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Adı Soyadı ÜMİT SARIKAYA 
Görev Unvanı PROGRAMCI 

Birimi BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 
En Yakın Yönetici ŞUBE MÜDÜRÜ 

Yokluğunda Vekâlet Edecek TEKNİKER 
 

YAPTIĞI İŞLER 
 

 Güncel iş takibinin yapılması ve çalışma takviminin akışını sağlamak, 

 Üniversite ağ altyapısının Güvenlik Duvarı (Firewall) ile omurga olarak kullanılan 

yazılım ve donanımlarının kurulumu, yönetimi ve bakımını yapmak, 

 Yasalara ve mevzuata uygun şekilde loglama işleminin gerçekleştirilmesi ve bunun için 

gerekli yazılım ve donanımların kurulması, yönetilmesini sağlamak, 

 İnternet kullanım trafiğinin merkezi olarak izlenebilmesi için gerekli altyapıyı kurmak, 

 Üniversite bilişim altyapısında bulunan herhangi bir cihaz, sunucu ve yazılımda oluşan 

arızalarda en kısa sürede arızaya müdahale ederek çalışmasını sağlamak veya ilgili 

firmalardan destek almak, 

 Üniversite bilişim altyapısı için gerekli yazılım ve donanım ihtiyaçlarını belirlemek ve 

alımı için gerekli teknik şartnameleri hazırlamak, 

 Üniversite bilişim altyapısında bulunan tüm cihazların ve sunucuların konfigürasyon, veri 

tabanı, ve diğer sistem verilerini düzenli olarak yedeklemek ve takip etmek, 

 Üniversite bilişim altyapısında bulunan tüm cihaz, sunucu ve yazılımların 

performanslarını ve trafik değerlerini düzenli olarak gözlemleyerek, hataları analiz etmek, 

performansı artırmak ve kaynakları doğru kullanmak için gerekli iyileştirmeleri yapmak, 

 Sistem odasında bulunan güvenlik, uyarı sistemi ve diğer donanımların çalışması ve 

bakımını sağlamak, 

 USOM, abuse gibi kaynaklardan bildirilen sorunlarda kullanıcıları tespit etmek sorunu 

düzeltmek ve kullanıcıları uyarmak, 

 Yeni teknolojileri takip ederek mevcut yazılım ve donanım altyapısına yenilikler eklemek 

ve iyileştirmeler için araştırmalar yapmak, üstlerine önerilerde bulunmak, 

 Görevlendirildiği komisyon faaliyetlerini yürütmek, 

 Belirtilen görevlerle ilgili olarak yaptığı çalışmalar ve faaliyetler konusunda bilgi vermek 

ve ortaya çıkan sorunları yöneticisine rapor etmek,  

 Kendisine verilen görevleri zamanında, eksiksiz, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu 

sağlayacak şekilde yerine getirmek, 

 

 


