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GÖREVĠN ADI     : Makine Mühendisi  

GÖREVĠN KAPSAMI: Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı  

1. GÖREVĠN KISA TANIMI 

Bingöl Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Üniversitemize 

bağlı tüm birimlerde her türlü mekanizmaların, mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin 

konstrüksiyonu imalatı, imalat planlanması, montajı, bakım-onarımı ve işletmesini sağlamak için 

gerekli teknik dökümanları hazırlamak. 

 

2. GÖREVĠ VE SORUMLULUKLARI  

2.1 Üniversite genelinde  mevcut tesislerin işletme, bakım ve yenilenmesi işlerinde görev almak. 

2.2 Yeni yapılacak tesislerin plan ve projelerini hazırlamak. 

2.3 Hizmet alanına giren konularda proje, metraj cetvelleri, yaklaşık maliyet, mahal listeleri, pursantaj 

cetveli, fiyat analizi ve teknik şartnameler düzenlemek ve ihaleye çıkacak işlerin ihale dosyasını 

hazırlamak.  

2.4 Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarını hazırlamak 

2.5 Mekanizmaların uygunluğunu kontrol etmek ve teslim almak, 

2.6 Mevcut sistemlerin bakım ve işletmesini sağlamak, periyodik bakımları planlamak ve uygulamak, 

bunlarla ilgili yönetmelik ve iş planlarını hazırlamak; bunları uygulamak ve uygulatmak. 

2.7 Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak ve üst amirine sunmak. 

2.8 Yapılan işlerle ilgili 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. 

2.9 Yapılan işlerin iş programına ve uygulama yılı ödeneğine uygun olarak yürütülüp süresinde 

bitirilmesini sağlamak için gerekli direktifleri vermek. 

2.10 Yürütülen işlere ait evrak ve dokümanları sözleşme, genel şartname ve yürürlükteki mevzuat 

hükümlerine göre (ilgili yazışmalar, projeler, hakedişler, kesin hesaplar, yeşil defter, ataşmanlar, 

röleve, iş programı, tartı ve benzeri tutanaklar, teknik rapor v.b.) zamanında düzenlemek, düzenlenen 

evrak ve dokümanları (projeler, hakedişler, kesin hesap vb) incelemek, takibini sağlamak, imzalamak 

ve onaya sunmak. 

2.11 Yapının standartlara uygun kaliteli malzeme ile yapımını sağlamak. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Enerji
http://tr.wikipedia.org/wiki/Konstr%C3%BCksiyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0malat
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0malat_planlanma&action=edit&redlink=1
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2.12 Sözleşme eki şartnamelere göre şantiye ve laboratuarlarda yapılması gereken deneyleri yapmak 

veya yaptırmak. 

2.13 Yapımı tamamlanan işlerin geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek bunlar için oluşturulan 

komisyonlarda görev almak. 

2.14 Daire Başkanlığınca oluşturulacak ihale komisyonları, yaklaşık maliyet komisyonları, kontrol 

teşkilatları, muayene ve kabul komisyonları vb komisyonlarda görev yapmak. 

2.15 Amirlerinin mevzuata uygun olarak verdiği ve görev alanına giren diğer işleri uygulamak veya 

uygulatmak. 

2.16 Hizmet alanına giren işler için gerekli malzeme ihtiyacını belirleyip teminini sağlamak. 

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

üretmek veya üretilmesini sağlamak. 

2.18 Meslek alanına giren konularda teknolojik gelişmeleri takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak 

tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak 

 

3. YETKĠLERĠ: 

3.1Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

3.2 Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek. 

3.3 Konusuyla ilgili olarak kurumlarda inceleme ve araştırma yapmak, İdare lehine karar alabilmek, 

önerilerde bulunmak, yapılan işlerle ilgili mesleğinin gerektirdiği sözleşme ve ekli şartnameler, 

uygulama projeleri, fen ve sanat kurallarına, ekonomik faktörlere uygun olarak yapılmayan işleri 

durdurmak, düzenlenen evrakları parafe ve imza etmek.  

3.4 Makine   Mühendisi Muhammed GÜLSEVER sorumluluğu altında yapması gereken iş ve 

işlemlerin zamanında, doğru ve mevzuat hükümlerine uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde 

yürütülmesini sağlamak suretiyle hizmet kalitesini yükselterek biriminin başarısına katkıda 

bulunacaktır. Makine Mühendisi Muhammed GÜLSEVER herhangi bir nedenle görevinde olmadığı 

durumlarda görevleri ……………………..tarafından yerine getirilecektir. 

  

4. EN YAKIN YÖNETĠCĠSĠ 

Şube Müdürü 

5. ALTINDAKĠ BAĞLI Ġġ UNVANLARI 

6. BU ĠġTE ÇALIġANDA ARANAN NĠTELĠKLER 
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6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

6.2 Üniversite mezunu olmak. 

6.3 Görevi gerektirdiği mevzuatını bilmek. 

6.4 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

7. SORUMLULUK 

7.1 Makine Mühendisi Muhammed GÜLSEVER yukarıda yazılı olan görevleri kanunlara ve 

yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, ilgili olduğu birimin Şube Müdürüne, Daire Başkanına, 

Genel Sekretere ve Üst Yöneticilere karşı sorumludur. 

8. DAĞITIM: 

Kişi dosyasına  (1 adet) 

İç Kontrol Çalışma dosyasına (1 adet) 

 

 

9. REVĠZYON: 

Revizyon Revizyon Yapılan 

Madde 
Revizyon Nedeni Revizyon Yapan 

No Tarih 

1     

2     

 

 

 

 

Bu Dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine  

getirmeyi kabul ediyorum. 

 

 

Adı Soyadı          :                                                                                 Tarih: …/…/20… 

 

 

İmza                          : 

 

 

Hazırlayanlar 

 

Kontrol Eden 

 

Onaylayan 

 


