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Kurumu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

 Birimi 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

 

Görev Birimi 
Yazılım Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

 

Görev Adı Şube Müdürü 

 

Vekalet Edecek 

Kişi 

 

Görevlendirilen personel 

Görev Amacı 

Üniversitemiz akademik ve idari birimler ile öğrencilerin ihtiyaç duyacağı bilişim 

hizmetleri ve servislerinin karşılanmasında, mevcut ve doğacak ihtiyaçlara sorunsuz 

cevap veren, sürekliliği olan yazılımsal ve donanımsal çözümleri temin etmek 

İlgili Mevzuat 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu  

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu  

İlgili Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve diğer mevzuat 

Bu İş İçin Gerekli 

Bilgi-Beceri ve 

Yetenekler 

Analitik düşünebilme, Analiz yapabilme, Değişim ve gelişime açık olma, Düzenli 

ve disiplinli çalışma, Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı, Ekip liderliği vasfı, 

Empati kurabilme, Hızlı düşünme ve karar verebilme, Hoşgörülü olma, İkna 

kabiliyeti, Koordinasyon yapabilme, Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık, Liderlik 

vasfı, Muhakeme yapabilme, Müzakere edebilme, Planlama ve organizasyon 

yapabilme, Sabırlı olma, Sistemli düşünme gücüne sahip olma, 

Sorumluluk alabilme, Sorun çözebilme, temsil kabiliyeti, Üst ve astlarla diyalog, 

Yönetici vasfı, Zaman Yönetimi.  

İç Kontrol 

Standardı 

Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler 

 

İç Kontrol Genel 

Şartı 

KOS 2.3. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve 

sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele 

bildirilmelidir. 

Temel İş ve 

Sorumluluklar 

1. Rektörlük ve bağlı birimlerin ile Başkanlık iş ve işlemlerinin bilgi 

teknolojileri kullanılarak, zamandan, insan gücünden, üretim 

maliyetlerinden tasarruf ederek daha kaliteli hizmetlerin üretilebilmesi 

amacıyla otomasyon ve programlara destek sağlamak, 

2. Uygulama yazılımları için mevcut durum analizi yapmak, uygulama 

yazılımı gereksinimlerini belirlemek, ilave yazılımlar ve mevcut yazılımlar 

üzerinde güncellemeler yapmak, 

3. İşletim sistemi, sistem yönetimi, güvenlik ve sair konularda sistem 

yazılımları için mevcut durum analizi yapmak, mevcut ve gelecekteki sistem 

yazılımı gereksinimlerini belirlemek ve çıkabilecek sorunları çözmek, 

4. Kullanıma alınan yazılımların mevcut durumu ile hedeflenen durum ve fark 

analizi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve mevcut sistem ile hedeflenen 

sistem arasındaki entegrasyon yapısını belirlemek ve raporlamak, 

5. Geliştirilmesine, güncelleştirilmesine karar verilen uygulama yazılımları ile 

ilgili olarak çözüm yaklaşımı konusunda alternatifler sunmak, 
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6. Projelerde, yazılım geliştirme, bilgi ve veri güvenliği standartlarını tespit 

etmek. Çözümleme çalışmalarını yapmak, uygulama modeli ve veri tabanı 

tasarımı oluşturmak, Projelere ilişkin kullanım dokümanlarını hazırlamak, 

kullanımda karşılaşılan sorunların çözüm çalışmalarını yapmak / yaptırmak, 

7. Üniversite içi bilgi akışını ve çalışmakta olan projelerin işleyişini izlemek, 

sorunları saptamak ve yapılması gereken düzenlemeleri üstlerine önermek. 

Projede fiilen görev alması söz konusu olan personele gerekli eğitim, belge 

ve bilgileri vermek, 

8. İnternet trafiğini izlemek ve kontrolünü yapmak, 

9. Üniversitemiz birimleri arası ip telefon bağlantısı kurmak ve çalıştırmak 

Üniversitemiz ip telefon sistemleri ve iletişim konularında her türlü iletişim 

standartlarını geliştirmek, kullanıcılara uygulama talimatları göndermek ve 

uygulanmasını temin etmek 

KABUL EDEN 

 

Bu dokümanda açıklanan Temel İş ve Sorumluluklarımı okudum. Temel İş ve Sorumluluklarımı belirtilen 

kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.  
 

Adı - Soyadı:  

Unvanı:  

İmza: 

ONAYLAYAN 

 

Daire Başkanı 

 

 

 


