BİDB-BİM FORM - 11 : SERVER/SUNUCU YÖNETİM İSTEM FORMU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
SUNUCU YÖNETİM TALEP FORMU (Server Management Request Form)
SUNUCU SORUMLUSU 1
Adı ve Soyadı (Name Surname) :
Fakülte / Birim (Faculty / Unit) :
Unvan (Position) :
Dahili Telefon ( Extension) :
E-posta (E-mail) :
İmza (Signature) :
("5651 sayılı yasayı ve Kullanım
Politikasını
okudum
ve
sunucunun tüm sorumluluğunu
kabul ediyorum")

SUNUCU SORUMLUSU 2
Adı ve Soyadı (Name Surname) :
Fakülte / Birim (Faculty / Unit) :
Unvan (Position) :
Dahili Telefon (Extension) :
E-posta (E-mail) :
İmza (Signature) :
("5651 sayılı yasayı ve Kullanım
Politikasını
okudum
ve
sunucunun tüm sorumluluğunu
kabul ediyorum")

SUNUCU SORUMLULARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
−

Sunucu sorumlusu, sunucu kurulumlarında ve sunucu üzerinde kullanılacak tüm programlar için lisanslı
yazılım kullanmak zorundadır.

−

Windows veya Unix tabanlı sunucu kurulumlarında sunucu sorumlusu, işletim sistemi ve talep edilen
gerekli servislerin kurulum, yapılandırma, sürekli çalışır durumda olma, virüslerden koruma ve
yedeklemelerinden sorumludur.

−

Sunucu sorumlusu, sunucu üzerinde yapılan kural dışı işlemler sonucu doğabilecek tüm hukuki ve cezai
sorumluluğu karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

−

Erişim ve yönetim ile ilgili ayarlamalar Bilgi İşlem Daire Başkanlığından talep edilecektir.

−

Kampus dışına hizmet veren web, ftp, uzak bağlantı gibi sunucularda yasal olmayan içerik
bulundurulmamalı ve yayınlanmamalıdır.

−

Kampus dışına servis sunacak sunucuların güvenlik kontrolleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından
yapılabileceği gibi, sunucuyu yöneten sunucu sorumluları tarafından da yapılmalıdır. Güvenli
bulunmayan sunucular tespit edildiği taktirde sunucu sorumlusu bilgilendirilecektir. Buna rağmen gerekli
önlemler alınmazsa sunucunun yerel ağ ve internet erişimi engellenebileceği gibi talep üzerine açılan
servis ya da portlar da kapatılabilecektir.

AÇIKLAMALAR
−

Bu form eksiksiz ve doğru olarak doldurulduktan sonra aslının Bilgi İşlem Daire Başkanlığına gönderilmesi
gerekmektedir. Talebiniz onaylandıktan sonra en kısa sürede sizinle bağlantıya geçilerek isteğiniz
gerçekleştirilecektir.

−

Sunucu kurulumu talepleri ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınızı Bilgi İşlem Daire Başkanlığına iletiniz. İletişim
bilgileri http://www.gantep.edu.tr/~bidb adresinde yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME (Evaluation) :
………………………………………………...……………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………...……………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………...……………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………...……………………………………………………………….…………………………………

TARİH (Date) : .... / .... / ..........
İMZA
(Signature)
BİDB-BİM FORM - 11 : SERVER/SUNUCU YÖNETİM İSTEM FORMU

