PLANLAMA VE İNŞAAT DAİRESİ
MİMAR KADROSU
HİZMET ŞEMASI
Kadro Adı
Hizmet Sınıfı
Derecesi
Kadro Sayısı
Maaşı

: Mimar
: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı
: I. ( Yükselme Yeri)
:3
: Barem 16

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
(1) Şubelerde görev yapar; bölgesindeki mimari projelerin tasarımından,
kritiğinden ve çizdirilmesinden; keşif ve şartname düzenlenmesinden; inşaatların
tatbikatından, kontrolünden ve ödemelerin düzenlenmesinden sorumludur.
(2) Şube Amirinin vereceği görevi yapar ve yapılmasını sağlar, Şube Amirine
karşı sorumlu olup idaresindeki memur ve işçiler arasında koordinasyonu ve
işbirliğini sağlar; onları denetler;
(3) Şube Amirinin bulunmadığı zamanlarda Şube Amirine ve gerektiğinde Müdür
Muavinine vekalet eder; ve
(4) Amirleri tarafından kendisine verilecek mesleği ile ilgili herhangi bir görevi
yapar.
I. ARANAN NİTELİKLER
(1) Mühendislik veya Mimarlık diploması veren bir fakülteyî veya dengi herhangi
bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olmak;
(2) Bir alt derecede en az 3 yıl çalışmış olmak;
Ancak, 3 yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin
bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.
(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;
(4) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır
----------------------------------

PLANLAMA VE İNŞAAT DAİRESİ
MİMAR KADROSU
HİZMET ŞEMASI
Kadro Adı
Hizmet Sınıfı
Derecesi
Kadro Sayısı
Maaşı

: Mimar
: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı
: II (Yükselme Yeri)
:5
: Barem l3-14-15

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
(1) Şubelerde görev yapar; mimari proje, maliyet ve malzeme keşiflerinden sorumlu
olur; işlerin tatbikatını organize eder ve gözetir;
(2) Amirlerine karşı, sorumludur; ve
(3) Kendisine verilecek mesleği ile ilgili herhangi bir görevi yapar.
II. ARANAN NİTELİKLER:
(1) Mimarlık diploması veren bir fakülte veya dengi bir yüksek okuldan mezun
olmak;
(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;
Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haîz uygun nitelikte kamu görevlisinin
bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır;
(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;
(4) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır.
------------------------------------

PLANLAMA VE İNŞAAT DAİRESİ
İNŞAAT MÜHENDİSİ KADROSU
HİZMET ŞEMASI
Kadro Adı
Hizmet Sınıfı
Derecesi
Kadro Sayısı
Maaşı

: İnşaat Mühendisi
: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı
: I. (Yükselme Yeri)
:2
: Barem 16

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
(1) Şubelerde görev yapar; bölgesindeki inşaat mühendisliği projelerinin
tasarımından, kritiğinden ve çizdirilmesinden, keşif ve şartname düzenlenmesinden;
inşaatların tatbikatından kontrolünden ve ödeme raporlarının düzenlenmesinden
sorumludur;
(2) Şube Amirinin vereceği görevi yapar ve yapılmasını sağlar :
(3) Şube Amirine karşı sorumlu olup idaresindeki memur ve işçiler arasında
koordinasyonu ve işbirliğini sağlar, onları denetler;
(4) Şube Amirinin bulunmadığı zamanlarda Şube Amirine veya gerektiğinde
Müdür Muavinine vekalet eder; ve
(5) Amirleri tarafından kendisine verilecek mesleği ile ilgili herhangi
bir görevi yapar.
II. ARANAN NİTELİKLER:
(1) İnşaat Mühendisliği diploması veren bir fakülte veya dengi bir yüksek okuldan
mezun olmak;
(2) Bir alt derecede en az 3 yıl çalışmış olmak;
Ancak, 3 yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin
bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.
(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;
(4) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır.

PLANLAMA VE İNŞAAT DAİRESİ
MAKİNE MÜHENDİSİ KADROSU
HİZMET ŞEMASI
Kadro Adı
Hizmet Sınıfı
Derecesi
Kadro Sayısı
Maaşı

: Makine Mühendisi
: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı
: I (Yükselme Yeri)
:1
: Barem l6

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
(1) Elektrik ve makine şubesinde görev yapar; ısıtma, soğutma, klima gibî
mekanik tesisat projelerinin düzenlenmesi, çizdirilmesi ve tatbikat esnasında
kontrolü işlerinde görev yapar; Mekanik tesisatla ilgili keşif, şartname ve ödeme
raporlarından sorumludur; Mekanik tesisatla ilgili işlerin tatbikatını organize eder ve
gözetir; Makine ve araçların bakım ve onarımını organize eder; araçlarla ilgili seyir
defterlerinin tutulmasını sağlar;
(2) Amirlerine karşı sorumlu olup kendisine verilecek ilgili herhangi bir görevi
yapar; ve
(3) Şube Amirinin bulunmadığı zamanlarda Şube Amirine veya gerektiğinde
Müdür Muavinine vekâlet eder.
II. ARANAN NİTELİKLER:
( 1 ) Makine Mühendisliği diploması veren bir fakülte veya dengi bir yüksek
okuldan mezun olmak;
(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;
Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haîz uygun nitelikte kamu görevlisinin
bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.
(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;
(4) İngilizce veya geçerli yabancı bir diI bilmek avantaj sayılır.
----------------------------------

PLANLAMA VE İNŞAAT DAİRESİ
ELEKTRİK MÜHENDİSİ KADROSU
HİZMET ŞEMASI
Kadro Adı
Hizmet Sınıfı
Derecesi .
Kadro Sayısı
Maaşı

: Elektrik Mühendisi
: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı
: II (Yükselme Yeri)
:1
: Barem 13-14-15

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
(1) Şubelerde görev yapar; elektrik projeleri, elektrik şartnameleri, maliyet ve
malzeme keşiflerinden sorumlu olur; işlerin tatbikatını organize eder ve gözetir;
(2) Amirlerine karşı sorumludur; ve
(3) Kendisine verilecek mesleği ile ilgili herhangi bir görevi yapar.
II. ARANAN NİTELİKLER:
(1) Elektrik Mühendisliği diploması veren bir fakülte veya dengi bîr yüksek okuldan
mezun olmak;
(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;
Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin
bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır;
(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;
(4) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır.
----------------------------------

PLANLAMA VE İNŞAAT DAİRESİ
TEKNİSYEN KADROSU
HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı
Hizmet Sınıfı
Derecesi
Kadro Sayısı
Maaşı

: Teknisyen
: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
: I (Yükselme yeri)
:5
: Barem 14-15

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
(1) İnşaat ve mimari kısımda görevlendirilmesi durumunda:
(A) Görevlendirildiği şubede projelerin çizimi veya uygulanmasını organize
eder ve gözetir; kontrolünü yapar ve ödeme raporlarını düzenler; keşif ve şartname
hazırlar; birim fiyat analizi yapar; arazi tekometrik planlarının çıkartılması için gerekli
ölçü ve çizim çalışmalarını yapar; ihale dosyalarını hazırlayıp sonuçlandırılmak üzere
ilgili dairelere sevkini sağlar; mukavelelerin hazırlanmasına yardımcı olur; idaresindeki
teknisyen ve/veya işçilerin sevk ve idaresinden sorumludur;
(B) Amirleri tarafından kendisine verilecek mevkiine uygun herhangi bir görevi
yerine getirir; ve
(C) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.
(2) Elektrikle ilgili bölümlerde görevlendirilmesi durumunda:
(A) Görevlendirildiği şubede elektrik projelerinin çizim veya uygulanmasını
organize eder; şartname hazırlar; arıza saptanmasında ve giderilmesinde tesisatların
bakım, onarım ve yapımında çalışan teknisyen ve/veya işçilerin sevk ve idaresinden
sorumlu olur;
(B) Amirleri tarafından kendisine verilecek mevkiine uygun herhangi bir görevi
yerine getirir; ve
(C) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.
(3) Makine ile ilgili bölümlerde görevlendirilmesi durumunda:
(A) Görevlendirildiği şubede mekanik tesisat projelerinin çizimi veya
uygulamasını organize eder; şartname hazırlar; arıza saptanmasında ve
giderilmesinde, tesisatların bakım-onarım ve yapımında çalışan teknisyen ve/veya
işçilerin sevk ve idaresinden sorumlu olur;
(B) Amirleri tarafından kendisine verilecek mevkiine uygun herhangi bir görevi
yerine getirir; ve
(C) Görevlerinin yerine getirilmesinde amirlerine karşı sorumludur.
II. ARANAN NİTELİKLER :
(1) Bir teknik orta öğretim kurumundan mezun olmak veya lise mezunu olup sınav
sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini
kanıtlamış olmak;
(2) Bir alt derecede en az üç yıI çalışmış olmak;
Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin
bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.
(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;
(4) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır.
----------------------

PLANLAMA VE İNŞAAT DAİRESİ
TEKNİSYEN KADROSU
HİZMET ŞEMASI
Kadro Adı
Hizmet Sınıfı
Derecesi
Kadro Sayısı
Maaşı

: Teknisyen
: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
: II (Yükselme Yeri)
:5
: Barem 12-13

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
(l) İnşaat ve mimari kısımda görevlendirilmesi durumunda:
(A) Görevlendirildiği şubede konusu ile ilgili projelerin çizim veya
uygulanmasını organize eder ve yerine getirir ; projelerin hazırlanması için gerekli
etütleri yapar; keşif ve şartname hazırlar; metraj birim fiyat analizi yapar;
(B) Amirleri tarafından kendisine verilecek mevkiine uygun herhangi bir
görevi yerine getirir; ve
(C) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.
(2) Elektrikle ilgili bölümlerde görevlendirilmesi durumunda:
(A) Projelerin çizimi veya uygulanmasını organize eder, şartname hazırlar;
arıza saptanmasına ve giderilmesinde; tesisatların bakım, onarım ve yapımında
çalışan teknisyen ve/veya işçilerin sevk ve idaresinden sorumlu olur;
(B) Amirleri tarafından kendisine verilecek mevkiine uygun herhangi bir
görevi yerine getirir; ve
(C) Amirlerine karşı sorumludur.
(3) Makine ile ilgili bölümlerde görevlendirilmesi durumunda:
(A) Görevlendirildiği şubelerde elektrik projelerinin çizimini veya
uygulanmasını organize eder, şartname hazırlar; arıza saptanmasında ve
giderilmesinde, tesisatların bakım, onarım ve yapımında çalışan teknisyen ve/veya
işçilerin sevk ve idaresinden sorumlu olur;
(B) Amirleri tarafından kendisine verilecek mevkiine uygun herhangi bir
görevi yerine getirir; ve
(C) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.
II. ARANAN NİTELİKLER :
(1) Bir teknik orta öğretim kurumundan mezun olmak veya lise mezunu olup
sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki
yeteneğini kanıtlamış olmak;
(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;
Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu
görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.
(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;
(4) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır.
--------------------------------

PLANLAMA VE İNŞAAT DAİRESİ
TEKNİSYEN KADROSU
HİZMET ŞEMASI
Kadro Adı
Hizmet Sınıfı
Derecesi
Kadro Sayısı
Maaşı

: Teknisyen
: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
: III ( Yükselme Yeri)
:7
: Barem 11-12

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
(1) İnşaat ve Mimari Bölümlerde görevlendirilmesi durumunda:
(A) Çizim ve ölçme işleri yapar; metraj ve keşif hazırlar; konusu ile ilgili işlerin
yerine getirilmesinde ve kontrolünde görev yapar;
(B) Amirleri tarafından kendisine verilecek mevkiine uygun herhangi bir görevi
yerine getirir; ve
(C) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerin karşı sorumludur.
(2) Elektrikle ilgili bölümlerde görevlendirilmesi durumunda:
(A) Çizim, ölçme, arıza saptanması ve giderme; metraj ve keşif hazırlama
işlerini yapar; konusu ile ilgili işlerin yerine getirilmesinde ve kontrolünde görev yapar;
(B) Amirleri tarafından kendisine verilecek mevkiine uygun herhangi bir görevi
yerine getirir; ve
(C) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.
(3) Makine ile ilgili bölümlerde görevlendirilmesi durumunda:
(A) Çizim ve ölçme işleri yapar; metraj ve keşif hazırlar; konusu ile ilgili işlerin
yerine getirilmesinde ve kontrolünde görev yapar;
(B) Amirleri tarafından kendisine verilecek mevkiine uygun herhangi bir görevi
yerine getirir;
(C) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.
II. ARANAN NİTELİKLER :
(1) Bir teknik orta öğretim kurumundan mezun olmak veya lise mezunu olup sınav
sonucu yukarda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini
kanıtlamış olmak;
(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;
Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin
bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.
(3) İlgi mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
(4) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır.
-- -----------------------------------

