
 

 

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

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

vekâlet eder. 
Görevin Tanımı 

           Üniversite sistem altyapısında bulunan tüm sunucu sistemlerin yönetilmesi ve yedeklenme işlemlerinin 
yapılması. 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 
- Fiziksel ve sanal tüm sunucuların, veri depolama üniteleri ve diğer cihazların, donanım ve yazılım olarak 

planlama, kurulumunu, konfigürasyonunu ve yönetimini yapmak, 
- Sistem altyapısında bulunan donanım ve yazılımlarının güvenliğini sağlamak, 
- Sistem altyapısında bulunan tüm yazılım ve donanımların lisans, sözleşme garanti, servis ve bakım 

anlaşmalarının içerik ve sürelerini takip etmek ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak 
- Sistem odasında bulunan tüm cihazların çalışması ve bakımını sağlamak, 
- Yedekleme yazılım ve donanımlarını yönetmek, 
- Tüm sunucuların yedekleme işlemlerini yapmak ve takip etmek 
- Üniversiteye ait satın alınan yazılım lisanslarının yönetimini sağlamak 
- İhtiyaç duyulan sunucuları ve işletim sistemlerini kurmak ve ilgililere teslim etmek  
- Yetki alanındaki cihaz, sunucu ve yazılımda oluşan arızalarda en kısa sürede arızaya müdahale ederek 

çalışmasını sağlamak 
- Yetki alanındaki tüm cihazların işletim sistemi ve yazılım güncellemelerini yapmak, 
- Üniversite Sistem altyapısı için gerekli yazılım ve donanım ihtiyaçlarını belirlemek ve alımı için gerekli teknik 

şartnameleri hazırlamak 
- Yetki alanında 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 

- Görev alanlarıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmek, gerekli testleri yapmak,  
- Görev alanı ile ilgili olarak yaptığı çalışmalar ve faaliyetler konusunda bilgi vermek ve ortaya çıkan 

sorunları üstüne rapor etmek 
- Kendisine verilen görevleri zamanında, eksiksiz, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde 

yerine getirmek 
- 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, 
- Sistem Yöneticisi, görevleri ve yaptığı tüm iş ve işlemlerden dolayı Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı 

sorumludur. 
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