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Birim Bilgi  İşlem Daire Başkanlığı 

Alt Birim  

Görev Ünvanı Ağ / Sistem / Güvenlik Duvarı ve SOME Birimi 

Üst Yönetici/Yöneticileri 

(Görevin Bağlı Olduğu 

Unvan) 

- Rektör 

- Genel Sekreter 

- Daire Başkanı 

- Şube Müdürü 

Astlar  

Yetki Devri  / Vekâlet  

Görev Alanı 

Üniversitenin Ağ alanı, İnterneti,  Güvenlik Duvarı, Sistem 

Odaları,  Sunucular ve Sanal bilgisayarlar, Siber Saldırılara karşı 

Korunma  ve Sanal Suç Olaylarına müdahale  

Temel Görev ve 

Sorumluluklar 

 Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, 

hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki 

faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaların uygulanışını 

izlemek personeline bu konuda açıklamalarda bulunmak, 

  Başkanlıkta oluşturan çalışma gruplarının uyumlu bir şekilde 

çalışmasını sağlamak,  

 Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek, geliştirmek, 

eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,  

 Başkanlığa ait görevlerin mevzuata uygun olarak zamanında ve 

eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,  

 Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla 

ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle 

ilgili önerilerde bulunmak, 

  Personelin işlerini yürütmesinde kanun, tüzük, yönetmelik, 

genelge, kararname ve diğer mevzuatın birimde 

bulundurulmasını ve herkes tarafından uygulanmasını sağlamak, 

  Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekâlet 

edecek kişiyi amirine önermek, 

  İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim 

programlarını düzenlemek ve uygulamak,  Astlarının liyakat 

değerlendirmesini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif önerilerini 

amirine sunmak, problemlerine görev kapsamı dahilinde çözüm 

bulmaya çalışmak, iş disiplinini ve onaylanan disiplin 

cezalarının uygulanmasını sağlamak, 

 Personelin izin işlerini planlamak ve zamanında kullanılmasını 
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sağlamak,  

 Sözleşmeli çalışan personelin yasa gereği her yıl hazırlanması 

istenilen hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesini yürütmek,  

 Başkanlık bütçe ve ödenek ihtiyaçlarını ilgili birimlere 

sunmak,  

 Başkanlık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan 

gerekli araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçları belirlemek ve temini 

için gerekli çalışmaları yapmak, 

  Satın alma işlemlerini ilgili mevzuatına göre teklif etmek ve 

onaylamak, 

 Üniversite bünyesinde ihale komisyon üyesi olarak bulunmak, 

 İdare tarafından verilen araştırma inceleme eğitim ve etüt 

çalışmalarını yürütmek, 

 Görev alanı ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde 

bulunarak Üniversite yönetimine rapor vermek,  

 Görev alanına giren konularla ilgili yönergelerin 

hazırlanmasını sağlamak,  

 Bilişim komisyonunda danışmanlık yapmak, 

 Başkanlık faaliyetleri ile ilgili toplantılara katılmak, 

 Bağlı olduğu üst yöneticileri tarafından verilen benzeri 

görevleri yapmak 

 

 Yetkinlik 

(Aranan Nitelikler) 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak.     

( Yeterli personel olmadığı durumda sözleşmeli  / geçici 

personel çalıştırılabilir). 

 Lisans mezunu olmak. 

 Bilişim Ağ teknolojileri konusunda bilgi  ve/veya  

sertifikasyon sahibi olmak. 

 

Yetkinlik Düzeyi 

 

Temel Teknik Yönetsel 

 657 Sayılı  Görevini ve  Görevinin 
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Kanunda 

belirtilen 

genel 

niteliklere 

sahip olmak, 

 Dört yıllık 

bir yüksek 

öğrenim 

kurumunu 

bitirmiş 

olmak. 

sorumluluklarını 

en iyi şekilde 

yerine 

getirebilmek 

amacıyla problem 

çözme ve karar 

verme 

niteliklerine sahip 

olmak. 

gerektirdiği 

seviyede iş 

tecrübesine ve 

yöneticilik 

vasıflarına sahip 

olmak, 

 Faaliyetlerini en 

iyi şekilde 

sürdürülebilmesi 

için gerekli karar 

verme ve sorun 

çözme 

niteliklerine sahip 

olmak 

Görev İçin Gerekli  

Beceri ve Yetenekler 

 Görevin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmak, 

 Problem çözme ve araştırma yapma yeterliliğine sahip 

olmak, 

 Devlet memurunun vakarına yakışacak tutum ve davranışta 

olmak, 

 Kendisine verilen görevleri zamanında yapmak, 

 Yapılan çalışmalarda gerekli iletişim ve uyum becerisine 

sahip olmak, 

 Görevin gerektirdiği ekip çalışmasına özen göstermek, 

 Etik ilke değerlerine uygun olarak çalışmalarda bulunmak, 

 Saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu 

yararını gözetme ilkelerine göre iş ve işlemler 

gerçekleştirmek, 

 Hoşgörülü ve sabırlı olma,  

 Matematiksel kabiliyet,  
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 Müzakere edebilme, sorumluluk alabilme,  

 İleri düzey bilgisayar ve internet kullanımı,  

 Değişim ve gelişime açık olma.   

Diğer Görevlerle İlişkisi   Üst yöneticileri, Üniversitenin tüm birimleri 

Yasal Dayanaklar  

 

 

TEBLİĞ EDEN 

Unvan/ Adı Soyadı/İmzası 

İdari görev 

 

TEBELLÜĞ EDEN 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum, anladım; verilen görevleri Görev Tanım 

Formunda belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. 

Adı / Soyadı 

 

Kadro Ünvanı Tarih İmza 

 

                                      

 

 

 

       

 

 
 

Bu form 26 Aralık 2007 tarihli 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 

ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi çerçevesinde 

hazırlanmıştır. 


