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Görev Adı (Unvan Adı) Programcı Birimi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

Bağlı Olduğu Unvan Daire Başkanı Alt Birim Ağ ve Sistem Yönetim Birimi 

Temel Görev ve Sorumluluklar 

1. Üniversitenin mail sistemi, omurga (backbone), anahtarlama cihazları (switchler), SİEM Loglama sistemi, 

sunucu yedekleme kontrolleri ve ağ yönetim yazılımının işletilmesi, 

2. Üniversiteye bağlı tüm birimlerinin kablolu ve kablosuz ağ (network) sistemlerinin yönetimi, 

3. İnternet ağ alt yapısının ihtiyaçlarını belirlenmesi, projelendirilmesi, aktif cihazların hazırlanması, 

güncellenmesi, bakımı ve sorunlarının çözümü, 

4. Tüm birimlerde oluşturulacak bilgisayar alt yapı çalışmalarında projelendirme ve teknik destek sağlanması, 

5. Başkanlığın bilişim konulu eğitim uygulamalarında eğitim programları ve doküman hazırlanması, 

6. Başkanlık olanakları dâhilinde veri güvenliğinin sağlanması ve veri yedekleme sisteminin yönetilmesi, 

Sistem yedeklerinin alınması desteği, 

7. DNS, Radius, Cacti ağ istatistik yazılımı, VPN ve LDAP sistem yönetimi, 

8. VMware sanal sistemde sunucuların sistem kurulumunu yapmak,  

9. Sistemde oluşabilecek tehdit ve atakların bertaraf edilmesi, gerekli önlemlerin alınması yönünde öneriler 

sunulması, 

10. Periyodik olarak ana veri merkezi ve iş sürekliliği merkezi sunucuların genel durumu ve verilen servislerin 

kontrol edilmesi, 

11. Üniversite bünyesinde yeterli hız ve bant genişliğinde kesintisiz internet erişiminin sağlanması, sanal ağlar 

oluşturularak internet trafiğinin optimize edilmesi, 

12. Yapılan işlerin, haftalık ve aylık periyodlarda üst yöneticisine rapor olarak sunulması, 

13. Mail servis sistemi tüm bileşenleriyle (mail güvenlik sistemi dahil) yönetimi, 

14. Üniversitemizde Microsoft kampüs anlaşması kapsamında alınan işletim sistemleri ve eğitim uygulama 

lisanslarının yönetim ve dağıtımı, istatistiğinin tutulması, raporlanması,  

15. Lisans raporlarının aylık olarak üst yönetici ile paylaşılması, 

16. Üniversite bilişim laboratuvarlarının yazılım ve donanımlarının güvenlik kurallarının (global protect) 

oluşturulması 

17. Üniversitemiz bünyesinde kullanılan bilişim kaynaklarının virüslerden arındırılma çalışmaları, antivirüs 

sisteminin yönetimi,  

18. Başkanlığımız bünyesinde alınan yazılım ve lisans yönetimi ve dağıtım işlemleri, 

19. İhtiyaç duyulan ürün ve hizmet alımlarında teknik şartname hazırlanması, 

20. BİDB servis yazılımı ile gelen birimiyle ilgili taleplerin işlemlerinin takibi ve izlenmesi, 

21. Başkanlığın vereceği diğer görevler, 
 

Bu Dokümanda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine 

getirmeyi kabul ediyorum. (02/11/2022) 
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