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Unvanı 
Yusuf ÖZTUNÇ (Grafiker)

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

6. Web sayfası kullanıcı eğitimlerinin verilmesi ve kontrolünün sağlanması,

1. Grafik tasarım ( Bilgi işlem daire başkanlığı bilgisi dâhilinde üniversitemiz fakülteleri birimleri bölümleri meslek yüksekokullarının ihtiyacı olan 

afiş, broşür, dergi, kartvizit, web tasarım vb. materyallerin tasarımı), 

4. Üniversitemiz web sayfasının ( Ana sayfa ) takibi, kontrolü, rektörlüğümüzün ve daire başkanlığımızın bilgisi dâhilinde gerekli değişiklik ve 

yeniliklerin eklenmesi,

5. Web sayfasına yeni kullanıcıların eklenmesi,

9. IP kamera ve sunucularının takip bakım onarımı arıza ve yedekleme işlerinin takibi ve ilgili birime teknik destek olmak,

10. Yeni eposta hesaplarının açılması ve şifre işlemleri,

7. Web sayfasında kullanıcıların yetkilendirilmesi ve yetkilerinin iptali ve şifre işlemleri,

8. Personel takip siteminde personel takibi için kullanıcı tanımlanması ve yetkilendirilmesi,

 

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ  

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

Grafik Tasarım ve Otomasyon Birimi Personeli Görev 

Tanımı

GÖREV ve 

SORUMLULUKLAR

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.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Meslek liselerinin bilgisayar, bilişim, elektrik, elektronik, yazılım alanında bir branşından mezun olmak, Bilgisayar teknolojileri, bilgisayar yazılımı 

ve donanımı alanında teknik bilgi, beceri ve yeterliliğe sahip olmak. 

Üniversitemiz internet sayfasının içerik yönetimi, (e-posta, personel bilgi sistemi, personel takip sistemi, web sayfası vb. ) otomasyon 

sistemlerinin yönetimi, yapılandırılması, kullanıcı eğitimi ve desteği.

2. Üniversitemiz web sayfasının tasarımı, geliştirilmesi, güncellenmesi ve iyileştirilmesi ( Ana sayfa, fakülte, meslek yüksekokulu, birim, bölümler 

de dâhil ),

3. Web sayfasının CSS ve HTML alt yapısının oluşturulması, kodlaması, güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi,

Grafik Tasarım ve Otomasyon Hizmetleri

GÖREV ALANI

11. Daire Başkanının ve şube müdürünün vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak, görevlerinin yerine getirilmesinde Daire Başkanına karşı 

sorumludur.

Daire Başkanlığına karşı sorumludur.

 124 sayılı Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK

 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

Not: Bu Formun ıslak imzalı bir nüshası Kalite Yönetim Birimine gönderilecektir.

İmza :

ONAYLAYAN

Unvanı                   

Adı Soyadı :
Dr.Öğr.Üyesi Mücahid GÜNAY (Daire Başkanı)

Bu formda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. …./…./2021

 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 

YASAL 

DAYANAK

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

İmza :


