
KURUMUMUZ, PENDİK KAMPÜSÜNDE UYGULANAN CYBER GÜVENLİK 

PROSEDÜRLERİ 

Kurumumuz, gerçek anlamda 5651 yasasına uygun güvenlik prosedürlerini 

tamamen uygulamaktadır.  

Yeni nesil güvenlik uygulamalarının bileşimi olan HARDWARE FIREWALL ve 

kurumsal bir yapıya sahip ANTIVIRUS uygulaması kullanılmaktadır. 

Bir Dünya markası olan SOPHOS uygulamaları olan bu iki ürün, 

sistemlerimizin ve sevgili öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli internet 

kullanımının yanı sıra, yasal bir zorunluluk olan 5651 güvenlik prosedürüne  

tam uyumlu bir sistemdir. Her gün gece saat 12:00 da kurum log ları 

zamanbaz uygulaması ile TÜBİTAK tarfından imzalınıp geri alınmakta ve 

sistemlerimizde yedeklenmektedir. 

Yukarıda bahsettiğimiz bu ikili bileşen, kurum sistemlerini bir bütün olarak 

dış saldırılardan koruyup, lokal de kullanılan internetin sağlıklı  bir şekilde 

süzmek sureti ile kullanıcı ve öğrencilerimize güvenli bir internet ortamı 

sağlamaktadır. Böylece kirli ve zararlı içeriği bulunan bir internet kurum içi 

kullanımdan uzaklaştırılmıştır. 

Sistem, kategori tabanlı bir filtreleme sistemini uygulayacak şekilde 

tasarlanmıştır. Ülke güvenliği, etik internet ve kurum kuralları çerçevesinde 

hazırlanan internet kullanım kuralları, bütün sistemin 93 mbps gibi yüksek 

bir hızla kullanıma sunulmasını sağlamıştır. ( Test edilmiş gerçek hız ) 

Kablosuz kullanımda, yukarıdaki güvenlik hizmetlerine ek olarak HOTSPOT 

güvenlik önlemi de sisteme dahil edilmiştir. HOTSPOT, kablosuz erişimlerde 

sadece kablosuz ağ parolasını bilmek sureti ile internet girişini engelleyen bir 

sistemdir. Parola girişi sonrasında ek bir kullanıcı adı ve parola daha 

istemekle birlikte, kullanıcının mac adresinin sisteme kayıt edilmesini de 

gerektiren bir sistemdir.  

FIREWALL güvenlik sistemimiz 3 Yönlü bir filtre koruma özelliğine sahiptir. 

Sophos güvenliğin an ve an tespit ettiği güvenlik açıklarını 10 dakika gibi kısa 

bir sürede güncellemesini yaptığı sistem 

 BT grubumuzun kurum prosedürleri ve tespit ettiği açıkların anında 

sisteme eklenmesi ile oluşturulan kurallar 

 Yine BT grubumuzun USOM ( Ulusal Siber Olaylara Müdahale ) 

Merkezinin araştırmaları sonucu yayınladığı illegal listesini takip etmek 

sureti ile güvenlik sistemimize eklenmesi ile oluşturulan 3. Bir güvenlik 

önlemi. 

 Bu güvenlik çerçevesi içerisinde kurumumuz gerçek anlamda güvenli bir 

interneti ve network yapısını barındırmaktadır. 


