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Hazırlayan:  Onaylayan: 

Kalite Yönetim Ekibi 
   

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi 

burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. 

Adı Soyadı: Tarih /İmza 

 

 

İŞİN KISA TANIMI: 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere 
uygun olarak Müdürlüğümüzde bulunan bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri (yazıcı tarayıcı vs.)  
network sisteminin ve EBYS gibi bakanlık bilgi işlem gerektiren görevleri düzenli kesintisiz bir 
şekilde işleyişinin devam etmesini sağlamak. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

• Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek 

• Birimde yapılan işlerin misyon/vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde 
çalışmaları yürütmek 

• Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin 
dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak. 

• Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek. 
• Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve 

gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

• Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına 
uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

• Birimin ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi 
ve sürekli iyileştirme amacıyla; “Düzeltici Faaliyet” ve “ Önleyici Faaliyet" çalışmaları yapmak. 

• İş sağlığı ve iç güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara 
uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. 

• Yaptığı için kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen için 
kalitesini kontrol etmek. 

• Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
• Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyetlere ve bazı işlemlere yöneticisi tarafından 

verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 
• Müdürlüğümüzde bulunan bilgisayar ve çevre birimlerinin düzenli bir şekilde çalışır halde 

tutulmasını sağlamak. 

• Müdürlüğümüz network ağının ve internet sisteminin çalışanların iç akışını aksatmadan çalışır 
halde tutulmasını sağlamak. 

• Boşalan tonerlerinin dolumun yaptırılmasını sağlamak. 
• 5651 sayılı kanun gereğince internet log kayıtlarını tutmak. 

• Konfigürasyonu eskiyen ve devamlı arıza veren bilgisayar ve çevre birimlerinin değiştirilerek 
modernize edilmesini sağlamak. 

• Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 
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YETKİLERİ: 

• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
• Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak. 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

Şube Müdürü 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

 ---- 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

• 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak. 
• Bilgisayarla ilgili eğitim veren en az iki veya dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun 

olmak 
• Açılan hizmet içi eğitim kurslarına katılmış olmak. 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

• Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
• Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
• Büro ortamında çalışmak. 
• Görevi gereği seyahat etmek. 

 


