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Görev Ünvanı MÜHENDİS (AĞ) 

Görev Yeri BİLGİ İŞLEM DAIRE BAŞKANLIĞI 

Alt Birimi  

Birim Yetkilisi  

Görev Özeti  

Bilgi Gereksinimleri 
▪ Alanı ile ilgili bilgi sahibi olmak. 

Beceri Gereksinimleri 
▪ Üniversitenin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak. 

Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları 

▪ Üniversitemiz Network topolojisinin çıkartılması ve alt yapı 
ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlamak. 

▪ Üniversitemiz mevcut ve yeni kurulan birimlere internet ve  ağ 
bağlantıları kurulması, oluşan arızalara zamanında müdahale 
edilerek sorunların çözülmesini sağlamak. 

▪ Üniversitemiz Network yönetiminin sağlıklı yapılabilmesi için gerekli 

donanım ve yazılım altyapısını oluşturarak, mevcut aktif cihazların 

yazılım versiyonlarının tespitinin yapılması ve güncel kalmasının 

sağlanması. 
▪ Üniversitemizin Merkezi Network omurgasına bağlı aktif 

cihazların tek bir arayüz ile gözlemlenerek durum tespitinin 
yapılması. 

▪ Üniversitemiz ip adreslerinin organizasyonu ve ağ 
güvenliğinin sağlanması. 

▪ Üniversitemiz içinde ve dışında, öğrencilere, idari ve akademik 
personele gerekli olan güvenli ve yüksek nitelikli kablosuz ağ 
erişim olanağı sunulması ve sunulan ağ erişim hizmetinin 
sürekliliğini sağlanması. 

▪ Üniversitemiz internet kullanım trafiğinin sürekli gözlemlenmesi, 
hataların analiz edilerek raporlanması, aktif cihazların performans 
takibinin yapılarak sorunlu noktalara operasyon yaparak 
dinamikliğin sağlanması. 

▪ Firewall ile internet erişiminin protokolünün belirlenmesi, 
uygulanması ve kontrolünün yapılması ile log kayıtlarının 
mevzuata uygun oluşturulması. 

▪ Üniversitemiz kampüslerinde kullanılmakta olan Dinamik VLAN 
hizmetinin geliştirilmesi, kurulumu ve yönetiminin sağlanması 

▪ Network ile ilgili yeni gelişmelerin takip edilmesi. 
▪ BGYS politikalarına uymak. 
▪ Gizlilik beyanı ve disiplin kurallarına uygun davranmak. 
▪ Düzeltici ve önleyici faaliyetlerde üzerine düşen 

sorumlulukları yerine getirmek. 
▪ Yukarıda belirtilen görev sorumlukları gerçekleştirme yetkisine sahip 

olmak. 
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HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

KURUMSAL KALİTE GELİŞTİRME VE 

AKREDİTASYON 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

KURUMSAL YETKİLİ 

 


