
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

İDARİ BİRİMLERE AİT GÖREV TANIMI 

BİRİMİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

İŞ UNVANI BİLGİ İŞLEM BİRİMİ/BİLGİSAYAR LABORATUVAR SORUMLUSU 

BAĞLI OLDUĞU MAKAM FAKÜLTE SEKRETERİ 

EMİR ALDIĞI MAKAM FAKÜLTE SEKRETERİ 

TEMEL GÖREVLERİ Bilgisayar laboratuvarlarının ihtiyaçları, kontrollü, işleyişi ve 

koordinasyonunu sağlamak. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 

 

1- Zamanı iyi kullanmak ve verimliliği artırmak amacıyla, derslerden önce ve sonra bütün bilgisayar ve projeksiyonları 

kontrol etmek. 

2- Bilgisayarların temiz tutulmasını sağlamak, silinen programları ilgili birimlerden de yardım alarak zamanında 

yüklemek, ders başlamadan bütün ekipmanı hazır halde tutmak. 

3- Laboratuvarların her sabah saat 08.00’de açılmasını sağlamak. 

4- Kontrol odasında bulunarak, öğrencilerin iki laboratuvar arasından geçişini engellemek. 

5- Dersler tamamlandıktan sonra bütün bilgisayarlar, projeksiyon cihazları, elektrikler ve kapıların kontrol edilerek 

kapatılmasını sağlamak. 

6- Projeksiyon cihazlarını aşırı ısınmaya karşı korumak için, elektrikten fişleri çekilmeden beklemeye ayrılmasını 

sağlamak. 

7- Ders programları hazırlanırken ilgililere yardımcı olmak, bakım ve temizlik için yeterli zamanın ayrılmasını 

sağlamak. 

8- Laboratuvarların serbest çalışma saatlerini düzenlemek. 

9- Laboratuvarlara kapasitelerinin üzerinde öğrenci alınmasını önlemek, ,ilgilileri bu konuda uyarmak. 

10- Öğrencilerin laboratuvarları verimli kullanabilmelerini sağlamak. 

11- Fakülte varlıklarının ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak. 

12- Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek. 

13- Laboratuvarları ilgisiz kişilerin kullanmasını engellemek. 

14- Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek. 

15- Hassas ve çok riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek. 

16- Laboratuvarların ihtiyaçlarını planlayarak, zamanında karşılanmasının sağlamak. 

17- Fakülte Sekreteri ve Bilgi İşlem Koordinatörünün vereceği diğer işleri yapmaktır. 

 

İŞ ÇIKTISI Yetki ve sorumlulukları içerinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin 

dekana sunulmaya hazır, kontrol edilmiş her türlü yazı, belge, 

form, liste, çizelge, talep formu. 

BİLGİ KAYNAKLARI İşin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler: 

Kanunlar, resmi yazılar, yönetmelik ve tamimler. 

Yazılı ve sözlü talimatlar, 

Havale edilen işlemler, teknik ve donanım malzemesi.  

Bilgilerin temin edileceği yerler: 

Koordinatör, Fakülte Sekreteri, bölüm Öğretim elemanları, 

Enformatik Bölümü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. 

Bilginin şekli: 

Kanun, yönetmelik, genelge, yazı, telefon, e-mail, yüz yüze 

İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN 

BİRİMLER 

Bilgi İşlem Koordinatörü, Fakülte Sekreteri, bölüm Öğretim 

elemanları, Enformatik Bölümü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. 

İLETİŞİM ŞEKLİ Yazı, telefon, internet, yüz yüze 

ÇALIŞMA ORTAMI Bilgisayar Laboratuvar Kontrol Odası. 

 

             

        

                  Bilgisayar Laboratuvar Sorumlusu                                       Dekan 

 

  


