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Adı Soyadı  

Kadro Unvanı Makine Yüksek Mühendisi 

Görevli Olduğu 

Birim 
Etüt Proje Şube Müdürlüğü 

Vekâlet Makine Mühendisi  

Eğitim Düzeyi En az Yüksek Lisans mezunu olmak  

Görev ve 

Sorumlulukları 

 

1. Kurumun yatırım programı planlamasına ilişkin, mesleğine ilişkin teknik 

ve teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri araştırmak, Başkanlığın vizyonunu 

ve misyonunu benimsemek.  

2. Her türlü mekanizmaların, mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm 

sistemlerinin konstrüksiyonu, imalatı, imalat planlanması, montajı, bakım-

onarımı ve işletmesini sağlamak için gerekli teknik dokümanları 

hazırlamak, 

3. Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite 

raporlarını hazırlamak, ihtiyaç halinde mesleği ile ilgili konularda teknik 

rapor düzenlemek, 

4. Kurumca yapımı planlanan yeni binaların mekanik tesisatı projeleri (avan, 

uygulama, detay) ile ihale dokümanlarını diğer proje personeliyle 

koordineli olarak hazırlamak veya hizmet satın alarak hazırlatmak, 

hazırlanan dokümanları incelemek, gerekli düzeltmelerin yapılmasını 

sağlamak.  

5. Yapımı planlanan inşaatların, mekanik tesisatı işlerini içeren yaklaşık 

maliyet hesaplarını ve pursantaj tablolarını ihaleye esas olacak şekilde 

hazırlamak veya hizmet satın alarak hazırlatmak, hazırlanan tabloları 

incelemek.  

6.  Başkanlığın gerçekleştireceği Mal/Hizmet Alımı/Yapım İşi ihalelerine 

ilişkin işlerin yaklaşık maliyetini belirlemek, belirlenen yaklaşık maliyete 

göre yapılacak ihaleye esas belgeleri hazırlamak.  

7. İhale işlemlerinde verilen görev çerçevesinde ihale işlemlerini yürütmek, 

komisyonlarda görev almak.  

8. İmalatı gerçekleştirilen veya yapımı devam etmekte olan işin, yapımı 

sürecinde meydana gelen zorunlu değişiklikler veya proje değişikliği 

nedeniyle ortaya çıkacak olan imalat artış veya eksilişlerini fiyat ve miktar 

yönünden kontrol etmek ve Daire Başkanlığının görüşüne sunmak.  

9.  Hizmet satın alma şeklinde yapılacak proje işlerinde işin yaklaşık 

maliyetinin hesaplanarak ihale olurunun alınmasından, projelerin 

bitirilerek kabulünün yapılmasına kadar ki süreçleri ilgili kanun, 

yönetmelik, sözleşme, iş programı, şartname ve eklerindeki kaidelere göre 

yapmak, yaptırmak.  

10. İşin yer tesliminden geçici kabulüne kadar işin niteliği de göz önünde 

bulundurularak sözleşmesinde belirlenen teknik elemanlar için 

yüklenicinin sunduğu teknik personel taahhütnamesinin değerlendirmesini 
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yapmak.  

11. Mesleğinin gerektirdiği kontrol mühendisliği görevini yerine getirmek ve 

bu görevini yerine getirirken de yapının sözleşme ve ekli şartnamelere, 

uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına, ekonomik faktörlere uygun 

olarak yapılıp yapılmadığını sürekli kontrol etmek, uygun olmayan 

hususlar görüldüğünde düzeltilmesi için gerekli direktifleri vermek, sonuç 

alamadığı takdirde o kısmı durdurmak, 

12. Yapılan işlerin iş programına ve uygulama yılı ödeneğine uygun olarak 

yürütülüp süresinde bitirilmesini sağlamak için gerekli direktifleri vermek, 

13. Mevzuat hükümlerine göre ilgili belgeleri (projeler, hakkedişler, kesin 

hesaplar, yeşil defter, ataşmanlar, röleve, iş programı, tartı ve benzeri 

tutanaklar, teknik rapor vb.) zamanında düzenlemek, düzenlenen evrak ve 

dokümanları (projeler, hakkedişler, kesin hesap vb.) incelemek, takibini 

sağlamak, imzalamak ve onaya sunmak, 

14. Binaların geçici kabul ve kesin kabulünde uzman üye olarak görev 

yapmak, muayene ve kontrol işlemlerinde uzman üye olarak bulunmak, 

İşin geçici ve kesin kabullerini sözleşme ve eklerinde yer alan hususlara 

uygun olarak yapmak ve Başkanlığının onayına sunulmasını sağlamak.  

15. Meslek alanına giren konularda teknolojik gelişmeleri takip etmek, mevcut 

veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik 

gelişmeleri uygulamak, 

16. Verilen görevleri zamanında, eksiksiz, işgücü, zaman ve malzeme 

tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek.  

17.  Görev ve sorumluluğundaki faaliyetleri ilgilendiren yasal mevzuatı ve 

değişiklikleri sürekli takip etmek.  

18. Görev ve sorumluluğundaki faaliyetler ile ilgili sorun, öneri ve tavsiyeleri 

üst yöneticilerine iletmek.  

19. Görev ve sorumluluğundaki faaliyetler ile ilgili evrak, dosya vb. 

dokümanları muhafaza etmek.  

20. Kendisine teslim edilen veya kullanımında olan taşınır mallar ile tüketim 

malzemelerini korumak, görevinin niteliklerine uygun kullanmak.  

21.  Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili 

vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak 

yapmak 
 

  

Onaylayan Amir 

 

../../20.. 

 

 

Daire Başkanı 

 

 

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

ediyorum. 
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