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Adı Soyadı  

Kadro Unvanı Elektrik ve Elektronik Mühendisi  

Görevli Olduğu 

Birim 
Bakım Onarım Şube Müdürlüğü 

Vekâlet Elektrik Mühendisi  

Eğitim Düzeyi En az Lisans mezunu olmak  

Görev ve 

Sorumlulukları 

 

1. Birimi tarafından yürütülen tüm iş ve işlemler ile Daire Başkanı ve diğer 

üst amirleri tarafından verilecek görevlerden sorumlu olmak. 

2. Üniversitenin ihtiyacı olan (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, 

İdari ve Sosyal Hizmetler binaları vb.) yapımı veya onarımı planlanan 

binaların mimari projesine uygun olarak inşası için gereken elektrik 

projelerini ve ihale dokümanlarını eksiksiz olarak hazırlar/hazırlatır proje 

ve dokümanları inceler ve imzalayarak amirinin onayına sunmak. 

3. Üniversite bina ve tesislerinin trafo, jeneratör, asansör vb. imalatları ile 

ilgili etüt, arazi ölçümü, proje ve kesitlerini hazırlar/hazırlatır hazırlanan 

proje ve dokümanları inceler ve imzalayarak amirinin onayına sunmak. 

4. Yatırım programı çerçevesinde ihalesi tamamlanıp sözleşmesi yapılan 

işlerin, yapılan sözleşme çerçevesinde yer teslimi, işe başlama tutanağı, 

SGK bildirimi, yapımının takibi ve denetim işlemlerinin yürütülmesini 

sağlamak. 

5. İnşaatın elektrik işlerinin, sözleşme ve ekleri ile onaylı iş programına 

uygun olarak yapılmasını sağlamak. 

6. Elektrik tesisatı imalat oranlarının sözleşmesindeki pursantaj oranlarına 

uygunluğunu kontrol etmek. 

7. Yüklenici ve kontrollüğün yapılan elektrik tesisatı imalatlarına karşılık 

birlikte düzenledikleri hakediş raporlarını, sözleşme ve ekleri 

doğrultusunda kontrol etmek. 

8. Ara ve son kesin hesap metrajlarına dahil edilen ölçü ve miktarlar ile 

ataşman değerlerinin mahallinde incelemesini yapar. 

9. İnşaatların ara kesin metrajları ve kesin hesaplarının kontrolünü ve 

incelemesini yapmak. 

10. Yaptığı görevle ilgili kanunlar (6331, 4734, 4735 vb.) İş Sağlığı ve 

Güvenliği, kalite, enerji ve çevre yönetim sistemlerinin gereklerini yerine 

getirmek ilgili yasal şartlara uygun çalışmak. 

11. Başkanlık Makamı Onayı ile Yapı Denetim teşkilatında veya kabul 

komisyonlarında görevlendirilmesi durumunda, yapım işleri mevzuatı 

kapsamında görevlerini yerine getirir. İlgili kanunlara göre (6331, 4734, 

4735 vb.) işin projeye, şartnamesine ve kamu yapıları denetim kanunları 

mevzuatına ve kontrol yönetmeliği doğrultusunda, zamanında yasal 

mevzuat ve kriterlere uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi, 

süreçlerindeki gecikme ve aksamalardan sorumlu olmak. 

12. Tüm işlerde elektrik projelerin yapım tekniği ve işe uygunluğunu 
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sorgulamak varsa düzenlemelerini yapmak. 

13. Üniversiteye ait trafolar giriş bariyerleri, turnikeler, kamera sistemlerinin, 

kesintisiz güç kaynaklarının jeneratör bakım ve düzenlemelerinde yardım 

etmek. 

14. Diğer birimlerle koordinasyonlu ve iş birliği içerisinde çalışır, işlerinde 

gecikmeye mahal vermez, Yapı İşleri ve Teknik dairesi bünyesindeki diğer 

birimlere destek hizmeti verir. 

15. Etik kurallara uygun çalışır. İşlerde yasal gecikme sürelerine dikkat eder.  

16. Yerleşke içinde etik kurallara uygun, liyakatli davranışlarda bulunmak ve 

görevlerini yerine getirmek. 

17. Verilen görevleri zamanında, eksiksiz, iş gücü, zaman ve malzeme 

tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek. 

18. Kendisine teslim edilen veya kullanımda olan taşınır mallar ile tüketim 

malzemelerini korumak, görevinin niteliklerine uygun kullanmak. 

 
 

  

Onaylayan Amir 

 

../../20.. 

 

 

Daire Başkanı 

 

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul 

ediyorum. 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisi  

 
 


