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Görev Adı (Unvan Adı) Şef Birimi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

Bağlı Olduğu Unvan Daire Başkanı Alt Birim - 

Temel Görev ve Sorumluluklar 

 

1. Başkanlık ve EBYS web sayfasının yönetimini sağlamak, 

2. E-imza ile ilgili işlemlerde taleplerin üreticiye iletilmesi ve koordinasyonun sağlanması,  

3. EBYS kullanan veya talepte bulunan akademik ve idari birimlerin EBYS birim yönetici tanımlamalarının 

yapılmasını, 

4. Başkanlık personeli EBYS yetki ve tanımlamalarının yapılmasını sağlamak, 

5. Üniversitemizde açılan veya kapanan birimlerin EBYS ye tanımlamak ya da çıkarmak, 

6. Elektronik Belge Yönetim Sistemini kullanan ve kullanacak personele EBYS ve E-İmza kullanımı için 

gereken sistem dosyalarının kurulumu için gerekli desteğin sağlanması, 

7. Elektronik Belge Yönetim Sisteminin anlık olarak yönetimi koordinasyonu ve sistemin istikrarı için rutin 

kontroller ve raporlama, 

8. Elektronik Belge Yönetim Sisteminde doğabilecek sorunların giderilmesini (kullanıcı oluşturma, 

yetkilendirme, şifre işlemleri, gelen, giden ve havaleden kaynaklanan kullanıcı hataları) ve düzeltilmesini 

sağlama, 

9. Elektronik Belge Yönetim Sistemi içerisinde Üniversitemiz için gerekli olabilecek form ihtiyaçlarının 

tespiti ile hazırlanan formların sisteme aktarılması,  

10. EBYS deki zaman damgası kontörlerinin takibi, 

11. Kullanıcılardan gelen sorunların hizmet sağlayıcı firmaya iletilmesi ve bu sorunların çözümü için gerekli 

işlemler, 

12. EBYS kullanacak personel için yardım dokümanlarının temini ve EBYS web sayfasından yayınlanması, 

13. İmza yetkisi olan kullanıcıların E-imza cihazlarının geçerlilik süreleri bitenlerin talep etmeleri durumunda 

yenileme çalışmaları, 

14. Başkanlık SSL ve zaman damgası sertifika taleplerinin ihtiyaçların belirlenmesi ve şartname desteğinin 

sağlanması,  

15. Başkanlık yazılarının hazırlanması, ön kontrolünün sağlanması ve paraf yetkisi kullanması, 

16. Birim yazışma klasörlerini yönetimi, 

17. Başkanlık yıllık faaliyet, iç kontrol ve kalite süreçlerinin raporlarının hazırlanmasına destek vermek, 

18. Tahakkuk biriminin sevk ve yönetimi,  

19. Paydaşlardan gelebilecek şikayetlerle ilgili bilgileri ve saklanması gerekli diğer belgelerin dosyalanmasını 

sağlamak. 

20. Yapılan işlerin, haftalık ve aylık periyodlarda üst yöneticisine rapor olarak sunulması, 

21. Başkanlığın verdiği diğer görevleri yerine getirmek, 

 

Bu Dokümanda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine 

getirmeyi kabul ediyorum. (23/02/2021) 
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