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ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Bakım Onarım Şube Müdürüne bağlı görev yapar.   

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER : 

 

 Öğrenim yada mesleğiyle ilgili olarak, planlanmış, projelendirilmiş imar ve montaj işlerini 

yürütmek veya yürütülmesini izlemek, bu işleri mevcut şartnamesine veya sorumlu 

Mühendisin veya Teknikerin direktiflerine uygun olarak yapmak. 

 Mevcut alet, cihaz ve makinaların gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, 

gerektiğinde bunları fiilen kullanmak. 

 Konusuyla ilgili şartname, işletme ve bakım talimatlarını hazırlanarak. 

 Verilen talimat gereğince mühendislik işleriyle ilgili krokiler ve planlar çizmek. 

 Maliyet, malzeme hesapları ve çeşitleri yapmak, iş programlarının hazırlanmasında 

mühendise yardım etmek.  

 Etüt, araştırma, ölçme, hesaplama ve projelendirme, uygulama, kontrol ve benzeri işlemleri 

yapmak. Konusu ile ilgili diğer görevleri yapmak. 

 Üniversite bünyesinde yapılması düşünülen bakım onarım çalışmaları kapsamında teknik 

rapor, keşif hazırlama yapma ve yaptırma işlemlerinin yürütülmesi 

 Birimlere teknik destek kapsamında teknik rapor ve keşif hazırlamak 

 Proje ve diğer şartnameleri incelemek, 

 Kaplama yapılacak duvar ve zemin yüzeylerini düzenlemek, 

 İşlem yapılacak yüzeylere yapıştırma işlemi için gerekli olan harcı ya da yapıştırma 

elemanlarını sürmek ve malzemeleri (karo-fayans, bordür, parke taşı, pvc, ahşap, mermer, 

seramik, cam, taş, kağıt vb. ile) istenilen biçim ve şekilde sabitlemek 

 Mesleği ile ilgili malzemeleri hazırlamak, taşınmaları ile ilgili alet ve gereçlerin bakım ve 

temizliğini yapmak 

 Uygulama yapılacak olan malzemeyi verimli kullanmak 

  Bütçe harcamalarında ödenek durumlarını kontrol ederek ödenecek üstü harcama 

yapmamak 

 Her türlü ihale komisyonunda görev alma 

 Kabul işlemlerinde görev alma (Geçici kabul, Kesin kabul ve Muayene kabul) 

 Her türlü yazışmaların yapılması 

 Üst yönetimin ve daire başkanının verdiği görevleri yapma 

 

GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak. 

 Lise mezunu olmak 

 


