
 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 
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Sayfa No  

 

Hazırlayan Kontrol Onay 

   

 

 

Adı Soyadı  

Kadro Unvanı İnşaat Teknikeri 

Görevli Olduğu 

Birim 
Yapı Denetim ve Kontrolörlük Şube Müdürlüğü 

Vekâlet İnşaat Teknikeri  

Eğitim Düzeyi En az Ön Lisans mezunu olmak  

Görev ve 

Sorumlulukları 

 

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

üst amirleri tarafından verilecek görevlerden sorumludur. 

2. Görevlendirildiği takdirde kendisi tarafından ölçülen ve düzenlenen röleve, 

ataşman, tutanak, kesit, proje ve benzeri evrakı paraf ederek incelenip imza 

edilmek üzere kontrol mühendisine verir. 

3. Müteahhide yazışmada bulunamaz fakat sözleşmenin uygulamasına ve işin 

yürütülmesine ait hususlarla yanlış ve uygunsuz olarak yapılan inşaat, 

imalat ve ihzarat hakkında müteahhit veya adamlarına sözle uyarıda 

bulunur. Müteahhitlikçe bu uyarılara uyulmadığı takdirde kontrol 

mühendisine bilgi verir. 

4. Kontrol mühendisince kendine özel olarak verilen yetkileri aynen kullanır 

ve neticeleri kontrol mühendisine bildirir. 

5. Saha gözlemleri yaparak kontrol mühendisine yardımcı olur. 

6. Yatırım programı çerçevesinde ihalesi tamamlanıp sözleşmesi yapılan 

işlerin, yapımının takibi ve denetim işlemlerinin yürütülmesinde kontrol 

yardımcılığı yapar. 

7. Yapım işlerinin sözleşme ve ekleri ile onaylı iş programına uygun olarak 

yapılmasını sağlar. 

8. Yüklenici ve kontrollüğün yapılan inşaat imalatlarına karşılık birlikte 

düzenledikleri hakediş raporlarını, sözleşme ve ekleri doğrultusunda 

kontrol eder. 

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

ataşman değerlerinin mahallinde incelemesini yapar. 

10. İnşaatların ara kesin metrajları ve kesin hesaplarının kontrolünü ve 

incelemesini yapmak. 

11. İnşaat imalat oranlarının sözleşmesindeki pursantaj oranlarına 

uygunluğunu kontrol eder. 

12. Binaların kontrol, geçici kabul ve kesin kabulünde uzman üye olarak görev 

yapar. 

13. Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip 

etmek, uygulamalara yansıması gereken gelişmeleri değerlendirmek ve 

uygulamaya yönelik nihai kararı almak üzere amirine iletir. 

14. Yapmış olduğu kontrolleri birim sorumlusuna raporlar. 

15. Yaptığı görevde ilgili kanunlar (6331, 4734, 4735 vb.) İş Sağlığı ve 

Güvenliği, kalite, enerji ve çevre yönetim sistemlerinin gereklerini yerine 

getirmek ilgili yasal şartlara uygun çalışmakla mesuldür. 
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16. Diğer birimlerle koordinasyonlu ve iş birliği içerisinde çalışır, işlerinde 

gecikmeye mahal vermez, Yapı İşleri ve Teknik dairesi bünyesindeki diğer 

birimlere destek hizmeti verir. 

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

 
 

  

Onaylayan Amir 

 

../../20.. 

 

 

Daire Başkanı 

 

 

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

ediyorum. 

 

İnşaat Teknikeri  

 
 


