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GÖREVĠN ADI  :Daire Başkanı  

GÖREVĠN KAPSAMI :Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı  

 

1. GÖREVĠN KISA TANIMI 

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

Teknik Daire Başkanlığında gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik, verimlilik ilkelerine ve mevzuata 

uygun olarak yürütülmesi amacıyla görev kapsamındaki görevleri yerine getirir. 

 

2.GÖREVĠ VE SORUMLULUKLARI  

2.1 Başkan dairenin yöneticisi ve temsilcisidir.  

2.2 Üst Yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda 

yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaların uygulanışını izlemek personeline bu 

konuda açıklamalarda bulunmak,  

2.3 Daire başkanlığının insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, 

personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, 

2.4 Daire başkanlığı personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,  

2.5 İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,  

2.6 Kurum çalışanları ile ilgili açılan disiplin soruşturmaları için gerekli işlemlerin yürütülmesini 

sağlamak. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, işbölümü yapma, çalışma 

düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama yetkilerine sahiptir. Yetkilerini, Yönetim Kurulu 

ve Rektöre karşı sorumlu olarak mevzuat çerçevesinde kullanır. 

2.7 Daire ile ilgili harcamalarda harcama yetkilisidir. 

2.8 Dairede görevlendirilecek kişilerin seçimlerini yaparak, ilgili yasa ve yönetmelik uyarınca 

atamalarının yapılmasını Genel Sekreterlik kanalıyla Rektörlüğe önerir. Astlarının liyakat 

değerlendirmesini yapmak (tezkiyelerini düzenlemek), gerektiğinde terfi, taltif önerilerini amirine 

sunmak, problemlerine görev kapsamı dahilinde çözüm bulmaya çalışmak, iş disiplinini ve onaylanan 

disiplin cezalarının uygulanmasını sağlamak.  

2.9 Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan gerekli araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçları 

belirlemek ve temini için gerekli çalışmaları yapmak. 

2.10 Personelin işlerini yürütmesinde kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, kararname ve diğer 

mevzuatın birimde bulundurulmasını ve herkes tarafından uygulanmasını sağlamak 
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2.11 Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekalet edecek kişiyi belirlemek ve amirine 

önermek.  

2.12 Satın alma ve satış işlemlerini ilgili mevzuatına göre teklif etme veya onaylama yetkisine sahip 

olmak 

2.13 Sözleşmeli çalışan personelin yasa gereği her yıl hazırlanması istenilen “hizmet sözleşmelerinin 

düzenlenmesini yürütmek. 

2.14 Kurum personel kadrolarının personel politikasına uygun olarak hazırlanmasını ve onaylandıktan 

sonra ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.  

2.15 Kurum personelinin sicil raporları ile ilgili işlemlerin düzenli ve eksiksiz olarak yerine 

getirilmesini sağlamak 

2.16  İlgili yasalara göre kurumda çalışması gereken belirli sayıda sakat ve hükümlü personel alınması 

için gerekli çalışmaları yürütmek. 

1.17 Rektörlük tarafından verilen benzeri görevleri yapmak 

 

3.YETKĠLERĠ  

3.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

3.2 Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek. 

3.3 Daire Başkanının sorumluluğu altındaki iş ve işlemlerin zamanında, doğru ve mevzuat 

hükümlerine uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak suretiyle hizmet 

kalitesini yükselterek Üniversitemizin başarısına katkıda bulunacaktır. Daire Başkanının herhangi bir 

nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevleri, Genel Sekreter tarafından belirlenecek kişi 

tarafından yerine getirilecektir. 

 

4.EN YAKIN YÖNETĠCĠSĠ 

 Genel Sekreter 

5.ALTINDAKĠ BAĞLI Ġġ UNVANLARI 

1 adet Şube Müdür V. 

1 adet Şef 

4 adet İnşaat Mühendisi 

2 adet Elektrik Mühendisi 

1 adet Makine Mühendisi  

1 adet Bilgisayar İşletmeni 

3 adet Elektrik Teknikeri 
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1 adet Makine Teknikeri 

2 adet Sıhhi Tesisat Teknisyeni 

1 adet Makine Teknisyeni 

5 adet Kaloriferci 

 

6.BU ĠġTE ÇALIġANDA ARANAN NĠTELĠKLER 

6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

6.2 Lisans mezunu olmak. 

6.3 Görevi gerektirdiği mevzuatını bilmek. 

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

6.5 Analiz yapabilme 

6.6 Değişim ve gelişime açık olma 

6.7 Düzenli ve disiplinli çalışma 

6.8 Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı 

6.9 Empati kurabilme 

6.10 Etkin yazılı ve sözlü iletişim  

6.11 Güçlü hafıza 

6.13 Hızlı düşünme ve karar verebilme 

6.14 Hoşgörülü olma 

6.15 İkna kabiliyeti 

6.16 İnovatif, değişim ve gelişime açık 

6.17 Koordinasyon yapabilme 

6.18 Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık 

6.19 Liderlik vasfı 

6.20 Matematiksel kabiliyet 

6.21 Muhakeme yapabilme 

6.22 Müzakere edebilme  

6.23 Planlama ve organizasyon yapabilme 

6.24 Sabırlı olma             

6.25 Sistemli düşünme gücüne sahip olma 

6.26 Sorumluluk alabilme 

6.27 Sorun çözebilme 

6.28 Sözlü ve yazılı anlatım becerisi 

6.29 Stres yönetimi 
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6.30 Temsil kabiliyeti 

6.31 Üst ve astlarla diyalog 

6.32 Yönetici vasfı 

6.33 Zaman yönetimi 

 

7. SORUMLULUK:  

Daire Başkanı, yukarıda yazılı olan bütün görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine 

getirirken, Genel Sekretere ve Üst Yönetici/Yöneticilere (Rektöre) 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     

     

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

getirmeyi kabul ediyorum. 

 

 

Adı Soyadı          :                                                              Tarih: …./…/20… 

 

İmza                          : 

 

 

 

     Hazırlayanlar 

  

 

Kontrol Eden                                        Onaylayan 

 

 

 

 


