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Üst Yönetici 

/ Yöneticileri (3)

Astları (4)

Vekalet Eden (5)

Görevin Kısa

 Tanımı (6)

T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Mimar

Şube Müdürü,Daire Başkanı

GÖREV TANIMI

YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Mimar

Mimar unvanının (Peyzaj Mimarı, Mimar) 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.

Görevin 

Gerektirdiği 

Nitelikler (8)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

* Daire Başkanlığının  yatırım programları ve bütçeleri doğrultusunda gerekli projelerin yapılması veya yaptırılması, incelenmesi ve 

onaylanmasını sağlamak.

* Gerekli durumlarda tadilat projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

* Üst Yönetim ve Daire Başkanlığımız bünyesindeki Şube Müdürlüklerince verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

* Yapımı, yönetimi ve denetimi kendisine verilen proje işlerinin; sözleşme eklerine, şartnamelere uygun olarak ve iş programı 

gereğince yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak.

* Yukarıda sayılan görevleri yapmak üzere Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanına karşı sorumludur.

* Mimari ve mühendislik projelerini yapmak/yaptırmak, proje çalışmaları için gerekli jeolojik etüt ve zemin araştırmalarını yaptırmak, 

proje alanlarının hali hazır arazi ölçümlerini yapmak ve yaptırmak

(9) Bu Dokümanda açıklanan görev tanımını okudum.

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederim.

……./……./……..

Görev Ünvanı

Mimar

(10) ONAYLAYANIN

……./……./……..

Onaylayan Amirin Ünvanı

* İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak sorumluluk alanındaki görevleri yerine getirmek, • Gerektiğinde Daire Başkanlığımız 

bünyesindeki Şube Müdürlüklerine destek vermek,

* Proje ile ilgili hakedişleri değerlendirmek, işin bitiminde kabul için gerekli işlemleri tamamlamak.

* Proje ile ilgili kesin hesapları sonuçlandırmak.

* Projelerin onay safhasında ilgili kurum/ kuruluşlardan gerekli onayların alınmasını sağlamak.

* Sözleşme gereği hazırlanan projelerin proje kontrolünü/kontrollüğünü yapmak.

* Tescilli Alanlarında yapılacak projeleri ilgili kurumlar ile koordineli olarak yürütmek .

Şube Müdürü

* Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında, Üniversiteye yönelik vizyon projeleri geliştirmek, projelerle ilgili 

planlama, araştırma, geliştirme işlerini yapmak.

Görev, Yetki

ve Sorumlıklar (7)

  /  

Not:Bu personel için düzenlenen Görev Dağılım Formu Toplam  ( 1 ) Sayfadan ibaret olup,Toplam (  13  ) Görev Tanımlaması Yapılmıştır


