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Görev Adı Bilgi İşlem Daire Başkanı 
İlk Amiri Genel Sekreter 
Astları Birim Personeli 
Vekalet Eden Şube Müdürü 
Görevin Kısa Tanımı Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun 

olarak yapılan işlerin kontrolü ve denetlenmesini sağlamak, üst 
birimlerle diyaloga geçerek birimin ihtiyaçlarını, sorunlarını bildirmek, 
yürütülen projeler hakkında rapor sunmak. 

Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 
Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
10. maddesinde yer alan aşağıdaki görevler; 
• Eğitim ve araştırmada her türlü bilgiyi derlemek, değerlendirmek, 

kayıtlarını tutmak ve yayınlanmasını sağlamak. 
• Gerekli yayın ve dökümanları bilgi işlem ortamına aktarmak, 

korumak ve gerektiğinde hizmete sunmak. 
• Bütçe ve yatırımların; fakülte, yüksekokul, enstitü, bölüm, anabilim 

dalları itibarıyla öğretim elemanları ve öğrencilerin dağılımının; 
üniversitelerin fiziki imkan ve kaynaklarının kayıtlarını tutmak. 

• Başkanlıkça verilecek diğer bilgi işlem hizmetlerini yapmak.Birimi 
sevk ve idare etmek; üniversite yönetimi tarafından belirlenen amaç 
ve ilkelere uygun olarak, etkinliği ve verimliliği göz önünde 
bulundurarak icra edilecek faaliyetleri planlamak, koordine etmek 
ve denetlemek. 

Ayrıca;  
• Bilişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri takip ederek sorumluluk 

alanıyla ilgili enformasyonu üniversiteye kazandırmak.  
• Üniversitenin ihtiyacı olan bilişim ürünlerinin satın alınmasını 

koordine etmek. 
• Şube müdürlüklerinin düzenli ve uyumlu çalışmalarını sağlamak. 
• Birimin ihtiyacı olan insan kaynakları planlamasını yapmak. 
• Tüm ortamlarda birimi temsil etmek. 
• Üniversite yönetimi tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
• Üniversitede ürün/hizmetlerin tercih edilebilirliğini arttıracak, 

rakiplerinden farklılaştıracak farklı hizmetlerle ortak çözüm 
stratejileri geliştirmek, uygulanabilirliğini Yazılım Teknolojileri Şube 
Müdürlüğü ile birlikte test etmek. 

• Çözüm maliyetlerini düşürmek için öneriler geliştirmek ve 
uygulamak. 

• İş ortakları veya teknoloji firmaları ile iletişim kurmak, bilgi alışverişi 
yapmak ve üniversite hizmetlerinin tanınırlığını artmak. 

• Tamamlanan projeler sonrası gerçekleştirilen çözümlerin iç 
paydaşlara sağladığı verimliliği takip etmek. 

• Sunulan hizmet ile ilgili kullanıcı geri bildirimlerini değerlendirmek, 
ilgili birimleri bilgilendirmek ve olumsuz durumlar için önlem 
alınmasını sağlamak. 

• Birimin yol haritasına bağlı olarak kullanıcılara hizmet portföyü ile 
ilgili düzenli bilgilendirme yapılmasını sağlamak. 

• Kurum tarafından ihtiyaç duyulan bilişim hizmetleri için birim 
personelini gerekli Ar-ge faaliyetlerine başlanması için 
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yönlendirmek, uygulanan diğer kurumlarla ve hizmet sağlayıcı 
firmalarla iletişime geçilmesini sağlamak. 

• Sunulacak çözümler için koordinasyonu sağlamak, oluşturulan 
çözümü kontrol etmek ve onaylamak. 

• Bilişimle ilgili satın almalarda fiyat teklif detaylarını görüşmek, risk 
kalemlerini değerlendirmek. 

• Önerilen çözümlerin proje süresince uygunluğunun takibini 
yapmak, değişikliği yönetmek. 

• BGYS prosedür, protokol ve talimatlarına göre çalışmak. 
• Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin 

yerine getirilmesinden dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur. 
Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2914 Sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanun’da belirtilen genel niteliklere sahip 
olmak. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanı 
ONAYLAYAN 

...../...../.......... 
 
 

Genel Sekreter 
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Görev Adı Harcama Yetkilisi 
İlk Amiri Genel Sekreter 
Astları Gerçekleştirme Görevlisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi, Taşınır Kayıt Yetkilisi 
Vekalet Eden Şube Müdürleri 
Görevin Kısa Tanımı Harcama talimatlarının ve buna konu olan harcamaların bütçe ilke ve 

esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata 
uygunluğundan sorumludur. 

Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

• Bütçeyle birime tahsis edilen ödeneklerin kullanılmasını sağlamak. 
• Bütçeden harcama yapabilmek için harcama talimatı vermek. 
• Ön ödeme yapılmasına onay vermek. 
• Tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girmek. 
• Gerçekleştirme görevlisini belirlemek  
• Ödeme emri belgesini imzalamak. 
• Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin 

yerine getirilmesinden dolayı Daire Başkanına ve Genel Sekretere 
karşı sorumludur. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda veya 2914 Sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanun’da belirtilen genel niteliklere sahip 
olmak. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
 
 

Harcama Yetkilisi 
ONAYLAYAN 

...../...../.......... 
 
 

Genel Sekreter 
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Görev Adı Donanım ve İdari Şube Müdürü 
İlk Amiri Daire Başkanı 
Astları Şube Müdürlüğü Personeli 
Vekalet Eden Şube Müdürü 
Görevin Kısa Tanımı Şubenin çalışmalarını koordine etmek ve takip etmek. Hizmetlerin 

etkin, hızlı, verimli ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 
Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

• Bilgi işlem teknolojisindeki gelişmeleri izlemek, yeni teknolojilerin 
Üniversite ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesindeki çalışmalara 
uygulanabilirliğini araştırmak, 

• İş dağıtımı yapmak, yetki ve sorumlulukları tespit etmek, çalışma 
prensiplerini belirlemek ve izin planlamasını yapmak, 

• Kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek, verimliliği artırıcı düzenlemeler 
yapmak, uyum içerisinde çalışılmasını sağlamak, 

• Hizmet kalitesini iyileştirici tedbirleri geliştirmek ve bunları üst 
amirlerine önermek, 

• Üniversite birimlerinin bilişim ürünleri ihtiyaç tespitine yönelik 
bilgi/talep toplamak, analiz yapmak, sonuçlarına dayalı olarak üst 
makamlara öneri/rapor hazırlamak, 

• Teminine karar verilen bilişim ihtiyaçları için teknik şartname 
hazırlamak, 

• Muayene ve kabul komisyonları oluşturulması süreçlerini yürütmek, 
• Bilişim ürünlerinin son kullanıcıya tahsisinin, yerinde kurulum ve 

ayarlamalarının yapılmasını koordine etmek, 
• İş ve zaman kaybına sebebiyet verebilecek olası arıza ya da 

eksikliklerin giderilmesine yönelik bilişim ürünleri, yedek parça, sarf 
malzemelerinin stokunu izlemek, hizmeti aksatmadan teminini 
sağlamak, 

• Üniversite bünyesinde kullanılan bilişim ürünlerinin kurulum, 
bakım, onarım ve benzeri teknik destek hizmetlerini vermek, 

• Üniversite son kullanıcılarının bilişimle ilgili teknik sorunlarına 
doğrudan çözüm bulmak, 

• Üniversitede düzenlenen etkinliklere teknik destek vermek,  
• Yönetim fonksiyonlarını (planlama, örgütleme, yöneltme, 

koordinasyon, denetim) kullanarak Şube personelinin etkin ve 
uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak, 

• Yapılacak çalışmalar ile geliştirilecek projelere karar vermek ve bu 
işlerin gerçekleştirilebilmesi için Şubeyi sevk ve idare etmek, 

• Resmi yazışmaların takibini yapmak, 
• Şubeyle ilgili bilişim kaynağı ihtiyaçlarını belirlemek ve giderilmesini 

sağlamak, 
• Depo ve stok durumlarını takip etmek, 
• BİDB bünyesinde bulunan üniversite bilişim deposunun düzenini 

sağlamak, 
• Yapılan tüm iş ve işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlamak, 
• Sorumluluk sahasındaki işlerle ilgili raporların hazırlanmasını 

sağlamak ve Daire Başkanına sunmak, 
• Şube personelinin çalışma performansı konusunda Daire Başkanına 

ilgili bilgi ve belgeleri sunmak, 
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• Şubenin kullanımına tahsis edilen bilişim kaynaklarının şubeye 

dağıtımını yapmak, 
• Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bağlı diğer şubelerle koordinasyon 

içerisinde çalışmak, Şubelerin kendi içerisinde koordinasyon içinde 
çalışmasını sağlamak, 

• Sorumluluk alanıyla ilgili yasal mevzuata hakim olmak, 
• Gerekli ortamlarda Şubeyi temsil etmek, 
• BGYS prosedür, protokol ve talimatlarına göre çalışmak. 
• Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin 

yerine getirilmesinden dolayı Daire Başkanına karşı sorumludur. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda veya 2914 Sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanun’da belirtilen genel niteliklere sahip 
olmak. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
 
 

Donanım ve İdari Şube Müdürü 
ONAYLAYAN 

...../...../.......... 
 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanı 
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Görev Adı Network ve Sistem Şube Müdürü 
İlk Amiri Daire Başkanı 
Astları Şube Müdürlüğü Personeli 
Vekalet Eden Şube Müdürü 
Görevin Kısa Tanımı Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen vizyon, amaç ve ilkelere 

uygun olarak, projeler ile ilgili belirlenmiş hedeflere; tanımlanmış 
kapsam, süre, maliyet ve kalite çerçevesinde ulaşmak için şubesiyle ile 
ilgili gerekli planlama, koordinasyon ve takip faaliyetlerini yürütmek. 

Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

• Üniversitenin mevcut kablolu, kablosuz ağ, sunucu, Kamera ve IP 
Telefon sistemlerinin düzenli, verimli ve güvenli çalışmasını 
sağlamak. 

• Üniversite ağ ve sistem altyapı ihtiyaçlarını tespit etmek ve 
raporlamak.  

• Yapılacak tüm aktivitelerin iş planına ve tanımlanmış metodolojilere 
uygun şekilde ilerlemesi için proje iletişim yönetimi prensipleri 
çerçevesinde gerekli koordinasyon ve etkin yönetimi yapmak. 

• Proje risklerini takip etmek, önemli ve problemli aşamalarda gerekli 
çözüm alternatiflerini oluşturmak ve ilgili aksiyonların alınmasını 
sağlamak, proje yönetimini ve üst yönetimi bilgilendirmek, proje 
yönetiminden gelen geri bildirimler doğrultusunda gerekli önlemleri 
almak. 

• Karar verilen projeler için bölümü ile ilgili zaman ve kaynak 
planlamasını yapmak. 

• Proje ekibinde yer alacak teknik ekibin iş paketlerini oluşturarak 
detay işlerini belirlemek, teknik planların hazırlanmasına destek 
olmak, kontrol etmek ve onaylamak. 

• Faaliyetleri düzenli periyotlarda izlemek, yapılan işlerin teknik 
yeterliliğini denetlemek ve gerekli düzeltici faaliyetleri yürütmek, 

• Güvenlik ve performans yönetimi için gerekli çalışmaları belirlemek, 
yapılmasını sağlamak. 

• Üniversitenin üst yönetiminin belirlediği strateji doğrultusunda 
mevcut network altyapısının iyileştirilmesi, yeni fonksiyonlar 
eklenmesi ve desteğini sağlamak. 

• Gelişen teknolojileri takip etmek, Afyon Kocatepe Üniversitesi için 
uygun olanları tespit edip, hazırlanacak teknik şartnamelerle bu 
teknolojilerin satın alınması sağlamak. 

• Üniversite bünyesinde çıkan yeni ağ ve sunucu sistemleri 
ihtiyaçlarına cevap verilmesi konusunda çalışmalar yaparak mevcut 
sistemin genişlemesini planlamak ve sağlamak. 

• Kalite yönetim sistemi kapsamında proje dokümantasyonlarının 
yapılmasını sağlamak. 

• İş ortakları veya teknoloji firmaları ile iletişim kurmak, bilgi alışverişi 
yapmak ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tanınırlığının artmasını 
sağlamak. 

• Sorumluluk alanıyla ilgili yasal mevzuata hâkim olmak, 
• Gerekli ortamlarda şubeyi temsil etmek. 
• Biriminde görevli olan idari, teknik ve genel hizmet personeli 

arasında iş bölümünü sağlamak. Gerekli denetim ve gözetimi 
yapmak. 
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• Biriminde görevlendirilecek idari ve genel hizmet personeli için 

birim amirine öneri sunmak. 
• Biriminde görevli idari ve genel hizmet personeli izinlerini iş akış 

süreçlerini aksatmayacak şekilde düzenlemek. 
• Tasarruf tedbirlerine uygun hareket edilmesini sağlamak. 
• İdari personel ve genel hizmet personeli ile periyodik toplantılar 

yapmak ve verimli çalışmaları için gerekli tedbirleri almak. 
• Birimine ait tüm verilerin güncel tutulmasını sağlamak. 
• Farklı sistemler arasında veya farklı birimler arasında yapılan işlerde 

koordinasyon sağlamak. 
• Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru 

olarak üst yönetime bilgilendirme, görüş ve önerilerde bulunmak. 
• Bilişim teknolojilerinin kurum genelinde verimli ve güvenli kullanımı 

konusunda stratejik hedefler ve projeler belirlemek. 
• Birimin sorumluluk alanları ile ilgili eğitim, konferans, toplantı, 

çalıştay vb. etkinliklere katılımı koordine etmek. 
• Yedekleme ve felaket senaryolarını düzenlemek, güncellemek, 

işletmek. 
• Gerekli satın alma araştırmaları ve şartname hazırlama süreçlerini 

yürütmek. 
• Kurumda bilişim kaynakları kullanımı konusunda "toplam fayda" 

gözeterek gerekli idari ve teknik çalışmaları yapmak. 
• Sorumluluk alanları konusunda yöneticilere; riskler, öneriler, kaynak 

kullanımı, performans, ihtiyaçlar, problemler, vb. konularda raporlar 
sunmak. 

• Kablolu ve kablosuz ağ yapısını mevzuat hükümlerine uygun olarak 
yönetmek ve ağın güvenliğini sağlamak. 

• Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunu sağlanmak, 
düzenlenmek ve bakımının yapılıp 7/24 gün/saat faal olmasını 
sağlamak. 

• Uzak Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde kesintisiz internet 
erişimini sağlamak. 

• Üniversite Bilgisayar ağını dünya standartlarında tutmak için gelişen 
teknolojiyi takıp ederek gereken revize plan ve programları 
yönetime bildirmek. 

• Yönetim politikaları doğrultusunda kurulan ve kurulacak olan sistem 
ve sistem sunucularının yönetimini planlanmasını ve yönetimini 
sağlamak. 

• Kullanıcı hesaplarının açılması ve kimlik doğrulama politikalarının 
belirlenmesini sağlamak. 

• BGYS prosedür, protokol ve talimatlarına göre çalışmak. 
• Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin 

yerine getirilmesinden dolayı Daire Başkanına karşı sorumludur. 
Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda veya 2914 Sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanun’da belirtilen genel niteliklere sahip 
olmak. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
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Network ve Sistem Şube Müdürü 
ONAYLAYAN 

...../...../.......... 
 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanı 
 

  



 

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI 

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi : 
Revizyon Tarihi : 
Revizyon No :  

 
Görev Adı Yazılım Şube Müdürü 
İlk Amiri Daire Başkanı 
Astları Şube Müdürlüğü Personeli 
Vekalet Eden Şube Müdürü 
Görevin Kısa Tanımı Üniversite yönetimi tarafından belirlenen vizyon, amaç ve ilkelere 

uygun olarak, projeler ile ilgili belirlenmiş hedeflere; tanımlanmış 
kapsam, süre, maliyet ve kalite çerçevesinde ulaşmak için Şubesiyle ile 
ilgili gerekli planlama, koordinasyon ve takip faaliyetlerini yürütmek. 

Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

• Kurumun yazılım ihtiyaçlarını tespit etmek ve raporlamak. 
• Yapılacak tüm aktivitelerin iş planına ve tanımlanmış 

metodolojilere uygun şekilde ilerlemesi için proje iletişim yönetimi 
prensipleri çerçevesinde gerekli koordinasyon ve etkin yönetimi 
yapmak. 

• Proje risklerini takip etmek, önemli ve problemli aşamalarda 
gerekli çözüm alternatiflerini oluşturmak ve ilgili aksiyonların 
alınmasını sağlamak, proje yönetimini ve üst yönetimi 
bilgilendirmek, Proje yönetiminden gelen geri bildirimler 
doğrultusunda gerekli önlemleri almak. 

• Karar verilen projeler için bölümü ile ilgili zaman ve kaynak 
planlamasını yapmak. 

• Proje ekibinde yer alacak teknik ekibin iş paketlerini oluşturarak 
detay işlerini belirlemek, teknik planların hazırlanmasına destek 
olmak, kontrol etmek ve onaylamak. 

• Faaliyetleri düzenli periyotlarda izlemek, yapılan işlerin teknik 
yeterliliğini denetlemek ve gerekli düzeltici faaliyetleri yürütmek, 

• Uygulamaların yol haritasına ve projelerdeki gereksinimlere göre 
teknolojik bileşenlerin araştırılması ve uygun olanların 
belirlenmesini sağlamak. 

• Güvenlik ve performans yönetimi için gerekli çalışmaları 
belirlemek, yapılmasını sağlamak. 

• Yazılım geliştirme için kullanılan tüm altyapının kurulmasını ve 
bakımının yapılmasını sağlamak. 

• Uygulamalara ait hataların takibini yapmak ve SLA süreleri içinde 
çözülmesini sağlamak. 

• Üniversite Üst Yönetiminin belirlediği strateji doğrultusunda 
mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, yeni fonksiyonlar eklenmesi ve 
desteğini sağlamak, 

• Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, verimlilik sağlayacak 
ürün ve uygulamaların Afyon Kocatepe Üniversitesinde kullanımı 
için önerilerde bulunmak, 

• Kalite yönetim sistemi kapsamında proje dokümantasyonlarının 
yapılmasını sağlamak, 

• İş ortakları veya teknoloji firmaları ile iletişim kurmak, bilgi 
alışverişi yapmak ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tanınırlığının 
artmasını sağlamak,  

• Sorumluluk alanıyla ilgili yasal mevzuata hakim olmak, 
• Gerekli ortamlarda şubeyi temsil etmek, 
• BGYS prosedür, protokol ve talimatlarına göre çalışmak. 



 

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI 

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi : 
Revizyon Tarihi : 
Revizyon No :  

 
• Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin 

yerine getirilmesinden dolayı Daire Başkanına karşı sorumludur. 
Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda veya 2914 Sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanun’da belirtilen genel niteliklere sahip 
olmak. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
 
 

Yazılım Şube Müdürü 
ONAYLAYAN 

...../...../.......... 
 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanı 
 

 

  



 

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI 

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi : 
Revizyon Tarihi : 
Revizyon No :  

 
Görev Adı Birim Kalite Sorumlusu 
İlk Amiri Daire Başkanı 
Astları Birim Personeli 
Vekalet Eden Şube Müdürü 
Görevin Kısa Tanımı Üniversite bünyesinde Kalite Komisyonu adında Kalite 

Koordinatörlüğünün yürüttüğü kalite geliştirme çalışmalarının 
birimlerde yürütülmesini sağlamak. 

Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

27.06.2019 tarih ve 2019/39/ç. sayılı senato kararıyla yürürlüğe giren 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kalite Yönergesinin 5/1. maddesine 
istinaden birimlerde aşağıdaki görevleri yürütmek: 
• Kalite güvence sisteminin oluşturulması ve belirlenen süreçleri 

yürütmek, sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak. 
• Birim bünyesindeki akreditasyon girişimlerine rehberlik etmek. 
• Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, 

toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerde bulunmak. 
• Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından onaylanan kurumsal dış 

değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinde uygulanacak ilkeler ve 
kurallar ile takip edilecek göstergeler hakkında birimini 
bilgilendirmek. 

• Kurum iç değerlendirme raporu başta olmak üzere kalite 
komisyonunun çalışmaları doğrultusunda hazırlanan diğer raporları 
ve kurumsal geri bildirim raporunda yer alan kalitenin 
iyileştirilmesine yönelik tavsiyeleri birim yönetim kuruluna 
sunmak. 

• Birimde hizmet kalitesini ve paydaş memnuniyetini ölçmek 
amacıyla anket faaliyetlerini yürütmek, kaliteyi geliştirmek için 
kalite komisyonu tarafından belirlenen anahtar performans 
göstergeleri ve hedefleri biriminde takip etmek amacıyla veri 
toplama ve analiz işlemlerini gerçekleştirmektir. 

• Üniversite bünyesinde yürütülen kalite geliştirme çalışmalarıyla 
ilgili işlemleri biriminde takip etmek. 

• Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin 
yerine getirilmesinden dolayı Daire Başkanına karşı sorumludur. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• Kalite Yönergesinde belirtilen kalite geliştirme çalışmalarıyla ilgili 
yönetici yardımcıları arasından atanmak. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
 
 

Kalite Sorumlusu 
ONAYLAYAN 

...../...../.......... 
 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanı 
 

  



 

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI 

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi : 
Revizyon Tarihi : 
Revizyon No :  

 
Görev Adı Gerçekleştirme Görevlisi 
İlk Amiri Harcama Yetkilisi 
Astları Taşınır Kontrol Yetkilisi, Taşınır Kayıt Yetkilisi 
Vekalet Eden Şube Müdürü 
Görevin Kısa Tanımı Bütçeden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş 

usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumludur. 
Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

• Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol 
yapmak. 

• Ödeme emri belgesinin uygunluğunu onaylayıp, imzalamak. 
• Ödeme emri belgesine eklenmesi gereken taahhüt ve tahakkuk 

işlemlerine ilişkin fatura, beyanname, tutanak gibi gerçekleştirme 
belgelerini düzenlemek ve kabul etmek. 

• Bu görevlerle ilgili olarak yapması gereken iş ve işlemlerde harcama 
yetkilisiyle birlikte sorumluluk almak. 

• Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin 
yerine getirilmesinden dolayı Harcama Yetkilisi / Daire Başkanına 
karşı sorumludur. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere 
sahip olmak. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
 
 

Gerçekleştirme Görevlisi 
ONAYLAYAN 

...../...../.......... 
 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanı 
 

  



 

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI 

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi : 
Revizyon Tarihi : 
Revizyon No :  

 
Görev Adı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Sorumlusu 
İlk Amiri Daire Başkanı 
Astları - 
Vekalet Eden - 
Görevin Kısa Tanımı Üniversite genelinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

işlemlerini gerçekleştirmek. 
Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

• Akademik ve idari personele EBYS programıyla ilgili teknik destek 
vermek ve programdaki arıza ve aksaklıkları gidermek.  

• Nitelikli Elektronik Sertifika (Elektronik İmza) ihtiyacı doğrultusunda 
akademik ve idari personele e-imza teminini sağlamak kurulumunu 
yapmak, alınan e-imzaların ücretlerinin ödenmesini sağlamak. 

• EBYS’den yazılan kurum dışı evrakların güvenli bir şekilde 
gönderilmesini sağlayan sistemi takip etmek; ve arıza ve aksaklıkları 
gidermek. 

• Yetkili amirin vereceği diğer görevleri yerine getirmek. 
• BGYS prosedür, protokol ve talimatlarına göre çalışmak. 
• Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin 

yerine getirilmesinden dolayı Bilgi İşlem Daire Başkanına karşı 
sorumludur. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere 
sahip olmak. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
 
 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Sorumlusu 
ONAYLAYAN 

...../...../.......... 
 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanı 
 

 

  



 

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI 

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi : 
Revizyon Tarihi : 
Revizyon No :  

 
Görev Adı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Ekibi Personeli 
İlk Amiri Network ve Sistem Şube Müdürü 
Astları - 
Vekalet Eden Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Ekibi Personeli 
Görevin Kısa Tanımı ISO 27001 standardına uygun olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin 

(BGYS) sürekliliğini sağlamak. 
Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

• TS-EN- ISO 27001 standardına uygun olarak Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sisteminin kurulması, uygulanması devam ettirilmesi ve sürekli 
geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak. 

• BGYS sistemi dokümantasyonunu hazırlamak. 
• Servis risk yönetimini koordine etmek. 
• İhlal olaylarını Sistem Uzmanıyla beraber yönetmek. 
• BGYS’nin planlandığı ve dokümante edildiği gibi uygulanması için 

gerekli çalışmaları yapmak. 
• Bilgi Güvenliği yönetim sistem dokümanlarında meydana gelen 

değişiklikleri izlemek ve tüm taraflara duyurusunu yapmak; yeni 
düzenlemelerin uygulamasını gerçekleştirmek.  

• BGYS’de kullanılacak olan form, çizelge vb. destek dokümanlarının 
tasarımını yapmak. 

• Problem kayıtları, düzeltici ve önleyici faaliyetler gibi kritik servis 
yönetim sistemi kayıtlarının saklanmasında ve elden çıkarılmasında 
ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak. 

• Problem kayıtları, düzeltici veya önleyici faaliyetlerin uygun 
kanallardan başlatılmasını, yürütülmesini ve izlenmesini sağlamak. 

• BGYS performansını izlemek, yorumlamak ve takibini yapmak. 
• Hizmetlerin gerçekleşmesi için kaynak taleplerini gözden geçirmek 

ve üst yönetime sunmak. 
• BGYS planlarını hazırlamak.  
• BGYS iç denetiminin gerçekleştirilmesini sağlamak. 
• BGYS eğitimlerini plan dahiline hazırlamak ve yürütmek. 
• Risk yönetimi için izleme, denetim ve gözden geçirmeleri yerine 

getirmek. 
• Yıllık BGYS esaslı gözden geçirme faaliyetlerini gerçekleştirmek. 
• Yetkili amirin vereceği diğer görevleri yerine getirmek. 
• BGYS prosedür, protokol ve talimatlarına göre çalışmak. 
• Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin 

yerine getirilmesinden dolayı Network ve Sistem Şube Müdürüne ve 
Daire Başkanına karşı sorumludur. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda veya 2914 Sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanun’da belirtilen genel niteliklere sahip 
olmak. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
 
 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Ekibi Personeli  
ONAYLAYAN 

...../...../.......... 



 

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI 

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi : 
Revizyon Tarihi : 
Revizyon No :  

 
 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanı 
 

  



 

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI 

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi : 
Revizyon Tarihi : 
Revizyon No :  

 
Görev Adı Network Destek Personeli 
İlk Amiri Donanım ve İdari Şube Müdürü 
Astları - 
Vekalet Eden Network Destek Personeli 
Görevin Kısa Tanımı Başkanlığımız tarafından yürütülen bilişim sistemlerinin montaj, 

kurulum, bakım işlemlerini yürütmek. 
Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

• İlgili teknik ekiple haberleşerek arızalı kablolu ve kablosuz internet 
bağlantı arızalarını giderilmek. 

• Sıva üstü kablo kanalı ve internet kablosu döşemek. 
• Projeksiyon cihazı ile görüntü aktarımı ve projeksiyon tesisat 

montajı yapılması. Sıva üstü VGA Kablosu ve elektrik kablosu 
döşenmek. 

• İnternet data prizlerinin tamir etmek.  
• Erişim Yetkilisi olan personel tarafından birim sistem salonundaki 

klima bakımlarını yapmak; arıza anında firma ile görüşüp arızaya 
anında müdahale etmek. 

• Erişim Yetkilisi olan personel tarafından birim sistem salonunu 
besleyen UPS cihazlarının bakımlarını yapmak; arıza anında firma 
ile görüşüp arıza bildirimde bulunmak ve onarım işini takip etmek. 

• Tüm birimlerde Bilgi işlem Daire Başkanlığının kontrolünde olan 
sistem odalarında bulunan tüm UPS, Klima, Jeneratör ve Yangın 
Alarm Sistemlerinin periyodik bakımlarının yapmak; arıza anında 
yetkili servis firması ile iletişime geçip arızanın giderilmesini ve 
sürecin takibini yapmak. 

• Senato ve kongre salonlarındaki görüntüleme sistemlerinin 
sorunsuz çalışmasını sağlamak. 

• Videowall teknolojisine hâkim olmak. 
• Görüntü işleme sistemleri (video processor) konusunda teknik 

yeterliliğe sahip olmak. 
• Görev alanına ilişkin konular da teknik şartname hazırlamak. 
• Teknik uygunluk muayene kabul komisyonunda görev almak. 
• Üniversite yerleşkelerinde bulunan projeksiyon ve görüntüleme 

sistemlerinin arızalarını gidermek; montaj ve de montajlarını 
yapmak. 

• Gerekli alt yapının hazırlanması ve meydana gelen arızaların 
tekrarlanmaması için gerekli çözümleri belirleyerek yetkililer ile 
paylaşılmak. 

• DC Enerji sistemlerinin periyodik kontrollerinin yaparak 
raporlamak. 

• Ip ve Analog telefon, santral arızalarına müdahale etmek, meydana 
gelen arızaların tekrarlanmaması için gerekli çözümlerin 
belirleyerek yetkililerle paylaşmak. 

•  Üniversitenin telefonun ağının sistem üzerinde kontrol etmek. 
Yeni telefon takılacak olan yerlere gerekli alt yapının hazırlamak. 



 

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI 

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi : 
Revizyon Tarihi : 
Revizyon No :  

 
• Telefonların yönlendirme özelliğinin ve şehir dışı arama özelliğini 

açmak ve kapamak, santral anonslarını kullanıcı taleplerine göre 
yeniden düzenlenmek. 

• Santral sistemlerinin ve iletişim hizmetinin 7/24 kesintisiz 
çalışmasını sağlamak. 

• PRI sistemini yönetmek sisteme yeni DID kimliği tanıtmak ve/veya 
çıkarmak. 

• SIP protokolüne hâkim olmak ve yönetmek. 
• AKÜ Kartların yemekhane otomasyonu ve geçiş turnikelerinde 

düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak. 
• Rektörlük ve diğer birimler arasındaki kapı geçişlerini yönetmek. 
• OGS Sistemi (RFID Yapışkan ve Seyyar Etiket okuma sistemi) bakım 

ve onarımını yapmak ve aktif olarak çalışır durumda tutmak. 
• Yemekhane Sistemi dahilinde olan Yükleme/Harcama Noktaları 

cihazlarının yazılımlarını kurmak, güncellemek vb. işleri yapmak. 
• Personel Daire Başkanlığı ve Öğrenci Daire Başkanlığında bulunan 

Kart Basma makinesinin kurulum ve ayarlarını yapmak. 
• AKÜ Kart sistemindeki Kimlik Kartı ve Araç Etiketlerinin çalışır 

durumda olup olmadığının kontrolünü yapmak; arızalı olan araç 
etiketleri ile ilgili gerekli işlemleri yapmak ve kaydını tutmak. 

• Sahadaki network cihazları ile ilgili temel manada ayar, montaj ve 
söküm işlemlerini yapmak. 

• Network Sistem Birimi ile koordineli çalışmak. 
• Yetkili amirin vereceği diğer görevleri yapmak. 
• BGYS prosedür, protokol ve talimatlarına göre çalışmak. 
• Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin 

yerine getirilmesinden dolayı Donanım ve İdari Şube Müdürüne ve 
Daire Başkanına karşı sorumludur. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda veya 2914 sayılı 
Yükseköğretim Personeli Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere 
sahip olmak. 

• BGYS prosedür, protokol ve talimatlarına göre çalışmak. 
• İnternet ve Network teknik bilgisine sahip olmak. 
• Görüntü Aktarma teknik bilgisine sahip olmak. 
• Arama motorlarını verimli kullanabilmek. 
• Temel düzeyde bilgisayar kullanabilmek. 
• Erişim yetkilisi olan kişinin veri tabanı sistemi hakkında bilgi sahibi 

olmak. 
Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 
...../...../.......... 

 
 

Network Destek Personeli 
ONAYLAYAN 

...../...../.......... 
 



 

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI 

Doküman No :  
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Revizyon No :  

 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanı 
 

  



 

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI 

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi : 
Revizyon Tarihi : 
Revizyon No :  

 
Görev Adı Network ve Sistem Personeli 
İlk Amiri Network ve Sistem Şube Müdürü 
Astları - 
Vekalet Eden Network ve Sistem Personeli 
Görevin Kısa Tanımı Network-Sistemin güvenli ve aktif olarak çalışmasını sağlamak. 
Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

• Güvenlik duvarı yönetimini detaylı şekilde öğrenmek ve 
uygulamak. 

• Mevcut ağ altyapısında günlük arıza, bakım, ilave, vb. ihtiyaçları 
karşılamak. 

• Sistem odaları ve kabinlerin periyodik bakımları, belgelendirmesi, 
problem tespiti ve düzenlenmesi işlemlerini yapmak. 

• Sistem odalarının iklimlendirme ve enerji kesintisizliği gibi 
konularda sağlıklı çalışması konusunda gerekli çalışmaları yapmak. 

• Kabinlerin yerleşimi konusunda planlama ve araştırma yapmak. 
• F/O güzergahlarını çizmek, güncellemek. 
• Ağ güvenliği, sistem güvenliği, kullanıcı güvenliği, bilgi güvenliği 

konularında çalışmalar yapmak, gerekli tedbirleri almak, gerekli 
sistemlerin kurulması ve işletilmesini sağlamak. 

• Ağ problemlerinin uyarılarını planlamak. 
• Ağ keşif platformlarını araştırmak, kurmak ve işletmek. 
• Kablosuz ağ üzerinden bağlanan tüm cihazlarla ilgili gerekli testleri 

yapmak. 
• Sistem bileşenlerinin verimli çalışması için gerekli işleri yapmak. 
• İstemci ve sistemlerin güvenliği için gerekli tedbirleri sağlamak. 
• Kablosuz kaynaklarının verimli ve adil olarak kullanılmasını 

sağlamak. 
• Kablosuz ağ haritasını yönetmek. 
• Access point cihazlarının kullanım oranlarını incelemek, problemli 

durumları tespit etmek, gerekli müdahaleleri yapmak. 
• Access point cihazlarının yerleşim planlamasını yapmak. 
• Kablosuz ağ ile ilgili belgelendirme, web sayfası, broşür, vb. 

ihtiyaçları karşılamak. 
• Sunucu tabanlı sistemleri kurmak; verimli ve güvenli şekilde 

işletmek. 
• Sunucu tabanlı sistemlerin güvenliği, güncelleştirmeleri, sistem 

kayıtları incelemesi, performans incelemesi, kaynak kullanımı 
incelemesi vb. bakımlarını sürekli olarak yapmak. 

• Şube müdürlüğü içerisinde kullanılan tüm araçların (yazılımlar, 
sistemler, cihazlar, bağlantılar, lisanslar, vb) envanterinin takibini 
yapmak. 

• Birim içerisinde kullanılan sistemler arasında entegrasyon 
konusunda çalışma yapmak. 

• Sistemler arası ilişki ve yetkilerin şematik olarak gösterimini 
planlamak, problemli ve riskli konuları tespit etmek, gerekli 
düzenlemeleri yapmak. 

• Veri merkezi bileşenlerine hakim olmak, düzenli kalmasını 
sağlamak, problem durumunda müdahale etmek. 

• Sistem kayıtlarının sağlıklı olarak tutulması, analiz edilmesi, 
işlenmesi için gerekli altyapıyı kurmak. 
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• Uzak yerleşkelerle olan bağlantıları planlamak, yönetmek, kaliteli 

hizmet sağlamak. 
• ULAKBİM ve İnternet bağlantılarını yönetmek. 
• Birimlerin ağ bağlantısı konusunda yedekleme planlarını 

oluşturmak. 
• Ağ ve internet kaynaklarının adil ve verimli kullanılması için gerekli 

teknik ve idari çalışmaları yapmak. 
• Ağ güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli güncel tedbirleri 

almak. 
• Yeni altyapı kurulması durumunda ilgili Daire Başkanlıkları ile 

koordineli çalışma yapmak. 
• Ağ cihazlarının yazılım güncellemesi, parola yönetimi konularını 

yönetmek. 
• Ağ altyapısı hizmeti sağlayıcı firma ile ortak işleri yürütmek. 
• Yedekleme ve felaket senaryolarını düzenlemek, güncellemek, 

işletmek. 
• Gerekli satın alma araştırmaları ve şartname hazırlama süreçlerini 

yürütmek. 
• Kurumda bilişim kaynakları kullanımı konusunda "toplam fayda" 

gözeterek gerekli idari ve teknik çalışmaları yapmak. 
• Sorumluluk alanları konusunda yöneticilere; riskler, öneriler, 

kaynak kullanımı, performans, ihtiyaçlar, problemler, vb. 
konularda raporlar sunmak. 

• Sorumluluk alanıyla ilgili yasal mevzuata hâkim olmak. 
• Yetkili amir tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
• BGYS prosedür, protokol ve talimatlarına göre çalışmak.  
• Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin 

yerine getirilmesinden dolayı Network ve Sistem Şube Müdürüne 
ve Daire Başkanına karşı sorumludur.  

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda veya 2914 Sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanun’da belirtilen genel niteliklere sahip 
olmak. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
 
 

Network ve Sistem Personeli 
ONAYLAYAN 

...../...../.......... 
 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanı 
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Görev Adı Personel İşleri Görevlisi 
İlk Amiri Donanım ve İdari Şube Müdürü 
Astları - 
Vekalet Eden Genel İdari Hizmetler Sınıfı Personeli 
Görevin Kısa Tanımı İlgili mevzuat çerçevesinde, Daire Başkanlığı personelinin özlük 

haklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi ile görev, yetki ve 
sorumluluk alanı içerisinde bulunan yazışmaların hazırlanması. 

Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

• Personelin göreve başlama, ayrılma yazışmalarını yapmak. 
• Personele gelen tebliğ yazılarının ve duyuruların ilgili personele 

iletilmesini sağlamak. 
• Personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirme yazışmalarını 

yapmak. 
• Personelin almış olduğu sağlık raporlarını hastalık izin oluruna 

çevirerek AKÜ personel programına girmek, gerekli kesintinin 
yapılması için tahakkuk işlerine vermek, kadrosu başka birimlerde 
olanların birimleriyle yazışma işlemlerini yapmak. 

• Personel işleri ile ilgili Daire Başkanlığına gelen ve giden tüm 
yazışmaların takibini yapmak, cevaplarının zamanında yazılmasını 
sağlamak.  

• Daire Başkanlığının personel ihtiyacı, alımı, kadro talepleri ve ilgili 
yazışmalarını hazırlamak. 

• Personelin doğum öncesi ve sonrası ile doğum yardımı, evlenme 
izni, ölüm izni vb. özlük haklarını takip etmek. 

• Personel özlük dosyalarını oluşturmak.  
• Akademik personelin görev süresi uzatımı yazışmalarını takip 

etmek. 
• Akademik ve idari personelle ilgili birim adına yapılacak anket 

çalışmalarını yürütmek ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak. 
• Personelin disiplin işlerine ait yazışmaları yürütmek. 
• Personelin görev atama ve görev değişiklik yazılarını hazırlamak. 
• Personelin yıllık, mazeret, hastalık izinlerinin takibini yapmak ve 

AKÜ personel programına girmek. 
• Personelin yurtdışı izin istekleri ile ilgili yazışmaları yapmak. 
• Sürekli işçi kadrosuna tabi personelin puantaj, mesai takip vb. 

formlarını düzenlemek, yazışmalarını yapmak. 
• Yapılan iş ve işlemlere ilişkin kanun, mevzuat ve yönetmelik 

değişikliklerini sürekli takip etmek. 
• Personel ve yazı işleri ile ilgili Daire Başkanlığı tarafından verilecek 

olan diğer görevleri yapmak. 
• BGYS prosedür, protokol ve talimatlarına göre çalışmak. 
• Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin 

yerine getirilmesinden dolayı Donanım ve İdari Şube Müdürüne ve 
Daire Başkanına karşı sorumludur. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere 
sahip olmak. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
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Personel İşleri Görevlisi 
ONAYLAYAN 

...../...../.......... 
 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanı 
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Görev Adı Santral Memuru 
İlk Amiri Donanım ve İdari Şube Müdürü 
Astları  
Vekalet Eden Santral Memuru 
Görevin Kısa Tanımı Üniversite içi ve dışı telefon trafiğini etkin şekilde sağlamak. 
Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

• Telefonları cevaplandırarak ilgili kişi veya departmanlara 
bağlamak. 

• Bilgisi dahilindeki konularda arayanlara bilgi vermek. 
• Üniversite içi iç hatları ve şehir içi hatları talep eden personele 

veya öğretim elemanlarına bağlamak. 
• Kurum dışından arayanlara durumu yakışır şekilde cevap vermek. 
• Gizliliğe riayet etmek.  
• Telefon hatlarının çalışır durumda olup olmadığını kontrol ederek 

arıza ve aksaklıkları ilgililere bildirmek. 
• Yetkili amirin verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 
• BGYS prosedür, protokol ve talimatlarına göre çalışmak. 
• Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin 

yerine getirilmesinden dolayı Donanım ve İdari Şube Müdürüne ve 
Daire Başkanına karşı sorumludur. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere 
sahip olmak. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
 
 

Santral Memuru 
ONAYLAYAN 

...../...../.......... 
 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanı 
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Görev Adı Siber Olay Müdahale Ekibi Personeli 
İlk Amiri Network ve Sistem Şube Müdürü 
Astları - 
Vekalet Eden Siber Olay Müdahale Personeli 
Görevin Kısa Tanımı Siber Olaylara Müdahale  

Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

• Siber saldırılar ve uygulanacak önlemler konusunda bilgi sahibi 
olmak. 

• Güvenlik duvarı yönetimini detaylı şekilde öğrenmek. 
• Kabinlerin yerleşimi konusunda planlama ve araştırma yapmak. 
• Ağ güvenliği, sistem güvenliği, kullanıcı güvenliği, bilgi güvenliği 

konularında çalışmalar yapmak, gerekli tedbirlerin alınmasını 
sağlamak, gerekli sistemlerin kurulması ve işletilmesi için 
tavsiyelerde bulunmak. 

• Ağ problemlerinin uyarılarını planlamak. 
• Ağ keşif platformlarını araştırmak. 
• Kablosuz ağ üzerinden bağlanan tüm cihazlarla ilgili gerekli testleri 

yapmak. 
• Sistem bileşenlerinin sağlıklı, verimli çalışması için araştırmalar 

yapmak. 
• İstemcilerin ve sistemlerin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması 

için tavsiyede bulunmak. 
• Kablosuz kaynaklarının verimli ve adil olarak kullanılması için 

araştırma yapmak. 
• Access point cihazlarının yerleşim planlamasını yapmak, kullanım 

oranlarını incelemek, problemli durumları tespit etmek, 
• Sunucu tabanlı sistemleri araştırmak, verimli, sağlıklı ve güvenli 

şekilde işletilmesini sağlamak. 
• Sunucu tabanlı sistemlerin güvenliği, güncelleştirmeleri, sistem 

kayıtları incelemesi, performans incelemesi, kaynak kullanımı 
incelemesi yapmak. 

• Birim içerisinde kullanılan sistemler arasında entegrasyon 
konusunda çalışma yapmak. 

• Sistemler arası ilişkilerin ve yetkilerin şematik olarak gösterimini 
planlamak, problemli ve riskli konuları tespit etmek. 

• Veri merkezi bileşenlerine hâkim olmak. 
• Sistem kayıtlarının sağlıklı olarak tutulması, analiz edilmesi, 

işlenmesi için gerekli altyapının kurulmasını sağlamak. 
• Uzak yerleşkelerle olan bağlantıları planlamak, yönetmek, kaliteli 

hizmet sağlamak. 
• ULAKBİM ve İnternet bağlantılarını yönetmek. 
• Birimlerin ağ bağlantısı konusunda yedekleme planlarını 

oluşturmak. 
• Ağ ve internet kaynaklarının adil ve verimli kullanılması için gerekli 

teknik ve idari çalışmaları yapmak. 
• Ağ güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli güncel tedbirlerin 

alınmasını sağlamak. 
• Ağ cihazlarının yazılım güncellemesi, parola yönetimi konularını 

yönetmek. 
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• Yedekleme ve felaket senaryolarını düzenlemek, güncellemek,  
• Gerekli satın alma araştırmaları ve şartname hazırlama süreçlerini 

yürütmek. 
• Kurumda bilişim kaynakları kullanımı konusunda "toplam fayda" 

gözeterek gerekli idari ve teknik çalışmaları yapmak. 
• Sorumluluk alanları konusunda yöneticilere; riskler, öneriler, 

kaynak kullanımı, performans, ihtiyaçlar, problemler, vb. 
konularda raporlar sunmak. 

• Sorumluluk alanıyla ilgili yasal mevzuata hâkim olmak. 
• Yetkili amir tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
• BGYS prosedür, protokol ve talimatlarına göre çalışmak.  
• Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin 

yerine getirilmesinden dolayı Network ve Sistem Şube Müdürüne 
ve Daire Başkanına karşı sorumludur. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda veya 2914 sayılı 
Yükseköğretim Personeli Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere 
sahip olmak. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
 
 

Siber Olay Müdahale Personeli 
ONAYLAYAN 

...../...../.......... 
 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanı 
 

 

  



 

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI 

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi : 
Revizyon Tarihi : 
Revizyon No :  

 
Görev Adı Teknik Servis Personeli 
İlk Amiri Donanım ve İdari Şube Müdürü 
Astları - 
Vekalet Eden Teknik Servis Personeli 
Görevin Kısa Tanımı Üniversitemize ait yazıcı, çok fonksiyonlu yazıcı, tarayıcı, masaüstü 

bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tümleşik bilgisayar ve tablet bilgisayar gibi 
demirbaş malzemelerin imkân dahilinde tamir, bakım ve onarımlarını 
yaparak kullanıma hazır hale getirmek. 

Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

• Üniversitemiz demirbaşlarına kayıtlı bilgisayar ve çevre aygıtları ile 
iletişimi konusunda yaşadığı yazılım ve donanımsal teknik arızalara 
müdahale etmek.                                                                                    

• Bilgisayar kurulumu, sürücü tanıtma, güncelleme, virüs koruma 
teknik destek sunmak, sahip olunan imkanlar çerçevesinde bakım 
ve onarım işlerinin yapmak ve takip etmek. 

• Yeni alınan çok fonksiyonlu yazıcı, tarayıcı, masaüstü bilgisayar, 
dizüstü bilgisayar, tümleşik bilgisayar ve tablet bilgisayarların 
kontrollerini yapmak ve Muayene Kabul Komisyonlarında ilgili 
malzemenin teknik şartnameye uygunluğunu kontrol edip 
imzalamak. 

• Üniversite personelinin kullandığı masaüstü bilgisayar, dizüstü 
bilgisayar, tümleşik bilgisayar ve tablet bilgisayar gibi demirbaş 
malzemelerinin geri teslimi sırasında ilgili birimin isteği üzerine 
cihazların tüm kontrolleri yaparak Muayene   Raporu hazırlamak. 

• İmkânlar dahilinde veri kurtarma işlemini yapmak. 
• Uzak masaüstü yöntemiyle akademik ve idari personelin 

bilgisayarlarındaki donanımla ilgili olmayan sorunları çözmek. 
• Garantisi devam eden bilgisayarları yetkili servise gönderip süreci 

takip etmek. 
• Garantisi devam etmeyen ve tarafımızca tamiri mümkün olmayan 

cihazların yetkili servise gönderimini sağlayıp takibini yapmak ve 
tamir maliyeti ve durumu hakkında bilgiyi cihaz sahibine iletmek. 

• İşletim sistemi ve ek programların kurulumunda envanterde 
bulunan Iisanslı programları kullanmak. 

• Sorumlu olduğu birime gelen bilgisayar ve çevre birimlerinin tamir 
ve bakımında imkânlar dahilinde birimde bulunan malzemelerden 
kullanmak ve kullanılan malzemeler için tutanak tutmak. 

• Sorumlu olduğu odadaki malzeme stoklarını tutmak. 
• Üniversitemiz akademik birimlerindeki laboratuvarlarda bulunan 

bilgisayarların kurulumunu ve ek program yükleme işlemini 
yapmak. 

• Antivirüs yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak ve kurulumunu 
yapmak. 

• Zararlı yazılımlar hakkında bilgi sahibi olmak. 
• İşletim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, kurulum ve hatalarını 

düzeltmek. 
• Remote desktop, VNC teknolojilerini bilmek ve uygulamak. 
• Data Recovery hakkında bilgi sahibi olmak, ilgili yazılımları kurmak 

ve yönetmek. 
• URV anti-virüs yazılımının kullanımı hususunda destek vermek. 
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• Son çıkan virüs ve zararlı yazılımlar konusunda çalışma yapıp daire 

başkanlığını uyarmak ve duyuru yapılmasını sağlamak. 
• Ofis yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak ve ilgili soruları 

cevaplamak. 
• Yetkili amirin vereceği diğer görevleri yapmak. 
• BGYS prosedür, protokol ve talimatlarına göre çalışmak. 
• Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin 

yerine getirilmesinden dolayı Donanım ve İdari Şube Müdürüne ve 
Daire Başkanına karşı sorumludur. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere 
sahip olmak. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
 
 

Teknik Servis Personeli 
ONAYLAYAN 

...../...../.......... 
 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanı 
 

 

  



 

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI 

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi : 
Revizyon Tarihi : 
Revizyon No :  

 
Görev Adı Telekomünikasyon Personeli 
İlk Amiri Donanım ve İdari Şube Müdürü 
Astları - 
Vekalet Eden Network Destek Personeli 
Görevin Kısa Tanımı Üniversite telekomünikasyon işleyişinin sorunsuz yürütülmesini 

sağlamak. 
Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

• Ip ve Analog telefon, santral arızalarına müdahale edilmesi, 
meydana gelen arızaların tekrarlanmaması için gerekli çözümlerin 
belirlenerek yetkililer ile paylaşılması. 

•  Üniversitenin telefonun ağının sistem üzerinde kontrol edilmesi. 
Yeni telefon takılacak olan yerlere gerekli alt yapının hazırlanması. 

• Telefonların yönlendirme özelliğinin ve şehir dışı arama özelliğinin 
açılması kapanması, santral anonslarının kullanıcı taleplerine göre 
yeniden düzenlenmesi. 

• Santral sistemlerinin ve iletişim hizmetinin 7/24 kesintisiz 
çalışmasını sağlamak. 

• PRI sistemini yönetmek sisteme yeni DID kimliği tanıtmak ve/veya 
çıkarmak. 

• SIP protokolüne hâkim olmak ve yönetmek. 
• Yetkili amirin vereceği diğer görevleri yerine getirmek. 
• BGYS prosedür, protokol ve talimatlarına göre çalışmak. 
• Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin 

yerine getirilmesinden dolayı Donanım ve İdari Şube Müdürüne ve 
Daire Başkanına karşı sorumludur. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda veya 2914 sayılı 
Yükseköğretim Personeli Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere 
sahip olmak. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
 
 

Telekomünikasyon Personeli 
ONAYLAYAN 

...../...../.......... 
 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanı 
 

  



 

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI 

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi : 
Revizyon Tarihi : 
Revizyon No :  

 
Görev Adı Yazılım ve Web Tasarım Personeli 
İlk Amiri Yazılım Şube Müdürü 
Astları - 
Vekalet Eden Yazılım ve Web Tasarım Personeli 
Görevin Kısa Tanımı Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinden gelen web tasarım 

taleplerini değerlendirip yerine getirmek. 
Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

• Üniversite web sitesini tasarlamak, kodlamak, yayına almak, 
güncellemek. 

• Üniversitede ihtiyaç duyulan konularda web siteleri tasarlamak, 
kodlamak, yayına almak, güncellemek. 

• Üniversite genel ihtiyaçları doğrultusunda web tabanlı yazılımlar 
geliştirmek. 

• Üniversite bünyesinde kullanılan birim tarafından geliştirilen genel 
yazılımlar konusunda teknik destek vermek. 

• Yazılım teknolojisindeki gelişmeleri izlemek, yeni teknolojilerin 
Üniversite ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesindeki çalışmalara 
uygulanabilirliğini araştırmak, kullanımı için önerilerde bulunmak. 

• Teminine karar verilen yazılım ihtiyaçları için teknik şartname 
hazırlamak. 

• Yetkili amirin vereceği diğer görevleri yerine getirmek. 
• BGYS prosedür, protokol ve talimatlarına göre çalışmak. 
• Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin 

yerine getirilmesinden dolayı Yazılım Şube Müdürüne ve Daire 
Başkanına karşı sorumludur. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda veya 2914 sayılı 
Yükseköğretim Personeli Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere 
sahip olmak. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
 
 

Yazılım ve Web Tasarım Personeli 
ONAYLAYAN 

...../...../.......... 
 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanı 
 

 

  



 

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI 

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi : 
Revizyon Tarihi : 
Revizyon No :  

 
Görev Adı Yönetici Sekreteri 
İlk Amiri Donanım ve İdari Şube Müdürü 
Astları - 
Vekalet Eden Genel İdari Hizmetler Sınıfı Personeli 
Görevin Kısa Tanımı Daire Başkanlığının sekreterlik hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde 

yerine getirilmek. 
Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

• Daire Başkanlığının sekreterlik hizmetlerini (telefon aktarma, not 
alma, randevu ayarlama, faks çekme vb.) yapmak.  

• Daire Başkanının telefon görüşmelerini ve randevularını 
düzenleyerek günlük iş takibini yapmak.  

• İş akışındaki günlük acil yazılara ilişkin Daire Başkanını 
bilgilendirmek.  

• Daire Başkanlığının günlük yazışmalarını yapmak, takip etmek, 
işlemi bittikten sonra dosyalamak.  

• Gerektiğinde çeşitli evrak ve dokümanları hazırlamak.  
• Daire Başkanlığına gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak ve 

amirlerin talimatları doğrultusunda ilgililere iletmek.  
• Yapılacak toplantıları personele duyurmak.  
• Üniversite genelinde yapılan önemli toplantıların gün ve saatini 

Daire Başkanına hatırlatmak.  
• Daire Başkanlığının toplantı bilgilerini ilgililere duyurmak ve alınan 

kararları imzalatmak, ilgili kişi ve birimlere göndermek.  
• Çeşitli duyuruları ilgili birimlere bildirmek.  
• Daire Başkanlığı ve Daire Başkanına ait özel ve kurumsal dosyaları 

tutmak, arşivlemek ve muhafaza etmek.  
• Daire Başkanlığına gelen misafirleri, görüşme taleplerine göre, 

gerekirse diğer ilgililere yönlendirerek Daire Başkanının zamanını 
iyi kullanmasına yardımcı olmak.  

• Telefon görüşmelerinde ya da ziyaretlerde karşı tarafa gereksiz 
bilgilerin verilmesinden kaçınmak, gizliliğe dikkat etmek.  

• Daire Başkanına ait makam odasının temizliğini takip etmek ve 
teknik problemlerini ilgililere iletmek.  

• Üniversite içerisinde ve şehirde uygulanan protokol listelerini ve 
telefon rehberlerini takip ederek, sürekli güncel kalmalarını 
sağlamak.  

• Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek, ocak, ısıtıcı, 
çay makinesi gibi cihazları kontrol etmek; her gün ortamı terk 
ederken, bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, 
kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasına dikkat etmek.  

• Görevleriyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları korumak, 
saklamak.  

• Kendisine verilen görevleri zamanında, eksiksiz, işgücü, zaman ve 
malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek.  

• Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve 
demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli 
tedbirleri almak.  

• Sorumluluğundaki mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin 
yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.  

• Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili verdiği diğer işleri yapmak.  



 

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI 

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi : 
Revizyon Tarihi : 
Revizyon No :  

 
• BGYS prosedür, protokol ve talimatlarına göre çalışmak. 
• Yönetici Sekreteri, yaptığı iş/işlemlerden dolayı Donanım ve İdari 

Şube Müdürüne ve Daire Başkanına karşı sorumludur 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere 
sahip olmak. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
 
 

Yönetici Sekreteri 
ONAYLAYAN 

...../...../.......... 
 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanı 
 

 

  



 

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI 

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi : 
Revizyon Tarihi : 
Revizyon No :  

 
Görev Adı Taşınır Kontrol Yetkilisi 
İlk Amiri Gerçekleştirme Görevlisi 
Astları Taşınır Kayıt Yetkilisi 
Vekalet Eden - 
Görevin Kısa Tanımı 657 ve 5018 sayılı Kanunlar çerçevesinde satın alma, hibe ve bağış 

yöntemi ile edinilen taşınırların girişlerini yapmak, ambar kayıtlarını 
tutmak ve yılsonu sayım ve muhasebe işlemlerini yapmak. 

Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

• Taşınır Mal Yönetim Hesabını hazırlamak ve ilgililere sunmak.  
• Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri 

tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını 
sağlamak.  

• Ambar sayımını ve stok kontrolünü yaptırmak. 
• Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol 

etmek, sayımlarını yaptırmak.  
• Yönetim hesabını hazırlatmak ve harcama yetkilisine sunmak.  
• Ayrılış yapan personelin üzerinde bulunan zimmetli malların 

iadesini sağlamak. 
• Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin 

yerine getirilmesinden dolayı Harcama Yetkilisi / Daire Başkanına 
karşı sorumludur. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda veya 2914 Sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanun’da belirtilen genel niteliklere sahip 
olmak. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
 
 

Taşınır Kontrol Yetkilisi 
ONAYLAYAN 

...../...../.......... 
 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanı 
 

  



 

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI 

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi : 
Revizyon Tarihi : 
Revizyon No :  

 
Görev Adı Taşınır Kayıt Yetkilisi 
İlk Amiri Taşınır Kontrol Yetkilisi 
Astları - 
Vekalet Eden - 
Görevin Kısa Tanımı 657 ve 5018 sayılı Kanunlar çerçevesinde satın alma, hibe ve bağış 

yöntemi ile edinilen taşınırların girişlerini yapmak, ambar kayıtlarını 
tutmak ve yılsonu sayım ve muhasebe işlemlerini yapmak. 

Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

• Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak ve bunlara ilişkin 
belge ve cetvelleri düzenlemek.  

• Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve 
harcama yetkilisine sunulmak üzere taşınır kontrol yetkilisine 
teslim etmek.  

• Taşınır mal yönetim hesap cetvellerini düzenlemek, 
• Taşınırların girişlerini yapmak, ambar kayıtlarını tutmak ve yıl sonu 

muhasebe işlemlerini yapmak. 
• Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları 

ilgililere teslim etmek. 
• Yıl sonu sayım cetvelini hazırlamak. 
• KBS bilgi girişlerini zamanında yapmak.  
• Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin 

yerine getirilmesinden dolayı Harcama Yetkilisi/Daire Başkanına 
karşı sorumludur. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere 
sahip olmak. 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
 
 
 

Taşınır Kayıt Yetkilisi 
ONAYLAYAN 

...../...../.......... 
 
 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanı 
 

 

  



 

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIMI 

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi : 
Revizyon Tarihi : 
Revizyon No :  

 
Görev Adı Yardımcı Hizmetler Personeli 
İlk Amiri Donanım ve İdari Şube Müdürü 
Astları - 
Vekalet Eden Yardımcı Hizmetler Personeli 
Görevin Kısa Tanımı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın temizlik ve ikram işlerini ilgili çalışma 

talimatına uygun olarak  yürütmek görev kapsamındadır. 
Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

• Büro alanlarında yerleri süpürmek, silmek ve diğer temizlik işlerini 
yapmak. 

• Görev alanındaki tuvalet, lavabo vb. temizliğini yapmak. 
• Eksilen temizlik malzemelerinin takviyesini yapmak. 
• Evrak ve dosyaları ilgili yerlere emniyetli şekilde götürmek, 

getirmek. 
• Görev alanındaki çöpleri toplamak, çöp kovalarını boşaltmak. 
• Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak. 
• Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin 

yerine getirilmesinden dolayı Donanım ve İdari Şube Müdürüne ve 
Daire Başkanına karşı sorumludur. 

Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre atanmış olmak (yeterli 
personel olmadığı durumda sözleşmeli / geçici personel 
çalıştırılabilir) 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 
 
 

Yardımcı Hizmetler Personeli 
ONAYLAYAN 

...../...../.......... 
 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanı 
 

 


