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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

 

 

Yükseköğretim Kurumları’nın İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesi 

28’inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir. 

GÖREV TANIM FORMU 

Birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Alt Birim Yapım İşleri Denetleme Şube Müdürlüğü 

Unvan Şube Müdürü 

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı- Genel Sekreter 

Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör 

Adı Soyadı Melahat SÖZÜER 

Görev ve Sorumlulukları -Yapım İşleri Denetleme Şube Müdürü veya Birim 

Sorumlusu birimi tarafından yürütülen tüm iş ve işlemler ile 

Daire Başkanı ve diğer üst amirleri tarafından verilecek 

görevlerden sorumludur.  

-Etüt Proje Şube Müdürlüğünce hazırlanan/hazırlatılan 

projelerin ve ihalesi yapılacak işlerin genel, özel ve teknik 

şartnamelerini, fiyat analizlerini, metrajları ve yaklaşık 

maliyetlerini hazırlamak/hazırlatmak,  İhalesi yapılmış yapım 

işlerinin kontrol teşkilatlarını görevlendirmek, yer 

teslimlerini yaparak yüklenicileri işe başlatmak. 

-İhalesi yapılmış yapım işlerin sözleşmelerinde ve yıllık 

yatırım programlarında tahsisi yapılan ödenekleri 

çerçevesinde imalat iş programlarını hazırlatmak, 

-Üniversite kampüsünde bulunan araç ve yürüyüş yolları, 

orta ve alçak gerilim elektrik tesisatları, haberleşme tesisatı, 

içme ve sulama suyu kaynakları ile şebekeleri, yağmur suyu, 

kanalizasyon hattı gibi alt yapı çalışmaları ile ilgili yapım 

işlerini yürütmek, 

-İhalesi yapılmış yapım işlerinin yönetim ve denetimini 

Bayındırlık işleri Kontrol Yönetmeliği, Yapım İşleri 

Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre, sözleşme ve 

eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına ve iş 

programına uygun olarak yapılmasını sağlamak, süresinde 

bitirilmesini takip etmek, 

-Yapımı tamamlanan inşaat ve tesislerin geçici ve kesin 

kabullerini yaparak teslim almak, 

-Yapımı tamamlanan işlerin Kesin Hesaplarını çıkarmak, 

yapımı devam eden işler için sözleşme ve eklerine, şartname 

hükümlerine göre hakediş raporlarını düzenlemek, 

-İhalesi yapılıp yer teslimi yapılmış işleri yürürlükteki kanun, 

yönetmelik, sözleşme ve eklerine, iş programlarına, 

projelerine, genel, özel ve teknik şartname hükümlerine göre 

denetlemek, 

-Yatırım ödeneklerini takip ederek biten veya devam eden 

projelerle ilgili istatistiki bilgileri tutmak, güncellemek ve 

raporlarını yazmak, 



-Yatırım bütçesinin hazırlanmasında Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığına destek hizmeti vermek, 

-Ödeneği toplu verilen yatırım projelerinin detay 

programlarını hazırlamak, 

-Mevzuata, plan ve programlara uygun olarak Daire Başkanı 

ve üst amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve 

yapılmasını sağlamakla görevli olup, Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanına karşı sorumludur. 
 

 

 

 

 


