
İÇ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

ORGANİZASYONDAKİ YERİ : 

Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı görev yapar. 

AMAÇ:   

Birimin aşağıda belirtilen görevleri çerçevesinde, faaliyetlerinin düzenli bir şekilde 

sürdürülmesidir. 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ)  Rektörlük Ana hizmet binası ile  Yaşayan diller 

Enstitüsü binası ve Kampüs yerleşkesinde bulunan binaların Güvenlik hizmetlerini vardiyalı  

ve Mesaiye tabi olarak sabit özel güvenlik personelini nizamiye girişi, protokol girişi,ve diğer 

misafir ve personel girişlerin  5188 sayılı özel güvenlik kanunu kapsamında düzenli 

personelinin çalıştırılmalarını sağlar. 

Rektörlük ve bağlı birimlere ait temizlik hizmetlerinin sağlanması, anfi ve salonlarında 

yapılan toplantıları kullanıcıların ihtiyacına sunulması sağlamak, servis ve alanların genel 

temizliğini, bakımının yapılmasını sağlamak 

 

Üniversitemiz (MAÜ) açılışında ,  öğrencilerin mezuniyet törenlerinde v.b. törenlerin 

düzenlenmesinde güvenliğinin ve temizlik hizmetlerinin sağlanması konularında hizmet 

verilmesinin sevk ve idaresini yapmak ve koordine etmek, 

 

Rektörlük ana hizmet binalarında görev yapan temizlik personellerinin, çalışmalarını kontrol 

etmek. 

Üniversitemiz Kampüs arazisinde bulunan (ağaçlandırılmış sahalar dahil olmak üzere) 

güvenlik personeli tarafından  emniyet ve güvenliğinin sağlanması ve önlemlerin 

alınması.(Özellikle mesai dışı çalışmalarda Nöbetçi Amirliği kanalı ile daha düzenli ve 

güvenli çalışma ortamının sağlanması; görevli güvenlik Amiri,  Özel Güvenlik görevlilerinin 

denetlenmesini sağlar.) 

Mardini Artuklu Üniversitesi diyarbarbakır yolu yerleşkesinin nizamiye giriş kapılarının ve 

bina kontrollerinin günlük olarak sürekli denetlenmesi, Kampüs içerisinde inşaatlarda görev 

yapan geçici işçilerin takibi ve denetlenmesinin sağlanması, ve Üniversitemizde  olası 

öğrenci olaylarında gerekli güvenliğin sağlanması, 



Kampüs alanına  ticari İşletmeler tarafından giriş çıkış yapan ulaşım araçlarının sıkı bir 

şekilde  denetlenmesi, 

Kampus içi temizlik hizmetinin sağlanması:Ana yolların temizlenmesi için gerekli 

koordinasyonu idari  yönetimlerden destek almak  suretiyle,Bina çevrelerinin temizliğinin 

denetlenmesi,Hizmet binaların temizlenmesinden kaynaklı oluşap Çöp toplama işlemlerini 

(Belediye hizmetlerine entegresini ) sağlanması, Yerleşke ve arazi yangınlarına karşı koruma 

ve güvenliğin sağlanması. 

 

Hizmet Binaların güvenliğini sağlama amaçlı kapıların kilitlenme sorunlarında Çilingir 

Onarım Teknisyenlerinin verimli bir şekilde çalışmasının sağlanması,Üniversitemiz  

güvenlik personeline ait telsiz işlerinin yürütülmesi ve koordinasyonu (telsiz alımları, 

arızalarının giderilmesi ve organizasyonun sağlanması) 

 

Müdürlük bünyesinde 130 kişilik özel güvenlik personelinin tüm özlük işlemlerinin takibi ve 

idaresini yürütmek. 

 

Bölümlerde görev yapan temizlik personeli ile ilgili gelen şikayetleri değerlendirerek gerekli 

önlemlerin alınmak, 

• Resmi bayram ve tatil günlerinde, bayrak asılmasını ve indirilmesini, gerektiğinde Genel 

Sekreterin isteği ile bu günlere ait programları uygulamak, 

Genel Sekreterliğin vereceği diğer görevleri yerine getirmek. 

Görevlerinden dolayı GENEL SEKRETER YARDIMCISINA karşı sorumludur. 

 

1. KAPI KONTROL  

Kapı Kontrol Amirliği Rektörlük Ana hizmet binası için,  

A-1, A-2,  

Yaşayan diller için, 

Y-1 Y-2 

Kampüs yerleşkelerinde ise  

K-1 ,K-2  ...şeklinde ve Fakültelerimizin ise; 

F-1-2-3-4-5 kapıların kontrolün, düzenin ve güvenliğin sağlanması amacıyla  Giriş çıkışların 

kimlik kartı gösterilmesi ve Misafirçiler için Ziyaret defterinin tutulmasını ,kontrollerinin 

yapılmasını sağlamak.    

 

 

 



 

 

BAĞLI BİRİMLER: 

ÖZEL GÜVENLİK AMİRİ; 

 Mardin Artuklu ünivesitesinde çalışan özel güvenlik  personelini öğrencilerin geliş ve 

gidişlerinde kontrol ve düzenin sağlanması, eğitim ve hizmet binaları ve çevresinin korunması 

için 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine 

göre Silahsız Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ile 

sorumludur. 

TEMİZLİK EKİBİ ; 

 Üniversitemiz ortak kullanım alanlarının temizliğini yapmak ve sürekliliğini sağlamakla 

sorumludur. 

VARDİYA AMİRLİĞİ 

Mesai dışı çalışmalarda daha düzenli ve güvenli çalışma ortamının sağlanmasından, 

Üniversite giriş kapılarının, arazinin ve bina kontrollerinin yapılmasından sorumludur. 

Nöbetçi Amirliği, hafta içi günlerde 17.30 – 08.00 saatleri arasında, resmi tatil ve hafta 

sonu tatillerinde ise 24 saat hizmet vermektedir. 

 

GİRİŞ ÇIKIŞ KONTROLLERİNDE ARAÇ  TANIMA & TAŞIT PULU (STİCKER) 

VE GEÇİCİ KİMLİK  

 

Yerleşkeye geliş ve gidişlerde kapılarda  kontrol ve düzenin sağlanması amacıyla kart 

okuyucuların faal durumlarını kontrolünü arıza halinde ilgil birimler ile koordineli şekilde 

arızaların giderilmesini sağlamaktır. 

 

 

İÇ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

İç Hizmetler Müdürü:  

Ad- soyad 

 

Güvenlik İşleri  

Özel Güv. Elemanından görevlendirilecek bir personel özel güvenlik amiri görevi 

verilecektir.  



2-Temizlik işleri: 

Temizlik hizmetinde bulunan sürekli işçi statüsünden bir personel görevlendirilecektir.  

3-Servis personeli:  

Maaş tahakkuklarını 

Izin ve raporları 

Vardiyaların düzenli Emniyet Müdürlüğü ile koordinesini 

Emniyet Müdürülüğü ile gerekli yazışmaları 

Sivil Savunma Uzmanlığı işlerini yürütecektir.  

 

GÖREVLİ PERSONEL  İLETİŞİM NUMARALARI 

 

GÖREVİ               

  

ADI-SOYADI  ÜNVANI  TELEFONU   

İç Hizmetler Müdürü  Şube 

Müdür      

       

0-482-2134000 

İç Hizmetler Şefi  Şef   

Yerleşke Denetim   Bilg.İşlt.  

Temizlik Ekibi Amiri  Bilg.İşlt.  

Öz.Güv. Amiri  Öz.gvl.prs.  

Onarım -Çilingir (v.s)  Tekn.Yrd.  

İç Hizmetler servisi 

 

 Bilg.İşlt. 

Bilg.İşlt. 

Bilg.İşlt. 

 

Giri Kapı Kontrolleri   Öz. Güv..  

 



Oluşturulacaktır.  

Bilgilerine arz olunur.Abdulbasıt BARIK 

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Telefon/Faks - 

E-posta ichizmetler@artuklul.edu.tr 

 


