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ORGANİZASYONDAKİ YERİ      : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanına bağlı görev 
yapar

VEKÂLET EDECEK :

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

* Hizmet alanına giren konularda proje, metraj cetvelleri, yaklaşık maliyet, mahal listeleri, 
pursantaj cetveli, fiyat analizi ve teknik Şartnameler düzenlemek ve ihaleye çıkacak işlerin ihale 
dosyasını hazırlamak, Elektrik enerjisinin dağıtımı ve kullanımında gerekli tasarruf ve emniyet 
tedbirlerini araştırmak ve bunları rapor halinde amirlerine sunmak,
* Mevcut sistemlerin bakım ve işletmesini yaptırmak, periyodik bakımları planlamak bunlarla 
ilgili yönetmelik ve iş planlarını hazırlamak; bunları uygulatmak, Hizmet alanına giren konularda 
çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını 
sağlamak,
* Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak ve üst amirine sunmak, mesleğinin 
gerektirdiği kontrol mühendisliği görevini yerine getirmek ve bu görevini yerine getirirken de 
yapının sözleşme ve ekli Şartnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına, ekonomik 
faktörlere uygun olarak yapılıp yapılmadığını sürekli kontrol etmek, uygun olmayan hususlar 
görüldüğünde düzeltilmesi için gerekli direktifleri vermek, sonuç alamadığı takdirde o kısmı 
durdurmak, Yürütülen işlere ait evrak ve dokümanları sözleşme, genel şartname ve yürürlükteki 
mevzuat hükümlerine göre (ilgili yazışmalar, projeler, hakedişler, kesin hesaplar, ataşmanlar, iş 
programı) zamanında düzenlemek, düzenlenen evrak ve dokümanları (projeler, hakedişler, kesin 
hesap vb) incelemek, takibini sağlamak, imzalamak ve onaya sunmak,
* Komisyonlarda görev almak Yapımı tamamlanan işlerin geçici ve kesin kabul işlemlerini 
yürütmek bunlar için oluşturulan komisyonlarda görev almak,
* Daire   Başkanlığınca   oluşturulacak ihale   komisyonları   ile kontrol teşkilatlarında ve 
Muayene ve Kabul Komisyonlarında görev yapmak, Elektrik Mühendisi sorumluluğu altında 
yapılması gereken işve işlemlerin zamanında, doğru ve mevzuat hükümlerine uygun olarak etkin 
ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak suretiyle hizmet kalitesini yükselterek, 
Elektrik/Elektronik mühendisinin altında çalışan personelin sevk ve idaresini yapmak, elektrik 
tesisatlarının bakım ve onarımlarını yaptırmak gerekli hallerde tesisat çektirmek, TEDAŞ,TEİAŞ 
ve bağlı bulunduğu elektrik dağıtım firması ile ilgili yazılacak olan yazıları takip etmek ve 
arşivlenmek,
* Üst amirlerinin  vereceği benzer diğer iş ve işlemleri yapmak,
* Üniversitemizin ihtiyacı olan her türlü elektrik/elektronik ve tesisat ile ilgili tadilat bakım                                
onarım iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak
* Görevlerinden dolayı Amirlerine karşı sorumludur.
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GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER :

*Mühendis olmak.


