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GÖREVĠN ADI             : Memur  

GÖREVĠN KAPSAMI : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı  

GÖREVĠN KISA TANIMI 

       Bingöl Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; bulunmuş 

olduğu birimde gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak mevzuata 

uygun olarak büro işlemlerini yürütür. 

1. GÖREVĠ VE SORUMLUKLULAR 

1.1 Gelen evraklar, gelen evrak memuru tarafından kayda alındıktan sonra  incelenmek üzere daire 

başkanına yönlendirmek  

1.2 Başkanlık incelemesinden gelen evrakların Daire Başkanlığı Yazı İşleri tarafından ilgili birim ya 

da personele zimmet ile dağıtımı yapmak  

1.3 Sözleşmeye bağlanan işlerin yer tesliminden itibaren bütün yazışmaları, süre uzatım kararı, ilave 

artış, geçici ve kesin kabul işlemleri, kesin hesap işlemleri, teminat iadeleri yazışmaları, keşif, 

yapılacak işler listeleri, hak ediş, gelen ve giden evrak kaydından geçen bütün evrakların server 

ortamında arşivlenmesi, çeşitli kurumlar arasında yapılan yazışmaların takibi, komisyon 

yazışmalarının yapılması, özetle Başkanlık bünyesinde yapılan bütün yazışmaların hazırlandığı ve 

işleme konduğu idari büro hizmetleri yapmak.  

1.4  Tahakkuk ve gelir işlemlerini yürütmek,    

1.5 Doğrudan Temin işlemlerini yürütmek, 

1.6 İç kontrol faaliyetleri için gerekli işlemleri yapmak. 

1.7 Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak. 

1.8 Kendisine verilen görevleri diğer şube personeliyle işbirliği içinde yürütmek. 

1.9 Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak. 

2. YETKĠLERĠ 

3. EN YAKIN YÖNETĠCĠSĠ 

Şube Müdürü 

5. ALTINDAKĠ BAĞLI Ġġ UNVANLARI 

6. BU ĠġTE ÇALIġANDA ARANAN NĠTELĠKLER 

6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
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6.2 En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 

6.3 Görevinin gerektirdiği mevzuatı bilmek. 

6.4 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iĢ deneyimine sahip olmak. 

7. SORUMLULUK:  

Memur yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine 

getirirken ġef, ġube Müdürü, Daire BaĢkanına, Genel Sekretere ve Üst Yöneticilere karşı 

sorumludur. 

8. DAĞITIM: 

Kişi dosyasına  (1 adet) 

İç Kontrol Çalışma dosyasına (1 adet) 

 

9. REVĠZYON: 

Revizyon Revizyon Yapılan 

Madde 
Revizyon Nedeni Revizyon Yapan 

No Tarih 

1     

2     

3     

4     

 

 

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

getirmeyi kabul ediyorum. 

 

 

Adı Soyadı          :                                                                                Tarih: …/…/20… 

 

 

İmza                          : 

  

 

Hazırlayanlar 

 

Kontrol Eden 

 

Onaylayan 

 


