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

VEKÂLET EDECEK :

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

*Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında, Üniversiteye yönelik vizyon 
projeleri geliştirmek, projelerle ilgili planlama, araştırma, geliştirme işlerini yapmak veya 
yaptırmak, analitik etütleri, fizibilite raporlarını hazırlamak veya hazırlatmak, 

*Daire Başkanlığının stratejik planı, yıllık hedefleri, yatırım programları ve bütçeleri doğrultusunda 
gerekli projelerin yapılması veya yaptırılması, incelenmesi ve onaylanmasını sağlamak,

 *Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak yürütülecek çalışmalarda uygulanacak projelerin kontrol 
koordinasyonunu sağlamak,

 *Daire Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında, mimari ve mühendislik projelerini 
yapmak/yaptırmak, röleve, restorasyon ve restitüsyon projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, 
proje çalışmaları için gerekli jeolojik etüt ve zemin araştırmalarını yapmak veya yaptırmak, proje 
alanlarının hali hazır arazi ölçümlerini yapmak ve yaptırmak, fikir projeleri için, gerektiğinde üç 
boyutlu görselleştirmeleri, maket ve animasyon filmlerini hazırlamak veya hazırlatmak,

 *Gerekli durumlarda tadilat projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, 

*Projelerin onay safhasında ilgili kurum/ kuruluşlardan gerekli onayların alınmasını sağlamak.

 *Proje üretiminde gereken her türlü teknik malzemeyi temin etmek,

 *Yapımı, yönetimi ve denetimi kendisine verilen proje işlerinin; sözleşme eklerine, şartnamelere, 
fen ve sanat kaidelerine uygun olarak ve iş programı gereğince yapılıp süresinde bitirilmesini 
sağlamak,

*Sözleşme gereği hazırlanan projelerin proje kontrolünü/kontrollüğünü yapmak. Proje ile ilgili 
hakedişleri değerlendirmek, işin bitiminde kabul için gerekli işlemleri tamamlamak, 

*Proje ile ilgili kesin hesapları sonuçlandırmak,

 *Tescilli Alanlarında yapılacak projeleri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile 
koordineli olarak yürütmek ve sonuçlandırmak,
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*ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak sorumluluk alanındaki görevleri yerine getirmek. 
Gerektiğinde Daire Başkanlığımız bünyesindeki diğer şube Müdürlüklerine destek vermek, 

*Üniversitemizin ihtiyacı olan her türlü inşaat tadilat bakım onarım iş ve işlemleri 
yapmak/yaptırmak,

 *Üst Yönetim ve Daire Başkanlığımız tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER :

*Mühendis olmak.


