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GÖREV TANIM FORMU 
 

Birimi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Alt Birim İşletmeler Şube Müdürlüğü – Elektrik İşleri Birimi 

Sınıfı Teknik Hizmetler 

Kadro Ünvanı Mühendis(Özel)(1-8) 

Uzmanlık Alanı Elektrik-Elektronik Mühendisi – Birim Sorumlusu 

Adı Soyadı Okan ERSOY 

Bağlı Olduğu Ünvan Şube Müdürü, Daire Başkanı 

 

Görev Kısa Tanımı: 

Yükseköğretim Kurumları’nın İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesi 

28’inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir. 

Görevi: 

 Mevcut bina ve tesislerin bakım ve onarım ihtiyaçlarını üniversitemiz birimlerinden 

gelen talepler doğrultusunda tespit etmek. 

 Kampüs Alanlarının orta gerilim, alçak gerilim elektrik şebekelerinin, trafo 

merkezlerinin, jeneratörlerin, haberleşme altyapısının kesintisiz işletilmesini 

sağlamak, bakım ve onarımları ile ilgili teknik dokümanları ve belgeleri 

hazırlamak/hazırlatmak. 

 Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve 

malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını 

sağlamak, 

 Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin 

olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar 

belirlemek, bu hususta daire başkanına önerilerde bulunmak, 

 Yatırım programında muhtelif işler projesinin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

uhdesinde olan büyük onarımlara ilişkin yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle 

işbirliği yaparak hazırlamak. 

 Kampusun elektrik enerjisi ihtiyacını kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik 

çalışmaları yürütmek. 

 Kampuslardaki trafo postalarının, OG ve AG elektrik şebekelerinin, jeneratör ve 

asansörlerin işletilmesini sağlamak, arıza ve bakım - onarımlarını yapmak/yaptırmak. 

 Rektörlük ve bağlı birimlerde elektrik tesisatındaki arızalan gidermek, bakım ve 

onarımlarını yapmak/yaptırmak. 

 Kompanzasyon tesisi kurmak, işletmek, bakım, onarım ve ayarlarını yapmak, tesisi 

sürekli denetim altında tutarak reaktif enerji tüketimini kontrol etmek. 

 Enerji Verimliliği ile ilgi yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda çalışmalar 

yaparak enerjini kullanımında verimliliği artırıcı tedbirler almak, bu konuda daire 

başkanına önerilerde bulunmak. 



 

T.C. 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

GÖREV TANIM FORMU 
 

 Yapımı tamamlanan onarım işleri ile ilgili istatistikî bilgileri tutmak, güncellemek ve 

raporlarını hazırlamak/hazırlatmak. 

 Üniversiteye bağlı birimlerin  jeneratör  ile ilgili tesislerin işletmesinde sürekliliği 

sağlamak, 

 Elektrik panolarının bakımlarının düzenli olarak yapılmasını sağlamak.  

 Bakım ve onarım için gerekli olan malzemeleri belirlemek, tedarik etmek ve 

depolamak. 

 İşyerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili hükümleri 

uygulamak/ uygulatmak. 

 Kendi branşı ile ilgili verilen diğer işleri yürütmek, 

 İdarece verilen diğer görevleri yapmak. 

  


