve hızlı ve şeffaf yemek 

hizmetinin verilmesi adına kaynak planlamasına bakıldığında 

(insan  kaynağına  verilen  maaş  ile  sistemin  kurulması  ve 

yönetilmesi için yapılan yatırım ve bakım maliyeti karşılaştırıldığında) %75’in üzerinde tasarruf 

sağlanmıştır. 

 
7.13. DONANIM VE DESTEK HİZMETLERİ 

 
 

 
 

❖ Orhanlı Yerleşkesinde bulunan tüm dersliklerin akıllı tahta ve bilgisayar ihtiyaçları 

giderilerek devreye alınmıştır. 

❖ Orhanlı Yerleşkesinde bulunan 2 bilgisayar laboratuvarı devreye alınarak aktif hale 

getirilmiştir. 

❖ 120 adet masaüstü bilgisayar işletim sistemleri ve diğer gerekli programları kurularak 

hazır hale getirilmiştir. 

❖ Üniversitemiz K Blok içerisinde bulunan 40 bilgisayarlık laboratuvar devreye alınarak 

aktif hale getirilmiştir. 

❖ K Blokta bulunan Tıp Fakültesi dönem 2 amfisi için gerekli altyapı kurularak 

kullanıma hazır hale getirilmiştir. 
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❖ Tıp Fakültesinde bulunan bilgisayar laboratuvarına ek olarak 10 adet yeni bilgisayar 

kurulumu ve var olan bilgisayarlara SPSS programı yüklenmesi yapılarak aktif hale 

getirilmiştir. 

❖ Göztepe yerleşkesinde bulunan bilgisayar laboratuvarı, tüm cihazlarıyla birlikte 

Cevizli yerleşkesine taşındıktan sonra; alt yapısı tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. 

❖ Cevizli yerleşkesinde zemin kattaki  labroratuarın  üst bir kata taşınmasından sonra 

bilgisayarların gerekli kontrolleri yapılmıştır ayrıca  eğitim ihtiyaçları doğrultusunda 

yazılımları gelen talepler doğrultusunda  sürekli güncellenmektedir. 

❖ Cevizli yerleşkesinde fakültelerin taşınma işlemlerinden sonra tüm derslikler kontrol 

edilerek  sınıflarda akıllı tahta ve ses sistemleri tekrar devreye alınmıştır. 

❖ Ek olarak taşınma işleminden sonra tüm kullanıcıların ağ ve donanım ihtiyaçları 

karşılanmıştır. 

❖ Cevizli yerleşkesinde eğitim dönemi aralarında sınıflar kontrol edilerek bilgi işlem alt 

yapısı ders başlangıç dönemleri için sürekli hazır tutulmaktadır. 

❖ K Blokta bulunan kütüphane bilgisayar odasına 6 adet bilgisayar kurulumu 

gerekli programları ile birlikte aktif hale getirilmiştir. 

❖ Tüm mevcut yerleşkelerimizde bulunan akıllı tahtalar ve diğer projeksiyonların bakım 

ve onarımları anlaşmalı teknik servise yaptırılmıştır. 

❖ Projeksiyon cihazlarının bakımları yaptırılarak; faal bir şekilde yerlerine monte 

edilmiştir. 

 
7.14. FELAKET KURTARMA VE YEDEKLEME SİSTEMİ (DISASTER&BACKUP) 

 
Mevcut sistemlerin olası bir felaket durumunda tekrar kullanılabilirliğini sağlamak adına 

felaket senaryolarına uygun olarak sistemler yedeklenmiştir. Yazılımsal olarak da belirli 

periyotlarla sistemlerin otomatik yedeği alınmaktadır. 

 
7.15. ALT YAPI ÇALIŞMALARI 

 
❖ Kuzey yerleşke ile güney yerleşke arasında fiber bağlantı sağlanarak daha önce RF 

ya da lazerle sağlanan ağ fiberle sağlandı. Böylelikle iki yerleşke arasındaki iletişimin 

daha güvenli ve daha hızlı olması sağlandı. 

❖ Tıp fakültesi ve rektörlük binasındaki switchler bir üst segment ürünlerle değiştirilerek 

kullanıcıların daha yüksek hızda ağ bağlantıları sağlandı. 

❖ Münferit olarak ihtiyaç olan yerlere data hatları çektirildi. 
 

7.16. TURNİKE VE PLAKA TANIMLAMA SİSTEMLERİ 
 

Güney, Kuzey, Cevizli ve Orhanlı yerleşkelerine plaka tanımlama ve turnike 

sistemlerinin kurulumları gerçekleştirildi. Bu sayede araç giriş-çıkış ve öğrenci, idari personel, 

akademik personelin kartlı giriş-çıkışlarının kayıtları alınmaya başlandı. 

 

7.17. KAMERA VE KAYIT SİSTEMLERİ 

 
Güney ve Kuzey yerleşkelerimizde toplam IP kamera sayımız 80’den 130’a çıkartıldı. 
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Mevcut kayıt sunucumuza eklendi. Kayıt sunucumuzun kapasitesi 76 TB’dan 109 TB’da 

yükseltildi. 

 

 

 
 

 
 

8.1-Bütçe Giderleri 2018 

 
 

2018 
 

BÜTÇE 
 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

2018 

GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

 

GERÇEK. 

ORANI 

TL TL % 

01 - PERSONEL GİDERLERİ 324.000,00 322.800,12 99,5 

02 - SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 

 
50.500,00 

 
49.581,60 

 
98,2 

03 – MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 

 

420.000,00 
 

345.572,41 
 

82,3 

03.2 – TÜKETİME YÖNELİK 

MAL / MALZEME ALIMLARI 

 

38.000,00 
 

29.092,90 
 

76,6 

03.3 - YOLLUKLAR 10.000,00 2.724,17 27,2 

03.5 - HİZMET ALIMLARI 347.000,00 290.705.34 83,8 

03.7 - MENKUL MAL ALIMLARI 25.000,00 23.050,00 92,2 

05 - CARİ TRANSFERLER 0 0 0 

06 - SERMAYE GİDERLERİ 800,000,00 592.695,00 74,1 

06.1 – MAMUL MAL ALIMLARI 0 0 0 

8- TEMEL MALİ TABLOLAR 
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06.3 – GAYRİMADDİ HAK 

ALIMLARI 

800,000,00 592.695,00  

74,1 

 

 
TOPLAM 

 
1.594.500,00 

 
1.310.649,13 

 

82,2 



20  

8.2-Bütçe Giderleri 2019 

 
 

2019 
 

BÜTÇE 
 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

2019 

GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

 

GERÇEK. 

ORANI 

TL TL % 

01 - PERSONEL GİDERLERİ 441.000,00 440.732,76 %99 

02 - SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 

 
77.300,00 

 
77.122,20 

 
%99 

03 – MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 

 

408.900,00 
 

383.937,18 
 

%94 

03.2 – TÜKETİME YÖNELİK 

MAL / MALZEME ALIMLARI 

 

60.000,00 
 

56.134,96 
 

%93 

03.3 - YOLLUKLAR 7.000,00 0  

03.5 - HİZMET ALIMLARI 320.900,00 307.010,62 %96 

03.7 - MENKUL MAL ALIMLARI 21.000,00 20.791,60 %99 

06 - SERMAYE GİDERLERİ 1.850.000,00 1.380.944,48 %75 

06.1 – MAMUL MAL ALIMLARI 1.250.000,00 780.944,48 %62 

06.3 – GAYRİMADDİ HAK 

ALIMLARI 

600.000,00 600.000,00 %100 

 

 
TOPLAM 

 
 
2.776.300,00 

 
 
2.272.736,62 

 

%82 
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9.1. ÜSTÜNLÜK 
 

Kurumumuzda bulunan Sistem ve Network altyapısında sanallaştırma 

teknolojileri kullanılarak enerji ve yer tasarrufu sağlanmak suretiyle kaynaklar en 

verimli şekilde değerlendirilmektedir. VLAN destekli Gigabayt network omurgası 

sayesinde uzaktan yönetilebilen bir ağ sistemi kullanılarak olası sorunlara anlık 

müdahele yapılabilmektedir. Bulut Bilişim alanındaki gelişmeler sürekli takip 

edilmekte ve kurum bünyesinde kullanılabilmesi adına inisiyatif alınmaktadır. 

Başkanlığımız teknolojik değişimlere ve yeniliklere kolay adapte olan  ekip 

çalışmasına yatkın bir yapıya sahiptir. 

 
9.2. ZAYIFLIK 

 
Personel yetersizliği ve personelin birçok alana aynı anda müdahale etmek 

zorunda oluşu personelin kendi alanlarında uzmanlaşmalarına, daha iyi projeler 

çıkarmalarına engel teşkil etmektedir. Personel sayısının ve yetkinliğinin artırılması 

bu sıkıntının giderilmesi için gereklidir. Ayrıca teknolojik gelişmelerin takip 

edilebilmeleri için personelin ilgili eğitimlere ve aktivitelere daha çok katılmaları 

sağlanmalıdır. İşin niteliğine uygun fiziki şartlarda çalışılmıyor olması da verimi 

olumsuz etkilemektedir.  

 
9.3. DEĞERLENDİRME 

 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak Sistem, Ağ, Web, Teknik servis ve yazılımlar 

ile ilgilenmekteyiz. Sistem ve ağ yapıları ve yazılımlar konusunda bütçe yetersizliği ve 

kurum içi koordinasyon eksikliğine rağmen üniversitemiz, muadili üniversite ve kamu 

kuruluşları ile kıyaslandığında iyi durumdadır. Bilişim envanterinin tamir ve bakımı 

konusunda yetki ve sorumluluk başkanlığımızda olduğu için problemsiz ve seri bir 

şekilde çözüm sunulmaktadır. Yazılımların (Kütüphane, Personel, Tahakkuk, 

Öğrenci İşleri,vb) dışarıdan satın alınması bir dezavantajdır. 

 
Üniversitemiz binaları hâlâ yapım aşamasındadır bu nedenle planlamanın 

özellikle alt yapı çalışmalarının son 10 yıl içinde olabilecek teknolojik gelişmelere 

elverişli bir şekilde tasarlanması gerekmektedir. Birim olarak bu planlanmayı doğru 

şekilde yaparsak Üniversitemizi gelecek 10 yıla hazırlamış olacağız. 

9-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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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, kendi ihtiyaçlarımıza cevap verecek otomasyon 

sistemlerine kavuşmamız sağlanacaktır. Bu öneri çerçevesinde Daire 

Başkanlığımızda üniversitemizde süreçleri hızlandıran yazılım çalışmaları 

olanaklar çerçevesinde geliştirilmeye başlanmıştır. Ama 8.1. maddesinde 

belirtilen personel azlığı sebebiyle bu çalışmalar yavaş ilerlemektedir. Bu 

nedenle Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personel sayısının Sayıştay 

raporlarındada belirtilen gerekçelerlede arttırılması kurum çalışmaları adına 

olumlu katkı sağlayacaktır. 

 
 
 
 
 

 
 
 

❖ Veri güvenliği ve kaybının yaşanmaması için ikinci bir 

yedekleme   (disaster) sisteminin farklı bir lokasyonda kurulması, 

❖ Kullanılan Exchange 2013 mail sisteminin bulut mail sistemine geçirilmesi, 
❖ Bulut dosya kayıt ve paylaşım sistemiyle hem gereksiz kapasite 

tüketiminin önlenmesi,  
kurum verilerinin dışarıda tutlmasının önlenmesi, aynı zamanda dosyalara zaman 
ve mekan sınırı olmaksızın erişilmesi sağlanması, 

❖ Sunucu işletim sistemlerinin yükseltilmesi, 

❖ Çevre güvenlik sistemlerinin devreye alınması, 

❖ Sınıflardaki akıllı sistemlerin yerli, milli, daha ekonomik, kaliteli vee 
sürdürülebilir  

sistemlerle güncellenmesi, 

❖ Birimlerin talepleri doğrultusunda yazılım lisanslarının

 temini ve güncelleştirilmesi, 

❖ Aktif olarak kullanılan yardım masası web uygulamasının 

geliştirilmesi/iyileştirilmesi, 

❖ Aktif olarak kullanılan Kampüs Envanter Yönetimi 

11- 2019 HEDEFLERİMİZ 

10- ÖNERİ VE TEDBİRLER 
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yazılımının geliştirilmesi/iyileştirilmesi, 

 

❖ Aktif olarak kullanılan Etkinlik Yönetim Sistemi yazılımının 

geliştirilmesi/iyileştirilmesi, 

❖ Çıktı maliyetlerini azaltmak ve kontrolü sağlayabilmek için 

yönetilebilir merkezi çıktı alanlarının oluşturulması, 

❖ Garanti süresi biten cihazların bakım ve onarımı için sözleşmelerin 
yapılması, 

 

❖ Ağ  altyapısının  fiziksel  kurulumunun  sağlanması,  düzenli  olarak  

bakımının yapılması, 

❖ Tüm bilişim envanterinin çıkarılması, kayıt altına alınması ve izlenmesi, 

❖ Ağda   kullanılacak   aktif/pasif   cihazların  belirlenmesi,   yeni   servisler   

ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısının tasarlanması, 

❖ İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, 

aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara gerekli 

müdahalenin yapılması, 

❖ Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ 

bağlantıları kurulması, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale 

edilmesi, 

❖ Kampüslere  yeterli  hız  ve  bant  genişliğinde,  kesintisiz  internet  

erişiminin sağlanması, sanal ağlar oluşturularak internet trafiğinin optimize 

edilmesi, 

❖ IP adreslerinin organizasyonu ve ağ güvenliğinin sağlanması, 

❖ Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme 

konusunda araştırmalar yapılması, 

❖ Sistem   Yönetimi   Servisi   sorumluluğunda   bulunan   sunucuların   üst   

düzey güvenliğinin sağlanması, 

❖ Kurumun network yapısının aktif /çalışır olmasının sağlanması, 

❖ Kurum ve birim içinde oluşan sistem arızalarının giderilmesi, 

❖ Üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni yazılımların geliştirilmesi. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 
 
 
 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara 

dayanmaktadır. 

Burada  raporlanmayan,  idarenin  menfaatlerine  zarar  veren  herhangi  bir  husus  

hakkında  bilgim olmadığını beyan ederim. (İstanbul – 17.01.2020) 

 
 

 
Selim KARABULUT 

Daire Başkan V. 


