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• Neden IT Manager 

• IT Manager Kimdir? 

• Teknik ve Yönetimsel Yetenekler 

• IT Manager’ın Görev ve Sorumlulukları 

İçerik 
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• Faruk Çubukçu, bilgisayar eğitimi konusunda otuz yıla yakın deneyime sahip bir bilgi teknolojisi 
uzmanıdır. “Bilgisayar uzmanlığı” yerine, kurumsal alandaki uygulamalarla bütünleşik olan ve yarar 
sağlayan bilgisayar uygulamalarını ifade ettiği için “bilgi teknolojileri uzmanlığı”nı tercih etmektedir.  

• 1984 yılında sektöre girmiştir. 1990 yıllarda Microsoft ürünleri alanında uzmanlaşmıştır. Ülkemizin ilk 
Microsoft sertifikalı profesyonel ve eğitmenlerindendir (Microsoft Trainer). Ayrıca MCSE ve MCAD 
sertifikasına dünyada ilk sahip olanlar arasındadır (Early Achiever ve Charter Members).  

• Microsoft Ofis ürünleri alanında özellikle kurumsal uygulamalara yönelik “ileri uygulamalar” konusunda 
ilk çalışmaları yapmış; kitaplar hazırlamış ve şirketlere özel seminerler düzenlemiştir. Halen başta büyük 
kurumlar olmak üzere kurumlara eğitimler vermeye devam etmektedir.  

• Microsoft Ofis, teknik (server) ve yazılıma yönelik ürünler hakkında çok sayıda kitap yazmış aynı zamanda 
Microsoft kitaplarının da bir süre resmi çevirmenliğini yapmıştır. Ayrıca özgün kurs kitapları geliştirmiş, 
teknik eğitime yönelik eğitim kitapları hazırlamıştır.   

• Deneyimleriyle “eşsiz” bir bilgi birikime sahip yazar, bilgi paylaşımı için 2000 yılında 
www.farukcubukcu.com portalını kurmuş. Buradan binlerce öğrenciye ücretsiz kurslar vermiştir. Halen 
altmış binin üzerinde üyesi bulunan portal, öğrencilerin bu alandaki başvuru kaynaklarının başında 
gelmektedir. Ayrıca www.edufleks.com e-öğrenme sistemini geliştirmiştir. Edufleks.com ile Türkçe ve 
İngilizce olarak Bt kurslarını Internet üzerinden (uzaktan) eğitim olarak düzenlenmektedir.  

• BT uzmanlığının bir “yaşam tarzı” ve “sürekli araştırma” gerektiren bir alan olması inancıyla; halen kendi 
özel eğitim merkezinde ofis eğitimleri ve teknik alanda eğitimler vermekte, çeşitli kurumlara bu alanda 
danışmanlık yapmaktadır.  
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• Kendinizi ve takımınızı daha değerli yapmak için, 

• Gerekli IT yeteneklerine sahip olmak için, 

• Görevleri etkin ve uluslar arası standartlarda yapmak 
için. 
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• IT Manager , IT sistem ve servislerini bir 
organizasyon için yöneten kişidir.  

• IT Manager, networkler, Internet, işletim sistemleri, 
yazılımlar, yardım, destek vs bilgisayar sistemlerini 
yönetir.  

• IT Manager destek servisleri ve yazılım satın alma 
gibi bütün çalışmaları yönetir. Örneğin fc-muh 
yazılımının satın alınması gibi.  

IT Manager Kimdir? 
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• Daha önemlisi, IT Manager’lar IT sistem ve 
servislerinin organizasyonun yararına kullanımı için 
stratejik plan oluştururlar. Örneğin eğitim 
merkezimiz (fc) için web tabanlı bir e-iş çözümü 
sağlamak.  

 

IT Manager Kimdir? 
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• Networking, TCP/IP 

• Windows operation systems, 
server and clients 

• Active Directory, accounts, 
groups, group policies 

• Exchange Server 

• SQL Server 

• Firewalls 

• Scripts, commands such as 
fc.com 

• Security settings 

•  etc. 

Teknik ve Yönetimsel Yetenekler 
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• Policies and procedures 

• Asset Management 

• Project Management 

• Service Management 

• Help Desk 

• etc. 



Bazı görev ve sorumluluklar:  

• Server’ler, client’lar, yedekler, network, denetleme gibi IT 
altyapı sistemlerini yönetmek. 

• Web erişimi, e-mail gibi Internet ve Intranet servislerini 
sağlamak. 

• IT için satın alma işlemlerini (bilgisayar sistemleri , yazılım vs.) 
yönetmek.  

• Çalışma el kitaplarını; politika ve prosedürlerini sağlamak. 

• IT sistemlerinin yönetimini ve bakımını sağlamak. 

• IT varlıklarını yönetmek.  

 

IT Manager’ı Görev ve Sorumlulukları 
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Teşekkür Ederiz 
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