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SUNUŞ 

    

   
 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi ile 

genel yönetim kapsamındaki idarelerin,  bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, 

ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde 

kamuoyuna açıklıyacakları hükmüne yer verilmiştir. 

 

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu 

idarelerinin kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ile hedefler 

doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, 

kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî 

yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, 

tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü ilke 

edinmiştir. 

 

Bu çerçevede, Kanunun koyduğu ilke ve esaslar doğrultusunda bütçe 

uygulamalarında hesap verilebilirliğin, saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu 

idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi 

amacıyla hazırlanan Üniversitemizin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya 

ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan 2021 yılı Kurumsal Mali Durum 

ve Beklentiler Raporu aşağıda yer almaktadır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

                                                       Prof.Dr. Aysun BAY KARABULUT 

                                                                         Rektör  



  

 

 Sayfa 3 
 

KURUMSAL TARİHÇE 
 
Malatya’da bulunan iki üniversiteden biri olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi 

(MTÜ),  şehrimizin yetiştirdiği büyük devlet ve siyaset adamı, 8. Cumhurbaşkanımız 

merhumTurgut Özal’ın anısına, 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulmuştur. 

Ziraat Fakültesi ve kuruluş kanununda yer alan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin yanında 

Sivil Havacılık Yüksekokulu, Akçadağ, Arapgir, Battalgazi, Darende Bekir Ilıcak, Doğanşehir 

Vahap Küçük, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği, Hekimhan Mehmet Emin Sungur ve Yeşilyurt 

Meslek Yüksekokulu olmak üzere 8 meslek yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile 

Eylül 2018’de faaliyetlerine başlamış olan yeni bir üniversitedir. 

Üniversitemiz bünyesinde 28 Mart 2020’de Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller 

Yüksekokulu, 5 Mart 2020’de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve 16 Haziran 2020’de 

Tıp Fakültesi kurulmuştur. 

Üniversitemiz 6 fakülte, 2 yüksekokul, 1 enstitü ve 9 meslek yüksekokulu olmak üzere 18 

akademik birimi ile Kayısı ve Ürün Geliştirme, Atçılık ve Atlı Sporları, Arı ve Arı Ürünleri 

Geliştirme, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Sürekli Eğitim, 

Uzaktan Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Türkçe Öğretimi ile Kadın ve Aile Çalışmaları olmak 

üzere 10 ayrı uygulama ve araştırma merkezine ilave olarak il merkezinde, Battalgazi ve 

Yeşilyurt ilçelerinde, Arapgir, Akçadağ, Darende, Doğanyol,  Hekimhan ve Kale olmak üzere 

8 ayrı yerleşkede eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, yerel değerlerden kopmadan evrensel değerlere 

ulaşan, yerel değerleri evrensele, evrensel değerleri yerele taşıyan uluslararası bir 

üniversite idealini yaşatmaktadır. Üniversitemizin öncelikli hedefi şehrimizle, bölgemizle 

ve yaşadığımız toplumla bütünleşmek, topluma her anlamda hizmet etmektir. 
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Şehrimize, Ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi varlık sebebi olarak gören MTÜ’nün 

kuruluşunu sağlayıp her aşamada destek ve katkı sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip 

Erdoğan’a, üniversitemizi her alanda sahiplenen Malatyalı hemşerilerime, kuruluş ve kurumsal 

gelişim süreçlerinde aktif destek sunan YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a, YÖK 

üyelerimize, destek ve katkıları için milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, 

STK’larımıza, akademik ve idari kadrolarımıza ve her birini evladımız olarak gördüğümüz 

öğrencilerimize teşekkür ediyorum.  
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I.BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

A. BÜTÇE GİDERLERİ 

7258 Sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Kurumumuza 

98.885.000.TL.- ödenek tahsis edilmiştir 

   Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2021 Yılı Bütçesi 
01 Personel Giderleri 47.106.000 
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 6.941.000 
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri   7.779.000 
05 Cari Transferler   1.059.000 
06 Sermaye Giderleri   36.000.000 

 TOPLAM 98.885.000 

 
Üniversitemizin toplam gider bütçesine bakıldığında, 2020 yılının ilk altı ayında 

40.108.803 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında % 62,49 oranında artışla 

65.173.314TL- gider gerçekleştiği görülmektedir. Başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme 

oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 45,62 olurken 2021 yılının ilk altı ayında ise % 65,91 olarak 

gerçekleşmiştir. (EK: 1) 

01 PERSONEL GİDERLERİ  
       Personel Giderleri ekonomik kodundan, 2020 yılının ilk altı ayında 19.061.0055.TL.- 

gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında % 59,42 oranında artışla 30.386.976.TL.- olarak 

gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 

2020 yılının ilk altı ayında % 45,69 olurken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 64,51olarak 

gerçekleşmiştir. (EK: 1) 

Ekonomik kodunda 47.106.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve Haziran 2021 sonu 

itibariyle harcama 30.386.976 TL olarak gerçekleşmiştir. 

01.1 Personel Giderleri (Memurlar) 

Ekonomik kodunda 35.821.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve Haziran 2021 sonu 
itibariyle harcama 25.220.845 TL olarak gerçekleşmiştir. 

01.2 Personel Giderleri (Sözleşmeli Personel) 

Ekonomik kodunda 996.000TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve Haziran 2021 sonu itibariyle 
harcama 576.813 TL olarak gerçekleşmiştir. 

01.3 Personel Giderleri (İşçiler) 

Ekonomik kodunda 10.174.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve Haziran 2021 sonu 

itibariyle harcama 4.589.318 TL olarak gerçekleşmiştir. 

01.4 Personel Giderleri (Geçici Personel) 

Ekonomik kodunda 115.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve Haziran 2021 sonu itibariyle 
harcama gerçeklememiştir. 
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02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ  
       Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan, 2020 yılının 

ilk altı ayında 2.871.736.TL.- gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında % 59,37 

oranında artışla 4.576.560.TL.- olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç 

ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 46,03 olurken,  2021 

yılının ilk altı ayında ise  % 65,94’olarak gerçekleşmiştir.   (EK: 1)  

 

Ekonomik kodunda 6.941.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve ilk 6 ay içerisinde 

2.000 TL ödenek eklenmiştir. Haziran 2021 sonu itibariyle harcama 4.576.560 TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

02.1  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (Memurlar) 

Ekonomik kodunda 4.647.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve Haziran 2021 sonu 
itibariyle harcama 3.484.260 TL olarak gerçekleşmiştir. 

02.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (Sözleşmeli Personel) 
Ekonomik kodunda 168.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş olup, Haziran 2021 sonu 
itibariyle harcama 87.286 TL olarak gerçekleşmiştir. 
 
02.3 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (İşçiler) 
 
Ekonomik kodunda 2.089.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve Haziran 2021 sonu 
itibariyle harcama 1.004.099 TL olarak gerçekleşmiştir. 
 
 
 
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (Geçici Personel) 
 
Ekonomik kodunda 37.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve Haziran 2021 sonu itibariyle 
harcama 915 TL olarak gerçekleşmiştir. 
 

03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 
 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan, 2020 yılının ilk altı ayında 

3.861.471.TL.- gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında % 41,59 oranında artışla 

5.467.639.TL.- olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre 

gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 40,02 olurken, 2021 yılının ilk altı ayında 

ise % 70,29 olarak gerçekleşmiştir. 

 (EK: 1) 

Ekonomik kodunda 7.779.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve ilk 6 ay içerisinde 

1.689.100 TL ödenek eklenmiş, 145.000 TL ödenek düşülmüştür. Haziran 2021 sonu itibariyle 

harcama 5.467.639 TL olarak gerçekleşmiştir. 

03.2 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları) 

 

Ekonomik kodunda 5.267.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve ilk 6 ay içerisinde 

1.018.000 TL. ödenek eklenmiş,121.000 TL ödenek düşülmüştür. Haziran 2021 sonu itibariyle 

harcama 3.971.949 TL olarak gerçekleşmiştir. 
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03.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Yolluklar)  

Ekonomik kodunda 537.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve Haziran 2021 sonu itibariyle 
harcama 69.918 TL olarak gerçekleşmiştir. 

03.4 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Görev Giderleri) 

Ekonomik kodunda 17.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve ilk 6 ay içerisinde 10.000TL 
ödenek eklenmiştir. Haziran 2021 sonu itibariyle harcama 7.167 TL olarak gerçekleşmiştir. 
 

03.5 Mal veHizmetAlımGiderleri (HizmetAlımları) 
Ekonomik kodunda 943.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve ilk 6 ay içerisinde 599.100 

TL ödenek eklenmiş olup, Haziran 2021 sonu itibariyle harcama 979.635 TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

03.6 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Temsil-TanıtmaGiderleri) 

Ekonomik kodunda 36.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve Haziran 2021 sonu itibariyle 
harcama 9.684 TL olarak gerçekleşmiştir. 

03.7 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Menkul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri)  

Ekonomik kodunda 720.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve ilk 6 ay içerisinde 61.000 

TL ödenek eklenmiş olup, Haziran 2021 sonu itibariyle harcama 359.093 TL olarak 
gerçekleşmiştir. 
 

03.8 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Gayrimenkul Mal BakımveOnarımGiderleri) 

Ekonomik kodunda 259.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve ilk 6 ay içerisinde 1.000 TL 
ödenek eklenmiş, 1.000 TL ödenek düşülmüştür. 2021 Haziran sonu itibariyle harcama 70.192 
TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

05. CARİ TRANSFERLER 

Cari Transferler ekonomik kodundan, 2020 yılının ilk altı ayında 663.513.TL.- gider 

gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında % 1,93 oranında artışla 676.334TL.- olarak 

gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 

2020 yılının ilk altı ayında % 66,67 olurken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 63,87 olarak 

gerçekleşmiştir.  

(EK: 1) 

Ekonomik kodunda 1.059.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve ilk altı ay içerisinde 

752.200 TL ödenek eklenmiş, Haziran 2021 sonu itibariyle harcama 676.334 TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

05.1 Cari Transferler (Görevlendirme Giderleri) 

Ekonomik kodunda 876.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve ilk altı ay içerisnde 659.000 
TL ödenek eklenmiş olup, Haziran 2021 sonu itibariyle harcama 566.334 TL olarak 
gerçekleşmiştir. 



  

 

 Sayfa 8 
 

05.3 Cari Transferler (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler) 

Ekonomik kodunda 183.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve ve ilk altı ay içerisinde 6.000 
TL ödenek eklenmiş, olup Haziran 2021 sonu itibariyle harcama 52.500 TL olarak 
gerçekleşmemiştir. 

05.4 Cari Transferler (Hane Halkına Yapılan Transferler) 

Ekonomik kodunda başlangıç ödeneği öngörülmemiş olup, 2021 yılı içerisinde 87.200 TL 
ödenek eklenmiş ve Haziran 2021 sonu itibariyle harcama 57.500 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

6. SERMAYE GİDERLERİ 
 

Sermaye Giderleri ekonomik kodundan, 2020 yılının ilk altı ayında 13.651.078.TL.- 

gider gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında % 76,29 oranında artışla 24.065.805.TL.- 

olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme 

oranı 2020 yılının ilk altı ayında %46,55 olurken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 66,85 olarak 

gerçekleşmiştir. (EK: 1) 

 Ekonomik kodunda 36.000.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve Haziran 2021 sonu 
itibariyle harcama 24.065.805 TL olarak gerçekleşmiştir. 

06.1. Sermaye Giderleri (Mamul Mal Alımları)  

Ekonomik kodunda 10.600.000 TL.başlangıç ödeneği öngörülmüş ve Haziran 2021 sonu 

itibariyle harcama 3.545.176 TL olarak gerçekleşmiştir. 

06.3. Sermaye Giderleri (Gayri Maddi Hak Alımları) 

Ekonomik kodunda 850.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş olup Haziran 2021 sonu 

itibariyle harcama 99.220 TL olarak gerçekleşmiştir. 

06.5 Sermaye Giderleri (Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri) 

Ekonomik kodunda 22.500.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve Haziran 2021 sonu 
itibariyle harcama 19.659.717 TL olarak gerçekleşmiştir. 

06.6 Sermaye Giderleri (Menkul Malların Büyük Onraım Giderleri) 

Ekonomik kodunda 50.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve Haziran 2021 sonu itibariyle 
harcama gerçekleşmemiştir. 

06.7 Sermaye Giderleri (Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri)  

Ekonomik kodunda 2.000.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüş ve Haziran 2021 sonu 
itibariyle harcama 761.692 TL olarak gerçekleşmiştir. 
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B. BÜTÇE GELİRLERİ 

(03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  

I. düzey gelir kodunda 298.000 TL gelir elde edileceği öngörülmüş olup Haziran 2021 sonu 
itibariyle 203.066 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 

(03-1)Mal ve Hizmet Satiş Gelirleri 

 II. düzey gelir kodunda 298.000 TL gelir elde edileceği öngörülmüş olup Haziran 2021 sonu 
itibariyle 172.648 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 

(03-6) Kira Gelirleri  

II. düzey gelir kodunda gelir elde edileceği öngörülmemiş olup Haziran 2021 sonu itibariyle 
30.418 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 

(04) Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler  

I. düzey gelir kodunda 97.626.000 TL gelir elde edilecegi öngörülmüş olup, Haziran 2021 sonu 
itibariyle 63.219.500 TL gelir gerçekleşmiştir. 

(04-2) Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar  

II. düzey gelir kodunda 97.626.000 TL gelir elde edileceği öngörülmüş olup, Haziran 2021 

sonu itibariyle 63.194.000 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 

(04-5) Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar ( Proje Yardımları ) 

II.düzey gelir kodunda gelir eldeedilmeyeceği öngörülmüş olup Haziran 2021 sonu itibariyle 

25.500 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 

(05) Diğer Gelirler  

I.düzey gelir kodunda 961.000 TL gelir elde edileceği öngörülmüş olup, Haziran 2021 sonu 
itibariyle 225.275 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 

(05-1)Faiz Gelirleri  

II. düzey gelir kodunda gelir elde edilmeyeceği öngörülmüş olup, Haziran 2021 sonu itibariyle 
178.228 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 

(05-2) Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar  

II. düzey gelir kodunda gelir elde edilmeyeceği öngörülmüş olup Haziran 2021 sonu itibariyle 
3.490 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 

(05-9) Diğer Çeşitli Gelirleri 

II. düzey gelir kodunda 961.000 TL gelir elde edileceği öngörülmüş olup Haziran 2021 sonu 
itibariyle 43.559 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 
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Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler: 

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Red ve İade:  210,50 

Diğer Tanımlanmayan Gelirler : 18.276.18 

Toplam Red ve İade                                              : 18.486,68 

 

Bütçe Gelirleri İle İlgili Analiz : 

 

   2021 Yılı Tahmini  2021 Haziran Sonu Gerçekleşme 

                                             (TL)                                                (TL) 

Hazine Yardımı     97.626.000            63.219.500 

Öz Gelirler        1.257.000                 428.345 

TOPLAM      98.883.000            63.647.845 
 

 

2020 Mali yılı Ocak- Haziran dönemi itibariyle bütçe gelirleri toplamı 48.436.777.TL.- 

olarak gerçekleşmiş olup, 2020 yılı kurum başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranı 53,57 

dir. 

2021 yılının ilk altı ayında 2020 yılının aynı dönemine  göre   % 31,40  artışla 

63.647.845.TL.- gelir gerçekleşmiştir. 2021 yılı kurum başlangıç ödeneklerine göre 

gerçekleşme oranı 64,37 dir. (EK: 2 ) 

 

 

II. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 

C. EĞİTİM SEKTÖRÜ 

 

2021 yılı ilk yarısında şu ana kadar toplam 13.359.098,41 TL harcanmıştır. 

 

Yapılan Çalışmalar: 

 

1 - ) Rektörlük ve Eğitim Yapıları İkmal İnşaatı Yapım İşi 2021 yılının ilk yarısında toplam 

10.488.000,00 TL tutarında hakediş ödemesi yapılmıştır. Yeşilyurt yerleşkemizde devam eden 

inşaatımızın fiziki gerçekleştirmesi %78’lik seviyeye ulaşmıştır. 2021 yılının 2. yarısında 

Yeşilyurt MYO binasının tamamlanarak faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. 

 

2 - ) “Yeşilyurt Yerleşkesi 1. Etap Yol ve Altyapısı Yapım İşi 2021 yılının ilk yarısında toplam 

2.618.904,00  TL tutarında hakediş ödemesi yapılmıştır. Yeşilyurt yerleşkemizde devam eden 

inşaatımızın fiziki gerçekleştirmesi % 80’lik seviyeye ulaşmıştır.. 

 

3 - ) “Atçılık, Binicilik ve Rehabilitasyon Tesisi Bakım Onarım İşi 2021 yılının ilk yarısında 

Spor Toto Teşkilat Başkanlığıyla imzalanan Reklam Sözleşmesi Kapsamında toplam 

794.000,00TL tutarında hakediş ödemesi yapılmıştır. Battalgazi yerleşkemizde devam eden 

inşaatımızın fiziki gerçekleştirmesi % 100’lik seviyeye ulaşmıştır.. 

 

 



  

 

 Sayfa 11 
 

4- ) Bakım-Onarım Çalışmaları: 

 

 Battalgazi Yerleşkesindeki Konferans Salonu tadilatı yapıldı 

 Çeşitli Boya Seramik Kaplama,Duvar onarımı vs. işler yapıldı 

 Rektörlük Binası 1. Kat koridorlarının bölünerek oda yapıldı 

 Jeneratör taşınması ve onarımı yağıldı 

 Ups Bakım Onarımları yapıldı 

 Nizamiye Girişine Bariyer yapıldı 

 Elektrik Hattı Çalışmaları 

 

D. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALIMLARI  

  

 Bilgisayar teknoloji alımları için 2021 yılı “Merkez Yönetim Bütçe Kanunu” ile verilen 

başlangıç ödeneği ile birlikte mevcut ödenekle yılın ilk 6 ayında aşağıdaki işlemler 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Sistem ve Network Ekibi: 

 Üniversitemiz internet erişim hızı 400 Mps’den 600 Mps’ye çıkarıldı. 

 Üniversitemiz, Türkiye’de üniversiteler arasında ilk olarak BULUT sistemini kurmuş, 

verilerini ulusal sunucular içinde kalacak şekilde (20 gb) gerçekleşmiştir. 

 Üniversitemiz biriminde 14 birimin yazıcı talepleri gerçekleştirilip kurulumu yapılarak 

kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

 Sanallaştırma sunucusu üzerinde 35 adet üniversitemiz birimlerine hizmet veren 

sunucular kurularak güncellemeleri yapıldı. 

 Üniversitemiz merkez kampüs ve ileçelerde ki MYO’larda telefon santrallerinin 

kontrolleri yapılarak tamir ve tadilatı gerçekleştirildi. 

 Üniversitemiz bünyesindeki bilgisayar ve sunucu sistemleri dış tehtitlere karşı 

güncellenmiş güvenlik kuralları ile kontrol ve takip altına alındı. 

 Öğrenci İşleri Otomasyon programı ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi( EBYS) 

arasında entegrasyon yapılarak kullanıma sunuldu.  

 Üniversitemiz bünyesinde bulunan ve aktif olarak kullanılan bilgisayarlar fiziki olarak 

temizlenerek teknik anlamda arızaları giderilerek kullanıma sunuldu.  

 Ulaknet tarafından gönderilen güvenlik açıkları ile ilgili tedbirler alındı ve aldırıldı. 

 Uzaktan erişim için gelen taleplere göre kullanıcılara uzaktan erişim yetkisi verildi. 

 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uzaktan Eğitim (UZEM) ile 6 Fakülte ve 9 Meslek 

Yüksek Okulu, 2 Yüksekokul ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencileri ile 

akademisyenlere kullanıcı adı verilerek 1. ve 2.  dönem dersleri ve sınavları Uzem 

üzerinden gerçekleştirildi. 

 http://uzem.ozal.edu.tr/ adresi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uzaktan Eğitim 

(UZEM) üzerinden toplantı, seminer, konferans, senato toplantıları gerçekleştirildi. 

 Otomasyon sistemine entegre olacak şekilde akademisyen, idari ve öğrenci kimlik 

kartları basıldı. 

http://uzem.ozal.edu.tr/
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Nitelikli ElektronikSertifika (e-imza); 

Üniversitemizde idari görevi olan idari ve akademik personeller için “Kamu Sertifikasyon 

Merkezi (Kamu SM)” ile anlaşma sağlanmış olup yıl boyu nitelikli sertifika ve mini kart 

okuyucu alınacaktır. 

Veri Ağları Ekibi Olarak; 

 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında Süreç Yazılım Programının akademik 

ve idari personellere tanıtımı yapılmış, hizmetiçi eğitim programları düzenlenmiş ve 

personel şifreleri tanımlanmıştır. 

 İlgili tanımlar yapıldıktan sonra sistem üzerinden veriler girilerek yazılımın aktif 

kullanılması için gerekli işlemler yapılmıştır. 

 Yeni gelen idari ve akademik personelin odalarına internet ve telefon bağlantıları 

sağlandı. 

 Birimlerdeki yazıcı toner değişimi yapılarak arızaları giderildi. 

 Üniversitemizde oluşan muhtelif internet arızalarının giderilmesi ve yenilenmesi 

yapıldı. 

Teknik Destek Ekibi Olarak; 

 Bilgi İşlem Daire Başkalığı web sayfası üzerinden arıza talep formu doldurulup e-posta 

(bidb@ozal.edu.tr) adresine düşen idari ve akademik personele ait arıza ve talepler 

giderildi. 

 Bilgi İşlem Daire Başkalığı olarak oluşturduğumuz arizatakip.ozal.edu.tr web 

uygulamasına idari ve akademik personel tarafından gelen arıza ve talepler takip 

edilerek elektronik ortamda hızlı bir şekilde çözümlendi. 

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’ nda bulunan bilgisayarlara işletim sistemi ve 

gerekli sistem programları yüklenip yazıcıları tanıtıldı. 

 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’ nda bulunan bilgisayarlara işletim sistemi ve 

gerekli sistem programları yüklenip yazıcıları tanıtıldı. 

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ nda bulunan bilgisayarlara işletim sistemi ve 

gerekli sistem programları yüklenip yazıcıları tanıtıldı. 

 Personel Daire Başkanlığı’ nda bulunan bilgisayarlara işletim sistemi ve gerekli sistem 

programları yüklenip yazıcıları tanıtıldı. 

 Hukuk Müşavirliği’ nde bulunan bilgisayarlara işletim sistemi ve gerekli sistem 

programları yüklenip yazıcıları tanıtıldı. 

 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ nda bulunan bilgisayarlara işletim 

sistemi ve gerekli sistem programları yüklenip yazıcıları tanıtıldı. 

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ nda bulunan bulunan bilgisayarlara işletim sistemi ve 

gerekli sistem programları yüklenip yazıcıları tanıtıldı. 

mailto:bidb@ozal.edu.tr
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 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’ nda bulunan bilgisayarlara işletim sistemi ve 

gerekli sistem programları yüklenip yazıcıları tanıtıldı. 

 Bilişim Altyapı Sistemleri ve Destek Hizmetleri kapsamında ayrıca rutin teknik servis 

ve arıza bakım onarım işleri yerine getirilmiştir. 

 İlçelere uzaktan bağlanılarak istek ve talepler çözüme kavuşturuldu. 

Yazılım ve Web Sayfası Ekibi Olarak; 

 Personel ve öğrencilerin gmail kullanımı hakkında yardım ve destekte bulunulmaya 

devam edilmektedir.  

 Turgut Özal Üniversitesi ana sayfa ve alt sayfalar ilgili talep edilen düzenlemeler 

yapılmaya devam edilmekte ve yeni özellikler eklenmesi için çalışmalar yapılmaktadır. 

 Ana sayfa başta olmak üzere 78 tane birime web sayfası oluşturulmuştur. 

 Ana sayfa başta olmak üzere 78 tane birime İngilizce web sayfası oluşturulmuştur 

 Web sayfalarını barındıran sunucu olarak kullanılan sistemler kontrol edilerek sistem 

güncellemesi yapılmıştır. 

 Wireless ve kampüs dışı erişim için kullanıcı oluşturma web ara yüzünde çıkan 

problemler düzeltilerek daha verimli kullanılması için güncellemeler yapılmıştır.  

 İçerik Yönetim Sistemine (http://arizatakip.ozal.edu.tr/) ile ilgili gelen talepler 

değerlendirilerek değiştirilmiş eksik ve aksaklıklar düzeltilmiştir. 

 İdari birimlerden gelen ve bilgi toplamaya yönelik bir takım interaktif web ara 

yüzleri hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.  

 Akademik ve idari personelin, birim ve kişisel web sayfalarının yönetimi ve kullanımı 

ile ilgili gelen isteklere yanıt verilmiş ve daha etkin kullanımına yönelik bilgiler 

verilmeye devam edilmektedir. 

 Sorumlusu olduğumuz sunucularla ilgili güvenlik ve yazılım güncellemeleri sunucular 

sürekli takip edilerek yapılmaktadır. 

 Birim, personel ve öğrencilerin e-posta istekleri şahsi veya yazı ile başvurmaları halinde 

açılarak aktif hale getirilmektedir. 

 Birimlerin ve personelin talep etmesi halinde (sub-domain, sunucu vb.) sistem 

kurulumları yapılarak ilgili kişi ya da birimlere verilmektedir. Bu sistemlerin takipleri 

yapılmaktadır. 

 

EBYS Birimi Olarak; 

 Yeni sürüme geçiş yapıldı. 

 Personelin EBYS problemleri giderildi. 

 Sistem bakım ve onarım hizmeti verilmiştir. 

 E-Mühür ve E-Şifreleme sistemine geçildi. 

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Olarak; 
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 Demirbaş sayımı ve zimmet işlemleri için gerekli tebliğler yapılarak “Taşınır Kayıt 

İşlemleri” tamamlandı. 

İkinci Altı Ay için Yapılacak Çalışmalar; 

 Üniversite geneli envanter ve etiketleme işleri yapılması planlanmaktadır. 

 Kablosuz alt yapı geliştirilecektir. 

 Güvenlik politikalarının güncellenmesi ve sıkı şekilde uygulanması yapılacaktır. 

 Yeni yerleşkede için sistem odasına kritik sunucularımızın yedeklerinin, omurga switch 

alınması ve aksi bir durumda çalışmaya hazır hale getirilmesi sağlanacaktır. 

 Omurgaswtich’imizin yedeklenmesi yapılacaktır. 

 Bigi İşlem Daire Başkanlığı Merkezi Sistem Odasında dağıtım Switchleri arası hız 1 

Gbt’den 10 Gbt’yeyükseltilecektir. 

 Üniversitemizde Multimod olarak çekilen fiber kablolar SingleMod kablo ile 

değiştirilecektir. 

 Yeni web sayfası ve İçerik Yönetim Sistemi hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 

 Tek şifre ile bütün otomasyon ve sistemlere erişebilme ile ilgili ihale başlatılmış olup 

yılsonunda Hiperbütünleşik sisteme geçiş işlemleri tamamlanmış olacaktır.  

 

 

 

 

E. KÜTÜPHANE HİZMETLERİ 

 

Kütüphane Hizmetleri için 2021 yılı merkezi yonetim bütçe kanunu ile verilen bütçe 

başlangıç ödeneği 700.000 TL olup Haziran ayı sonu itibariyle harcama yapılmamıştır. İkinci 

altı aylık dönemde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak kullanıcıların 

eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek olmak amacıyla AYEUM, EndNote, 

Uptodate, Complete Anatomi ve IOPscience veri tabanları ve birimlerden/ bölümlerden gelen 

talepler doğrultusunda 513 basılı kitap alımı yapılacaktır. Süreç içerisinde 

birimlerden/bölümlerden gelen talepler doğrultusunda basılı ve elektronik kaynak alımı için 

harcama yapılması planlanmaktadır. 
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III. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE 

YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER 

 

C. Finansman:  
Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri 

çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile 

karşılamaktadır.  
        2021  yıl sonu için tahmin edilen 102.670.039,07.TL.- bütçe giderlerinin 320.000TL.-

’si öz gelirlerden, 102.350.039.TL.-’si Hazine yardımlarından karşılanacağı ve arada oluşan 

fark Yedek Ödenek talebi ile karşılanması planlanmaktadır. 
 

IV.TEMMUZ ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER    

 
Üniversitemize tahsis edilen ödenekler, Temmuz-Aralık 2021 döneminde de Ayrıntılı 

Finansman Programı ve Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen ilke ve oranlar dahilinde, 

5018  Sayılı Kanun’un 7. ve 8. maddelerinde belirtilen mali saydamlık ve hesap verme 

sorumluluğu gözetilerek harcanmaya devam edilecektir. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Sayfa 16 
 

2021 Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Gelir- Giderleri Beklenti Raporları: 

 
EK1                           
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EK2
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EK3

 
 

 

 

 

 


