
 

                                                   T.C. 
                 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ  
                       BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 
                                 GÖREV TANIMI FORMU 

Birim/Altbirim Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
Görev Adı Daire Başkanı 
Üst Yöneticiler Genel Sekreter-Rektör Yardımcısı-Rektör 
Astları Şube Müdürü - Başkanlık Personeli 
Görev Devri İzinli veya görevli olduğu durumlarda yerine Şube Müdürü vekalet eder. 

Görevin Tanımı 
          Bilgi İşlem Daire Başkanı yetki çerçevesinde sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare eder. 
Üniversitenin amaç ve hedefleri doğrultusunda bilgi işlem hizmetlerinin ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli bir 
şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları denetlemek. 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığını temsil etmek, 
- Birimin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak, 
- Başkanlığın Üniversitenin diğer birimleriyle işbirliği ve koordinasyon ile çalışmasını sağlamak, 
- Üniversitenin Bilişim Teknolojileri harcamalarında, harcama yetkilisi görevini yürütmek, 
- Üniversitenin Bilişim Teknolojileri ile ilgili bütçeyi hazırlamak, 
- Başkanlığa ait her türlü idari yazışmaları yapmak, gelen giden evrak kayıtlarının tutulmasını sağlamak, 

dosyalama işlemlerini takip etmek, 
- Başkanlığın faaliyetlerine ilişkin yönetmelik ve yönergeler hazırlamak, 
- Görev alanına giren konularda gerektiğinde üst yönetimi bilgilendirmek, görüş ve öneriler sunmak, 
- Bilişim teknolojilerini yakından takip ederek Üniversitemiz bilişim alt yapısını çağın gereklerine uygun hale 

getirmek, 
- Başkanlığın yıllık performans programını ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlamak, 
- Görev verilen komisyonlarda faaliyetlerde bulunmak, 
- Mevzuat dâhilinde Üniversite amaç ve hedeflerine uygun birim stratejik planlarını hazırlamak ve 

uygulamak, 
- Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili mevzuatı yakından takip etmek, 
- Üniversitenin tüm internet ağının kaliteli, kesintisiz ve güvenli olarak çalışmasını sağlamak, 
- Üniversite data yedekleme ve loglama sistemlerinin yürütülmesini sağlamak, 
- Üniversite yazılım sistemleri yönetiminin yürütülmesini sağlamak, 
- Üniversite bilişim envanterinde bulunan cihazların her zaman çalışır vaziyette bulunmasını sağlayacak 

politikaları geliştirmek ve uygulamak, 
- Üniversitemizin SOME ekibini kurmak, organizasyonunu sağlamak ve USOM (Ulusal Siber Olaylara 

Müdahale Merkezi ) ile koordineli olarak çalışmasını sağlamak, 
- Rektörlük ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek, 
- Daire Başkanı, görevleri ve yaptığı tüm iş ve işlemlerden dolayı Genel Sekretere ve Rektöre karşı 

sorumludur. 
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