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Kurumu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

 Birimi 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

 

Görev Birimi 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

 

Görev Adı Daire Başkanı 

 

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. Bilgi ve iletişim sistemleri stratejileri oluşturur, bu alandaki teknolojik 

gelişmeleri yakından takip eder, bilişim personelinin güncel bilgileri 

edinmesini sağlar, orta ve uzun vadeli planlar geliştirir, bu planlar 

çerçevesinde proje çalışmalarını yürütür, sonuçlandırır ve izler. 

2. Üniversite bünyesinde bilgi ve iletişim sistemlerinin kurulması, kullanılması 

ve taleplerin karşılanmasına yönelik standartları belirler, bilgi işlem 

hizmetlerinin etkin, verimli, süratli ve koordineli yürütülmesi açısından 

gerekli önlemleri alır, denetim ve düzenlemeleri yapar. 

3. Bilgi ve iletişim sistemlerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için kalite 

ve iyileştirme çalışmaları yapar, sistemlerin ve üzerindeki uygulamaların 

aksama olmadan çalışması için gerekli önlemleri alır,iş planları çerçevesinde 

öncelikleri belirleyerek bakım ve onarım çalışmalarını yapar veya yaptırır. 

4. Donanım, yazılım ve iletişim teknolojisindeki gelişmeleri takip ederek 

Üniversitenin bilgi ve iletişim sistemleri konusundaki her türlü yazılım ve 
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donanım ihtiyaçlarının karşılanması, teknik şartnamelerinin hazırlanması ve 

alımlarının yapılmasını sağlar. 

5. Üniversitenin internet ve intranet ağı üzerinden bilgi akışının düzenli bir 

şekilde yapılmasını sağlar, web sitesini güncelleştirir. 

6. Bilgi ve iletişim sistemleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan konularda, 

Rektörlük ve diğer akademik /idari birimlerine danışmanlık hizmetleri ile 

kullanıcılara eğitim ve destek verir. 

7. Üniversitenin, misyonuna ve vizyonuna uygun olarak görevlerini etkin, 

verimli ve güvenli biçimde yerine getirebilmesini temin etmek amacıyla 

gerekli bilgi ve iletişim sistemlerini tasarlar, geliştirir, yürütür ve teknolojik 

gelişmelere uyumlu şekilde güncelleştirilmesini sağlar. 

8. Üniversitemizin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası 

kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışı ve 

koordinasyonu sağlar, 

9. Üniversite merkez ve taşra teşkilatlarının internet üzerinden bilgi paylaşımı, 

bilgi toplama, yayımlama, e-posta hizmetleri v.b. iş ve işlemleri için gerekli 

çalışmaları yapar ve uygular, 

10. ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) ile ilgili teknik 

çalışmalar yapmak,  

11. ULAKBİM'de Üniversitemizi teknik açıdan temsil etmek 

12. Üniversite yönetimin tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek 

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 

 

Genel Sekreter 

 

 

 


