
Birim Adet  Unvan Açıklama 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

1 Sistem 
Mühendisi 
 

-İş tanımı: Üniversitemiz sunucu, storage vb. 
sistemleri yönetmek üzere… 
 

- Tercihen üniversitelerin Bilgisayar 
Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Elektronik 
ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden 
ve ya ilgili bölümlerinden mezun olmak,  

- Microsoft Server tabanlı işletim sistemlerine 
hakim olmak, 

- Domain/Client mimarisi, Active Directory ve 
GPO, Exchange, SCCM, AntiVirus, WSUS, DNS, 
DHCP, FTP konularında kurulum ve yönetim 
yapabilecek deneyime sahip olmak, 

- Yeni bilgi teknolojilerini kısa zamanda 
öğrenip, uygulayabilecek temel bilgiye sahip 
olmak, 

- Network altyapıları(LAN,WAN,TCP/IP 
konfigürasyonları) konularında bilgi sahibi 
olmak, 

- Tercihen Hyper-v Manager, Vmware esxi 
sanal sistem kurulum ve yönetimi 
sağlayabilecek, 

- Mail güvenliği ürünlerinde deneyim sahibi, 
- Network altyapıları (VLAN, LAN,WAN,TCP/IP 

konfigürasyonları) konularında tecrübeli. 
- Microsoft sistem sertifikalarına (MCSA, MCSE) 

sahip, 
- Oracle ve MS Sql kurulum, bakım ve 

yönetiminde tecrübeli  
- Storage kurulumu, yönetimi ve yük 

dengelemesinde tecrübeli. 
- Firewall ve yedekleme sistemleri konusunda 

deneyimli, 
- Storage ve sanallaştırma teknolojileri bilgisi 

olan, 
- Active Directory Domain yapısını yönetebilen 
- Konusunda en az 3 yıl deneyimli, 
- İyi derecede İngilizce bilgisine sahip, 
- Takım çalışmasına yatkın, 
- Analitik düşünme ve problem çözme 

yetkinliğine sahip, 
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan, 

 
 
 
 
Ankara’da ikamet etmek ya da edebilecek olmak. 
 



Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

1 Network 
Uzmanı  
 

-İş tanımı: Üniversitemizin network (ağ) yapısı 
yönetimini ve geliştirilmesini sağlamada 
görevlendirilmek üzere…  
 
 

- Tercihen Üniversite ve MYO'ların ilgili 
bölümlerinden mezun, 

- Switch ve Router konfigürasyonları 
- Firewall ve Güvenlik sistemleri 
- Security Log Analiz ve Raporlama 
- LAN&WAN dizayn ve tasarımı 
- Web filtreleme sistemleri 
- Departman içi AR-GE Faliyetleri, 
- Tercihen Fortinet güvenlik ürünlerini bilen, 
- Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü 

bulunmayan 
- Konusunda en az 3 yıl deneyimli, 
- IP Phone, Faks Gateway, Aruba kablosuz ağ, 

Network izleme ve yönetim yazılımları 
hakkında bilgi sahibi, 

- Tercihen Trunking konusunda tecrübeli 
- Takım çalışmasına yatkın 
- Tercihen iyi derecede İngilizce bilen, 
- Network izleme ve raporlama takiplerini 

gerçekleştirebilecek, 
- Network güvenlik testlerini yapabilecek, 
- Network üzerinde sorunları önceden tespit 

edip, hızlı şekilde çözüm geliştirerek 
kesintisizliği sürdürebilecek, 

- Yapısal kablolama konusunda bilgili ve 
deneyimli, 
 

 Ankara’da ikamet etmek ya da edebilecek olmak. 
 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

1 Bilgi İşlem 
Uzmanı  
(Teknik 
Personel) 
 

-İş tanımı: Üniversitemizde teknik olarak her türlü 
donanım ve yazılım tarafında destek olacak…  
 

- Meslek Yüksekokullarının veya 
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun 
(Tercihen Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar 
Programcılığı vb.) 

- Mesleğinde en az 2 yıl deneyimli, 
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini 

tamamlamış, 
- Microsoft Windows işletim sistemleri ve 

office üzerinde; işletim sistemi ve office 
yükleme, bakım ve güvenliği konusunda bilgi 
sahibi, 

- Windows domain client-server sistemleri 
üzerinde sistem ve son kullanıcı desteği 
vermiş olan 



- Donanım, (notebook, mobil cep telefonları) 
network altyapısı, printer, kablolama, bakım 
onarım konularındaki her türlü soruna çözüm 
üretebilecek, 

- Veri yedekleme teknoloji konularına hakim, 
- Projeksiyon ve ses sistemleri alt yapısı ve 

arıza çözümü konusunda tecrübeli, 
- Son kullanıcı sorunları konusunda uzman. 
- Analitik düşünme becerisine sahip, 
-  Araştırmaya meraklı, sorumluluk sahibi 
-  Hayal gücü yüksek, 
- Ayrıntılara önem veren, 
- Matematik ve fizik alanında başarılı, 
- Yabancı dile ilgi duyan, 
- El ve parmak becerisi gelişmiş, 
- Mekanik yeteneğe sahip, 
- Ekip çalışmasına yatkın 

 
 Ankara’da ikamet etmek ya da edebilecek olmak. 
 

 


