
 

    
 

 

T.C. 

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Görev Tanıtım Formu 

Görevli 
 

Mehmet Selçuk ÇEKİÇ / İnşaat Mühendisi 

Görev Devri Mustafa Erdinç GÜMÜŞ / İnşaat Mühendisi 

Görevinin 
Tanımı 

Mühendis ünvanın gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu 

olduğu iş ve işlemleri kanun ve diğer mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yerine 

getirmek. Yaptığı iş ve işlemlerle ilgili olarak birim amirine düzenli bilgi vermek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görevler ve 

Sorumluluklar 

-Yapılması istenen yapının, inşaat alanına uygun olup olmadığını incelemek, mühendislik 

hesapları yapmak, bunlarla ilgili projeler hazırlamak, gerekli malzeme ve donanımı 

hesaplamak, metraj cetvellerini hazırlamak, keşif ve pursantaj listelerini, fiyat analizi ve 

tutanaklarını hazırlamak , gerekli teknik şartnameleri hazırlamak, 

-Kurumca yapımı veya onarımı planlanan binaların inşası için proje, statik, altyapı 

projelerini ve ihale dökümanlarını hazırlamak veya hizmet satın alınması şeklinde 

hazırlanan proje ve dokümanları inceleyerek onayını sağlamak,  

-Hizmet satın alma şeklinde yapılacak proje işlerinde işin yaklaşık maliyetinin 

hesaplanarak ihale olurunun alınmasından, projelerin bitirilerek kabulünün yapılmasına 

kadarki süreçleri ilgili kanun, yönetmelik, sözleşme, iş programı, şartname ve ekleriyle,  

kurallarına göre yapmak, yaptırmak, 

-İnşaatın statik işlerinin sözleşme ve ekleri ile onaylı iş programına uygun olarak 

yapılmasını sağlamak, uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlamak,  

-Metraj cetvellerini hazırlamak, keşif ve pursantaj listelerini, fiyat analizi ve tutanaklarını 

hazırlamak, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak, 

-Yol, su, kanalizasyon, yağmur suyu, doğalgaz, su depoları ve arıtma tesisleri için etüt, 

arazi ölçümü, proje ve keşiflerini yapmak,  

-Betonarme ve çelik yapılar, karayolu, yaya yolları, köprü, tünel ve yeraltı galerileri, duvar 

örme, çatı yapımı, kaplama, doğrama, sıva, boya, betonarme kalıbı, betonarme demir 

işlerini, sulama, su arıtım tesisleri gibi yapıları tekniğe, ilgili yasa ve yönetmeliklere, 

uygun ve ekonomik olarak tasarlamak, statik hesaplarını yapmak ve yapım çalışmalarını 

denetlemek, 

-Harfiyatların hesaplarını yapmak, hesapların ve ilgili ataşmanların kontrolünü yapmak, 

-Ara ve son kesin hesap metrajlarına dahil edilen ölçü ve miktarlar ile ataşman değerlerinin 

gerekirse mahallinde incelemesini yapmak,  

-İnşaatların ara kesin metrajları ve kesin hesaplarının kontrolünü ve incelemesini yapmak, 

incelemesi tamamlanmış kesin hesapların sonuçlarını yüklenicisine bildirmek, kesin hesap 

hakediş raporunun tahakkuka hazır duruma getirilmesini sağlamak, 

-İnşaat imalat oranlarının sözleşmesindeki pursantaj oranlarına uygunluğunu kontrol 

etmek, 

-Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinde bulunmak, binaların geçici 



kabul ve kesin kabulünde uzman üye olarak görev yapmak, muayene ve kontrol 

işlemlerinde uzman üye olarak bulunmak,  

-İşin yer tesliminden geçici kabulüne kadar işin niteliği de göz önünde bulundurularak 

sözleşmesinde belirlenen teknik elemanlar için yüklenicinin sunduğu teknik personel 

taahhütnamesinin değerlendirmesini yapmak, 

-Çalışma yönetmeliği ve diğer mevzuatla belirlenen görevlerden yetki devri ile yönetimine 

verilen iş ve işlemleri, zamanında ve beklenen kalitede yerine getirmek, bu kapsamda 

kendisine bağlı servisler için iş planları hazırlamak ve birim amirinin onayına sunmak, 

-Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip etmek, uygulamalara 

yansıması gereken gelişmeleri değerlendirmek ve uygulamaya yönelik nihai kararı almak 

üzere amirine iletmek, 

-Diğer birimlerle iş ilişkileri kurmak, koordinasyon ve işbirliği olanaklarını gözetmek ve 

değerlendirmek, 

-Görev alanına giren iş süreçlerinin belirlenmesi, buna ilişkin uygulama sonuçlarının takip 

edilmesi, değerlendirilmesi, gerektiğinde revize edilmesi ile ilgili çalışmalara katılmak, 

-İhale işlemlerinde verilen görev çerçevesinde ihale işlemlerini yürütmek, komisyonlarda 

görev almak, 

-İşin geçici ve kesin kabullerini sözleşme ve eklerinde yer alan hususlara uygun olarak 

yapmak ve Daire Başkanlığının onayına sunulmasını sağlamak, 

-İmalatı gerçekleştiren veya yapımı devam etmekte olan işin, yapımı sürecinde meydana 

gelen zorunlu değişiklikler veya proje değişikliği sebebiyle ortaya çıkacak olan imalat artış 

veya eksilişlerini fiyat ve miktar yönünden kontrol etmek ve Daire Başkalığına iletilmesini 

sağlamak , 

-Taşınmazlarla ilgili olarak yapılacak işlemleri Kurumca yapılacak düzenlemeler 

doğrultusunda gerçekleştirmek, 

-Hizmet alanına giren işler ile ilgili ihtiyaç duyulan malzeme, alet ve avadanlıkları 

belirleyip teminini sağlamak, gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak,  

-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde mesleği ile ilgili 

kendisine verilen görevleri yapmak, 

-Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü 

önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak, 

-Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni 

yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak, 

-Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun 

hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak, 

-Amirleri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak. 
 

 
 



 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımımı okudum.  

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

 

   Adı-Soyadı: Mehmet Selçuk ÇEKİÇ 

         Tarih                                                                                                                                İmza                                                                                                                                  

  ……/……/…… 

 

ONAYLAYAN 

(Daire Başkan V.) 

 

   Adı-Soyadı: Mehmet ALİCANOĞLU                                                                                    

 

         Tarih                                                                                                                                İmza            

  ……/……/…… 

 


