
TETAM-Sanal-Bilgisayar-Talep-Formu-2015-09-08-v1.1-SOYADINIZ.doc  Sayfa 1/ 1 

 

 
 

 

Boğaziçi Üniversitesi 

Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 
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TETAM Sanal Bilgisayar Talep Formu, v1.1 

 

Talep Sahibine Ait Bilgiler 

1. Adı, Soyadı  

2. Ünvanı/Görevi  

3. Fakülte/Enstitü  

4. Bölüm veya Ana Bilim Dalı   

5. Sorumlu Öğretim Üyesi (Doktora Öğrencileri 

ve Diğer Öğrenciler İçin) 

 

6. E-posta  

7. Telefonları, iş, ev ve cep  

8. Talep tarihi  

Talep Edilen Sanal Bilgisayara Ait Bilgiler 

9. Bilgisayar adı (Not 1’e bakınız)  

10. İşletim Sistemi ve Sürümü  

11. Kendi işletim sistemi konfigürasyonunuz varsa, 

İşletim sisteminin kurulum dosyalarının 

(bootable ISO) bulunduğu URL 
(Boğaziçi Lisans sunucusunda bulunan Windows işletim 

sistemleri için gerekli değildir.) 

 

 

12. İlk login için tercih edilen kullanıcı ismi  

13. Bilgisayarın hangi amaçla kullanılacağı  

 

14. Bilgisayarın hangi tarihler arasında 

kullanılacağı 

 

 

15. Boğaziçi Ü. Kampüs’leri dışından erişime 

açılması istenen portlar 

 

 

16. Eklemek istediğiniz diğer bilgiler 

 

 

 

TETAM Yönetimi Tarafından Doldurulacak Bölüm 

17. Onay: Ad, Soyad, Tarih, imza 

 

 

18. Notlar 

 

 

 

 

 Notlar: 

1. Bilgisayar adının ilk bakışta cihazın kimin kullanımında olduğuna dair bir ipucu vermesi tercih edilir. Ayrıca bilgisayarın 

ağdaki adresi bilgisayaradı.tetam.boun.edu.tr olacaktır. Bu nedenle TETAM sisteminin temel bileşenlerinden biri olduğu 

izlenimi veren ‘web’, ‘server’, ‘root’ gibi isimlerden kaçınınız. 

2. Sanal bilgisayarlara standart erişim yöntemi Windows tabanlılar için remote desktop, Unix tabanlılar için SSH olacaktır. 

Farklı erişim yöntemlerinin kurulumu ve yapılandırılması kullanıcıya aittir. Kurulu yapıya kampüs dışından ulaşmak için 

TETAM firewall yapısında port açılması gerekiyorsa sysadmin@tetam.boun.edu.tr adresine talepte bulunabilirsiniz. 

3. Yaratılan sanal bilgisayarların işlemci, ana bellek ve hard disk gereksinimleri ortak havuzdan karşılanır. Sanal 

bilgisayarlarınızda göreceğiniz değerler sabit değildir, bilgisayarınızın ihtiyacına ve mevcut yüke gore dinamik olarak 

ayarlanır. Hard disk boyutu ‘thin provisioning’ ile belli limitler dahilinde arttırılır. 

4. Sanal bilgisayar admin şifresi ile kullanıcıya teslim edildikten sonra TETAM sistem yönetiminin bilgisayara erişme, kayıp 

şifre resetleme vs. imkanı bulunmamaktadır.  

5. Kullanıcılar sanal bilgisayarlarının güncellemelerine ve virus korumalarına özen göstermelidir. TETAM Binası bilgisayar 

ağı içindeki bir sanal bilgisayara virüs/trojan bulaştığı saptanırsa erişim geçici olarak askıya alınabilir. 

6. Tahsis edilen sanal bilgisayara artık gerekseniminiz  kalmadığında ayrılan kaynakların geri alınabilmesi için lütfen sistem 

yönetimine haber veriniz. 

7. Bu formu doldurduktan sonra, dosya adında SOYADINIZ yerine kendi soyadınızı yazıp, dosyayı varsa ekleri ile beraber 

sysadmin@tetam.boun.edu.tr adresine gönderiniz ve ayrıca kağıt ortamında TETAM  İdari Ofis’ine (TETAM Binası, Z19, 

Tel: 216 516 3500) ya da TETAM Müdürü Prof. Dr. Lale Akarun’a (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kuzey Kampüs 

Tel: 212 359 5868 veya TETAM Binası, Z20, Tel: 216 516 3501) iletiniz. 

8. Sanal bilgisayarınızın açılmasını takiben sanal bilgisayarınız ile ilgili tüm yazışmalarınızı lütfen 

sysadmin@tetam.boun.edu.tr adresi ile yapınız. 
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