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Görev Ünvanı MÜHENDİS (Sistem) 

Görev Yeri BILGI 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 e posta sistemini devamlı izlemek içeriden dışarıya 
doğru gerçekleştirilen spam mailleri takip etmek ve ilgili eposta 
hesaplarını tespit ederek gerekli önlemleri (e 

posta hesabının şifresinin değiştirilmesi, hesabın kapatılması, oturumun 

sonlandırılması ve sorunlu bilgisayarı rapor etmek) almak. 

▪ Üniversitemize ait Windows sunucularının ve veri tabanlarının 
kurulması ve yönetilmesinin sağlanması. 

▪ Başkanlığımız bünyesinde bulunan Windows sunucular için gerekli 
İşletim Sistemi güncellemeleri yaparak sunucuların güncel kalmasının 
sağlanması. 

▪ Başkanlığımız bünyesinde bulunan Windows  sunuculara antivirüs 
kurumlarının yapılması ve sürekli güncel kalmasının 
sağlanması. 

▪ Başkanlığımız bünyesinde bulunan Windows sunucuların 
yedekleme stratejileri belirlenerek yedeklerin alınması ve testlerinin 
yapılmasını sağlamak. 

▪ Başkanlığımızın taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak gerekli iş ve 
işlemleri gerçekleştirmek ve takip etmek. 

▪ Başkanlığımız bünyesinde bulunan Windows sunucularda 
yaşanabilecek yazılımsal/donanımsal sorunlara karşı önlem alınmasını 
sağlanmak. 

▪ Başkanlığımız bünyesinde kullanılan sanallaştırma platformunun 
yönetiminin yapılması ve ihtiyaca binaen gerekli 
sanal sunucu kurulumların gerçekleştirilmesini sağlamak. 

▪ Başkanlığımız bünyesinde bulunan Windows sunucuların yedekleme 
uygulaması kullanılarak sanal sunucuların belli periyodlarda 
yedeklerinin alınmasının sağlanması ve alınan 

yedeklerin çalışabilirliğinin(yedekten geri dönme) test edilmesini 

sağlamak. 

▪ Üniversitemize ait Linux sunucularının ve veri tabanlarının kurulması 
ve yönetilmesi 

▪ Üniversitemiz bünyesindeki linux sunucuların yedekleme stratejileri 
belirlenerek yedeklerin alınması ve testlerinin yapılmasını 
sağlamak. 

▪ Üniversitemizde kullanılmakta olan açık kaynak kodlu 
uygulamaların üzerinde çalışabileceği Bulut platformunun 
kurulması, yönetilmesi ve geliştirilmesini sağlamak. 
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 ▪ Üniversitemiz kampüslerinde Eduroam kurulumları ve 
yönetimini sağlamak. 

▪ Üniversitemize ait Bulut Platformunun kurulması, geliştirilmesi ve 
personel ile birlikte öğrencilerin kullanımına açılmasının sağlanması. 

▪ Üniversitemiz DNS, DHCP, Open Ldap gibi hizmetlerin 
kurulumlarının ve takibinin yapılmasını sağlamak. 

▪ Sistem Odası ile birlikte UPS’lerin Ortam İzlemesinin takibi sağlıklı 
bir şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolünün sağlanması. 

▪ Üniversitemiz içinden ve dışından gelebilecek güvenlik tedbirlerine 
karşı IDS ve IPS olarak adlandırılan Saldırı Tespit 
ve Saldırı Engelleme sistemlerinin kurulumu ve yönetiminin sağlanması. 

▪ BGYS politikalarını geliştirmek, uygulamaları takip etmek. 
▪ Gizlilik beyanı ve disiplin kurallarına uygun davranmak, diğer birimleri 

de bu doğrultuda yönlendirmek. 
▪ Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesinde aktif rol     almak. 
▪ Güvenlik olayları ve ihlalleri takip etmek, ilgili birim yöneticileri ve 

Sistem İdari ve Mali Hizmetler ile işbirliği yapmak. 
▪ Yukarıda belirtilen görev sorumlukları gerçekleştirme yetkisine 

sahip olmak. 

 
 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

BİLGİ İŞLEM DAİRE 

BAŞKANLIĞI 

 

KURUMSAL KALİTE GELİŞTİRME 

VE AKREDİTASYON 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

KURUMSAL YETKİLİ 

 


