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BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınıza 07.04.2015 tarih ve 1500074708 sayılı yazımızla başlayan ve çeşitli
tarihlerde yazılan yazılarla Üniversitemiz bilişim sistemlerinin etkin ve verimli
kullanılabilmesi, Başkanlığımızca yürütülen çalışmalarda kullanılan verilere hızlı ve doğru
kanallardan ulaşılabilmesi, düzenlenecek raporlara esas teşkil edecek bilgi ve belgelerin
zamanında sağlanabilmesi ve Birimimiz faaliyetlerinin Üniversitemize yakışır şekilde
yürütülmesi amacıyla Birim ve İdare Faaliyet Raporları, İç Kontrol Standartları
ile Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme konulu 3 adet yazılım
çalışmalarının Başkanlığınızca hazırlanarak elektronik ortamda uygulamaya alınması
istenmiştir.
Konuya ilişkin ilk olarak Başkanlığımız ve Başkanlığınızca görevlendirilen ekip ile
yapılan çalışmalarda kanunen belirlenen tarihlerde hazırlanması zorunlu olan ve 2016 yılı
sonu itibariyle uygulamaya alınması hedeflenen Birim ve İdare Faaliyet Raporları yazılım
programına öncelik verilmiş ve bu alanda yapılan çalışmanın birinci bölümü 29 Temmuz
2016 tarihi itibariyle tamamlanmış olup Başkanlığınız ekibince yazılım aşamasının başka bir
ekip tarafından gerçekleştirileceği tarafımıza ifade edilmiştir.
Ancak Başkanlığınızdan alınan yazılarda Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının
yazılımının geliştirilmesi ve tamamlanmasının, İç Kontrol Standartları yazılımına başlanması
ile Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme çalışmaları yazılımına başlanmasının personel
yetersizliği ve iş yükünün yoğunluğu nedeniyle 2016 yılı sonuna kadar mümkün gözükmediği
belirtilmiştir.
Ayrıca, İdare Faaliyet Raporları hazırlanma aşamasında biriminizde mevcut
yazılımı Karar Destek Yönetim Sistemi v2 (KDYSv2) yazılımına ilişkin sözkonusu
raporları ilgilendiren alanların olması halinde tarafımıza yetki verilmek suretiyle talep edilen
verilere erişim sağlanacağı ifade edilmesine rağmen bu konudaki talebimize de cevap
alınamamıştır. Bu nedenle de Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporu Üniversitemiz Bilişim
Sistemlerinden yararlanılamadan hazırlanmıştır.
Diğer yandan; İç Kontrol Standartları yazılımına ilişkin yazılımın Biriminizden alınan
bilgiler sonucunda DMO vasıtası ile satın alma yoluna gidilmesinin uygun olacağının
değerlendirildiği anlaşılmaktadır.
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Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi gereğince Mehmet AKMAN tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır. http://ebys.marmara.edu.tr/QR/76F27DB959BF4DE9

Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme yazılım çalışmaları konusunda ise izleme ve
değerlendirme tabloları için Başkanlığınızca Microsoft Excel programının yeterli olduğu
şeklinde değerlendirildiği görülmüştür.
Bu bağlamda Üniversitemiz bilişim sistemlerinin etkin ve verimli kullanılabilmesi
Başkanlığımızca yürütülen çalışmalarda kullanılan verilere hızlı ve doğru kanallardan
ulaşılabilmesi, düzenlenecek raporlara esas teşkil edecek bilgi ve belgelerin zamanında
sağlanabilmesi amacı ile Birim ve İdare Faaliyet Raporları, İç Kontrol Standartları ve
Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme çalışmalarının yazılım programları kanalı ile
yapılması
konusunun
değerlendirilerek
ihtiyacımız
olan
yazılımların
Başkanlığınızca programa alınarak elektronik ortamda uygulamaya geçilmesi çalışmalarının
2017 yılı sonuna kadar sonuçlandırılmasının sağlanması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Prof. Dr. Mehmet AKMAN
Rektör Adına
Rektör Yardımcısı
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