
      Sistem ve Network bölümünün Görevleri 
1. Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve bakımının 

yapılması. 

2. Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlenmesi, yeni servisler ilave edilebilmesi için 

gereken sistem altyapısının tasarlanması, geliştirilmesi ve entegrasyonunun yürütülmesi. 

3. Merkezi ağ yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının 

oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesi. 

4. İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip 

raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon 

yapılarak dinamikliğin sağlanması. 

5. Merkezi omurgaya bağlı aktif cihazların tek bir arayüz ile gözlemlenmesi ve durum tespitinin 

yapılması. 

6. Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluşan 

arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olunması. 

7. Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanması, sanal 

ağlar oluşturularak internet trafiğinin optimize edilmesi. 

8. IP adreslerinin organizasyonu ve ağ güvenliğinin sağlanması. 

9. Kampüs ağ topolojisinin çıkartılması, hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanlarının ve 

son kullanıcıların kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları gerektiği hakkında 

bilinçlendirilmesi. 

10. Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar 

yapılması. 

11. Sistem yönetimi servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların bakım, onarım, ve sistem/fiziksel 

kurulumunu yapmak. 

12. Sistem Yönetimi Servisine ait mekanların emniyetini, tertip ve düzenini sağlamak. 

13. Sistem Yönetimi Servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların periyodik olarak yedeklerini 

almak. 

14. Sistem Yönetimi Servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların en verimli nasıl çalışacağı 

konusunda donanımsal ve yazılımsal araştırma ve testler yapmak. 

15. Sistem Yönetimi Servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların üst düzey güvenliğini sağlamak. 

16. Sunucular, işletim sistemleri, güvenlik vb. konularda sürekli araştırma yapmak, çözümler 

aramak, bu konular ile ilgili bilgileri servis personeline aktarmak, uygun çözümleri sisteme 

uyarlamak. 

17. Periyodik olarak sunucuları ve verilen servisleri kontrol etmek, sorun halinde en kısa sürede 

müdahale etmek. 

18. Kurumun network yapısının aktif /çalışır olmasını sağlamak. 

19. Kurum ve birim içinde oluşan sistem arızalarını gidermek. 

20. E-posta sistemi yönetimi. 

21. Web sunucu ve veritabanlarının kurulması ve yönetilmesi. 

22. Web alanları FTP hesaplarının yönetmek, DNS (alan adı) düzenlemek ve kontrol etmek. 

23. E-posta hesapları (agri. edu. tr uzantılı) sağlamak,  Firewall (güvenlik duvarı) politikalarının 

belirlemek ve uygulamakla görevlidirler. 

 


