
 

 

                                                   T.C. 
                TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ  
                       BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 
                                 GÖREV TANIMI FORMU 

Birim/Altbirim Bilgi İşlem Daire Başkanlığı -  Ağ - Sistem Birimi 
Görev Adı Ağ Yöneticisi 
Üst Yöneticiler Şube Müdürü - Daire Başkanı 
Astları - 
Görev Devri İzinli veya görevli olduğu durumlarda yerine uygun görülen ağ veya sistem yöneticisi 

vekâlet eder. 
Görevin Tanımı 

           Üniversite ağ alt yapısını güçlendirmek, yönetmek ve güvenliğini sağlamak. 
Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

- Kurum E-posta sisteminin yönetilmesi ve kullanıcılara destek vermek, 
- Üniversitemiz ağ alt yapısı geliştirilerek erişim noktasına ulaşımın hızlı, sağlıklı ve güvenli erişiminin sağlanması, 
- Ağ altyapısının geliştirilmesi için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve önerilerde bulunmak, 
- Ağ altyapısı kapasite kullanımlarını periyodik olarak takip etmek ve oluşabilecek arıza ve aksaklıklara zamanında 

müdahale etmek, 
- Satın alınması planlanan bilişim malzemelerinin teknik şartnamelerinin hazırlanması, 
- ULAKBİM Teknik Grup paylaşımlarını takip etmek, 
- Ağ altyapısının yönetiminde kullanılan sunucuları kurmak, yönetmek ve güvenliğini sağlamak, 
- Kütüphane açık erişim sistemini yönetmek, 
- Yasalara ve mevzuata uygun şekilde loglama işleminin gerçekleştirilmesi ve bunun için gerekli yazılım ve donanımların 

kurulması, yönetilmesini ve yedeklenmesini sağlamak, 
- Üniversite ağ altyapısının firewall gibi tüm güvenlik cihazları ile omurga olarak kullanılan yazılım ve donanımlarının 

kurulumu, yönetimi, bakımını ve yedeklenmesini sağlamak, 
- ULAKNET’çe istenilen grafik değerlerinin oluşmasını sağlayan sistemin kurulması ve çalıştırılmasını sağlamak 
- Cihazlar üzerinde ağ güvenliği sağlayacak kuralları oluşturmak ve tanımlamak, 
- Yerleşke içinden ve dışından sunuculara erişim için gerekli olan kuralları tanımlamak, 
- Cihazların yazılım ve donanım sözleşme garanti, servis ve bakım anlaşmalarının içerik ve sürelerini takip etmek ve 

yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, 
- Üniversite ağ güvenlik ve loglama altyapısında bulunan herhangi bir cihaz, sunucu ve yazılımda oluşan arızalarda en 

kısa sürede arızaya müdahale ederek çalışmasını sağlamak, 
- Üniversite ağ güvenlik ve loglama altyapısında çalışan tüm cihazların işletim sistemi ve yazılım güncellemelerini 

yapmak, 
- Üniversite ağ güvenlik ve loglama altyapısı için gerekli yazılım ve donanım ihtiyaçlarını belirlemek ve alımı için gerekli 

teknik şartnameleri hazırlamak, 
- Üniversite ağ güvenlik ve loglama altyapısındaki tüm cihazların donanımsal ve yazılımsal güvenliğini sağlamak için 

gerekli önlemleri almak, 
- Yeni teknolojileri takip ederek mevcut yazılım ve donanım altyapısına yenilikler eklemek ve iyileştirmeler için 

araştırmalar yapmak, üstlerine önerilerde bulunmak  
- Yönetilen sistemler, projeler ve altyapı üzerindeki bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak, 
- USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi )’dan gelen güvenlik talimatlarını ivedi olarak sistemlerimizde 

denetleyerek uygulamak ve Başkanlığa rapor vermek,  
- Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek, 
- Ağ Yöneticisi, görevleri ve yaptığı tüm iş ve işlemlerden dolayı Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı sorumludur. 

ONAYLAYAN 

ŞUBE MÜDÜRÜ 
 

DAİRE BAŞKANI 
Mehmet Fatih ADIGÜZEL 


