GÖREV TANIMI
İDARİ PERSONEL

KURUM
BİLGİLERİ

Doküman No

*****

Revizyon Tarihi

*****

Sayfa No

2

Üst Birim

Munzur Üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi

Şube Müdürü

Üst Yönetici/Yöneticileri

Daire Başkanı

Bu görev tanımı formu;
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve
geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.
1. GÖREVİN TANIMI
Munzur Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı, gerekli tüm faaliyetlerinin alanıyla ilgili mevzuata uygun olarak
yürütülmesi amacıyla teknik hizmet yapar.
2. GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI
2.1. Hizmetlerinin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak konusunda
Daire Başkanına yardımcı olmak,
2.2. Başkanlığımız ile ilgili yazı, tutanak ve formları teslim almak, gerekli cevapları
yazmak, paraf sonrası daire başkanına sunmak, yazışmaları sınıflandırılarak standart
dosya planına göre dosyalatıp, arşiv sistemine göre korunmasını sağlamak,
2.3. Kanunlara ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı olmamak şartıyla, idarece
gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar
hazırlanması ve Daire Başkanının onayına sunulması,
2.4. Bütün büro makineleri ve demirbaşları her türlü hasara karşı korunması için gerekli
tedbirleri almak, mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik
kullanılmasını sağlamak konusunda Daire Başkanına yardımcı olmak,
2.5. Biriminin gereksinimi olan hizmetlerin, her türlü kırtasiye v.b. malzemelerinin
alınmasını, fax, fotokopi makinesi, bilgisayar v.b. demirbaşların korunması ve
bakımlarının yapılmasını bunlara ait kayıtların tutulmasını sağlamak, hizmet ve
malzeme alımlarıyla ilgili olarak Daire Başkanına önerilerini sunmak,
2.6. Biriminin çalışma düzeni ile ilgili değişiklikler konusunda Daire Başkanına öneride
bulunmak, Uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak ve
yetkisi dışında olanlar için gerekli önerilerde bulunmak,

2.7. Personel tayini, nakil, görev, terfii, asalet onayı, işten ayrılma ve diğer özlük hakları
ile eğitim gereksinimine ilişkin işlemlerde Daire Başkanına görüş ve önerilerini
sunmak,
2.8. Personele Daire Başkanının bilgisi doğrultusunda iş vermek, yaptıkları işleri
denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek,
2.9. Personelinin eğitim ve diğer yollarla geliştirilmesini sağlamak, gerekli nitelikleri
kazanması ve gerekli bilgileri edinebilmesi için eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve
eğitimlerin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak, çalışmalar yapmak,
2.10.
Kurum tarafından planlanan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere
görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek,
2.11.
İşyerinde disiplinli bir çalışma ortamı yaratmak,
2.12.
Birim personeli tarafından incelenen veya incelenmesi kendisine ait olan işlem
ve konuları inceleyerek sonuca bağlamak,
2.13.
Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıklıkları gidermek, gereken tedbirleri
almak ve uygulamak, yetkisi dışında kalanlar iç in da ire başkanına öneride
bulunmak,
2.14.
Birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Daire
Başkanı ve Üst Yöneticiye karşı sorumludur.
2.15.
Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak,
2.16.
Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve
işlemleri yapmak,

3. YETKİLERİ
3.1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak
3.2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek
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Üst Birim

Munzur Üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi

Şef

Üst Yönetici/Yöneticileri

Daire Başkanı / Şube Müdürü

Bu görev tanımı formu;
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve
geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.
1. GÖREVİN TANIMI
Munzur Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı, gerekli tüm faaliyetlerinin alanıyla ilgili mevzuata uygun olarak
yürütülmesi amacıyla teknik hizmet yapar.
2. GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI
2.1. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve
niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak,
2.2. Doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki
ambarlarda, malzeme deposunda muhafaza etmek,
2.3. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak,
bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,
2.4. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri
düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,
2.5. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,
2.6. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı
korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,
2.7. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî
stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,
2.8. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek,
sayımlarını yapmak/yaptırmak,
2.9. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,
2.10.
Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama
yetkilisine sunmak,
1

2.11.
Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambar ve
malzeme depolarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana
gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar,
2.12.
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir
ve teslim etmeden görevinden ayrılamamak,
2.13.
Hurdaya ayrılacak mal ve malzemeler için komisyon kurulmasını sağlamak, bu
komisyon marifetiyle hurdaya ayırma işlerini yapmak.
2.14.
Malzeme ihtiyaç listesi hazırlanarak DMO’nun kataloğunda bulunan kod
numaralarına göre malzeme listelerini oluşturmak,
2.15.
Üst yazı hazırlanarak liste yazı ekine eklenmesi ve DMO ya gönderilmesi
ihtiyaç listesi ve üst yazı hazırlanıp gerekli onaylar alındıktan sonra ihtiyaçlar
DMO’ya gönderilmesi,
2.16.
Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerin (fakülte, yüksekokul, enstitüler
ve araştırma ve uygulama merkezleri) ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımlarını;
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu
çerçevesinde piyasa araştırmalarını yaparak en ekonomik en hızlı şekilde
gerçekleştirmek,
2.17.
Birimimize ayrılan ödenekler çerçevesinde doğrudan temini yapılacak satın
alması yapılacak mal ve hizmetlere ait teknik şartnamelerin yetkili ve yetkin kişi veya
kişilerce hazırlanmasını sağlamak.
2.18.
Hazırlanan teknik şartnameler dikkate alınarak piyasadan fiyat teklifi almak
üzere üç kişiden az olmamak üzere bir komisyon oluşturmak ve bu komisyon marifeti
ile yaklaşık maliyete esas olmak üzere piyasadan yazılı teklif almak.
2.19.
Toplanan proforma faturaları değerlendirerek yaklaşık maliyeti oluşturup, 4734
Sayılı Kanunda belirlenen esaslara göre satın almayı gerçekleştirmek,
2.20.
Gerek mal alımlarında, gerek hizmet alımları işlerinde işin kabulü amacı ile
işin niteliğine göre muayene kabul komisyonu oluşturulması, kişi veya kişilerin
görevlendirilmesini sağlamak,
2.21.
Malın veya hizmetin tamamlanması veya teslim alınmasına müteakip, ilgili
komisyon veya kişilerin tarih belirterek işi teslim aldıklarını, işin bittiğini veya malın
teknik şartlara uygun olarak teslim alındığını beyan etmelerini sağlamak ve bu kabul
tutanağını ilgili faaliyete ait dosyada muhafaza etmek,
2.22.
İhtiyaç listesi, teknik şartname, sözleşme tasarısı ve standart formlardan oluşan
ihale işlem dosyasını oluşturmak,
2.23.
İhale saatine kadar verilen ihale teklif zarflarını alındı makbuzu karşılığında
ihale saatine kadar muhafaza etmek ve satın alma komisyonuna tutanakla teslim
etmek,
2.24.
Satın alınan malların süresi içerisinde ilgili birime teslim edilip edilmediğini
kontrol etmek. teslim edilen mallar ve hizmetler için faturalarını kestirip, taşınır kayıt
kontrol birimine alınan malla ilgili taşınır işlem fişinin düzenletmek,
2.25.
Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı Birimleri (Fakülte, Yüksekokul, Enstitüler,
Araştırma ve Uygulama Merkezleri) için ayrılan yatırım ödenekleri çerçevesinde
ihtiyaç duydukları Mal ve Hizmet alımlarını; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735
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Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu çerçevesinde en ekonomik en hızlı şekilde
ihalelerini yapmak.
2.26.
Başkanın ve Şube Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

3. YETKİLERİ
3.1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak
3.2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek
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GÖREV TANIMI
İDARİ PERSONEL

KURUM
BİLGİLERİ

Doküman No

*****

Revizyon Tarihi

*****

Sayfa No

2

Üst Birim

Munzur Üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi

Mühendis

Üst Yönetici/Yöneticileri

Daire Başkanı / Şube Müdürü

Bu görev tanımı formu;
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve
geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.
1. GÖREVİN TANIMI
Munzur Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı, gerekli tüm faaliyetlerinin alanıyla ilgili mevzuata uygun olarak
yürütülmesi amacıyla teknik hizmet yapar.
2. GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI
2.1. Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve bakımının
yapılması.
2.2. Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlenmesi, yeni servisler ilave edilebilmesi
için gereken sistem altyapısının tasarlanması, geliştirilmesi ve entegrasyonunun
yürütülmesi.
2.3. Merkezi ağ yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım
altyapısının oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve
güncellemesi.
2.4. İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz
edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli
noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması.
2.5. Merkezi omurgaya bağlı aktif cihazların gözlemlenmesi ve durum tespitinin
yapılması.
2.6. 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.
2.7. Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanması,
sanal ağlar oluşturularak internet trafiğinin optimize edilmesi.
1

2.8. IP adreslerinin organizasyonu ve ağ güvenliğinin sağlanması.
2.9. Kampüs ağ topolojisinin çıkartılması, hizmet içi periyodik eğitimlerle birim
çalışanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları
gerektiği hakkında bilinçlendirilmesi.
2.10.
Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda
araştırmalar yapılması.
2.11.
Standartlara ve Kurallara Uygun Ağ Kullanımı/Yönetimi ve iyi bir
dokümantasyon sisteminin kurulması gibi benzeri görevleri yürütürler.
2.12.
Sistem yönetimi servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların bakım, onarım,
ve sistem/fiziksel kurulumunu yapmak.
2.13.
Sistem Yönetimi Servisine ait mekanların emniyetini, tertip ve düzenini
sağlamak.
2.14.
Sistem Yönetimi Servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların periyodik olarak
yedeklerini almak.
2.15.
Sistem Yönetimi Servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların en verimli nasıl
çalışacağı konusunda donanımsal ve yazılımsal araştırma ve testler yapmak.
2.16.
Sistem Yönetimi Servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların üst düzey
güvenliğini sağlamak.
2.17.
Periyodik olarak sunucuları ve verilen servisleri kontrol etmek, sorun halinde
en kısa sürede müdahale etmek.
2.18.
Kurumun network yapısının aktif /çalışır olmasını sağlamak.
2.19.
Kurum ve birim içinde oluşan sistem arızalarını gidermek.
2.20.
Sunucu ve veri tabanlarının kurulması ve yönetilmesi.
2.21.
DNS (alan adı) düzenlemek ve kontrol etmek.
2.22.
Başkanın ve Şube Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.
3. YETKİLERİ
3.1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak
3.2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek
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GÖREV TANIMI
İDARİ PERSONEL

KURUM
BİLGİLERİ

Doküman No

*****

Revizyon Tarihi

*****

Sayfa No

2

Üst Birim

Munzur Üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi

Programcı

Üst Yönetici/Yöneticileri

Daire Başkanı / Şube Müdürü

Bu görev tanımı formu;
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve
geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.
1. GÖREVİN TANIMI
Munzur Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı, gerekli tüm faaliyetlerinin alanıyla ilgili mevzuata uygun olarak
yürütülmesi amacıyla teknik hizmet yapar.
2. GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI
2.1. Üniversitedeki uç kullanıcılarının bilgisayar sorunlarına doğrudan çözüm bulmak,
2.2. İhtiyaç tespitine yönelik bilgi toplamak ve analizler yapmak,
2.3. Üniversite bünyesinde kullanılan bilgisayar ve çevre birimlerinin kurulum, bakım,
onarım ve benzeri teknik destek hizmetlerini sağlamak,
2.4. Üniversite akademik ve idari birimlerinin bilgisayar ve çevre birimlerine ait
standartları oluşturmak, teknik şartname hazırlamak, güncellemek,
2.5. Üniversite içinde var olan veya yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları
kurmak, oluşan arızalara zamanında müdahale etmek, sorunların çözümüne yardımcı
olmak,
2.6. Üniversite birimlerinde bilgisayar laboratuarları kurmak,
2.7. Üniversitedeki bilgisayar laboratuarlarının bakım onarımını yapmak,
2.8. Üniversitenin düzenlediği etkinliklere teknik destek vermek,
2.9. Toplu mail gönderme işlemlerinde kullanılmak üzere protokol e-posta listelerini
güncel tutma,
2.10.
Teknik işlerde koordine ve iş takibini gerçekleştirmek,
2.11.
Satın alınacak ürünlerin teknik şartnamelerin hazırlama,
2.12.
Kablosuz Yerel Alan Ağı Personel/Öğrenci Erişimi Kullanıcı Şifresi verilmesi,
2.13.
İşletim sistemi kurulumları yapmak,
1

2.14.
2.15.
2.16.

Virüs kaynaklı arızaları gidermek,
Yazılım alımlarında teknik destek vermek
Başkanın ve Şube Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

3. YETKİLERİ
3.1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak
3.2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek
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GÖREV TANIMI
İDARİ PERSONEL

KURUM
BİLGİLERİ

Doküman No

*****

Revizyon Tarihi

*****

Sayfa No

2

Üst Birim

Munzur Üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi

Programcı

Üst Yönetici/Yöneticileri

Daire Başkanı / Şube Müdürü

Bu görev tanımı formu;
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve
geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.
1. GÖREVİN TANIMI
Munzur Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı, gerekli tüm faaliyetlerinin alanıyla ilgili mevzuata uygun olarak
yürütülmesi amacıyla teknik hizmet yapar.
2. GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI
2.1. Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve bakımının
yapılması.
2.2. Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlenmesi, yeni servisler ilave edilebilmesi
için gereken sistem altyapısının tasarlanması, geliştirilmesi ve entegrasyonunun
yürütülmesi.
2.3. Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin yöneticiliğini yapmak,
2.4. Merkezi ağ yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım
altyapısının oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve
güncellemesi.
2.5. İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz
edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli
noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması.
2.6. Merkezi omurgaya bağlı aktif cihazların gözlemlenmesi ve durum tespitinin
yapılması.
2.7. 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.
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2.8. Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanması,
sanal ağlar oluşturularak internet trafiğinin optimize edilmesi.
2.9. IP adreslerinin organizasyonu ve ağ güvenliğinin sağlanması.
2.10.
Kampüs ağ topolojisinin çıkartılması, hizmet içi periyodik eğitimlerle birim
çalışanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları
gerektiği hakkında bilinçlendirilmesi.
2.11.
Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda
araştırmalar yapılması.
2.12.
Standartlara ve Kurallara Uygun Ağ Kullanımı/Yönetimi ve iyi bir
dokümantasyon sisteminin kurulması gibi benzeri görevleri yürütürler.
2.13.
Sistem yönetimi servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların bakım, onarım,
ve sistem/fiziksel kurulumunu yapmak.
2.14.
Sistem Yönetimi Servisine ait mekanların emniyetini, tertip ve düzenini
sağlamak.
2.15.
Sistem Yönetimi Servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların periyodik olarak
yedeklerini almak.
2.16.
Sistem Yönetimi Servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların en verimli nasıl
çalışacağı konusunda donanımsal ve yazılımsal araştırma ve testler yapmak.
2.17.
Sistem Yönetimi Servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların üst düzey
güvenliğini sağlamak.
2.18.
Periyodik olarak sunucuları ve verilen servisleri kontrol etmek, sorun halinde
en kısa sürede müdahale etmek.
2.19.
Kurumun network yapısının aktif /çalışır olmasını sağlamak.
2.20.
Kurum ve birim içinde oluşan sistem arızalarını gidermek.
2.21.
Sunucu ve veri tabanlarının kurulması ve yönetilmesi.
2.22.
DNS (alan adı) düzenlemek ve kontrol etmek.
2.23.
Başkanın ve Şube Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.
3. YETKİLERİ
3.1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak
3.2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek
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GÖREV TANIMI
İDARİ PERSONEL

KURUM
BİLGİLERİ

Doküman No

*****

Revizyon Tarihi

*****

Sayfa No

2

Üst Birim

Munzur Üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi

Tekniker

Üst Yönetici/Yöneticileri

Daire Başkanı / Şube Müdürü

Bu görev tanımı formu;
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve
geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.
1. GÖREVİN TANIMI
Munzur Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı, gerekli tüm faaliyetlerinin alanıyla ilgili mevzuata uygun olarak
yürütülmesi amacıyla teknik hizmet yapar.
2. GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI
2.1. Üniversitedeki uç kullanıcılarının bilgisayar sorunlarına doğrudan çözüm bulmak,
2.2. İhtiyaç tespitine yönelik bilgi toplamak ve analizler yapmak,
2.3. Üniversite bünyesinde kullanılan bilgisayar ve çevre birimlerinin kurulum, bakım,
onarım ve benzeri teknik destek hizmetlerini sağlamak,
2.4. Üniversite akademik ve idari birimlerinin bilgisayar ve çevre birimlerine ait
standartları oluşturmak, teknik şartname hazırlamak, güncellemek,
2.5. Üniversite içinde var olan veya yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları
kurmak, oluşan arızalara zamanında müdahale etmek, sorunların çözümüne yardımcı
olmak,
2.6. Üniversite birimlerinde bilgisayar laboratuarları kurmak,
2.7. Üniversitedeki bilgisayar laboratuarlarının bakım onarımını yapmak,
2.8. Üniversitenin düzenlediği etkinliklere teknik destek vermek,
2.9. Teknik işlerde koordine ve iş takibini gerçekleştirmek,
2.10.
Satın alınacak ürünlerin teknik şartnamelerin hazırlama,
2.11.
İşletim sistemi kurulumları yapmak,
2.12.
Virüs kaynaklı arızaları gidermek,
2.13.
Yazılım alımlarında teknik destek vermek
2.14.
Başkanın ve Şube Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
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3. YETKİLERİ
3.1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak
3.2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek

2

GÖREV TANIMI
İDARİ PERSONEL

KURUM
BİLGİLERİ

Doküman No

*****

Revizyon Tarihi

*****

Sayfa No

2

Üst Birim

Munzur Üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi

Tekniker

Üst Yönetici/Yöneticileri

Daire Başkanı / Şube Müdürü

Bu görev tanımı formu;
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve
geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.
1. GÖREVİN TANIMI
Munzur Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı, gerekli tüm faaliyetlerinin alanıyla ilgili mevzuata uygun olarak
yürütülmesi amacıyla teknik hizmet yapar.
2. GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI
2.1. Dairenin randevu, ziyaret, toplantı, günlük program, ulaşım ve muhabere işlerine
ilişkin sekretarya hizmetlerini yürütmek,
2.2. Yürürlükteki mevzuata ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine uygun kurum içi ve
kurum dışı gerekli yazışmaları hazırlayarak imza ve onaya sunmak,
2.3. Birimde görev yapan personelin, dış görevler nedeniyle oluşan yolluk almaları için
ilgili dokümanları hazırlamak ve gerekli yerlere ulaştırmak,
2.4. Belgeleri “desimal sisteme” uygun olarak düzenlemek,
2.5. Birimin kadrosunda bulunan her personel için ayrı özlük dosyası oluşturmak.
2.6. Başkanlık faaliyetlerini kapsayan iş ve işlemlerle ilgili stratejik plan, bütçe,
muhasebe, personel, araç ve benzeri idari faaliyetleri planlamak, yapmak,
2.7. Akademik/ İdari Personel bürosundan gelen atama, ayrılma, soyadı değişikliği ve
unvan değişikliklerini sistemde güncelleme,
2.8. Bakım onarım ve lisans işlemlerini takibini yapma yaptırma,
2.9. Birim arşivinin düzenlenmesi ve süresi dolmuş evrakların imha edilmesi, Kurum ve
Devlet arşivlerine gerekli evrakların teslimi sağlama. Başkanlığımız da üretilen
evrakların ilgili yerlere teslim etme,
2.10.
Gelen ve giden evrakları takip etme, Başkanlık yazılarını yazma ve dosyalama,
2.11.
Teknik işlerde koordine ve iş takibini gerçekleştirmek,
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2.12.
Kullanıcılara ait bilgi sisteminin güncel ve dinamik tutulması konusunda ilişiği
kesilenlerin sistemden kaldırılmasının sağlanması,
2.13.
Kablosuz Yerel Alan Ağı Personel/Öğrenci Erişimi Kullanıcı Şifresi verilmesi,
2.14.
Daire Başkanlığına gelen evrak, faks ve notların anında ilgililere ulaştırılmasını
sağlamak,
2.15.
Başkanın ve Şube Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

3. YETKİLERİ
3.1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak
3.2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek

2

GÖREV TANIMI
İDARİ PERSONEL

KURUM
BİLGİLERİ

Doküman No

*****

Revizyon Tarihi

*****

Sayfa No

1

Üst Birim

Munzur Üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi

Teknisyen

Üst Yönetici/Yöneticileri

Daire Başkanı / Şube Müdürü

Bu görev tanımı formu;
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve
geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.
1. GÖREVİN TANIMI
Munzur Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı, gerekli tüm faaliyetlerinin alanıyla ilgili mevzuata uygun olarak
yürütülmesi amacıyla teknik hizmet yapar.
2. GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI
2.1. Üniversitedeki uç kullanıcılarının bilgisayar sorunlarına doğrudan çözüm bulmak,
2.2. Üniversite bünyesinde kullanılan bilgisayar ve çevre birimlerinin kurulum, bakım,
onarım ve benzeri teknik destek hizmetlerini sağlamak,
2.3. Üniversite akademik ve idari birimlerinin bilgisayar ve çevre birimlerine ait
standartları oluşturmak, teknik şartname hazırlamak, güncellemek,
2.4. Üniversite içinde var olan veya yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları
kurmak, oluşan arızalara zamanında müdahale etmek, sorunların çözümüne yardımcı
olmak,
2.5. Üniversite birimlerinde bilgisayar laboratuarları kurmak,
2.6. Üniversitedeki bilgisayar laboratuarlarının bakım onarımını yapmak,
2.7. Üniversitenin düzenlediği etkinliklere teknik destek vermek,
2.8. Fiber optik kablo çekilmesi, onarım ve teknik destek işlerini yürütmek,
2.9. Satın alınacak ürünlerin teknik şartnamelerin hazırlama,
2.10.
Başkanın ve Şube Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
3. YETKİLERİ
3.1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak
3.2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek

1

GÖREV TANIMI
İDARİ PERSONEL

KURUM
BİLGİLERİ

Doküman No

*****

Revizyon Tarihi

*****

Sayfa No

1

Üst Birim

Munzur Üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi

Bilgisayar İşletmeni

Üst Yönetici/Yöneticileri

Daire Başkanı / Şube Müdürü

Bu görev tanımı formu;
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve
geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

1. GÖREVİN TANIMI
Munzur Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı, gerekli tüm faaliyetlerinin alanıyla ilgili mevzuata uygun olarak
yürütülmesi amacıyla teknik hizmet yapar.
2. GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI
2.1. Munzur.edu.tr alan adına sahip web sitemizi ve alt birimlere ait web sitelerinin
sorunsuz yayınlanmasını sağlamak,
2.2. Web sunucularının kesintisiz çalışmasını sağlamak,
2.3. Üniversitemiz web sayfasının geliştirilmesi, kullanıcıların site yönetimi konusunda
eğitimi,
2.4. Üniversitemizde yürütülen faaliyet ve etkinliklerin internet sitesi üzerinden
duyurulmasını sağlama,
2.5. Üniversitemizdeki faaliyetlerin güncel bir şekilde haber olarak kullanıcılara
ulaşmasını sağlama,
2.6. Başkanın ve Şube Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

3. YETKİLERİ
3.1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak
3.2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek
1

