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Dış Krediler
Şb.Md.

Malzeme Lab.
Şb.Md.

Çev re Şb.Md.

Teftiş Kurulu
Başkanlığı

Y ol Üsty apı
Şb.Md.

Üsty apı Geliştirme
Şb.Md.

Harita Şb.Md.

Hukuk Müşavirliği
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Siv il Sav unma
Birimi

Coğraf i Bilgi
Teknolojileri Şb.Md.

Kreş v e Gündüz
Bakımev i Şb.Md.

İş v e İşçi Mev zuatı
Şb.Md.

Muhasebe, Kesin Hesap ve
Raporlama Şb.Md.

Ağ v e Sistem
Y önetimi Şb.Md.

Sağlık Hizmetleri
Şb.Md.

Bilgi Teknolojileri
D.Bşk.

Özlük İşleri Şb.Md.

Destek Hizmetleri
D.Bşk.

Yazılım Geliştirme
Şb.Md.

İç Kontrol Şb.Md.

Bütçe Prog ramı ve
Performans Şb.Md.

Tüneller Şb.Md.

Tarihi Köprüler
Şb.Md.

Sanat Y apıları
Y apım Şb.Md.

Sanat Yapıları
Proje Şb.Md.

Sanat Yapıları
D.Bşk.

Destek Hizmetleri
Şb.Md.

İnsan Kaynakları
D.Bşk
İnsan Kaynakları
ve Atamalar Şb.Md.

Ulaşım Maliy etleri v e
Verimlilik Şb.Md.

Etüt İmalat
Şb.Md.

İkmal Şb.Md.

Makine Şb.Md.

Makine v e İkmal
D.Bşk.

YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

Bakım v e İşletme
Şb.Md.

Y apım v e Köprüler
Şb.Md.

Proje ve Danışmanlı k
Şb.Md.

İşletmeler D.Bşk.

B İ R İ M L E R İ

Stratejik Planlama
Şb.Md.

Strateji Geliştirme
D.Bşk.

Traf ik Y önetim
Sistemleri Şb.Md.

Ulaşım Etütleri
Şb.Md.

Traf ik Güv enliği
İşaretleme Şb.Md.

Traf ik Güv . Eğitimi
v e Proje Şb.Md.

Traf ik Güv enliği
D.Bşk.

H İ Z M E T

Basın ve Halkla
İlişkiler Birimi

Özel Kalem
Birimi

GENEL MÜDÜR

GENEL MD. YRD.

İç Denetim Birimi

Sanat Yapı ları Bakım
Onarım İşletme Şb.Md.

Y ol Üsty apı Bakım
Onarım Şb.Md.

Tesisler Şb.Md.

Yol Bakım Onarım
Şb.Md.

Tesisler v e Bakım
D.Bşk.

DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

Kalite Yönetim v e
Ar-Ge Şb.Md.

Yol Y apım Şb.Md.

Zemin Mekaniği v e
Tüneller Şb.Md.

Otoy ol Etüt v e
Proje Şb. Md.

Otoy ol Yapım
Şb.Md.

Jeolojik Hizmetler
Şb.Md.

Yol Etüt v e Proje
Şb.Md.

Yol Y apım D.Bşk.

Araştırma v e
Geliştirme D.Bşk.

Etüt, Proje v e
Çev re D.Bşk.

A N A

T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Malzeme Ocakları
Şb.Md.

Env anter v e
Planlama Şb.Md.

Kamulaştırma
Şb.Md.

Taşınmazlar
D.Bşk.

Eğitim Şb.Md.

Mal ve Hizmet Alımı
İhaleleri Şb.Md.

Yapı m ve Danışmanlık
İhaleleri Şb.Md.

Mevzuat ve
Org anizasyon Şb.Md.

Av rupa Birliği v e
Dış İlişkiler Şb.Md.

Program v e İzleme
D.Bşk.

MERKEZ TEŞKİLAT ŞEMASI

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I-KURULUŞU
Karayolları ağının kalkınma planları, ulaştırma ana planı, stratejik plan ve programlar
çerçevesinde ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde ulusal düzeyde geliştirilerek
yaygınlaştırılmasını; karayolları ve karayollarıyla ilgili altyapı, diğer yatırımlar ve hizmetlerin,
ekonomik ve sosyal gelişmenin gereklerine uygun, diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu, güvenli ve
çevreye duyarlı bir şekilde yapılması ve/veya yaptırılmasını sağlamak amacıyla 25/06/2010 tarihli
ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile
kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı,
kamu tüzel kişiliğine sahip özel bütçeli bir kuruluştur.
Kuruluş amacına ulaşabilmek için birimler ve şahıslar tarafından yürütülecek görevler
6001 sayılı Kanunda belirlenen hükümler çerçevesindedir.
II- GÖREV VE YETKİLERİ
1-Otoyol, Devlet ve il yolları ağına giren karayolları güzergahları ile bunların
değişikliklerine ilişkin planları hazırlamak veya hazırlatmak.
2-Hazırlayacağı programlar uyarınca karayollarını yapmak, yaptırmak, emniyetle
kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak, bakımını yaptırmak,
onarmak, onarımını yaptırtmak, işletmek, işlettirmek.
3-Görev alanına giren karayolu ağlarının yapımı, bakımı, onarımı ve diğer hususlar
hakkında teknik nitelik ve şartları tespit etmek veya ettirmek ve gerekli şartnameleri hazırlamak.
4-Otoyollar ve bunların üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri ile hizmet
tesislerinin, diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarının yapımını ve/veya bakım ve
onarımını ve/veya işletmesini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek.
5-Karayollarının kullanılmasına, teknik emniyet ve korunmasına yönelik kurallar ile tüm
karayollarındaki işaretleme standartlarını uluslararası uygulamaları da dikkate alarak tespit etmek,
yayımlamak ve kontrol etmek.
6-Görev alanına giren karayollarında, uygun göreceği yol işaretlerini belirlemek, uygun
yerlere koymak ve bu kapsama giren işleri yapmak veya yaptırmak.
7-Görev alanına giren işler için gerekli plan, harita, etüt ve proje işleri ile araştırmageliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
8-Karayollarının yapım, bakım ve onarımı ile emniyetle işlemesi için gerekli olan garaj
ve atölyeleri, makine ve malzeme ambarları ile depolarını, servis akaryakıt tesislerini,
laboratuvarlarını, deneme istasyonlarını, dinlenme yerlerini, bakım ve trafik emniyetini sağlamaya
yönelik bina ve lojmanları, alıcı-verici telsiz istasyonları ile gerekli haberleşme şebekelerini,
Genel Müdürlüğün görevlerini daha verimli şekilde yerine getirmesine yönelik eğitim tesisleri ile
sosyal tesisleri ve diğer bütün yan tesisleri hazırlayacağı ve hazırlatacağı plan ve projelere göre
yapmak, yaptırmak, donatmak, işletmek veya işlettirmek, bakım ve onarımını yapmak veya
yaptırmak, kiralamak.

2

9-Karayollarının temizliği, gereken bölümlerinde çevre düzenlenmesi ve yol boyu
ağaçlandırılması ile peyzaj hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.
10-Tarihi köprülerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak.
11-6001 sayılı Kanunla verilen görevlerin yapılabilmesi için lüzumlu her türlü araç-gereç,
taşıt ve makineler ile donatımlarını, bunların işletilmesi ve onarılması için gerekli olan uygun
malzemeyi seçmek, temin etmek, gerektiğinde imal etmek veya ettirmek, depolamak, onarmak,
gerekli ambar, atölye ve tesisleri donatmak, işletmek veya işlettirmek.
12-Görev alanı içinde bulunan işlerin yapılması, trafik akışının emniyetle ve kolaylıkla
sağlanması için gerekli her türlü araziyi, binalı ve binasız taşınmazları, ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde kamulaştırmak, satın almak, trampa yapmak, kiralamak ve gerekli hallerde geçici
olarak işgal etmek.
13-Otoyol, Devlet ve il yollarında karayolu sınır çizgisi içinde kalan uygun alanlar ile
karayolu sınır çizgisi dışında Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilmiş veya Genel Müdürlüğün
mülkiyetinde olan diğer alanlardaki taşınmazların ve tesislerin kiraya verilmesi, bunlar üzerinde
irtifak hakkı, kullanma izni veya ön izin verilmesi gibi işlemleri yapmak, yaptırmak, yapılan bu
işlemlerle ilgili gerekli hallerde Maliye Bakanlığına bilgi vermek.
14-Görev alanındaki karayolları güzergahlarındaki taşınmazlarla ilgili olarak tahsis,
devir, kamulaştırma veya ilgili diğer hukuki süreçlerin tamamlanmasını müteakip ilgili
taşınmazların tapu sicillerinde terkin ve diğer işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
15-Talep halinde ve ücret karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile yerli ve yabancı
özel sektörden ilgililere faaliyet konuları ile ilgili eğitim hizmeti vermek.
16-İş ve faaliyetlerine ilişkin veri ve bilgileri derlemek, basmak, yayımlamak veya
yayımlatmak.
17-8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve 28/5/1988 tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Genel
Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve
İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilecek yatırım ve
hizmetlerle ilgili görevlendirilen şirketlere, ihale aşamasında ilan edilmek kaydıyla, gerektiğinde
ortak olmak ve bununla ilgili işlemleri yapmak.
18-Görev alanına giren konularda Kanunlarla verilen diğer işleri yapmak veya yaptırmak.
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GENEL MÜDÜR
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
1-Genel Müdürlüğü temsil etmek ve yönetmek.
2-Genel Müdürlük hizmet ve faaliyetlerini, kalkınma planlarına, stratejik plana,
mevzuat hükümlerine ve Bakanın talimatlarına uygun olarak yürütmek.
3-Genel Müdürlük görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği
yapmak.
4-Merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemek.
5-23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne
İlişkin Kanun hükümlerinde belirtilenler dışında kalan personelin atamalarını yapmak.
6-Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümlerine göre
atananlar ve atamaları Bakan onayı ile yapılanların dışında kalan her statüdeki personeli ilgili
mevzuata uygun olarak görevlendirmek.
7-Kanunlarla Genel Müdürlüğe verilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde
ilgili hizmet birimleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk
Yönetmeliği ile getirilen ilkelere uygun olarak görev ve yetki dağılımı yapmak.
Genel Müdür, Genel Müdürlüğün hizmet ve faaliyetleri ile emri altındakilerin iş ve
işlemlerinde Bakana karşı sorumludur.
GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
1-Genel Müdürün vereceği görevleri onun adına yapmak, yönetmek ve yürütmek.
2-Genel Müdürlük hizmetlerinin bir bütün olarak gerçekleşmesi için, Genel Müdür
tarafından yönetim ve koordinasyonu kendilerine verilen birimler ile diğer birimler arasında iş
birliğini sağlamak.
3-Genel Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Genel Müdüre vekalet
etmek.
4-Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Genel Müdür Yardımcıları görevleri ile ilgili olarak yaptıkları işlerden dolayı Genel
Müdüre karşı sorumludur.
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ÖZEL KALEM BİRİMİ
Görevleri
1-Genel Müdürlük Makamının etkin ve verimli çalışabileceği ortamı sağlamak, verilen
talimatlar doğrultusunda günlük çalışma programını hazırlamak, yapacakları görüşmeleri
düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı görevlerini organize etmek, temsil ve protokol hizmetlerinin
yürütülmesini sağlamak.
2-Makamın iş ve işlemlerini yürütmek, emir ve talimatlarını ilgililere duyurmak, takip
etmek, istenilen bilgi ve belgeleri kurum içi ve kurum dışından zamanında temin ederek Makama
sunmak.
3-Makama imza için sunulan yazıları, yazışma kuralları açısından kontrol etmek, varsa
gerekli düzeltmelerin yapılmasını ve imzalanan, havale edilen ya da işi bitenlerin ilgili yerlere
gönderilmesini sağlamak.
4-Makamca istenilen ya da Makama sunulan konularla ilgili araştırma ve incelemeleri
yapmak, tamamlayıcı bilgi ve belgeleri sağlamak.
5-Özel Kalem Birimi ile ilgili konularda kurum içi rutin yazışmaları yapmak, kayıt,
havale, dosyalama ve takip işleri ile Makamın tebrik, teşekkür, başsağlığı vb. yazışmalarını
yürütmek.
6-Bütçe Kanununda Özel Kalem Birimine ait olan ödenekleri kullanmak, takip etmek,
birim faaliyet raporunu hazırlamak.
7-Makam ve Özel Kalem Biriminin her türlü taşınır kayıt ve kontrol işlemleri ile
konsolide işlemlerini Kanun ve mevzuata uygun olarak yürütmek, bunlara ilişkin Sayıştay ve
Muhasebe Birimi ile olan yazışmaları yürütmek.
8-Özel Kalem Biriminde çalışan personelin görev dağılımını yapmak, kontrol etmek,
çalışmalarını düzenlemek, personelin iş veriminin arttırılması, eğitimi ve yetiştirilmesi için gerekli
çalışmaları yapmak.
9-Makam ve Özel Kalem Birimin çalışmalarının verimli bir şekilde yürütülmesi için
gerekli olan kırtasiye ve demirbaş malzemeleri ile tüketim malzemelerinin zamanında sağlanması
ile ilgili işlemleri yürütmek.
10-Özel Kalem Biriminin arşivinin tertip ve düzenini sağlamak, saklanması gereken her
türlü yazı ve gizli evrakın düzenli bir şekilde dosyalanmasını, arşivlenmesini sağlamak.
11-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Genel Müdürlük merkez teşkilatı
arasındaki koordinasyonu ve iletişimi sağlamak, evrak takibini yapmak.
12-Makam tarafından verilecek diğer işleri yapmak.
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ÖZEL KALEM BİRİMİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Temsil: Özel Kalem Birimini temsil etmek.
2-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
3-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak.
4-Karar Alma: Birimini ilgilendiren konularda gerekli kararları almak.
Genel Müdürlükçe çözümlenmesi gerekli konular hakkında Genel Müdüre görüş
bildirmek.
5-Vekil Seçme: Görevi başında bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet edecek
elemanı saptamak ve Genel Müdürlük onayının alınması için ilgili Daire Başkanlığına
bildirilmesini sağlamak.
6-İş Dağıtımı, Koordinasyon ve Verimin Sağlanması: İşleri ilgili personele dağıtmak,
gereken talimatları vermek, çalışmaları yönetmek, gerektiğinde bu çalışmalara katılmak veya
bizzat yürütmek, şeflikler arasında koordinasyonu ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak, verimin
sürekli yüksek düzeyde tutulması için gerekli önlemleri almak.
7-İş Birliği ve Yardımlaşma: Birimin çalışmalarını merkez birimleri ve Bölge
Müdürlükleriyle iş birliği ve yardımlaşma esasına göre yürütmek.
8-Bilimsel Çalışmalar: Birimin görev alanı ile ilgili bilimsel ve teknik gelişmeleri
izlemek, konferans, fuar, seminer gibi etkinliklere ilgililerin katılmasını, yerli ve yabancı
üniversite vb. kuruluşlarla ilişki kurulmasını, önemli görülen gelişme sonuçlarının birimde
uygulanmasını veya tüm teşkilata duyurulmasını sağlamak.
9-Yöntemlerin Belirlenmesi: Birimin görevleriyle ilgili çalışma yöntemlerini
gerektiğinde merkez ve taşra teşkilatının görüşünü de alarak belirlemek, genelge ile tüm teşkilata
duyurulmasını, uygulamanın izlenmesini ve zamanla geliştirilmesini sağlamak.
10-Mevzuat Çalışmaları: Görevleri ile ilgili yürürlükteki mevzuatın kaldırılması, bazı
hükümlerinin değiştirilmesi, yenilerinin yürürlüğe konulması hakkında teklifler hazırlamak,
gereken kararın alınmasını sağlamak üzere Genel Müdüre iletmek.
Diğer birimlerce ya da kuruluşlarca hazırlanan tasarıları incelemek ve görüş
oluşturulmasını sağlamak.
11-Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama Yetkilisi tarafından
Görevlisi görevini yürütmek.

verilen Gerçekleştirme

12-Yönetmelik ve El Kitabı: Birimin çalışma konularıyla ilgili yönetmelik ile işlerin
nasıl yürütüleceğini gösteren el kitabı tasarılarını hazırlatmak. Şeflerle yapacağı toplantılar
sonucunda son şeklini alan metni Genel Müdüre sunmak. Uygun görüldüğünde uygulanmasını ve
zamanla geliştirilmesini sağlamak.
13-Genelge ve Emirlerin Hazırlanması: Birimin görevleri ile ilgili konularda Genel
Müdürlükten çıkacak olan genelge ve emirlerin hazırlanmasını sağlamak ve parafe etmek.
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14-Yazılar: Birimden çıkacak yazı ve formları, Genel Müdürlükte uygulanan yönteme ya
da verilecek özel yetkilere göre parafe veya imza etmek.
15-Dilek ve Şikayetlerin Yanıtlandırılması: Birimin görev kapsamına giren konularla
ilgili, varsa dilek ve şikayetleri incelemek – inceletmek, gereken yanıtların verilmesini sağlamak.
16-İyileştirme Tekliflerinin Değerlendirilmesi: Birimin görev alanına giren işlerin
iyileştirilmesi ile ilgili teklifleri değerlendirmek, uygun gördüklerinden yetkisi dahilinde olanların
uygulanmasını sağlamak.
Yetkisi dışında kalanlar ile diğer birimlerde de uygulanmasında yarar görülenler
hakkında Genel Müdüre teklifte bulunmak.
17-Taşradaki Çalışmaların İzlenmesi: Birimi ile ilgili konularda Bölge
Müdürlüklerince yapılan çalışmaları izlemek, yöntem ve standartlara bağlı kalınmasını sağlamak
ve kontrol etmek.
18-Yıllık Çalışma Raporları: Birimin çalışmaları ile ilgili olarak her yıl sonunda, o yıla
ait çalışmaların sonuçlarını gösteren ve bir önceki yılın çalışma raporlarına göre karşılaştırmalar
ile her tür istatistiki bilgi ve bilimsel çalışmayı da içeren yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve
Genel Müdüre sunmak.
19-Şema Değişiklikleri: Birimi ya da ilgili taşra teşkilatı pozisyon şemalarında
yapılmasını gerekli gördüğü değişiklikleri veya bu konudaki istekleri, görüşü ile birlikte Genel
Müdüre sunmak.
20-Pozisyonların Niteliğinde Yapılacak Değişiklikler: Birimi ya da ilgili taşra
teşkilatındaki pozisyonların niteliğinde yapılması gereken değişiklikleri belirlemek veya bu
konudaki teklifleri incelemek ve ilgili birime gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.
21-Görev ve Yetkilerde Yapılacak Değişiklikler: Birimin ya da ilgili taşra biriminin
pozisyonlarında çalışanların görev ve yetkilerinde yapılması gereken değişiklikleri saptamak veya
bu konudaki teklifleri incelemek ve ilgili birime gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.
Birim görevlerinde veya kendisinin görev ve yetkilerinde yapılmasını gerekli gördüğü
değişiklikleri Genel Müdüre önermek.
22-Personel İşlemleri: Birim personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini
yürütmek, ayrıca atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma işlemleri
hakkında Genel Müdüre teklifte bulunmak ve gereken işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
23-Çalışmaların İzlenmesi: Birim personelinin çalışma–çalıştırma tempolarını izlemek
ve verimliliklerini değerlendirmek.
24-Taşra Personeli Hakkında Görüş Bildirme: Taşra teşkilatındaki ilgili birim
personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma işlemleri hakkındaki
Bölge Müdürlükleri tekliflerini incelemek, Genel Müdüre görüş bildirmek ve sonucuna göre
gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
25-Hizmet İçi Eğitim: Personelin işbaşında yetiştirilmesini, gerektiğinde özel olarak
eğitilmesini ve daha üst pozisyonlar için hazırlanmasını sağlamak.
26-Kurslar ve Seminerler: Eğitim Şubesi Müdürlüğü ile iş birliği yaparak merkez birimi
ile ilgili taşra birimi personelinin eğitimi için gerekli görülecek kurs, konferans ve seminerlerin
hazırlıklarının tamamlanmasını sağlamak.
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27-Devamların İzlenmesi, Puantaj Cetvelleri ve Ödeme İşleri: Birim personelinin
devamlarını izlemek, bordrolarını, yolluk bildirim formlarını ve işçi personelin puantaj cetvellerini
kontrol etmek ve imzalamak.
28-Geçici Görevlendirme: Şehir dışında çalışmalar yapacak, yurt içi ve yurt dışında
düzenlenen kurs, konferans, seminer vb. toplantılara katılacak personeli belirlemek ve Genel
Müdüre önermek.
Ayrıca, birim çalışmalarının gerektirdiği durumlarda, İdareyi sorumluluk altına
sokmamak koşuluyla personelini gereken birimlerde veya şehir içindeki diğer bir kuruluşta
görevleri ile ilgili inceleme ve çalışmalar yapmak üzere görevlendirmek.
29-Demirbaş Eşya ve Kırtasiye Gereksinmesi: Birim için gerekli her tür alet, aygıt
makine ile demirbaş eşya, kitap, dergi, kırtasiye vb. gereksinmelerini tespit etmek ve gerekenlerin
alınmasını sağlamak.
30-Ödenek Kontrolü: Birimine ayrılan ödeneklerin harcamalarını takip etmek.
31-Program Değişikliği ve Ödenek Aktarılması: Yıl içinde çalışma programında
yapılması gereken değişiklikleri saptamak, ödenek aktarması tekliflerini hazırlamak, Genel
Müdürün onayını almak ve ilgili birime iletmek.
32-Program Uygulamasının İzlenmesi: Yıllık çalışma programı esaslarının
uygulanışında görülen aksaklıklar hakkında şefliklerin gözlem ve önerilerini incelemek, gerekli
hallerde onlara yol göstermek veya önemine göre Genel Müdüre bilgi vermek.
33-Yerleşme Düzeni: Birim bürolarının yerleşme düzeninin hazırlanmasını ve
uygulanmasını sağlamak.
34-Taşınır Mal Yönetmeliği: Birimin Taşınır Mal Yönetmeliği ile ilgili iş ve işlemlerini
yürütmek.
ÖZEL KALEM ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Makamın emir ve talimatlarının ilgililere duyurulması, takip edilmesi, istenilen bilgi
ve belgelerin kurum içi ve dışından zamanında temin edilerek Makama sunulması işlemlerini
yapmak.
2-Makama imza için sunulan yazıları, yazışma kuralları açısından kontrol etmek, varsa
gerekli düzeltmeleri yapmak.
3-Makamca istenilen ya da Makama sunulan konularla ilgili araştırma ve incelemeleri
yapmak, tamamlayıcı bilgi ve belgeleri sağlamak.
4-Bütçe Kanununda Özel Kalem Birimine ait olan ödenekleri kullanmak, takip etmek,
birim faaliyet raporunu hazırlamak.
5-Makam ve Özel Kalem Biriminin her türlü taşınır kayıt ve kontrol işlemleri ile
konsolide işlemlerini Kanun ve mevzuata uygun olarak yürütmek, bunlara ilişkin Sayıştay ve
Muhasebe Birimi ile olan yazışmaları yürütmek.
6-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Genel Müdürlük merkez teşkilatı
arasındaki koordinasyonun ve iletişimin sağlanması, evrak takibinin yapılması işlerini yürütmek.
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ÖZEL KALEM ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Özel Kalem Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Birimin görevlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Birim personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Birim işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Birim personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Birimde görevli memur ve işçi personel ile Bölge Müdürlüğü Özel Kalem
Şefliklerinde görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Birim personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Birim çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerini, kitaplığı ve arşivi düzenlemek.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Birim personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
12-Makamın temsil ağırlama için gerekli olan ihtiyaçlarını temin etmek.
13-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Büro Şeflerinin Ortak Görevleri” ile
aynıdır.
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MÜTERCİM
Görevleri
1-Makam ve Özel Kalem Biriminin her türlü çeviri işlerini yapmak.
2-Makamın uluslararası düzeyde yürüttüğü işlerle ilgili toplantılarda talep edildiği
takdirde tercümanlık yapmak.
3-Görev alanı ile ilgili konularda, verilen diğer çalışmaları yürütmek.
İLETİŞİM MEMURU
Görevleri
1-Makamın talimatları doğrultusunda kurum içi ve kurum dışı iletişimi için gerekli notları
almak ve görüşmelerin yapılmasını sağlamak.
2-Makama imza için sunulan yazıları, yazışma kuralları açısından kontrol etmek, varsa
gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak ve imzalanan, havale edilen ya da işi bitenlerin ilgili
yerlere gönderilmesini sağlamak.
3-Makamın talimatları doğrultusunda randevuları düzenlemek ve günlük programları
yapmak. Gelen ziyaretçilerin Makamla görüştürülmesini sağlamak, notlarını almak veya
konularına göre ilgililere yönlendirmek.
4-Makamın yapacağı yurt içi ve yurt dışı geçici görevle ilgili bilet, rezervasyon ve
avansları takip edip sonuçlandırmak, seyahatle ilgili bilgi ve belgeleri sağlamak.
5-Yapılacak resmi toplantılara, özelliklerine göre katılması istenen kişilerin davet
edilmesini sağlamak ve gündemi çoğaltarak toplantı öncesi katılımcılara dağıtmak.
6-Makamın tebrik, teşekkür, başsağlığı vb. yazışmalarını yapmak.
7-Makamın iş ve işlemlerini yürütmek, emir ve talimatlarını ilgililere duyurmak, takip
etmek.
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BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ
Görevleri
1-Kurumun Basın ve Halkla İlişkiler çalışmalarını planlamak, belirlenen usul ve ilkelere
göre yürütülmesini sağlamak.
2-Kurumun çalışmalarına ilişkin kamuoyundan gelen öneri ve eleştirileri, ilgili
birimlerden aldığı bilgi ve belgelerle değerlendirerek, halkla ilişkiler açısından alınabilecek
önlemleri belirlemek ve Makamın uygun görüşünü alarak uygulanmasını sağlamak.
3-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) kapsamında
yapılan başvuruları ilgili birimlere yönlendirerek zamanında ve doğru olarak sonuçlandırmak.
4-Karayolları Genel Müdürlüğünü tanıtmak ve teşkilatın hizmet alanına giren çalışmalar
konusunda kamuyu bilgilendirmek, Genel Müdürlük tarafından yürütülen çalışmalar ya da
kampanyalar hakkında kamuoyu araştırması yaptırmak ve sonuçlarını değerlendirerek Makama
sunmak.
5-Genel Müdürlüğün çalışmalarına yönelik kamuyu aydınlatıcı haberler hazırlayarak
basın-yayın kuruluşlarınca yayınlanmasını sağlamak, ayrıca kurum içinde iletişimi sağlamaya
yönelik süreli yayın, broşür, yazı, fotoğraf, slayt, film, kitap vb. dokümanları hazırlamak.
6-Yazılı ve görsel basını günlük olarak izlemek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ilişkin haber, yorum ve yazılar hakkında Makamı
bilgilendirmek, gerektiğinde konu ile ilgili merkez ve taşra birimlerinden alınacak bilgilerle bu
haber ve yorumlara yanıt, açıklama, tekzip hazırlamak, basın ve yayın kurumları nezdinde
girişimlerde bulunmak.
7-Açılış ve temel atma törenleri ile Genel Müdürlüğün ve Bölge Müdürlüklerinin
düzenlediği toplantılar ve kampanyalar için tanıtıcı broşür, Genel Müdürlük Makamı için konuşma
metni, Bakanlık ve Başbakanlık Makamları için bilgi notu hazırlamak, bu faaliyetlerin ve diğer
bilimsel-sosyal-kültürel etkinliklerin basın yoluyla kamuya duyurulmasını sağlamak.
8-Makamın olumlu görüşü oluştuktan sonra özel gün ve toplantılar için ya da kurum
çalışanlarının sosyal ve kültürel yaşamlarına katkıda bulunabilecek ve kurum çalışanları arasında
hoşgörü ve sosyal dayanışmanın temini için gerekli faaliyetleri Destek Hizmetleri Şubesi
Müdürlüğü ile iş birliği yaparak planlanmak, öneriler geliştirmek ve bunları hayata geçirmek.
9-Genel Müdürlük Makamı tarafından yapılacak basın toplantılarını düzenlemek,
toplantıları basına duyurmak ve basına yönelik bilgi notu ve dokümanları hazırlamak.
10-Genel Müdürlüğün geçmişine ve bugününe yönelik bilgi, belge ve dokümanları
toparlayarak tarihçe arşivini oluşturmak.
11-Makamın vereceği diğer işleri ve görevleri yapmak.
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BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Temsil: Basın ve Halkla İlişkiler Birimini temsil etmek.
2-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
3-Karar Alma: Birimini ilgilendiren konularda gerekli kararları almak.
Genel Müdürlükçe çözümlenmesi gerekli konular hakkında Genel Müdüre görüş
bildirmek.
4-Vekil Seçme: Görevi başında bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet edecek
elemanı saptamak ve Genel Müdürlük onayının alınması için ilgili Daire Başkanlığına
bildirilmesini sağlamak.
5-İş Dağıtımı, Koordinasyon ve Verimin Sağlanması: İşleri ilgili personele dağıtmak,
gereken talimatları vermek, çalışmaları yönetmek, gerektiğinde bu çalışmalara katılmak veya
bizzat yürütmek, şeflikler arasında koordinasyonu ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak, verimin
sürekli yüksek düzeyde tutulması için gerekli önlemleri almak.
6-İş Birliği ve Yardımlaşma: Birimin çalışmalarını merkez birimleri ve Bölge
Müdürlükleriyle iş birliği ve yardımlaşma esasına göre yürütmek.
7-Bilimsel Çalışmalar: Birimin görev alanı ile ilgili bilimsel ve teknik gelişmeleri
izlemek, konferans, fuar, seminer gibi etkinliklere ilgililerin katılmasını, yerli ve yabancı
üniversite vb. kuruluşlarla ilişki kurulmasını, önemli görülen gelişme sonuçlarının birimde
uygulanmasını veya tüm teşkilata duyurulmasını sağlamak.
8-Yöntemlerin Belirlenmesi: Birimin görevleriyle ilgili çalışma yöntemlerini
gerektiğinde merkez ve taşra teşkilatının görüşünü de alarak belirlemek, genelge ile tüm teşkilata
duyurulmasını, uygulamanın izlenmesini ve zamanla geliştirilmesini sağlamak.
9-Mevzuat Çalışmaları: Görevleri ile ilgili yürürlükteki mevzuatın kaldırılması, bazı
hükümlerinin değiştirilmesi, yenilerinin yürürlüğe konulması hakkında teklifler hazırlamak,
gereken kararın alınmasını sağlamak üzere Genel Müdüre iletmek.
Diğer birimlerce ya da kuruluşlarca hazırlanan tasarıları incelemek ve görüş
oluşturulmasını sağlamak.
10-Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama Yetkilisi tarafından
Görevlisi görevini yürütmek.

verilen Gerçekleştirme

11-Yönetmelik ve El Kitabı: Birimin çalışma konularıyla ilgili yönetmelik ile işlerin
nasıl yürütüleceğini gösteren el kitabı tasarılarını hazırlatmak. Şeflerle yapacağı toplantılar
sonucunda son şeklini alan metni Genel Müdüre sunmak. Uygun görüldüğünde uygulanmasını ve
zamanla geliştirilmesini sağlamak.
12-Genelge ve Emirlerin Hazırlanması: Birimin görevleri ile ilgili konularda Genel
Müdürlükten çıkacak olan genelge ve emirlerin hazırlanmasını sağlamak ve parafe etmek.
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13-Yazılar: Birimden çıkacak yazı ve formları, Genel Müdürlükte uygulanan yönteme ya
da verilecek özel yetkilere göre parafe veya imza etmek.
14-Dilek ve Şikayetlerin Yanıtlandırılması: Birimin görev kapsamına giren konularla
ilgili, varsa dilek ve şikayetleri incelemek – inceletmek, gereken yanıtların verilmesini sağlamak.
15-İyileştirme Tekliflerinin Değerlendirilmesi: Birimin görev alanına giren işlerin
iyileştirilmesi ile ilgili teklifleri değerlendirmek, uygun gördüklerinden yetkisi dahilinde olanların
uygulanmasını sağlamak.
Yetkisi dışında kalanlar ile diğer birimlerde de uygulanmasında yarar görülenler
hakkında Genel Müdüre teklifte bulunmak.
16-Taşradaki Çalışmaların İzlenmesi: Birimi ile ilgili konularda Bölge
Müdürlüklerince yapılan çalışmaları izlemek, yöntem ve standartlara bağlı kalınmasını sağlamak
ve kontrol etmek.
17-Yıllık Çalışma Raporları: Birimin çalışmaları ile ilgili olarak her yıl sonunda, o yıla
ait çalışmaların sonuçlarını gösteren ve bir önceki yılın çalışma raporlarına göre karşılaştırmalar
ile her tür istatistiki bilgi ve bilimsel çalışmayı da içeren yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve
Genel Müdüre sunmak.
18-Şema Değişiklikleri: Birimi ile ilgili pozisyon şemalarında yapılmasını gerekli
gördüğü değişiklikleri veya bu konudaki istekleri görüşü ile birlikte Genel Müdüre sunmak.
19-Pozisyonların Niteliğinde Yapılacak Değişiklikler: Birimindeki pozisyonların
niteliğinde yapılması gereken değişiklikleri belirlemek veya bu konudaki teklifleri incelemek ve
ilgili birime gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.
20-Görev ve Yetkilerde Yapılacak Değişiklikler: Biriminde çalışanların görev ve
yetkilerinde yapılması gereken değişiklikleri saptamak veya bu konudaki teklifleri incelemek ve
ilgili birime gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.
Birim görevlerinde veya kendisinin görev ve yetkilerinde yapılmasını gerekli gördüğü
değişiklikleri Genel Müdüre önermek.
21-Personel İşlemleri: Birim personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini
yürütmek, ayrıca atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma işlemleri
hakkında Genel Müdüre teklifte bulunmak ve gereken işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
22-Çalışmaların İzlenmesi: Birim personelinin çalışma–çalıştırma tempolarını izlemek
ve verimliliklerini değerlendirmek.
23-Hizmet İçi Eğitim: Personelin işbaşında yetiştirilmesini, gerektiğinde özel olarak
eğitilmesini ve daha üst pozisyonlar için hazırlanmasını sağlamak.
24-Kurslar ve Seminerler: Eğitim Şubesi Müdürlüğü ile iş birliği yaparak birim
personelinin eğitimi için gerekli görülecek kurs, konferans ve seminerlerin hazırlıklarının
tamamlanmasını sağlamak.
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25-Devamların İzlenmesi, Puantaj Cetvelleri ve Ödeme İşleri: Birim personelinin
devamlarını izlemek, bordrolarını, yolluk bildirim formlarını ve işçi personelin puantaj cetvellerini
kontrol etmek ve imzalamak.
26-Geçici Görevlendirme: Şehir dışında çalışmalar yapacak, yurt içi ve yurt dışında
düzenlenen kurs, konferans, seminer vb. toplantılara katılacak personeli belirlemek ve Genel
Müdüre önermek.
Ayrıca, birim çalışmalarının gerektirdiği durumlarda, İdareyi sorumluluk altına
sokmamak koşuluyla personelini gereken birimlerde veya şehir içindeki diğer bir kuruluşta
görevleri ile ilgili inceleme ve çalışmalar yapmak üzere görevlendirmek.
27-Demirbaş Eşya ve Kırtasiye Gereksinmesi: Birim için gerekli her tür alet, aygıt
makine ile demirbaş eşya, kitap, dergi, kırtasiye vb. gereksinmelerini tespit etmek ve gerekenlerin
alınmasını sağlamak.
28-Program Uygulamasının İzlenmesi: Yıllık çalışma programı esaslarının
uygulanışında görülen aksaklıklar hakkında şefliklerin gözlem ve önerilerini incelemek, gerekli
hallerde onlara yol göstermek veya önemine göre Genel Müdüre bilgi vermek.
29-Yerleşme Düzeni: Birim bürolarının yerleşme düzeninin hazırlanmasını ve
uygulanmasını sağlamak.
MÜHENDİS
Görevleri
Genel Müdürlüğün hizmet birimleriyle koordineli olarak birimin çalışmaları
kapsamında hazırlanacak doküman ve yazılara esas teşkil edecek teknik bilgi içeriğini oluşturmak.
BASINLA İLİŞKİLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Devlet Memurları Kanununda yer alan hükümler doğrultusunda, Genel Müdürün
onayı ile yazılı ve görsel basına verilecek bilgi ve belgeleri hazırlamak ya da hazırlatmak.
2-Yazılı ve görsel basında yer alan Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili haber ve
yorumları takip ederek, gerektiğinde merkez ve taşra teşkilatındaki ilgili birimlerden alınan
bilgiler doğrultusunda cevap ya da tekzip hazırlamak.
3-Genel Müdür ve Genel Müdürlük adına basın organlarına verilecek haberleri
hazırlamak, Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinin çalışmalarının basın organlarında
tanıtılması ve kamuoyuna aktarılması için basın bülteni, bilgi notu, basın açıklaması gibi yazılı
metinler ile görsel-işitsel her tür dokümanı hazırlamak, Makamın basın toplantılarını düzenlemek.
4-Kuruluşumuz çalışmalarına ilişkin radyo ve televizyon programları için metin
hazırlamak.
5-Kitle haberleşme araçlarında Genel Müdürlük ile ilgili yayımlanan her türlü yazılı
haberi belgelemek ve değerlendirmek.

14

6-Yıllık çalışma programı çerçevesinde yapılan çalışmaların dökümünü yapmak, grafik
haline getirmek ve çalışmalarla ilgili yıllık istatistiksel bilgi hazırlanmasını sağlamak.
BASINLA İLİŞKİLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Basınla İlişkiler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
HALKLA İLİŞKİLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Kurum çalışmalarına ilişkin kamuoyundan gelecek tepki, şikayet, öneri ve desteği
değerlendirmek, halkla ilişkiler açısından alınabilecek önlemleri Şube Müdürüne iletmek.
2-Genel Müdürlükçe yürütülen çalışmalar ve kampanyalar hakkında kamuoyu
araştırması yaparak ya da yaptırarak sonuçlarını değerlendirmek.
3-Açılış ve temel atma törenlerinde Genel Müdür için konuşma metni, Başbakanlık
veya Bakanlık makamı için bilgi notu, basın toplantısı, seminer ve toplantılar için yazılı doküman,
broşür ve konuşma metni hazırlamak.
4-Kurum bülteni ile kurumu tanıtmaya ya da kurumun çalışma alanına yönelik broşür,
kitap, kitapçık, kılavuz, albüm, afiş gibi yayınların içeriğini hazırlamak.
5-Özel gün ve toplantılar için ya da kurum çalışanlarının sosyal ve kültürel yaşamlarına
katkıda bulunabilecek, kurum çalışanları arasındaki hoşgörü ve sosyal dayanışmayı artıracak
öneriler geliştirmek.
6-Kurum içi halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında insan ilişkileri, iletişim, yönetim
alanlarında eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, düzenlenmesini sağlamak ya da bu konuda öneriler
geliştirmek.
HALKLA İLİŞKİLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Halkla İlişkiler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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BİLGİ EDİNME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Gerçek ve tüzel kişilerin 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
kapsamında yaptıkları başvuruları değerlendirmek.
2-20/01/2006 tarihli ve 26055 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/3 sayılı
Başbakanlık Genelgesi ile hizmete giren Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) vatandaştan
gelen şikayet, talep, görüş ve önerileri değerlendirilmek üzere ilgili birimlere göndermek.
3-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve BİMER kapsamında gelen başvuruların zamanında
işleme alınmasını, yönlendirilmesini, hızlı ve etkin olarak cevaplandırılmasını sağlamak.
4-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığınca kamuoyuna duyurulması amacıyla yıllık rapor düzenleyerek Bakanlık Makamına
sunulmasını sağlamak.
BİLGİ EDİNME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Bilgi Edinme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
DOKÜMANTASYON VE YAYIN ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Kitle haberleşme araçlarında Genel Müdürlük ile ilgili yayımlanan her tür görsel
dokümanı belgelemek ve değerlendirmek.
2-Basın bülteni, yayınlar ve hazırlanacak diğer metinlerde kullanılmak üzere kaynak
olabilecek her tür fotoğraf, slayt, film, yazı ve belgeyi araştırmak, bulmak, değerlendirmek ve
arşivlemek.
3-Genel Müdürlüğün geçmişine ve bugününe yönelik bilgi, belge ve dokümanları
toplamak, arşivlemek, kişi ve kurumların talep etmesi halinde arşivden yararlandırılmasını
sağlamak.
4-Kurum bülteni ile kurumu tanıtmaya ya da kurumun çalışma alanına yönelik broşür,
kitap, kitapçık, albüm, afiş vb. yayınların görsel tasarımlarını yaparak baskıya hazır hale getirmek.
5-Haftalık ve aylık çalışma faaliyetlerini hazırlamak.
DOKÜMANTASYON VE YAYIN ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Dokümantasyon ve Yayın Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Birim görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap, dergi,
büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Birim personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Birim işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Birim personelinin fazla mesai, izin, rapor ve geçici görevleri ile ilgili işlemlerini
yürütmek.
6-Birim personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
7-Birimin çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini
ve korunmasını sağlamak.
8-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Birim personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
9-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
10-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin
sonuçlandırmak.

Yürütülmesi:

Belirlenen

görevleri

yürütmek

ve

işleri

zamanında

Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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ETÜT, PROJE VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yol Etüt ve Proje Şubesi, Otoyol Etüt ve Proje Şubesi, Harita Şubesi ve Çevre Şubesi
Müdürlüklerinden oluşmaktadır.
Görevleri
1-Yapımı kararlaştırılmış olan otoyollar, Devlet ve il yollarının istikşafını yapmak,
büroda ve arazide etütler yapmak suretiyle, yol güzergâhı koridorunu belirlemek, ilgili birimlerden
gerekli bilgileri temin etmek, bu bilgiler doğrultusunda metrajlar ve projeleri hazırlamak veya
hazırlatmak, yapım çalışmaları devam eden veya biten işlerin projesine uygunluğunu izleyerek
görüş ve önerilerde bulunmak.
2-Proje çalışmalarında, imar planlarının güzergâhtan ve tesislerden etkilenmesi
durumunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde çalışmak, gerektiğinde imar mevzuatı
kapsamında çalışma yapmak veya yaptırmak.
3-İlgili kuruluşlarla eşgüdüm içinde, fotogrametrik metotla harita üretimi yapmak veya
yaptırmak.
4-Yapımına karar verilen otoyollar, Devlet ve il yolları, malzeme ocakları ve tesislerin
çevreye olabilecek etkilerinin belirlenmesi açısından çevre mevzuatı gereğince, büro ve arazi etüt
çalışmalarını yaparak harita, plan ve projeler ile çevresel etki değerlendirme raporlarını
hazırlamak veya hazırlatmak, uygulamaların çevresel etki değerlendirme raporları doğrultusunda
yapılmasını sağlamak için kontrol yaparak önerilerde bulunmak.
5-Diğer kurum ve kuruluşların çevresel etki değerlendirme mevzuatı gereği
hazırlayacakları çevresel etki değerlendirme raporları hakkında Genel Müdürlükle ilgisi yönünden
görüş bildirmek.
ETÜT, PROJE VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANI
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanının diğer görevleri bu kitapta yer alan “Daire
Başkanlarının Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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YOL ETÜT VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Yapımı kararlaştırılmış olan Devlet ve il yollarının istikşafını yapmak, büroda ve
arazide etütler yapmak suretiyle, yol güzergâhı koridorunu belirlemek, ilgili birimlerden gerekli
bilgileri temin etmek, bu bilgiler doğrultusunda metrajlar ve projeleri hazırlamak veya
hazırlatmak, yapım çalışmaları devam eden veya biten işlerin projesine uygunluğunu izleyerek
görüş ve önerilerde bulunmak.
2-Proje çalışmalarında, imar planlarının güzergâhtan ve tesislerden etkilenmesi
durumunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde çalışmak, gerektiğinde imar mevzuatı
kapsamında çalışma yapmak veya yaptırmak.
3-Yıllık çalışma programına alınan yol (Şehir geçişleri dahil) ve kavşakların etüt ve proje
işlerinin öncelik sıralarını saptamak.
4-Harita üzerinde kesinleşen güzergâhın araziye aplikasyonunu yapmak veya yaptırmak
ve gerekli arazi bilgilerini toplamak.
5-Devlet yolu, il yolu veya turistik yol üzerinde yer alan şehir geçişi ve kavşak
projelerini, yer ve tiplerini tespit ederek, gerek görülmesi halinde ilgili birimlerinde görüşünü
aldıktan sonra karayolu geometrik standartlarına ve trafik güvenliği kriterlerine uygun olarak
yapmak veya yaptırmak.
6-Projelendirilen güzergâh üzerinde bulunan tesislerin, kesinleşen şehir geçişlerini ve
kavşakları etkilemesi veya yerleşime ait imar planlarının proje çalışmalarından etkilenmesi
durumunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliğine giderek, gerektiğinde değişikliklerin
yapılmasını sağlamak.
7-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanlarını, analizleri, birim fiyatları,
birim fiyat tariflerini hazırlamak, ihalelerin yapılması için gerekli belgeleri ilgili birime
göndermek.
8-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
9-Hazırlanan projelerden ve metrajlardan yeteri kadar sureti ilgili birimlere göndermek.
10-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını
sağlamak.
11-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
YOL ETÜT VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
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3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Yol Etüt ve Proje Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
PROJE ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yıllık çalışma programına alınan yollar ve şehir geçişlerinin, kavşaklar (Eş düzey ve
farklı düzeyli) ile birlikte etüt proje işlerinin önceliklerine göre sıralamasının yapılmasını ve
hazırlanan programa göre yürütülmesini sağlamak.
2-Etüt, Proje ve Çevre Başmühendisliğinin koordinatörlüğünde, Bölge Müdürlüğündeki
ilgili birimlerle birlikte arazi üzerinde güzergâh istikşafını yaparak, kılavuz plan ve güzergâh
inceleme raporunun hazırlanmasını sağlamak.
3-Merkezde emanet olarak projelendirilen güzergâhlara ait proje yatay ve düşey hattını
ilgililerle birlikte yerinde gözden geçirmek, görülecek hataların giderilmesi için görüşmeler
yapmak, uygun görülen değişiklikleri yaparak proje yatay ve düşey hattının onaya sunulmasını ve
araştırma raporunun hazırlanması için Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına
gönderilmesini sağlamak.
4-Bölge Müdürlüklerince emanet veya ihaleli olarak hazırlanan proje yatay ve düşey hat
tekliflerini incelemek ve ilgililerle beraber yerinde kontrol etmek. Gerektiğinde yatay ve düşey hat
değişikliği önerilerini hazırlayarak onayının alınmasını sağlamak.
5-Saptanmış olan yol ekseni ile düşey hatta göre sanat yapılarının yerleştirilmesini
sağlamak.
6-Onaylanarak kesinleşen proje yatay ve düşey hattının ilgili Bölge Müdürlüğüne
gönderilmesini sağlamak.
7-İlgili kurumlar tarafından yapılacak çalışmalar sırasında dikkate alınmak üzere karayolu
güzergâhlarının ilgili haritalara işlenerek gönderilmesini sağlamak.
8-Drenaj veya derivasyonu gerektiren yerlerle, hidrolojik yönden dikkati gerektiren
yerlere ait bilgiler ile ihaleli olarak hazırlanan drenaj projelerini (Raporları ile birlikte) Hidrolik
Şefliğine göndermek.
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9-Programda Devlet ve il yolları bünyesinde münferit olarak bulunan ya da trafik etütleri
sonuçlarına göre ihtiyaç duyulan eşdüzey (Hemzemin) ve farklı düzeyde (Köprülü) kavşaklar için
ön proje niteliğindeki kavşak planlarını hazırlamak veya hazırlatmak. Trafik güvenliği yönünden
inceletmek ve karayolu geometrik standartlarına uygunluğunu (Kavşak ön raporu ile birlikte)
kontrol ederek onayının alınmasını sağlamak.
10-Karayolu güzergâhları üzerinde projelendirilecek olan demiryolu, dere ve farklı düzeyli
kavşaklara ait köprü yeri plankoteleri ile eşdüzeyli kavşak plankotelerini inceleyerek uygulanacak
yol enkesit tiplerini saptamak ve plankote üzerine işlenmesi, gerektiğinde ilgili kuruluşlardan
görüş alınması, onayının sağlanması işlemlerini yürütmek. Köprü projesinin hazırlanması için
ilgili Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak.
11-Güzergâhı kesinleşen yollar ve şehir geçişleri ile kavşakların programdaki öncelik
sırasına göre projelerinin yapılmasını, Bölge Müdürlüğünce hazırlanan veya ihale edilen projelerin
de kontrol edilmesini, gerektiğinde düzeltilerek onayının alınmasını sağlamak.
12-Yolların, şehir geçişleri ve kavşaklarının (Yer ve tiplerini tespit ederek)
projelendirilmesi ile ilgili olarak gerektiği durumlarda Genel Müdürlükteki diğer birimlerden
görüş sormak, gelen görüşler doğrultusunda projeleri hazırlamak veya hazırlatmak ve onayının
alınmasını sağlamak.
13-Yollar, şehir geçişleri ve kavşaklara ait kamulaştırma planlarının projesine ve belediye
imar sınırı içerisinden geçen kesimlerde imar planına da uygunluğunun kontrol edilmesini
sağlamak.
14-Organize sanayi bölgelerinin yer seçimi ile ilgili komisyona katılımı sağlayarak seçilen
alanın karayolu ile bağlantısını incelemek ve gereğinin yapılmasını sağlamak.
15-Projelendirilecek güzergâhlar üzerindeki sanat yapılarının (Köprü, tünel, viyadük vb.)
projelerinin hazırlanması için ilgili birimlerle koordineli çalışmak.
16-Proje bitiminde metrajları ve proje sonu raporunu hazırlamak, bölgesince veya ihaleli
olarak hazırlananları kontrol etmek. Proje ve metrajlardan yeteri kadar nüshanın ilgili birimlere
gönderilmesini sağlamak.
17-Yapım çalışması devam eden kesimlerde, ilgili Daire Başkanlığından gelen proje
değişiklik teklifini inceleyerek görüş bildirmek, uygun görülmesi halinde onaylatmak.
18-Onaylanan proje ve dokümanların tamamını arşivleyerek saklamak.
19-Hizmet İşleri Genel Şartnamesi esaslarına göre işin teknik kontrollüğünü yapmak.
20-Kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
PROJE ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Proje Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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HİDROLİK ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Mesnet eksenleri arası açıklığı 10 metreden küçük köprülerin ve menfezlerin
debuşelerini belirlemek.
2-Yarma için, heyelanlı kesimler vb. yer altı suyu bakımından tehlikeli olan yerlerle,
bataklıklarda alınacak hidrolojik önlemleri saptamak ve projelerini hazırlamak.
3-Şehir içi yollarının ve karayolu tesislerinin bulunduğu alanların yağmur suyu drenaj
projelerini hazırlamak.
4-Yer üstü ve yer altı sularının drene edilmesi ile ilgili derivasyon, su tüneli, hendek vb.
problemlerin çözümlenmesini sağlamak.
5-(K) akım katsayısının doğru olarak hesaplanması için küçük yağış havzalarında akım
rasat eşeyleri tesis edilmesini sağlamak.
6-Meteorolojik verileri değerlendirip hidrolojik hesaplar için gerekli çalışmaları yapmak.
7-Yapılan drenaj projelerinin uygulamada işleyip işlemediğini zaman zaman yerinde
kontrol etmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
8-İhaleli olarak hazırlanan drenaj projeleri ile hidrolik hesaplarını kontrol etmek.
HİDROLİK ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Hidrolik Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
PROJE KEŞİF ŞEFLİĞİ
Görevleri
İhale yolu ile yaptırılacak yol etüt-proje mühendislik hizmetleriyle ilgili olarak;
1-Teknik şartnamelerin, birim fiyat analizlerinin, birim fiyat tariflerinin Proje Şefliği ve
ilgili Müdürlükler ile ortaklaşa hazırlanmasını ve güncelleştirilmesini sağlamak.
2-Gerektiğinde ihaleye esas olacak yaklaşık maliyetleri hazırlamak.
3-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanlarını hazırlamak. İhalelerin
yapılması için gerekli belgelerin ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
4-İş programlarını ve hakediş raporlarını kontrol ederek ilgili birime gönderilmesini
sağlamak.
5-Süre uzatımı, sözleşme bedeli artışı ya da azalması, ödenek aktarması vb. konulara
ilişkin Genel Müdürlük Olur’larının alınmasını sağlamak.
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6-Muayene ve kabul komisyonları ile tasfiye ve fesih komisyonlarının oluşturulması için
onay alınması işlemlerini yürütmek. Gerektiğinde komisyonlarda görev almak.
7-Müdürlüğün sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini
hazırlamak.
PROJE KEŞİF ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Proje Keşif Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
İMAR VE UYGULAMA ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-İller Bankası A.Ş. veya belediyesince imar planı çalışması yapılan yerleşimlerden
geçen yol güzergâhlarını imar planına işlenmek üzere halihazır haritalar üzerinde ilgili kurumlara
bildirmek. Gerektiğinde güzergah üzerinde tesisi olan diğer kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
2-Şehir geçişleri için sürekli plan veya imar değişiklik planı hazırlanması, Bölge
Müdürlüklerince veya ihaleli olarak hazırlanan planların kontrol edilmesi, uygun görüldüğünde
ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi işlemlerini yürütmek.
3-Daha önce tespit edilerek imar planına işlenen güzergâha ait mevcut koridor
genişliğinin yeterli olmaması (Yüksek yarma, dolgu vb.) veya daha sonra arazide ortaya çıkan
(Yapılaşma, heyelan vb.) nedenlerle değiştirilmesi durumunda, hazırlanan plana göre imar
değişikliğinin ilgili belediye meclisince onayını sağlamak.
4-Karayolu güzergâhının imar planına işlenmemesi halinde kesinleşen karayolu
güzergâhlarını imar planına işleyerek resen onaylanmak üzere Bakanlık Makamına sunulmasını
sağlamak.
5-Geçici ve kesin kabul komisyonlarına şeflik personelinden kimlerin katılacağını
belirlemek. Görevlendirildiğinde komisyonlarda yer almak.
6-Yol güzergâhlarına rastlayan il, ilçe bucak, belde gibi yerleşim merkezlerinde imar
planı ile uğraşan ilgili kurumların da görüşünün alınması ve Bölge Müdürlüğünce saptanan yol
ekseninin incelenmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi, gerekçesinin hazırlanması, uygun
görüldüğünde onayının alınması işlemlerini yürütmek (Güzergâh ön etüt raporu ile birlikte).
İMAR VE UYGULAMA ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
İmar ve Uygulama Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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PROJE İZLEME VE UYGULAMA ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Karayolu geometrik standartları ve trafik güvenliği kriterleri dikkate alınarak
hazırlanan yol projelerinin uygulamasını izlemek, izlettirmek.
2-Yapım çalışmaları sırasında karşılaşılan sorunların çözümü ile ilgili olarak, karayolları
geometrik standartlarında yapılabilecek değişiklikler hakkında ilgili birimler ile ortak çalışmalar
yaparak gerekli raporları hazırlamak.
3-Hizmete açılan güzergahlarda yaşanan trafik güvenliği problemlerinin çözümü ile ilgili
olarak karayolları geometrik standartlarında yapılabilecek değişiklikler hakkında ilgili birimler ile
ortak çalışmalar yaparak gerekli raporları hazırlamak.
4-Geçici ve kesin kabul komisyonlarına şeflik personelinden kimlerin katılacağını
belirlemek. Görevlendirildiğinde komisyonlarda yer almak.
PROJE İZLEME VE UYGULAMA ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Proje İzleme ve Uygulama Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Etüt, Proje ve Çevre
Başmühendisliklerinde görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili
düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.

mevzuat
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metinlerinin, kitaplığın ve arşivin

9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
12-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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OTOYOL ETÜT VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Yapımı kararlaştırılmış olan otoyol, ekspres yol, yan yol ve bağlantı yollarının istikşafını
yapmak, büroda ve arazide etütler yapmak suretiyle, yol güzergâhı koridorunu belirlemek, ilgili
birimlerden gerekli bilgileri temin etmek, bu bilgiler doğrultusunda metrajlar ve projeleri
hazırlamak veya hazırlatmak, yapım çalışmaları devam eden veya biten işlerin projesine
uygunluğunu izleyerek görüş ve önerilerde bulunmak.
2-Proje çalışmalarında, imar planlarının güzergâhtan ve tesislerden etkilenmesi durumunda
ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde çalışmak, gerektiğinde imar mevzuatı kapsamında
çalışma yapmak veya yaptırmak.
3-Yıllık çalışma programına alınan, üzerindeki yolculuk ve bakım işletmeyle ilgili tüm
tesisleriyle birlikte otoyol, ekspres yol, yan yol ve bağlantı yollarının etüt ve proje işlerinin öncelik
sıralarını saptamak.
4-Harita üzerinde kesinleşen güzergâhın araziye aplikasyonunu yapmak veya yaptırmak ve
gerekli arazi bilgilerini toplamak.
5-Otoyol, ekspres yol, yan yol ve bağlantı yollarının projelerini, gerek görülmesi halinde
ilgili birimlerinde görüşünü aldıktan sonra, otoyolu geometrik standartlarına ve trafik güvenliği
kriterlerine uygun olarak yapmak veya yaptırmak.
6-Projelendirilen güzergâh üzerinde bulunan tesislerin, otoyol, ekspres yol, yan yol ve
bağlantı yollarını etkilemesi veya yerleşime ait imar planlarının proje çalışmalarından etkilenmesi
durumunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliğine giderek, gerektiğinde değişikliklerin
yapılmasını sağlamak.
7-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanlarını, analizleri, birim fiyatları,
birim fiyat tariflerini hazırlamak, ihalelerin yapılması için gerekli belgeleri ilgili birime
göndermek.
8-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
9-Hazırlanan projelerden ve metrajlardan yeteri kadar sureti ilgili birimlere göndermek.
10-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını
sağlamak.
OTOYOL ETÜT VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
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3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Otoyol Etüt ve Proje Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
PROJE ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yıllık çalışma programına alınan, üzerindeki yolculuk ve bakım işletmeyle ilgili tüm
tesisleriyle birlikte otoyol, ekspres yol, yan yol ve bağlantı yollarının etüt ve proje işlerinin
önceliklerine göre sıralamasının yapılmasını ve hazırlanan programa göre yürütülmesini sağlamak.
2-Etüt, Proje ve Çevre Başmühendisliğinin koordinatörlüğünde, Bölge Müdürlüğündeki
ilgili birimlerle birlikte arazi üzerinde güzergâh istikşafını yaparak, kılavuz plan ve güzergâh
inceleme raporunun hazırlanmasını sağlamak.
3-Merkezde emanet olarak projelendirilen güzergâhlara ait proje yatay ve düşey hattını
ilgililerle birlikte yerinde gözden geçirmek, görülecek hataların giderilmesi için görüşmeler
yapmak, uygun görülen değişiklikleri yaparak proje yatay ve düşey hattının onaya sunulmasını ve
araştırma raporunun hazırlanması için Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına
gönderilmesini sağlamak.
4-Bölge Müdürlüklerince emanet veya ihaleli olarak hazırlanan proje yatay ve düşey hat
tekliflerini incelemek ve ilgililerle beraber yerinde kontrol etmek. Gerektiğinde yatay ve düşey hat
değişikliği önerilerini hazırlayarak onayının alınmasını sağlamak.
5-Saptanmış olan yol ekseni ile düşey hatta göre sanat yapılarının yerleştirilmesini
sağlamak.
6-Otoyol, ekspres yol, yan yol ve bağlantı yolu ile bu yollar üzerinde yer alan kavşak
projelerini yer ve tiplerini tespit ederek, gerek görülmesi halinde ilgili birimlerinde görüşünü
aldıktan sonra otoyolu geometrik standartlarına ve trafik güvenliği kriterlerine uygun olarak
yapmak veya yaptırmak.
7-Onaylanarak kesinleşen proje yatay ve düşey hattının ilgili Bölge Müdürlüğüne
gönderilmesini sağlamak.
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8-Programda otoyol, ekspres yol, yan yol ve bağlantı yolları bünyesinde münferit olarak
bulunan ya da trafik etütleri sonuçlarına göre ihtiyaç duyulan kavşaklar için ön proje niteliğindeki
kavşak planlarını hazırlamak veya hazırlatmak. Trafik güvenliği yönünden incelemek, inceletmek
ve otoyolu geometrik standartlarına uygunluğunu (Kavşak ön raporu ile birlikte) kontrol ederek
onayının alınmasını sağlamak.
9-Karayolu güzergâhları üzerinde projelendirilecek olan demiryolu, dere ve farklı düzeyli
kavşaklara ait köprü yeri plankoteleri ile eşdüzeyli kavşak plankotelerini inceleyerek uygulanacak
yol enkesit tiplerini saptamak ve plankote üzerine işlenmesi, gerektiğinde ilgili kuruluşlardan
görüş alınması, onayının sağlanması işlemlerini yürütmek. Köprü projesinin hazırlanması için
ilgili Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak.
10-Güzergâhı kesinleşen yollar ve şehir geçişleri ile kavşakların programdaki öncelik
sırasına göre projelerinin yapılmasını, Bölge Müdürlüğünce hazırlanan veya ihale edilen projelerin
de kontrol edilmesi, gerektiğinde düzeltilerek onayının alınmasını sağlamak.
11-Proje bitiminde metrajları ve proje sonu raporunu hazırlamak, bölgesince veya ihaleli
olarak hazırlananları kontrol etmek. Proje ve metrajlardan yeteri kadar nüshanın ilgili birimlere
gönderilmesini sağlamak.
12-Hizmet İşleri Genel Şartnamesi esaslarına göre işin teknik kontrollüğünü yapmak.
13-Kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
PROJE ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Proje Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
HARİTA VE İMAR İŞLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yıllık çalışma programına alınan, üzerindeki yolculuk ve bakım işletmeyle ilgili tüm
tesisleriyle birlikte otoyol, ekspres yol, yan yol ve bağlantı yollarının projelendirilmeye esas
haritalarını incelemek ve öncelik sıralarını saptamak.
2-Projelendirilecek güzergâha ait mevcut haritaların ve harita değerlerinin temininde
Proje Şefliğine yardımcı olmak.
3-Proje hizmetlerini üstlenmiş olan yüklenicilerce hazırlanan haritaları büroda ve arazide
incelemek.
4-Güzergâh üzerindeki imarlı alanlarda imar mevzuatı çerçevesinde çalışmalar yapmak
ve güzergâhın imar ile ilgili sorunlarını çözmek.
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5-Otoyol güzergâhlarına rastlayan il, ilçe, bucak, belde gibi yerleşim merkezlerinde imar
planı ile uğraşan ilgili kurumların da görüşünün alınması ve Bölge Müdürlüğünce saptanan yol
ekseninin incelenmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi, gerekçesinin hazırlanması, uygun
görüldüğünde onayının alınması işlemlerini yürütmek (Güzergâh ön etüt raporu ile birlikte).
HARİTA VE İMAR İŞLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Harita ve İmar İşleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
PROJE KEŞİF ŞEFLİĞİ
Görevleri
İhale yolu ile yaptırılacak otoyol etüt-proje mühendislik hizmetleriyle ilgili olarak;
1-Teknik şartnamelerin, birim fiyat analizlerinin, birim fiyat tariflerinin Proje Şefliği ve
ilgili Müdürlükler ile ortaklaşa hazırlanmasını ve güncelleştirilmesini sağlamak.
2-Gerektiğinde ihaleye esas olacak yaklaşık maliyetleri hazırlamak.
3-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanlarını hazırlamak. İhalelerin
yapılması için gerekli belgelerin ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
4-İş programlarını ve hakediş raporlarını kontrol ederek ilgili birime gönderilmesini
sağlamak.
5-Süre uzatımı, sözleşme bedeli artışı ya da azalması, ödenek aktarması vb. konulara
ilişkin Genel Müdürlük Olur’larının alınmasını sağlamak.
6-Muayene ve kabul komisyonları ile tasfiye ve fesih komisyonlarının oluşturulması için
onay alınması işlemlerini yürütmek. Gerektiğinde komisyonlarda görev almak.
7-Müdürlüğün sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini
hazırlamak.
PROJE KEŞİF ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Proje Keşif Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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PEYZAJ İŞLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yıllık çalışma programına alınan, üzerindeki yolculuk ve bakım işletmeyle ilgili tüm
tesisleriyle birlikte otoyol, ekspres yol, yan yol, bağlantı yolları ve kavşakların peyzaj projelerinin
yapılması-yaptırılması ile ilgili öncelik sırasını saptamak.
2-Otoyol, ekspres yol, yan yol ve bağlantı yolu projelerinin peyzaj işlerini yapmakyaptırmak ve kontrolünü sağlamak.
3-Gerekli hallerde yapım aşamasında olabilecek peyzaj ile ilgili değişiklik taleplerini
inceleyerek sonuçlandırmak.
4-Peyzaj projelerine uygun bitki çeşitlerini tespit etmek ve kalite kontrolünü yapmak.
PEYZAJ İŞLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Peyzaj İşleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Etüt, Proje ve Çevre
Başmühendisliklerinde görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili
düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.

mevzuat

metinlerinin, kitaplığın ve arşivin

9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
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10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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HARİTA ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-İlgili kuruluşlarla koordinasyon içinde, yersel ya da fotogrametrik metotlarla harita
üretimi yapmak veya yaptırmak.
2-Çalışma programına alınan yolların ön etüt çalışmalarını ilgili birimlerle iş birliği
yaparak güzergâh koridorlarını belirlemek.
3-Belirlenen güzergâh koridorlarına ait harita çalışmalarının emanet ya da ihaleli olarak
yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.
4-Sayısal haritalar üzerinde yatay ve düşey eksen çalışmalarının emanet ya da ihaleli
olarak yaptırılmasını sağlamak.
5-Fotogrametrik yöntemle üretilecek haritaların jeodezik altyapı çalışmalarını ve hava
fotoğrafı temin işlerini yapmak veya yaptırmak.
6-Hava fotoğrafları temin edilen güzergâhların fotogrametrik yöntemle kıymetlendirme
çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
7-Üretilen sayısal harita ile bilgisayar destekli proje programlarını kullanarak metrajlı
komple proje hazırlamak veya hazırlatmak.
8-Harita ve proje çalışmaları sırasında ilgili Şube Müdürlükleri ve diğer kurumlar ile
koordinasyonu sağlamak.
9-Müdürlüğün ihtiyacı olan kurs programlarını hazırlamak ve uygulanması için ilgili
birime iletmek.
10-Harita, etüt ve proje alanlarındaki gelişmeler başta olmak üzere görevleriyle ilgili
konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek ünite çalışmalarında
uygulanmasını sağlamak.
11-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanlarını, analizleri, birim fiyatları,
birim fiyat tariflerini hazırlamak, ihalelerin yapılması için gerekli belgeleri ilgili birime
göndermek.
12-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
13-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını
sağlamak.
HARİTA ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifi
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
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3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra, yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Harita Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlerinin Ortak
Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
JEODEZİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Çalışma programındaki yollar için Etüt, Proje ve Çevre Başmühendisliklerince, ilgili
birimlerinde katılımıyla hazırlanacak olan kılavuz plan çalışmalarına gerektiğinde katılmak.
2-Ön etüt sonucu belirlenen güzergâh planına göre arazi ve bürodaki çalışmalar
neticesinde, jeodezik altyapının ve sayısal harita üretimi işinin yapılmasını veya yaptırılmasını
sağlamak.
3-Yer kontrol noktaları ve sayısal harita üretimi ihaleli olarak yaptırılması planlanan
güzergâhların yaklaşık maliyetlerini Harita Keşif Şefliği ile birlikte hazırlamak.
4-Yapılacak harita çalışmaları için gerekli olan bilgi ve dokümanları, ilgili kurum ve
kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak temin etmek.
5-İhaleli olarak yürütülen harita çalışmaları ile ilgili teknik dokümanların ve ödemeye
ilişkin evrakların hazırlanmasını sağlamak.
6-Kabul aşamasına gelen haritaların kontrol ve kabulü için gerekli teknik çalışmaları
yaparak sonuçlandırmak.
7-Onaylanan harita ve dokümanları arşivleyerek saklamak.
8-Hizmet İşleri Genel Şartnamesi esaslarına göre işin teknik kontrollüğünü yapmak.
9-Kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
10-Haritacılık alanındaki gelişmeleri takip
uygulanmasını sağlamak.

ederek,

gelişmelerin yapılan işlerde

JEODEZİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Jeodezi Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.

33

FOTOGRAMETRİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Fotogrametrik yöntemle üretilecek haritalara ait jeodezik altyapı çalışmalarını ve hava
fotoğrafı temin işlerini yapmak veya yaptırmak.
2-Tespit edilen güzergâh koridoruna ait hava fotoğrafları ile fotogrametrik
kıymetlendirme ünitesi kullanılarak sayısal fotogrametrik haritaların yapılması veya yaptırılmasını
sağlamak.
3-Jeodezik altyapı çalışmaları ile fotoğraf temini veya fotogrametrik harita üretiminin
ihaleli olarak yaptırılması planlanan güzergâhların yaklaşık maliyetlerini Harita Keşif Şefliği ile
birlikte hazırlamak.
4-Emanet veya ihaleli olarak üretilecek fotogrametrik harita çalışmalarında ihtiyaç
duyulacak izin, bilgi ve belgelerin temini için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmalar
yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
5-İhaleli olarak üretilen fotogrametrik haritaların kontrol ve kabul işlemlerini yürütmek.
6-Hava fotoğrafları ile onaylanan fotogrametrik harita ve dokümanları arşivleyerek
saklamak.
7-Fotogrametri alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek uygulanmasını
sağlamak.
8-Hizmet İşleri Genel Şartnamesi esaslarına göre işin teknik kontrollüğünü yapmak.
9-Kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
FOTOGRAMETRİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Fotogrametri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
PROJE ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yıllık çalışma programına alınan yollar ve şehir geçişlerinin, kavşaklar (Eş düzey ve
farklı düzeyli) ile birlikte etüt proje işlerinin önceliklerine göre sıralanmasının yapılmasını ve
hazırlanan programa göre yürütülmesini sağlamak.
2-Fotogrametrik yöntemle üretilecek haritaların kıymetlendirme işleminden önce
Fotogrametri Şefliği ile birlikte koridor tespitini yapmak.
3-Etüt, Proje ve Çevre Başmühendisliğinin koordinatörlüğünde, Bölge Müdürlüğündeki
ilgili birimlerle birlikte arazi üzerinde güzergâh istikşafını yaparak, kılavuz plan ve güzergâh
inceleme raporunun hazırlanmasını sağlamak.
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4-Yol güzergâhlarına rastlayan il, ilçe, bucak, belde gibi yerleşim merkezlerinde imar
planı ile uğraşan ilgili kurumların da görüşünün alınması ve Bölge Müdürlüğünce saptanan yol
ekseninin incelenmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi, gerekçesinin hazırlanması, uygun
görüldüğünde onayının alınması işlemlerini yürütmek (Güzergâh ön etüt raporu ile birlikte).
5-Merkezde emanet olarak projelendirilen güzergâhlara ait proje yatay ve düşey hattını
ilgililerle birlikte yerinde gözden geçirmek, görülecek hataların giderilmesi için görüşmeler
yapmak, uygun görülen değişiklikleri yaparak proje yatay ve düşey hattının onaya sunulmasını ve
araştırma raporunun hazırlanması için Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına
gönderilmesini sağlamak.
6-Bölge Müdürlüklerince emanet veya ihaleli olarak hazırlanan proje yatay ve düşey hat
tekliflerini incelemek ve ilgililerle beraber yerinde kontrol etmek. Gerektiğinde yatay ve düşey hat
değişikliği önerilerini hazırlayarak onayının alınmasını sağlamak.
7-Saptanmış olan yol ekseni ile düşey hatta göre sanat yapılarının yerleştirilmesini
sağlamak.
8-Onaylanarak kesinleşen proje yatay ve düşey hattının ilgili Bölge Müdürlüğüne
gönderilmesini sağlamak.
9-İlgili kurumlar tarafından yapılacak çalışmalar sırasında dikkate alınmak üzere
karayolu güzergâhlarının ilgili haritalara işlenerek gönderilmesini sağlamak.
10-Drenaj veya derivasyonu gerektiren yerlerle, hidrolojik yönden dikkati gerektiren
yerlere ait bilgiler ile ihaleli olarak hazırlanan drenaj projelerini (Raporlar ile birlikte) Hidrolik
Şefliğine göndermek.
11-Programda Devlet ve il yolları bünyesinde münferit olarak bulunan ya da trafik etütleri
sonuçlarına göre ihtiyaç duyulan eşdüzey (Hemzemin) ve farklı düzeyde (Köprülü) kavşaklar için
ön proje niteliğindeki kavşak planlarını hazırlamak veya hazırlatmak. Trafik güvenliği yönünden
incelemek, inceletmek ve karayolu geometrik standartlarına uygunluğunu (Kavşak ön raporu ile
birlikte) kontrol ederek onayının alınmasını sağlamak.
12-Karayolu güzergâhları üzerinde projelendirilecek olan demiryolu, dere ve farklı düzeyli
kavşaklara ait köprü yeri plankoteleri ile eşdüzeyli kavşak plankotelerini inceleyerek uygulanacak
yol enkesit tiplerini saptamak ve plankote üzerine işlenmesi, gerektiğinde ilgili kuruluşlardan
görüş alınması, onayının sağlanması işlemlerini yürütmek. Köprü projesinin hazırlanması için
ilgili Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak.
13-Güzergâhı kesinleşen yollar ve şehir geçişleri ile kavşakların programdaki öncelik
sırasına göre projelerinin yapılmasını, Bölge Müdürlüğünce hazırlanan veya ihale edilen projelerin
de kontrol edilmesini, gerektiğinde düzeltilerek onayının alınmasını sağlamak.
14-Yolların, şehir geçişleri ve kavşakların (Yer ve tiplerini tespit ederek) projelendirilmesi
ile ilgili olarak gerektiği durumlarda Genel Müdürlükteki diğer birimlerden görüş sormak, gelen
görüşler doğrultusunda projelerini hazırlamak veya hazırlatmak ve onayının alınmasını sağlamak.
15-Yollar, şehir geçişleri ve kavşaklara ait kamulaştırma planlarının projesine ve belediye
imar sınırı içerisinden geçen kesimlerde imar planına da uygunluğunun kontrol edilmesini
sağlamak.
16-Projelendirilecek güzergâhlar üzerindeki sanat yapılarının (Köprü, tünel, viyadük vb.)
projelerinin hazırlanması için ilgili birimlerle koordineli çalışmak.
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17-Proje bitiminde metrajları ve proje sonu raporunu hazırlamak, bölgesince veya ihaleli
olarak hazırlananları kontrol etmek, proje ve metrajlardan yeteri kadar nüshanın ilgili birimlere
gönderilmesini sağlamak.
18-Yapım çalışmaları devam eden kesimlerde, ilgili Daire Başkanlığından gelen proje
değişikliği tekliflerini inceleyerek görüş bildirmek, uygun görülmesi halinde onaylatmak.
19-Onaylanan proje ve dokümanların tamamını arşivleyerek saklamak.
20-Hizmet İşleri Genel Şartnamesi esaslarına göre işin teknik kontrollüğünü yapmak.
21-Kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
PROJE ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Proje Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
HARİTA KEŞİF ŞEFLİĞİ
Görevleri
İhale yolu ile yaptırılacak harita, etüt ve proje mühendislik ve/veya danışmanlık
hizmetleriyle ilgili olarak;
1-Teknik şartnameleri, birim fiyat analizlerini ve birim fiyat tariflerini hazırlamak ve
güncelleştirmek.
2-Gerektiğinde ihaleye esas olacak yaklaşık maliyetleri hazırlamak.
3-Yapmakla yükümlü olduğu işlerde ilgili ihale dokümanlarını hazırlamak. İhalelerin
yapılması için gerekli belgelerin ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
4-İş programlarını ve hakediş raporlarını ilgili şeflikle birlikte kontrol ederek onaya
sunmak ve onayı müteakip ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
5-Süre uzatımı, sözleşme bedeli artışı ya da azalması, ödenek aktarması vb. konulara
ilişkin Genel Müdürlük Olur’larının alınmasını sağlamak.
6-Muayene ve kabul komisyonları ile tasfiye ve fesih komisyonlarının oluşturulması için
onay alınması işlemlerini yürütmek. Gerektiğinde komisyonlarda görev almak.
7-Müdürlüğün sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini
hazırlamak.
HARİTA KEŞİF ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Harita Keşif Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Etüt, Proje ve Çevre Başmühendisliklerinde görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin
sonuçlandırmak.

Yürütülmesi:

Belirlenen

görevleri

yürütmek

ve

işleri

zamanında

Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan " Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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ÇEVRE ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Yapımına karar verilen otoyollar, Devlet ve il yolları, malzeme ocakları ve tesislerin
çevreye olabilecek etkilerinin belirlenmesi açısından çevre mevzuatı gereğince, büro ve arazi etüt
çalışmalarını yaparak harita, plan ve projeler ile çevresel etki değerlendirme raporlarını
hazırlamak veya hazırlatmak, uygulamaların çevresel etki değerlendirme raporları doğrultusunda
yapılmasını sağlamak için kontrol yaparak önerilerde bulunmak.
2-İstikşaf ve zemin elverişlilik çalışmaları yürütülürken, ÇED Yönetmeliği kapsamına
giren yatırım projelerini çevresel açıdan değerlendirmek.
3-Yatırımın çevreye olabilecek etkilerinin belirlenmesi, olumsuz etkilerinin önlenmesi ya
da en aza indirilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri, ilgili kurum ve kuruluşlardan temin etmek,
gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak/yaptırmak, alınacak önlemleri tespit etmek/ettirmek,
sonucu çevre mevzuatına uygun olarak değerlendirmek.
4-Hazırlanan veya hazırlattırılan ÇED raporlarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
koordinatörlüğündeki toplantı ve komisyonlarda değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları
yürütmek.
5-ÇED olumlu kararı alınmış faaliyetler ile çevre mevzuatı çerçevesinde alınan diğer karar
ve izinler sonrası faaliyetin başlangıç, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemlerine ilişkin izleme
raporlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına/ilgili Valiliğe gönderilmesi işlemlerini takip etmek.
6-Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülecek olan çevre mevzuatı kapsamında hazırlanan
raporlarda koordinasyonu sağlamak ve çalışmaları yönlendirmek.
7-Diğer kurum ve kuruluşların ÇED Yönetmeliği gereği hazırladıkları ÇED raporlarını,
Genel Müdürlüğümüzle ilgisi yönünden incelemek, teknik ve hukuki yönden değerlendirmek,
karayolu güvenliğinin teminat altına alınması için gereken tedbirlerin raporlarda yer almasını
sağlayarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığındaki toplantı ve komisyonlarda değerlendirilmesi için
gerekli çalışmaları yürütmek.
8-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya diğer kurum/kuruluşlarda, çevre mevzuatı ile ilgili
her tür teknik ve hukuki çalışmalara katılımın sağlanması, alınacak kararların karayollarına
muhtemel etkisinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve uygulanması gereken yöntemlerin tespit
edilerek ilgili birimlere duyurulması işlemlerini yürütmek.
9-Tüm kurum/kuruluşlarda çevre ile ilgili olarak yapılan ulusal ve uluslararası her tür
konferans, toplantı, kurultay, seminer, sempozyum vb. çalışmalarda Genel Müdürlük adına
katılımı sağlamak.
10-Çevre çalışmaları sonucunda ortaya çıkan her türlü plan, proje, gürültü haritası, rapor,
bilgi, belge ve verilerin daha sonraki çalışmalara kaynak olacak şekilde sınıflandırılmasını,
tasnifini, derlenmesini, düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlamak.
11-Merkez ve taşra teşkilatı personelinin çevre konusunda eğitilmeleri ile ilgili programları
hazırlamak ve uygulanması için ilgili birime iletmek.
12-Yürürlükteki çevre mevzuatı çerçevesinde gerekli izinlerin alınmasını takip etmek ve
kontrollerini yaparak önerilerde bulunmak.
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13-Çevre mevzuatına göre diğer plan, proje ve raporları hazırlamak/hazırlattırmak.
14-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanlarını, analizleri, birim fiyatları,
birim fiyat tariflerini hazırlamak, ihalelerin yapılması için gerekli belgeleri ilgili birime
göndermek.
15-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
16-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını
sağlamak.
ÇEVRE ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Çevre Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlerinin Ortak
Görevleri” ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
PROJE ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-İstikşaf ve zemin elverişlilik çalışmaları ile birlikte, ÇED Yönetmeliği kapsamına giren
yatırım projelerinin güzergâh alternatiflerini değerlendirmek.
2-Yatırımın çevreye olabilecek etkilerinin belirlenmesi, olumsuz etkilerin önlenmesi ya
da en aza indirilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri, ilgili kurum ve kuruluşlardan temin etmek,
gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak /yaptırmak, alınacak tedbirleri tespit etmek/ettirmek ve
sonucu çevre mevzuatına uygun olarak değerlendirmek.
3-ÇED Yönetmeliği kapsamındaki yatırım projeleri için seçilen yer/güzergah
alternatiflerini çevresel açıdan değerlendirmek.
4-Çevre mevzuatı kapsamında yapılan çalışmalarda merkez ve taşra teşkilatının ilgili
birimleri ile büro ve arazi çalışmalarının koordineli olarak yürütülmesini sağlamak.
5-ÇED Yönetmeliği kapsamında tarif edilen raporları hazırlamak veya hazırlattırmak,
mahallinde ilgililerin görüşüne sunmak, görüş ve önerilerini almak.
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6-Çevre mevzuatı kapsamında diğer plan, proje, gürültü haritaları ve raporları hazırlamak
veya hazırlattırmak.
7-Bölge Müdürlükleri tarafından ÇED Yönetmeliği kapsamında hazırlanacak/hazırlattırılacak raporlara teknik destek ve koordinasyon sağlamak.
8-Hazırlanan veya hazırlattırılan ÇED raporlarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
koordinatörlüğündeki toplantı ve komisyonlarda değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları
yürütmek.
9-İşin teknik kontrollüğünü yapmak.
10-Çevre Keşif Şefliği ile birlikte kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
PROJE ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Proje Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ÇEVRE KEŞİF ŞEFLİĞİ
Görevleri
İhale yolu ile yaptırılacak Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri ile ilgili olarak;
1-Teknik şartnameleri, birim fiyat analizlerini ve birim fiyat tariflerini hazırlamak ve
güncelleştirmek.
2-Gerektiğinde ihaleye esas olacak yaklaşık maliyetleri hazırlamak.
3-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanlarını hazırlamak. İhalelerin
yapılması için gerekli belgelerin ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
4-İş programlarını, hakediş raporlarını ve kesin hesap işlerini kontrol ederek ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
5-Süre uzatımı, sözleşme bedeli artışı ya da azalması, ödenek aktarması vb. konulara
ilişkin Genel Müdürlük Olur’larının alınmasını sağlamak.
6-Muayene ve kabul komisyonları ile tasfiye ve fesih komisyonlarının oluşturulması için
onay alınması işlemlerini yürütmek. Gerektiğinde komisyonlarda görev almak.
7-Müdürlüğün sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini
hazırlamak.
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ÇEVRE KEŞİF ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Çevre Keşif Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
KOORDİNASYON VE DEĞERLENDİRME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Diğer kurum ve kuruluşların ÇED Yönetmeliği gereği hazırladıkları ÇED raporlarını,
Bölge Müdürlükleri ile koordinasyon kurarak kuruluşumuz faaliyetleri yönünden incelemek,
teknik ve hukuki yönden değerlendirmek, karayolu güvenliğinin teminat altına alınması için
gereken tedbirlerin raporlarda yer almasını sağlamak.
2-Çevre mevzuatı gereği proje ile ilgili olarak halkın görüşlerinin alınması için yapılacak
toplantılarda koordinasyonu Proje Şefliğiyle birlikte sağlamak.
3-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya diğer kurum ve kuruluşlardaki, çevre mevzuatı ile
ilgili her tür teknik ve hukuki çalışmalara katılımı sağlamak, alınacak kararların karayollarına
muhtemel etkisini incelemek, değerlendirmek ve uygulanması gereken yöntemleri tespit ederek
ilgili birimlere duyurulmasını sağlamak.
4-Çevre ile ilgili olarak yapılan ulusal ve uluslararası her tür konferans, kurultay,
seminer, sempozyum vb. çalışmalarda Genel Müdürlük adına katılımı sağlamak.
5-Merkez ve taşra teşkilatı personelinin çevre konusunda eğitilmeleri ile ilgili olarak
eğitim programlarını hazırlamak ve uygulanması için ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
6-Diğer kurumlarca yürütülen çevre ile ilgili mevzuat çalışmaları kapsamında gönderilen,
Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı ve taslaklarına görüş oluşturmak.
KOORDİNASYON VE DEĞERLENDİRME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Koordinasyon ve Değerlendirme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
DOKÜMANTASYON VE ENVANTER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Çevre çalışmaları sonucu ortaya çıkan her türlü plan, proje, gürültü haritası, rapor, bilgi,
belge ve verileri tasnif etmek ve bunları sonraki çalışmalara kaynak olacak şekilde düzenleyip
arşivlenmesini sağlamak.
2-Yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış ve uygulanmakta olan çevre mevzuatı ile ilgili bilgi
ve belgeleri toplamak, dökümünü yapmak ve hizmete hazır halde bulundurmak.
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3-Karayolu projelerini ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirmek, mevzuat
açısından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşününün alınmasını sağlamak.
4-Çevre mevzuatını takip ederek ilgili birimlerce değerlendirilmesini sağlamak.
5-Diğer kurum/kuruluşların çevre ile ilgili envanter çalışmalarının kuruluşumuz faaliyetleri
açısından değerlendirilmesini sağlamak.
6-Etüt-proje çalışma programındaki projeleri ÇED Yönetmeliğine göre değerlendirerek,
ÇED çalışma programını oluşturmak.
DOKÜMANTASYON VE ENVANTER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Dokümantasyon ve Envanter Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
İZİN VE KONTROL ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yürürlükteki çevre mevzuatı çerçevesinde gerekli izinlerin alınmasını takip etmek ve bu
kapsamda raporları hazırlattırmak.
2-Yürürlükteki çevre mevzuatı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yapılan denetime esas raporları hazırlattırmak, kontrollerini yapmak.
3-ÇED Yönetmeliği gereği karayolları faaliyetleri için hazırlanmış olan raporların
sonucunda verilmiş olan kararlar ve çevre mevzuatı çerçevesinde alınan diğer karar ve izinler
sonrası faaliyetin başlangıç, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemlerine ilişkin izleme
raporlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına/ilgili Valiliğe gönderilmesi işlemlerini takip etmek.
4-ÇED raporlarında verilen taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini izlemek ve
aksaklıkların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
5-İzin ve kontrol çalışmaları sırasında merkez ve taşra teşkilatının ilgili birimleri ile
birlikte büro ve arazi çalışmalarının koordineli olarak yürütülmesini sağlamak.
6-Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülecek olan çevre ile ilgili izin, çevre yönetimi ve
kontrol çalışmalarına yardımcı olmak ve sonuçlarını değerlendirmek.
İZİN VE KONTROL ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
İzin ve Kontrol Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Etüt, Proje ve Çevre Başmühendisliklerinde görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin
sonuçlandırmak.

Yürütülmesi:

Belirlenen

görevleri

yürütmek

ve

işleri

zamanında

Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Jeolojik Hizmetler Şubesi, Zemin Mekaniği ve Tüneller Şubesi, Üstyapı Geliştirme Şubesi,
Malzeme Laboratuvarları Şubesi ile Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şubesi Müdürlüklerinden
oluşmaktadır.
Görevleri
1-Karayolu yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişme
sağlayacak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri yapmak veya yaptırmak.
2-Tasarlanmış ve kesinleşmiş güzergâhlarda arazinin yol, köprü, tünel, tesis ve sanat
yapıları gibi yol bileşenlerinin ve sorunlu kesimlerinin her türlü teknik araştırma çalışmalarını ve
gerekli laboratuvar deneylerini yapmak veya yaptırmak, rapor hazırlamak veya hazırlanan
raporlara ilişkin görüş bildirmek.
3-Yol boyu yarma ve dolgularının, betonarme veya donatılı zemin iksa ve istinat
yapılarının, alt/üst geçitler ve benzeri sanat yapılarının temellerinin, heyelan, zayıf zemin geçişleri
ve benzeri problemli kesimlerin gerektiğinde destek sistemleri (Kazıklı, ankrajlı, çivili, bulonlu ve
benzeri) ile tünellerin kazı-destek sistemlerinin jeoloji, zemin mekaniği ile temel mühendisliği
esaslarına uygun analizlerle yeterli güvenliği sağlayacak şekilde uygulamaya esas projelerini
hazırlamak, hazırlatmak ve bunların yapım yöntemleri hakkında önerilerde bulunmak, bu işlere ait
rapor hazırlamak veya hazırlanan raporları kontrol etmek ve görüş bildirmek.
4-Yol üstyapısına ilişkin etüt, rapor ve yönetim bilgi/bilişim sistemleriyle ilgili çalışmalar
yapmak, yol yapımında toprak işleri ve üstyapı tabakalarının malzeme ve yapım kalitesinin
kontrollerini yapmak, yeni üstyapı malzemelerini araştırmak, geliştirmek.
5-Yol çalışmalarında kullanılması düşünülen malzemelerin ve bu malzemeler kullanılarak
meydana getirilen imalatların, teknik özelliklerini ve standartlara/şartnamelere uygunluğunu
saptamak, gerekli test ve deneylerini yapmak, kalite kontrol hizmetlerini gerçekleştirmek, merkez
ve bölge laboratuvarlarında bulunan cihaz ve ekipmanların kalibrasyon ve ara kontrol ile tamir ve
bakımlarını yapmak veya yaptırmak.
6-Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde taahhüt işi bulunanlar da dahil
olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler ile diğer kamu kuruluşlarının Başkanlıkça yürütülen
hizmetlerle ilgili taleplerini gerçekleştirmek.
7-Görev alanıyla ilgili şartname, rehber, teknik yayın, birim fiyat gibi dokümanları
hazırlamak veya hazırlatmak.
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Araştırma ve Geliştirme konularını belirlemek, çalışmaların
sonuçlandırılması için gerekli önlemleri almak, çalışmaları bizzat yürütmek.

yürütülmesi

ve

Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanının diğer görevleri bu kitapta yer alan “Daire
Başkanlarının Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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JEOLOJİK HİZMETLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-İlgili birimlerle koordinasyon içerisinde, tasarlanmış ve kesinleşmiş güzergâhlarda
arazinin yol, köprü, tünel, tesis ve sanat yapıları gibi yol bileşenlerinin ve sorunlu kesimlerinin her
türlü teknik araştırma çalışmalarını ve gerekli laboratuvar deneylerini yapmak veya yaptırmak,
rapor hazırlamak veya hazırlanan raporlara ilişkin görüş bildirmek.
2-İlgili birimlerle koordinasyon içerisinde, yol boyu yarma ve dolgularının, betonarme
veya donatılı zemin iksa ve istinat yapılarının, alt/üst geçitler ve benzeri sanat yapılarının
temellerinin, heyelan, zayıf zemin geçişleri ve benzeri problemli kesimlerin gerektiğinde destek
sistemleri (Kazıklı, ankrajlı, çivili, bulonlu ve benzeri) ile tünellerin kazı-destek sistemlerinin
jeoloji bilimi esaslarına uygun analizlerle yeterli güvenliği sağlayacak şekilde uygulamaya esas
projelerini hazırlamak, hazırlatmak ve bunların yapım yöntemleri hakkında önerilerde bulunmak,
bu işlere ait rapor hazırlamak veya hazırlanan raporları kontrol etmek ve görüş bildirmek.
3-Yeni karayolu güzergâhlarının araştırma ve seçimine yönelik olarak, arazi çalışmaları
ile birlikte fiziksel yapılabilirlik etütleri yapmak veya yaptırmak, rapor hazırlamak veya
hazırlanan raporlara ilişkin görüş bildirmek.
4-Tasarlanmış yol güzergâhlarının araştırma ve seçimine yönelik olarak yapısal ve
mühendislik jeolojisi prensipleri doğrultusunda güzergâh elverişlilik çalışmaları yapmak veya
yaptırmak, rapor hazırlamak veya hazırlanan raporlara ilişkin görüş bildirmek.
5-Kesinleşmiş veya mevcut yol güzergâhlarının jeolojik-jeoteknik etütlerini yapmak,
doğal yapı gereçlerinin miktarını ve özelliklerini belirlemek, jeolojik-jeoteknik boykesit ve
enkesitlerini hazırlamak, mühendislik jeolojisi haritalarını yapmak.
6-Tünel güzergâhlarının seçimi amacıyla tünel yapılabilirlik etütlerini gerçekleştirmek,
ön/kesin projelerine ait jeolojik-jeoteknik etütleri yapmak, araştırma programını planlayarak tünel
kaya/zemin sınıflarını ve destek sınıflarını belirlemek, rapor hazırlamak veya hazırlanan raporlara
ilişkin görüş bildirmek. İlgili birimlerle birlikte tünel proje ölçütlerini belirlemek.
7-Heyelan ve kritik kesimlerde jeolojik-jeoteknik etüt ve araştırma yaparak ilgili
birimlerle birlikte önlem projelerini hazırlamak, hazırlatmak.
8-Viyadük, köprü, menfez, istinat duvarı, toprakarme duvar, bina, tesis gibi yapı
temellerinin jeolojik-jeoteknik etüt ve araştırmalarını yapmak veya yaptırmak, rapor hazırlamak
veya hazırlanan raporlara ilişkin görüş bildirmek.
9-Jeolojik, jeoteknik model oluşturmak amacıyla, yarma, dolgu, bina, tesis, köprü,
viyadük, tünel, heyelan, bataklık ve diğer kritik kesimler ile malzeme ocaklarında jeoteknik amaçlı
araştırma ve gözlem çukuru, sondaj, jeofizik vb. çalışmaları planlayarak yapmak veya yaptırmak,
rapor hazırlamak veya hazırlanan raporlara ilişkin görüş bildirmek.
10-Güzergâh üzerindeki değişik jeolojik birimleri, jeolojik yapıyı, heyelan gibi kritik
kesimleri ve yol yapı malzeme ocak sahalarını belirlemek amacıyla fotojeolojik etüt yapmak veya
yaptırmak, rapor hazırlamak veya hazırlanan raporlara ilişkin görüş bildirmek.
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11-Jeolojik ve jeoteknik etütlerden alınan numuneler üzerinde, gerekli laboratuvar
deneylerini planlamak, gerekli ise petrografik-mineralojik inceleme ve tanımlama yapmak veya
yaptırmak, rapor hazırlamak veya hazırlanan raporlara ilişkin görüş bildirmek.
12-Jeolojik-Jeoteknik etütler kapsamında kazı klaslarını, sıkışma-kabarma emsallerini
belirlemek.
13-Yapım, bakım ve proje çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan, kum-çakıl, taş ve
ariyet ocaklarının etüt, envanter ve kontrollerini yapmak, Bölge Müdürlükleri ile iş birliği içinde
gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda belirli bir rezervin üzerindeki taş ocakları ile kendini
yenileyen kum-çakıl ocaklarının dağılımını araştırarak uygun görülecek ölçekteki harita föyleri
üzerinde göstermek, sahalardan kullanım amacını dikkate alarak temin edilecek temsili örneklerin
bölge ve merkez laboratuvarlarında yaptırılacak çalışmalar yolu ile değerlendirilmesini sağlamak
ve ocak sahalarının kullanımı için gerekli izinlerin alınmasına yönelik olarak işletilebilir sınırları
ve işletme koşullarını belirlemek.
14-Karayolu proje ve tesislerinin su gereksinimlerini karşılamak amacıyla hidrojeolojik
etütler ve jeofizik çalışmalarla uygun yerlerde su sondajları yapmak veya yaptırmak, rapor
hazırlamak veya hazırlanan raporlara ilişkin görüş bildirmek.
15-Merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde taahhüt işi bulunanlar da dahil olmak üzere
gerçek ve tüzel kişiler ile diğer kamu kuruluşlarının Başkanlıkça yürütülen hizmetlerle ilgili
taleplerini iş programı ve öncelikler kapsamında gerçekleştirmek.
16-Özel ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek kişilerden gelecek talepleri, sözleşme
karşılığında (Ücret, protokol vb.), imkânlar ölçüsünde gerçekleştirmek.
17-Görev alanı ile ilgili işlere ait rapor hazırlamak veya hazırlanan raporları kontrol
ederek görüş bildirmek ve onaylamak.
18-Görev alanı ile ilgili işlerde, yapım aşamasında ortaya çıkan problemlere, çözüm
projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, hazırlanan projeleri denetlemek ve onaylamak.
19-Görev alanı ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırmageliştirme (Ar-Ge) çalışması yapmak veya yaptırmak.
20-Görev alanı ile ilgili konularda ilgili birimlerle birlikte şartname, rehber doküman,
teknik yayın, birim fiyat kitabı, eğitim notu vb.ni hazırlamak veya hazırlatmak.
21-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
22-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
23-Daire Başkanı tarafından verilen tüm işleri Başkanlık birimleriyle koordinasyon
sağlayarak, iş birliği içerisinde yapmak.
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JEOLOJİK HİZMETLER ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Jeolojik Hizmetler Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
JEOLOJİK ETÜTLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yeni karayolu güzergâhlarının araştırma ve seçimine yönelik olarak arazi çalışmaları
ile birlikte fiziksel yapılabilirlik etütleri yapmak veya yaptırmak, rapor hazırlamak veya
hazırlanan raporlara ilişkin görüş bildirmek.
2-Tasarlanmış yol güzergâhlarının seçimine yönelik olarak jeolojik-jeoteknik etüt
yapmak ve fiziksel yapılabilirlik raporu hazırlamak veya hazırlanan raporlara ilişkin görüş
bildirmek.
3-Görev alanı ile ilgili konularda jeolojik-jeoteknik harita, plan, profil ve enkesit
hazırlamak, hazırlatmak, rapor hazırlamak veya hazırlanan raporlara ilişkin görüş bildirmek.
4-Jeolojik-Jeoteknik etüt ve araştırma çalışmaları kapsamında jeolojik haritalama,
süreksizlik ölçümü yapmak, yeraltı suyu koşullarını ortaya koymak amacıyla arazi ve laboratuvar
çalışmalarını planlamak, yapmak veya yaptırmak, rapor hazırlamak veya hazırlanan raporlara
ilişkin görüş bildirmek.
5-Elde edilen veriler doğrultusunda jeolojik haritalama yapmak, yapısal süreksizlikleri
değerlendirmek, jeolojik model kurmak, ilgili birimlerle birlikte kaya ve zeminleri uluslararası
ölçütlere göre sınıflandırmak, tasarım parametrelerini belirlemek, gerekli analizleri yapmak, şev
oranlarını belirlemek, gerekli ise destek projeleri hazırlamak, hazırlatmak, rapor hazırlamak veya
hazırlanan raporlara ilişkin görüş bildirmek.
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6-Jeolojik-Jeoteknik etütler kapsamında kazı klaslarını, sıkışma-kabarma emsallerini
belirlemek.
7-Kritik kesimler, heyelanlı kesimler gibi problemli kesimlerin yatay, düşey dağılımının
araştırılmasına yönelik etütleri yapmak, ilgili birimlerle birlikte her türlü araştırma çalışmalarını
planlamak, yapmak, yaptırmak. Bu çalışmalar sonucu jeolojik modeli oluşturmak. İlgili birimlerle
koordineli tasarıma yönelik çalışmalar yapmak.
8-Malzeme ocak etütlerini yapmak veya yaptırmak, rapor hazırlamak veya hazırlanan
raporlara ilişkin görüş bildirmek.
9-İlgili birimlerle birlikte, tünel güzergâhları için etüt ve araştırma programı hazırlamak.
Jeolojik ve hidrojeolojik model oluşturmak. İlgili birimlerle koordineli olarak tasarıma yönelik
çalışmalar yaparak , tünel yapısal analizleri için çalışma yapmak.
10-Jeolojik-jeoteknik model oluşturmak amacıyla, sanat yapıları, istinat duvarları, bina, tesis
temelleri için ayrıntılı etüt ve araştırma programı hazırlamak. Jeolojik ve hidrojeolojik model
oluşturmak. Tasarıma yönelik çalışmalar yaparak, ilgili birimlerle birlikte önlem projelerini
hazırlamak, hazırlatmak.
11-Gerçekleştirilen etütlerde gerekli görülen noktalarda araştırma çukuru, gözlem çukuru,
mekanik sondaj, jeofizik etüt veya belirli kesimlerde inklinometre, presiyometre, arazi ve
laboratuvar deneyleri gibi ek çalışmalar yapmak veya yaptırmak, rapor hazırlamak veya
hazırlanan raporlara ilişkin görüş bildirmek.
12-Özel ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek kişilerden gelecek talepleri, sözleşme
karşılığında (Ücret, protokol vb.), imkânlar ölçüsünde gerçekleştirmek.
13-Şeflikten çıkacak raporlarda yer alan her tür kartografik çizim ve kesitleri ilgili
standartlara göre hazırlamak.
14-Görev alanı ile ilgili işlere ait rapor hazırlamak veya hazırlanan raporları kontrol ederek
görüş bildirmek ve onaylamak.
15-Görev alanı ile ilgili işlerde, yapım aşamasında ortaya çıkan problemlere, çözüm
projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, hazırlanan projeleri denetlemek ve onaylamak.
16-Görev alanı ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırmageliştirme (Ar-Ge) çalışması yapmak veya yaptırmak.
17-Görev alanı ile ilgili konularda ilgili birimlerle birlikte şartname, rehber doküman,
teknik yayın, birim fiyat kitabı, eğitim notu vb.ni hazırlamak veya hazırlatmak.
18-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
19-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
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JEOLOJİK ETÜTLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Jeolojik Etütler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
FOTOJEOLOJİK ETÜTLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yol güzergâhının elverişli jeolojik-jeomorfolojik koridorlardan geçirilmesi için
havadan alınmış fotoğraflar üzerinde ilgili birimlerle ortaklaşa çalışarak, uygun hatları belirlemek.
2-Öngörülen güzergâh koridorundaki jeolojik-jeomorfolojik yapı üzerinde veri toplamak.
3-Aktif ve potansiyel heyelanlı sahalar ile bu sahaların dağılımını araştırmak.
4-Fay, süreksizlik, kırık, tabaka, karstik boşluk gibi jeolojik yapıları araştırmak.
5-Farklı jeolojik litolojileri haritalamak.
6-Muhtemel malzeme ocak sahalarını belirlemek.
7-İlgili birimlerce kullanılan hava fotoğraflarını değerlendirmek.
8-İlgili birimlerle iş birliği halinde, uçuş koridoru belirlenmesi çalışmalarına katılmak.
9-Tasarlanmış yol güzergâhlarının seçimine yönelik, jeolojik-jeoteknik etüt yapmak ve
bu doğrultuda fiziksel yapılabilirlik raporu hazırlamak veya hazırlanan raporlara ilişkin görüş
bildirmek.
10-Özel ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek kişilerden gelecek talepleri, sözleşme
karşılığında (Ücret, protokol vb.), imkânlar ölçüsünde gerçekleştirmek.
11-Şeflikten çıkacak raporlarda yer alan her tür kartografik çizim ve kesitleri ilgili
standartlara göre hazırlamak.
12-Görev alanı ile ilgili işlere ait rapor hazırlamak veya hazırlanan raporları kontrol ederek
görüş bildirmek ve onaylamak.
13-Görev alanı ile ilgili işlerde, yapım aşamasında ortaya çıkan problemlere, çözüm
projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, hazırlanan projeleri denetlemek ve onaylamak.
14-Görev alanı ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırmageliştirme (Ar-Ge) çalışması yapmak veya yaptırmak.
15-Görev alanı ile ilgili konularda ilgili birimlerle birlikte şartname, rehber doküman,
teknik yayın, birim fiyat kitabı, eğitim notu vb.ni hazırlamak veya hazırlatmak.
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16-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
17-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
FOTOJEOLOJİK ETÜTLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Fotojeolojik Etütler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MALZEME OCAK ETÜTLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yapım, bakım ve proje çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan kum-çakıl, taş, ariyet
ocaklarının etüt, envanter ve kontrollerini yapmak, Bölge Müdürlükleri ile iş birliği içinde
gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda belirli bir rezervin üzerindeki taş ocakları ile kendini
yenileyen kum-çakıl ocaklarının dağılımını araştırarak, uygun görülecek ölçekteki harita föyleri
üzerinde göstermek, sahalardan kullanım amacını dikkate alarak temin edilecek temsili örneklerin
bölge ve merkez laboratuvarlarında yaptırılacak çalışmalar yolu ile değerlendirilmesini sağlamak
ve ocak sahalarının kullanımı için gerekli izinlerin alınmasına yönelik olarak işletilebilir sınırları
ve işletme koşullarını belirlemek.
2-Her tür malzeme ocağında kullanım amacına göre elverişlilik durumları ile zaman
içerisinde işletme süresince ortaya çıkabilecek sorunları belirlemek amacıyla, fotojeolojik
değerlendirme, araştırma çukuru, gözlem çukuru, mekanik sondaj ve jeofizik metotlardan
yararlanmayı öngören çalışma programları hazırlamak ve çözüm önerilerinin uygulayıcı birimlere
iletilmesini sağlamak.
3-Kum-çakıl ve taş ocağı gibi doğal malzeme kaynaklarının kıt, gereksinmenin ise fazla
olduğu yol boylarında, soruna çözüm getirmek amacıyla, fotojeolojik değerlendirme, araştırma
çukuru, gözlem çukuru, mekanik sondaj ve jeofizik metotlardan yararlanmayı öngören çalışma
programları yapmak veya yaptırmak, rapor hazırlamak veya hazırlanan raporlara ilişkin görüş
bildirmek.
4-Şube Müdürlüğüne gelen her tür doğal malzemenin mineralojik ve petrografik
inceleme ve tanımlamasını yapmak, teknik gereksinimler ve uygulama amacını dikkate alarak
değerlendirip raporlamak.
5-Homojen olmayan ve karmaşık yapıdaki malzeme ocaklarının işletmesine yönelik
olarak gerektiğinde alternatif işletme planları hazırlamak.
6-Özel ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek kişilerden gelecek talepleri, sözleşme
karşılığında (Ücret, protokol vb.), imkânlar ölçüsünde gerçekleştirmek.
7-Malzeme ocağı raporlarında yer alan her tür içeriği (Tanımlayıcı bilgi, laboratuvar
sonucu, kartografik çizim ve kesit vb.) ilgili standartlara göre hazırlamak.
8-Görev alanı ile ilgili işlere ait rapor hazırlamak veya hazırlanan raporları kontrol ederek
görüş bildirmek ve onaylamak.
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9-Görev alanı ile ilgili işlerde, yapım aşamasında ortaya çıkan problemlere, çözüm
projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, hazırlanan projeleri denetlemek ve onaylamak.
10-Görev alanı ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırmageliştirme (Ar-Ge) çalışması yapmak veya yaptırmak.
11-Görev alanı ile ilgili konularda ilgili birimlerle birlikte şartname, rehber doküman,
teknik yayın, birim fiyat kitabı, eğitim notu vb.ni hazırlamak veya hazırlatmak.
12-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
13-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
MALZEME OCAK ETÜTLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Malzeme Ocak Etütleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
SONDAJ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Sondaj çalışmaları ile ilgili programları hazırlamak, uygulamak ve sondaj ekibini
teknik ve idari açıdan yönetmek. İhaleli olarak yürütülen sondaj çalışmalarını kontrol etmek,
gerekli tedbirleri almak, aldırmak.
2-Öngörülen noktalarda temel, tünel, heyelan, bataklık geçişi, malzeme vb. jeoteknik
sondajları gerçekleştirmek, sondaj loglarını hazırlamak, sondajda geçilen formasyonlarda istenilen
veya gerekli görülen standart deneyleri yapmak ve numune alarak laboratuvara teslim etmek.
3-Karayolları tesislerinde su gereksinimleri için hidrojeolojik etüt ve sondaj yapmak,
yaptırmak, rapor hazırlamak veya hazırlanan raporlara ilişkin görüş bildirmek.
4-Laboratuvarda çıkan deney sonuçları ile arazi gözlemlerini korele etmek ve kesitlerini
hazırlamak.
5-Özel ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek kişilerden gelecek talepleri, sözleşme
karşılığında (Ücret, protokol vb.), imkânlar ölçüsünde gerçekleştirmek.
6-Şeflikten çıkacak raporlarda yer alan her tür kartografik çizim ve kesitleri ilgili
standartlara göre hazırlamak.
7-Görev alanı ile ilgili işlere ait rapor hazırlamak veya hazırlanan raporları kontrol ederek
görüş bildirmek ve onaylamak.
8-Görev alanı ile ilgili işlerde, yapım aşamasında ortaya çıkan problemlere, çözüm
projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, hazırlanan projeleri denetlemek ve onaylamak.
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9-Görev alanı ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırmageliştirme (Ar-Ge) çalışması yapmak veya yaptırmak.
10-Görev alanı ile ilgili konularda ilgili birimlerle birlikte şartname, rehber doküman, teknik
yayın, birim fiyat kitabı, eğitim notu vb. ni hazırlamak veya hazırlatmak.
11-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
12-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
SONDAJ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Sondaj Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
JEOFİZİK ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Arazide yapılacak jeofizik çalışmaları (Heyelan, malzeme, yeraltı suyu, güzergâh, tünel,
yarma, dolgu, köprü ve viyadük vb. ) ile ilgili programları hazırlamak, jeofizik ekibini teknik ve
idari açıdan yönetmek.
2-Öngörülen noktalarda jeofizik etütleri planlamak, yapmak, log ve kesitleri hazırlamak,
fiziki parametreleri belirlemek ve bu parametreler ışığında zemin ve kayaçların sismisitelerini
saptamak, zemin hakim periyodunu belirlemek, ayrıca dolgu malzemelerinin özdirenç deneylerini
yapmak ve raporlamak.
3-Özel ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek kişilerden gelecek talepleri, sözleşme
karşılığında (Ücret, protokol vb.), imkânlar ölçüsünde gerçekleştirmek.
4-Şeflikten çıkacak raporlarda yer alan her tür kartografik çizim ve kesitleri ilgili
standartlara göre hazırlamak.
5-Görev alanı ile ilgili işlere ait rapor hazırlamak veya hazırlanan raporları kontrol ederek
görüş bildirmek ve onaylamak.
6-Görev alanı ile ilgili işlerde, yapım aşamasında ortaya çıkan problemlere, çözüm
projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, hazırlanan projeleri denetlemek ve onaylamak.
7-Görev alanı ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırmageliştirme (Ar-Ge) çalışması yapmak veya yaptırmak.
8-Görev alanı ile ilgili konularda ilgili birimlerle birlikte şartname, rehber doküman, teknik
yayın, birim fiyat kitabı, eğitim notu vb.ni hazırlamak veya hazırlatmak.
9-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
10-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
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JEOFİZİK ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Jeofizik Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin sağlanmasını, dağıtımı ile bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerinde görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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ZEMİN MEKANİĞİ VE TÜNELLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-İlgili birimlerle koordinasyon içerisinde, tasarlanmış ve kesinleşmiş güzergâhlarda
arazinin yol, köprü, tünel, tesis ve sanat yapıları gibi yol bileşenlerinin ve sorunlu kesimlerinin her
türlü teknik araştırma çalışmalarını ve gerekli laboratuvar deneylerini yapmak veya yaptırmak,
rapor hazırlamak veya hazırlanan raporlara ilişkin görüş bildirmek.
2-İlgili birimlerle koordinasyon içerisinde, yol boyu yarma ve dolgularının, betonarme
veya donatılı zemin iksa ve istinat yapılarının, alt/üst geçitler ve benzeri sanat yapılarının
temellerinin, heyelan, zayıf zemin geçişleri ve benzeri problemli kesimlerin gerektiğinde destek
sistemleri (Kazıklı, ankrajlı, çivili, bulonlu ve benzeri) ile tünellerin kazı-destek sistemlerinin,
zemin mekaniği ile temel mühendisliği esaslarına uygun analizlerle yeterli güvenliği sağlayacak
şekilde uygulamaya esas projelerini hazırlamak, hazırlatmak ve bunların yapım yöntemleri
hakkında önerilerde bulunmak, bu işlere ait rapor hazırlamak veya hazırlanan raporları kontrol
etmek ve görüş bildirmek.
3-İlgili birimlerle iş birliği içinde, seçilen güzergâhlarda aşağıda belirtilen karayolu
güzergah bileşenleri ve karşılaşılan sorunların teknik seçeneklerinin ortaya konulması amacıyla,
arazi araştırmaları yapmak veya yaptırmak, elde edilen veriler doğrultusunda boyutlandırma ve
projelendirme çalışması yapmak veya yaptırmak.
3.1-Heyelan, zayıf zemin geçişleri, yüksek yarma, yüksek dolgu gibi kritik kesimlerin
projelendirilmesi,
3.2-Sanat yapılarının (Köprü, viyadük, alt geçit, üst geçit ) temel sistemlerinin seçimi,
3.3-Taşıma gücü hesabı, oturma hesabı,
3.4-Yarma ve dolgu şev stabilitesi hesabı, gerekmesi halinde destekleme sistemlerinin
belirlenmesi,
3.5-Heyelan etüdü, kayma mekanizmasının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin
hazırlanması,
3.6-Gözlem ve aletli ölçüm projesi,
3.7-Zemin iyileştirme projesinin tipinin seçimi ve detaylandırılması,
3.8-Tutucu yapıların statik ve deprem koşulları da dahil tasarımı,
3.9-Derin temel sistemlerinin projelendirilmesi,
3.10-Ankraj, zemin çivisi gibi destek elemanlarının projelendirilmesi,
3.11-Sıvılaşma riskinin çalışılması ve önlem projelerinin hazırlanması,
3.12-Donatılı tutucu yapıların projelendirilmesi,
3.13-Tutucu yapıların (Kazıklı perde, ankrajlı perde, istinat duvarı, donatılı zemin duvar
vb.) projelendirilmesi,
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3.14-Drenaj projelerinin hazırlanması.
4-Heyelan, kayma, çökme vb. hareketlerin meydana geldiği yollarda, bu hareketlerin
nedenlerini araştırmak amacıyla ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak etüt yapmak, arazi
çalışmalarını düzenlemek, gerekli gözlem çalışmalarını yapmak ve projelendirmeye esas veri
oluşturarak projelendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
5-İlgili birimlerle ortak çalışma yaparak sanat yapısı (Köprü, viyadük, alt geçit, üst geçit vb.)
temelleriyle ilgili gerekli tüm arazi, laboratuvar ve projelendirme çalışmalarını yapmak veya
yaptırmak, bu çalışmalar sonucunda ilgili birimlere temel sistemi seçimiyle ilgili önerilerde
bulunmak.
6-İlgili birimlerle koordineli çalışarak tutucu yapıların (Kazıklı perde, ankrajlı perde, istinat
duvarı, donatılı zemin duvar vb.) projelendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak.
7-Yapım aşamasında; yarma-dolgu, köprü, viyadük temel sistemleri ile tünel vb. güzergâh
elemanlarının yapım metotları hakkında önerilerde bulunmak.
8-İlgili birimlerle birlikte, tünelli güzergâhlarda; tünelin projelendirilmesine esas olacak
verileri sağlamak amacıyla arazi ve laboratuvar çalışmalarını planlamak, bu çalışmalar sonucu
elde edilen verileri değerlendirerek tünel projesi hazırlamak veya hazırlatmak.
9-Tünellerle ilgili görev alanının gerektirdiği çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak
yapmak.
10-Görev alanı ile ilgili karayolu yapımında kullanılabilecek yeni teknolojileri araştırmak,
yeni tekniklerin uygulamaya geçirilmesini sağlamak ve arazi performanslarını izlemek.
11-İlgili birimlerle birlikte, karayolu projelerinde karşılaşılan kayaçların fiziksel, mekanik ve
kütle özelliklerini laboratuvar ve arazi çalışmaları ile belirlemek, kayaçlarda karşılaşılan
problemler üzerinde gerekli arazi ve laboratuvar çalışmalarını yaparak çözüm projelerini
hazırlamak veya hazırlatmak.
12-Görev alanı ile ilgili konularda Bölge Müdürlüklerine teknik destek sağlamak.
13-Görev alanı ile ilgili işlere ait proje veya rapor hazırlamak/hazırlatmak veya hazırlanan
dokümanları kontrol etmek veya ettirmek, görüş bildirmek, onaylamak ve ilgili birime göndermek.
14-Merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde taahhüt işi bulunanlar da dahil olmak üzere gerçek ve
tüzel kişiler ile diğer kamu kuruluşlarının Başkanlıkça yürütülen hizmetlerle ilgili taleplerini iş
programı ve öncelikler kapsamında gerçekleştirmek.
15-Özel ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek kişilerden gelecek talepleri, sözleşme
karşılığında (Ücret, protokol vb.), imkânlar ölçüsünde gerçekleştirmek.
16-Görev alanı ile ilgili konularda (Laboratuvar ve arazi gözlem çalışmaları da dahil) bilimsel
ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışması yapmak veya yaptırmak,
bu amaçla diğer kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği yapmak.
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17-Görev alanı ile ilgili konularda ilgili birimlerle birlikte şartname, rehber doküman,
teknik yayın, birim fiyat kitabı, eğitim notu vb.ni hazırlamak veya hazırlatmak.
18-Görev alanı ile ilgili işlerde, yapım veya işletme aşamasında ortaya çıkan problemlere,
çözüm projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, hazırlanan projelere ilişkin görüş bildirmek.
19-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
20-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
21-Daire Başkanı tarafından verilen tüm işleri Başkanlık birimleriyle koordinasyon
sağlayarak, iş birliği içerisinde yapmak.
ZEMİN MEKANİĞİ VE TÜNELLER ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Zemin Mekaniği ve Tüneller Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan
"Şube Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
ZEMİN MEKANİĞİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yol, viyadük, köprü, sanat yapıları gibi güzergâh elemanlarının projelendirilmesinde
ön proje, kesin proje aşamalarında görev alanı ile ilgili gerekli arazi çalışmalarını yapmak.
2-İlgili birimlerle iş birliği içinde, arazi araştırmalarını planlamak, alınan numuneler için
laboratuvar deney programı düzenlemek, ilgili deneyleri yapmak veya yaptırmak.
3-Heyelan, kayma, çökme vb. hareketlerin meydana geldiği yollarda, bu hareketlerin
nedenlerini araştırmak amacıyla ilgili birimlerle ortak çalışma yaparak, arazi çalışmalarını
düzenlemek, gerekli gözlem çalışmalarını yapmak ve projelendirmeye esas veri oluşturarak
çözümüne yönelik projelendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
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4-İlgili birimlerle koordinasyon içinde, seçilen güzergâhlarda aşağıda belirtilen karayolu
güzergâh bileşenleri ve karşılaşılan sorunlar için teknik seçenekler ve maliyetler ortaya konması
amacıyla arazi araştırmaları yapmak veya yaptırmak, elde edilen veriler doğrultusunda
boyutlandırma ve projelendirme çalışması yapmak veya yaptırmak.
4.1-Heyelan, zayıf zemin geçişleri, yüksek yarma, yüksek dolgu gibi kritik kesimlerin
projelendirilmesi,
4.2-Sanat yapılarının (Köprü, viyadük, alt geçit, üst geçit ) temel sistemlerinin seçimi,
4.3-Taşıma gücü hesabı, oturma hesabı,
4.4-Yarma ve dolgu şev stabilitesi hesabı, gerekmesi halinde destekleme sistemlerinin
belirlenmesi,
4.5-Heyelan etüdü, kayma mekanizmasının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin
hazırlanması,
4.6-Gözlem ve aletli ölçüm projesi,
4.7-Zemin iyileştirme projesi tipinin seçimi ve detaylandırılması,
4.8-Tutucu yapıların statik ve deprem koşulları da dahil tasarımı,
4.9-Derin temel sistemlerinin projelendirilmesi,
4.10-Ankraj, zemin çivisi gibi destek elemanlarının projelendirilmesi,
4.11-Sıvılaşma riskinin çalışılması ve önlem projelerinin hazırlanması,
4.12-Donatılı tutucu yapıların projelendirilmesi,
4.13-Tutucu yapıların (Kazıklı perde, ankrajlı perde, istinat duvarı, donatılı zemin duvar
vb.) projelendirilmesi,
4.14-Drenaj projelerinin hazırlanması.
5-Yapım aşamasında; yarma-dolgu, köprü, viyadük, tünel vb. güzergâh elemanlarının yapım
metotları hakkında önerilerde bulunmak.
6-İlgili birimlerle birlikte sanat yapısı (Köprü, viyadük, alt geçit, üst geçit vb.) temelleriyle
ilgili gerekli tüm arazi, laboratuvar ve projelendirme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, bu
çalışmalar sonucunda temel sistem seçimiyle ilgili önerilerde bulunmak.
7-Görev alanı ile ilgili karayolu yapımında kullanılabilecek yeni teknolojileri araştırmak,
yeni tekniklerin uygulamaya geçirilmesini sağlamak ve arazi performanslarını gözlemlemek.
8-Görev alanı ile ilgili konularda Bölge Müdürlüklerine teknik destek sağlamak.
9-Özel ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek kişilerden gelecek talepleri, sözleşme
karşılığında (Ücret, protokol vb.) ve imkânlar ölçüsünde gerçekleştirmek.
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10-Görev alanı ile ilgili işlere ait proje veya rapor hazırlamak/hazırlatmak veya hazırlanan
dokümanları kontrol etmek veya ettirmek, görüş bildirmek, onaylamak ve ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
11-Görev alanı ile ilgili konularda ilgili birimlerle birlikte şartname, rehber doküman, teknik
yayın, birim fiyat kitabı, eğitim notu vb.ni hazırlamak veya hazırlatmak.
12-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
13-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
ZEMİN MEKANİĞİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi:
sonuçlandırmak.

Belirlenen görevleri

yürütmek

ve

işleri

zamanında

Zemin Mekaniği Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yol, viyadük, köprü, sanat yapıları gibi güzergâh elemanlarının projelendirilmesinde ön
proje, kesin proje aşamalarında görev alanı ile ilgili gerekli arazi çalışmalarını yapmak.
2-İlgili birimlerle iş birliği içinde, arazi araştırmalarını planlamak, sanat yapısı temel
boyutlandırması, zemin emniyet gerilme hesapları, zayıf zemin geçişleri, oturma analizi, zemin
iyileştirmesi analizlerinin yapılmasına yönelik alınan numuneler için laboratuvar deney programı
düzenlemek, ilgili deneyleri yapmak veya yaptırmak.
3-Heyelan, kayma, çökme vb. hareketlerin meydana geldiği yollarda, bu hareketlerin
nedenlerini araştırmak amacıyla ilgili birimlerle ortak çalışma yaparak, arazi çalışmalarını
düzenlemek, gerekli gözlem çalışmalarını yapmak ve projelendirmeye esas veri oluşturarak
çözümüne yönelik projelendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
4-İlgili birimlerle koordinasyon içinde, seçilen güzergâhlarda aşağıda belirtilen karayolu
güzergâh bileşenleri ve karşılaşılan sorunlar için teknik seçenekler ve maliyetler ortaya konması
amacıyla arazi araştırmaları yapmak veya yaptırmak, elde edilen veriler doğrultusunda
boyutlandırma ve projelendirme çalışması yapmak veya yaptırmak.
4.1-Heyelan, zayıf zemin geçişleri, yüksek yarma, yüksek dolgu gibi kritik kesimlerin
projelendirilmesi,
4.2-Sanat yapılarının (Köprü, viyadük, alt geçit, üst geçit ) temel sistemlerinin seçimi,
4.3-Taşıma gücü hesabı, oturma hesabı,
4.4-Yarma ve dolgu şev stabilitesi hesabı, gerekmesi halinde destekleme sistemlerinin
belirlenmesi,
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4.5-Heyelan etüdü, kayma mekanizmasının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması,
4.6-Gözlem ve aletli ölçüm projesi,
4.7-Zemin iyileştirme projesi tipinin seçimi ve detaylandırılması,
4.8-Tutucu yapıların statik ve deprem koşulları da dahil tasarımı,
4.9-Derin temel sistemlerinin projelendirilmesi,
4.10-Ankraj, zemin çivisi gibi destek elemanlarının projelendirilmesi,
4.11-Sıvılaşma riskinin çalışılması ve önlem projelerinin hazırlanması,
4.12-Donatılı tutucu yapıların projelendirilmesi,
4.13-Tutucu yapıların (Kazıklı perde, ankrajlı perde, istinat duvarı, donatılı zemin duvar
vb.) projelendirilmesi,
4.14-Drenaj projelerinin hazırlanması.
5-Yapım aşamasında, yarma-dolgu, köprü, viyadük, tünel vb. güzergâh elemanlarının yapım
metotları hakkında önerilerde bulunmak.
6-İlgili birimlerle birlikte sanat yapısı (Köprü, viyadük, alt geçit, üst geçit vb.) temelleriyle
ilgili gerekli tüm arazi, laboratuvar ve projelendirme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, bu
çalışmalar sonucunda temel sistem seçimiyle ilgili önerilerde bulunmak.
7-Görev alanı ile ilgili karayolu yapımında kullanılabilecek yeni teknolojileri araştırmak,
yeni tekniklerin uygulamaya geçirilmesini sağlamak ve arazi performanslarını gözlemlemek.
8-Görev alanı ile ilgili konularda Bölge Müdürlüklerine teknik destek sağlamak.
9-Özel ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek kişilerden gelecek talepleri, sözleşme
karşılığında (Ücret, protokol vb.), imkânlar ölçüsünde gerçekleştirmek.
10-Görev alanı ile ilgili işlere ait proje veya rapor hazırlamak/hazırlatmak veya hazırlanan
dokümanları kontrol etmek veya ettirmek, görüş bildirmek, onaylamak ve ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
11-Görev alanı ile ilgili konularda ilgili birimlerle birlikte şartname, rehber doküman, teknik
yayın, birim fiyat kitabı, eğitim notu vb.ni hazırlamak veya hazırlatmak.
12-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
13-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
14-Tüm zemin mekaniği deneylerini programlamak, yapılmasını ve raporlanmasını sağlamak.
15-Karayolu projelendirme çalışmalarında laboratuvar hizmeti verecek özel laboratuvarları
hizmet kalitesi ve donanımı açısından denetlemek ve görüş vermek.
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ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Zemin Mekaniği Laboratuvarı Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
KAYA MEKANİĞİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-İlgili birimlerle iş birliği içinde karayolu projelerinde karşılaşılan kayaçların fiziksel,
mekanik ve kütle özelliklerini laboratuvar ve arazi çalışmaları ile belirlemek ve kayaçlarda
karşılaşılan problemler üzerinde gerekli arazi ve laboratuvar çalışmalarını yaparak çözüm
projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.
2-İlgili birimlerle birlikte, tünel ve kaya şevleri gibi yapıların projelendirmesi için gerekli
olan verileri temin etmek amacıyla elde edilen numuneler için kaya mekaniği deney programı
hazırlayarak, deneyleri yapmak.
3-İlgili birimlerle birlikte, karayolları yapım uygulamalarıyla (Patlatma, kontrollü
patlatma, ocak işletmelerinde işletme ve kazı) ilgili sorunlara çözüm önerilerini hazırlamak veya
hazırlatmak.
4-İlgili birimlerle birlikte, tünellerde patlatma ve kazı ile ilgili sorunlarla ilgilenerek
önerilerde bulunmak.
5-İlgili birimlerle koordinasyon içerisinde kaya heyelanı, kaya ve taş düşmesi, kaya
devrilmesi gibi sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bulunarak, projelerini yapmak veya yaptırmak
ve değerlendirmek.
6-İlgili birimlerle birlikte inceleme yaparak, kaya düşmesi olasılığı olan kesimleri
belirlemek, değerlendirmek ve önlem projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.
7-Kaya yarma şevlerinin yapımı sırasında karşılaşılan problemler hakkında ilgili
birimlerle birlikte arazi incelemesi yapmak, çözüm önerilerinde bulunmak, gerekmesi halinde
yeniden projelendirme çalışmaları yapmak/yaptırmak.
8-Görev alanı ile ilgili konularda Bölge Müdürlüklerine teknik destek sağlamak.
9-Özel ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek kişilerden gelecek talepleri, sözleşme
karşılığında (Ücret, protokol vb.), imkânlar ölçüsünde gerçekleştirmek.
10-Görev alanı ile ilgili işlere ait proje veya rapor hazırlamak/hazırlatmak veya hazırlanan
dokümanları kontrol etmek veya ettirmek, görüş bildirmek, onaylamak ve ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
11-Görev alanı ile ilgili konularda ilgili birimlerle birlikte şartname, rehber doküman,
teknik yayın, birim fiyat kitabı, eğitim notu vb.ni hazırlamak veya hazırlatmak.
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12-Karayolu projelendirme çalışmalarında laboratuvar hizmeti verecek
laboratuvarları hizmet kalitesi ve donanımı açısından denetlemek ve görüş vermek.

özel

13-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
14-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
KAYA MEKANİĞİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Kaya Mekaniği Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
TÜNEL PROJE ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-İlgili birimlerle iş birliği içinde kapsamında tünel bulunan güzergâhlarda, tünelin
projelendirmesine esas olacak verileri sağlamak amacıyla arazi ve laboratuvar çalışmaları
düzenlemek ve düzenletmek, elde edilen tüm verileri değerlendirerek görev alanıyla ilgili olarak
tünel projesi hazırlanmasına yardımcı olmak.
2-Yapım sırasında, ilgili birimlerle birlikte tünel kazı sınıflarını ve gerekli ise destek
sistemlerindeki değişiklikleri belirlemek amacıyla ölçüm ve gözlem çalışma programları
hazırlamak ve sonuçlarını değerlendirmek.
3-Farklı tünel yapım metotları (Klasik kazı tüneli dışında, TBM=Tünel Delme Makinesi
ile kazı, batırma tip tünel vb.) için projelendirme ölçütlerini hazırlamak, yapım metotlarını
belirlemek ve gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.
4-İlgili birimlerle ortak çalışma yaparak mevcut tünellerin iyileştirme projelerini
hazırlamak veya hazırlatmak, mevcut tünellerin sismik takviye etütlerini yapmak için gerekli tüm
çalışmaları hazırlamak veya hazırlatmak.
5-Tünel ikincil işlerinden (Tünel havalandırma, aydınlatma, enerji temini, su temini,
yangın söndürme, tünel kontrol sistemi, haberleşme, sinyalizasyon vb.) tünel yapısal
projelendirme çalışmalarını etkileyecek konularda, ilgili birimlerle ortak çalışmalar yapmak.
6-İlgili birimlerle iş birliği içinde çığ ve teressübat tünellerinin projelendirme esaslarını
belirlemek ve bu esaslar dahilinde proje hazırlamak veya hazırlatmak.
7-Görev alanı ile ilgili konularda Bölge Müdürlüklerine teknik destek sağlamak.
8-Özel ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek kişilerden gelecek talepleri, sözleşme
karşılığında (Ücret, protokol vb.), imkânlar ölçüsünde gerçekleştirmek.
9-Görev alanı ile ilgili işlere ait proje veya rapor hazırlamak/hazırlatmak veya hazırlanan
dokümanları kontrol etmek veya ettirmek, görüş bildirmek, onaylamak ve ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
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10-Görev alanı ile ilgili konularda ilgili birimlerle birlikte şartname, rehber doküman,
teknik yayın, birim fiyat kitabı, eğitim notu vb.ni hazırlamak veya hazırlatmak.
11-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
12-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
TÜNEL PROJE ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Tünel Proje Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin sağlanmasını, dağıtımı ile bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerinde görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
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BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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ÜSTYAPI GELİŞTİRME ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Yol üstyapısına ilişkin etüt, rapor ve yönetim bilgi/bilişim sistemleriyle ilgili çalışmalar
yapmak, yol yapımında toprak işleri ve üstyapı tabakalarının malzeme özelliklerini belirlemek ve
yapım sırasında kalite kontrolünün uygunluğunu, yeterliliğini takip etmek, yeni üstyapı
malzemelerini ve tabakalarını araştırmak, geliştirmek.
2-Genel Müdürlük ağındaki yolların üstyapı projelerini hazırlamak, Bölge
Müdürlüklerince veya ihaleli olarak hazırlanan üstyapı projelerinin ve nihai taban etütlerinin
kontrolünü yapmak, gerekirse uyarmak ve önerilerde bulunmak.
3-Takviye edilmesi düşünülen yollarda etüt yaparak, üstyapı takviye projelerini
hazırlamak.
4-Alttemel, temel ve kireç vb. malzemelerle zemin stabilizasyonu ile ilgili karışım
dizaynları için gerekli deneyleri yapmak, dizayn raporlarını hazırlamak.
5-Bitümlü kaplama yapımında kullanılan her tür malzemenin fiziksel özelliklerini
saptamak, bitümlü karışım dizaynlarını hazırlamak, laboratuvar performans deneylerini yapmak.
6-Bitümlü tabakalarda kullanılan bitüm ve bitümlü bağlayıcılar ile bitümlü çatlak ve derz
dolgu malzemelerinin özelliklerini belirlemek, deneylerini yapmak.
7-Gelişmiş teknoloji ile donatılmış üstyapı performans cihazları yardımıyla tüm karayolu
ağının mevcut hizmet seviyesinin durumunu periyodik şekilde ölçerek tespit etmek ve buna göre
uygulanacak bakım/onarım stratejilerini belirlemek.
8-Toprak işleri ve üstyapı tabakalarının yapımı sırasında malzeme ve yapım kalitesi
yönünden kontroller yapmak.
9-Yol yapımı sırasında veya sonrasında meydana gelen bozuklukları yerinde incelemek,
numuneler alarak deneyler yapmak, sonuçlarını değerlendirerek raporlamak.
10-Yol dolgu ve üstyapısında kullanılan malzeme ve karışım numunelerine ilgili deneyleri
yapmak.
11-Görev alanı ile ilgili işlerden uygun görülenlerin ihale edilmesi için hazırlıkları yapmak
ve kontrollük hizmetlerini yürütmek.
12-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını
sağlamak.
13-Görev alanı ile ilgili konularda Bölge Müdürlüklerine teknik destek sağlamak.
14-Görev alanı ile ilgili işlere ait proje veya rapor hazırlamak veya hazırlanan dokümanları
kontrol ederek görüş bildirmek, onaylamak ve ilgili birime göndermek.
15-Merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde taahhüt işi bulunanlar da dahil olmak üzere gerçek
ve tüzel kişiler ile diğer kamu kuruluşlarının Başkanlıkça yürütülen hizmetlerle ilgili taleplerini, iş
programı ve öncelikler kapsamında gerçekleştirmek.
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16-Görev alanı ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırmageliştirme (Ar-Ge) çalışması yapmak veya yaptırmak.
17-Görev alanı ile ilgili konularda şartname, rehber doküman, teknik yayın, birim fiyat
kitabı, eğitim notu vb.ni hazırlamak veya hazırlatmak.
18-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
19-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
ÜSTYAPI GELİŞTİRME ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Üstyapı Geliştirme Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
ÜSTYAPI ETÜT PROJE ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Üstyapı ve üstyapı takviye projelendirme yöntemlerini geliştirmek, bu amaçla
kuruluşun gereksinmelerini de dikkate alarak teknolojik gelişmeleri izlemek, araştırma ve
çalışmalar yaparak gerekli rehberleri hazırlamak.
2-Yeni yapılacak karayollarının üstyapı projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, yapım
tekniği ile ilgili gereken öneri ve uyarıları yapmak.
3-Gelişmiş teknoloji ile donatılmış üstyapı performans ve taşıma gücü ölçüm aletleri
yardımı ile tüm karayolu ağını belirlenen zamanlarda etüt etmek, üstyapılarda taşıma gücü
düşüşlerini, bozulmalarını önceden belirlemek ve üstyapı takviyelerinin en ekonomik biçimde
planlamasını amaçlayan verileri toplamak, bu tür aletleri trafik güvenliği ve kontrollük hizmetleri
gibi amaçlar için kullanmak.
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4-Uzun ömürlü ve yüksek performanslı yol üstyapılarının geliştirilmesine yönelik yeni
metotları ve yeni üstyapı kompozisyonlarını araştırmak, yapısal modellemelerini yapmak ve buna
yönelik projeler üretmek.
5-Yol üstyapılarında meydana gelen bozulmaların nedenlerini araştırmak, malzeme,
trafik ve iklim koşullarına uygun bozulma ve performans modellerini oluşturmak.
6-Bakım amaçlı veya takviye öncesi üstyapı bozulmalarının tamirine yönelik gerekli
çözüm önerilerini, bakım ve onarım metotlarını ortaya koymak.
7-Takviye edilmesi düşünülen yollarda gerekli üstyapı etütlerini yapmak, bu amaçla
taban ve üstyapı tabanı malzemesi ile alttemel, temel ve kaplama tabakalarından numuneler
almak, takviye gerekli olup olmadığına karar vermek, gerekli takviye kalınlıkları ve yapım
yöntemleri konularında öneride bulunmak, üstyapı takviye projelerini hazırlamak veya
hazırlatmak.
8-İhaleli işlerde Araştırma İş Programı ve Laboratuvar Deney Programlarını ilgili
birimlerle birlikte incelemek.
9-Bölge Müdürlüklerince veya ihaleli olarak hazırlanan üstyapı ve üstyapı takviye
projeleri kapsamında, yol güzergâhının araştırma çalışmalarını arazide etüt etmek.
10-Görev alanı ile ilgili konularda Bölge Müdürlüklerine teknik destek sağlamak.
11-Özel ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek kişilerden gelecek talepleri, sözleşme
karşılığında (Ücret, protokol vb.), imkânlar ölçüsünde gerçekleştirmek.
12-Görev alanı ile ilgili işlere ait proje veya rapor hazırlamak veya hazırlanan
dokümanları kontrol ederek görüş bildirmek, onaylamak ve ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
13-Görev alanı ile ilgili konularda şartname, rehber doküman, teknik yayın, birim fiyat
kitabı, eğitim notu vb.ni hazırlamak veya hazırlatmak.
14-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
15-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
16-Görev alanı ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırma –
geliştirme (Ar-Ge) çalışması yapmak veya yaptırmak.
17-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanını, analizleri, birim fiyatları ve
birim fiyat tariflerini hazırlamak. İhalelerin yapılması için gerekli belgelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
18-Kontrolluk hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
19-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
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ÜSTYAPI ETÜT PROJE ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Üstyapı Etüt Proje Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ÜSTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Gelişmiş teknoloji ile donatılmış üstyapı performans cihazları yardımı ile tüm
karayolu ağının mevcut hizmet seviyesinin durumunu periyodik şekilde yerinde ölçerek tespit
etmek ve uygulanacak bakım/onarım stratejilerini belirlemek.
2-Sürüş konforu (Düzgünsüzlük), yolların kaymaya karşı direnci ve yüzey bozukluğu
yönünden ölçümü yapılan yolların, bilgisayar destekli analizlerini yaparak, mevcut durumlarını
ortaya koymak ve yolun önem derecesini de göz önünde bulundurarak ekonomi sağlayacak
optimum bakım/onarım önceliklerini belirlemek.
3-Yapımı tamamlanan bitümlü kaplamaların, yol performans kriterlerinin genelge,
sözleşme ve şartnameye uygunluklarını belirlemek.
4-Görev alanı ile ilgili konularda Bölge Müdürlüklerine teknik destek sağlamak.
5-Özel ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek kişilerden gelecek talepleri, sözleşme
karşılığında (Ücret, protokol vb.), imkânlar ölçüsünde gerçekleştirmek.
6-Görev alanı ile ilgili işlere ait proje veya rapor hazırlamak veya hazırlanan
dokümanları kontrol ederek görüş bildirmek, onaylamak ve ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
7-Görev alanı ile ilgili konularda şartname, rehber doküman, teknik yayın, birim fiyat
kitabı, eğitim notu vb.ni hazırlamak veya hazırlatmak.
8-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
9-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
10-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanını, analizleri, birim fiyatları ve
birim fiyat tariflerini hazırlamak. İhalelerin yapılması için gerekli belgelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
11-Kontrolluk hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
12-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
13-Görev alanı ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırmageliştirme (Ar-Ge) çalışması yapmak ve yaptırmak.
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ÜSTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Üstyapı Yönetim Sistemi Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
TOPRAK VE STABİLİZASYON ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yol yapımında kullanılan dolgu, üstyapı tabanı, alttemel ve temel malzemelerinin kalite
kontrol deneylerini yaparak yol yapımında kullanılıp kullanılmayacaklarını belirlemek ve
önerilerde bulunmak.
2-Alttemel, plentmiks temel, çimento bağlayıcı granüler temel ve zemin
stabilizasyonlarında ilgili karışım dizaynları için gerekli deneyleri yaparak dizayn raporlarını
hazırlamak.
3-Bölge Müdürlüklerince veya ihaleli olarak hazırlanan araştırma raporları ile üstyapı
projelendirme ve üstyapı takviye projesi raporlarını görev alanıyla ilgili konularda kontrol etmek
ve önerilerde bulunmak.
4-İhaleli işlerde, Araştırma İş Programı ve Laboratuvar Deney Programlarını ilgili
birimlerle birlikte incelemek.
5-Takviye edilmesi düşünülen yollarda gerekli üstyapı etütlerini yapmak amacıyla taban
ve üstyapı tabanı malzemesi ile alttemel, temel ve kaplama tabakalarından numune almak,
deneylerini yapmak, değerlendirmek, raporlamak.
6-Bölge Müdürlüklerince veya ihaleli olarak hazırlanan üstyapı ve üstyapı takviye
projeleri kapsamında, yol güzergâhı, araştırma çukurları ve malzeme ocaklarını arazide etüt
etmek.
7-Üstyapı takviye projelerinin hazırlanması sırasında alınan dolgu, alttemel ve temel
malzemeleri numunelerinin şartnamelerde belirtilen fiziksel özelliklere uygunluğunu kontrol
etmek.
8-Görev alanı ile ilgili konularda yol yapım çalışmalarını, çalışma raporları aracılığıyla
veya yerinde izlemek, şartnamelere uygun yapıların oluşturulması için gerekli uyarı ve önerilerde
bulunmak, yol yapımı sırasında ve sonrasında meydana gelen bozulmaları yerinde incelemek,
numune alarak deneylerini yapmak, çözüm önerilerinde bulunmak.
9-Marjinal malzemelerin ve sanayi atıklarının değerlendirilmesi amacıyla, gerektiğinde
stabilizasyon tekniklerini kullanarak deney ve araştırmalar yapmak, bu malzemelerin karayolu
yapımında kullanılma şartlarını saptamak ve deneme kesimleri için öneride bulunmak.
10-Görev alanı ile ilgili konularda Bölge Müdürlüklerine teknik destek sağlamak.
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11-Özel ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek kişilerden gelecek talepleri, sözleşme
karşılığında (Ücret, protokol vb.), imkânlar ölçüsünde gerçekleştirmek.
12-Görev alanı ile ilgili işlere ait proje veya rapor hazırlamak veya hazırlanan
dokümanları kontrol ederek görüş bildirmek, onaylamak ve ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
13-Görev alanı ile ilgili konularda şartname, rehber doküman, teknik yayın, birim fiyat
kitabı, eğitim notu vb.ni hazırlamak veya hazırlatmak.
14-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
15-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
16-Görev alanı ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırmageliştirme (Ar-Ge) çalışması yapmak ve yaptırmak.
TOPRAK VE STABİLİZASYON ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Toprak ve Stabilizasyon Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BİTÜMLÜ KARIŞIMLAR ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Bitümlü kaplama yapımında kullanılan her türlü malzemenin (Kırmataş, kırmaçakıl,
kırmakum, çakıl, kum, katkı vb.) malzemelerin belli fiziksel özelliklerini saptamak, yol yapımında
kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek.
2-Bitümlü karışım hesaplarını yaparak uygun karışım oranlarını saptamak ve bitümlü
karışım dizaynlarını hazırlamak, karışımlar üzerinde laboratuvar performans deneylerini yapmak.
3-Bitümlü kaplamaların sürüş güvenliğini ve konforunu artırmak ya da mevcut
bozulmaların bakım-onarımı amacıyla yeni malzemeler ve bitümlü karışım tipleri geliştirmek ve
uygulanmasını takip etmek.
4-Üstyapı takviye projelerinin hazırlanması sırasında alınan karot, kazınmış asfalt vb.
numuneleri incelemek.
5-Görev alanı ile ilgili konularda yol yapım çalışmalarını, çalışma raporları aracılığıyla
izlemek, gerektiğinde agrega ve bitümlü karışım üretimi, serilmesi ve sıkıştırılmasını gözlemek ve
tavsiyelerde bulunmak.
6-Bitümlü kaplama yapımı tamamlandıktan sonra meydana gelen bozuklukları yerinde
incelemek, nedenlerini araştırmak, çözüm önerilerinde bulunmak.
7-Bölge Müdürlüklerince veya ihaleli olarak hazırlanan araştırma raporları ile üstyapı
projelendirme ve üstyapı takviye projesi raporlarını görev alanıyla ilgili konularda kontrol etmek
ve önerilerde bulunmak.
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8-Atık malzemelerin değerlendirilmesi ve çevreci bitümlü karışımlar konuları ile ilgili
araştırma ve uygulama çalışmaları yürütmek.
9-Görev alanı ile ilgili konularda Bölge Müdürlüklerine teknik destek sağlamak.
10-Özel ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek kişilerden gelecek talepleri, sözleşme
karşılığında (Ücret, protokol vb.), imkânlar ölçüsünde gerçekleştirmek.
11-Görev alanı ile ilgili işlere ait proje veya rapor hazırlamak veya hazırlanan
dokümanları kontrol ederek görüş bildirmek, onaylamak ve ilgili birime gönderilmesini sağlamak
12-Görev alanı ile ilgili konularda şartname, rehber doküman, teknik yayın, birim fiyat
kitabı, eğitim notu vb.ni hazırlamak veya hazırlatmak.
13-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
14-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
15-Görev alanı ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırmageliştirme (Ar-Ge) çalışması yapmak veya yaptırmak.
16-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanını, analizleri, birim fiyatları ve
birim fiyat tariflerini hazırlamak. İhalelerin yapılması için gerekli belgelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
17-Kontrolluk hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
18-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
BİTÜMLÜ KARIŞIMLAR ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Bitümlü Karışımlar Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BİTÜMLÜ BAĞLAYICILAR ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Bitüm ve bitümlü bağlayıcıların deneylerini yapmak.
2-Bitüm, modifiye bitüm, emülsiyon vb. bitümlü bağlayıcıların yol yapımında
kullanılıp, kullanılmayacağını belirlemek ve önerilerde bulunmak.
3-Bitümlü tabakalarda kullanılan bitüm ve bitümlü bağlayıcılar ile katkıların
özelliklerini belirlemek, bitümlü çatlak ve derz dolgu malzemelerinin deneylerini yapmak.
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4-Modifiye bitümlerle ilgili olarak hazırlanan üretim raporlarını kontrol etmek ve ilgili
deneyleri yapmak, imalat sırasında karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla yerinde
incelemelerde bulunarak çözüm önerilerinde bulunmak.
5-Görev alanı ile ilgili konularda yol yapım çalışmalarını, çalışma raporları aracılığıyla
izlemek, gerektiğinde bitümlü bağlayıcının (Bitüm, modifiye bitüm, emülsiyon vb.) ve katkıların
üretimini, kullanılmasını ve performansını gözden geçirmek, numuneler alarak deneyler yapmak.
6-Görev alanı ile ilgili konularda Bölge Müdürlüklerine teknik destek sağlamak.
7-Özel ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek kişilerden gelecek talepleri, sözleşme
karşılığında (Ücret, protokol vb.), imkânlar ölçüsünde gerçekleştirmek.
8-Görev alanı ile ilgili işlere ait proje veya rapor hazırlamak veya hazırlanan dokümanları
kontrol ederek görüş bildirmek, onaylamak ve ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
9-Görev alanı ile ilgili konularda şartname, rehber doküman, teknik yayın, birim fiyat
kitabı, eğitim notu vb.ni hazırlamak veya hazırlatmak.
10-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
11-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
12-Görev alanı ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırmageliştirme (Ar-Ge) çalışması yapmak veya yaptırmak.
BİTÜMLÜ BAĞLAYICILAR ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Bitümlü Bağlayıcılar Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin sağlanmasını, dağıtımı ile bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
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6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerinde görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin
ederek vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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MALZEME LABORATUVARLARI ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Yol ve yapı malzemelerinin ve bu malzemeler kullanılarak meydana getirilen
imalatların, teknik özelliklerini belirlemek ve standartlara/şartnamelere göre kalite kontrol test ve
deneylerini yapmak.
2-Merkez ve Bölge Müdürlüklerinden gönderilen yol-yapı malzemelerinin fiziksel,
kimyasal ve mekanik özelliklerini saptamak amacıyla gerekli test ve deneyleri yaparak raporlarını
düzenlemek.
3-Beton karışım dizayn hesaplarını yaparak raporlarını düzenlemek.
4-Görev alanı ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırmageliştirme (Ar-Ge) çalışması yapmak veya yaptırmak.
5-Özel ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek kişilerden gelecek talepleri, sözleşme
karşılığında (Ücret, protokol vb.), imkânlar ölçüsünde gerçekleştirmek.
6-İlgili birimlere destek sağlamak amacıyla, görev alanı ile ilgili malzemelerin şartname
ve standartlara uygunluğunu saptamak üzere arazi performanslarını izlemek, değerlendirmek ve
gerekli raporları hazırlamak, hazırlatmak.
7-Başkanlığın ve Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerinin yürüttüğü faaliyetlerle
ilgili her tür alet, cihaz, makine, malzeme ve hizmet satın alma işlerini yürütmek, merkez ve
bölgelere göre kayıtlarını tutmak, muhafaza etmek ve dağıtımını yapmak.
8-Başkanlık ve Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerinde bulunan her tür cihazın
bakım ve onarımlarını Başkanlık atölyelerinin imkânları dahilinde yapmak veya yaptırmak.
9-Görev alanı ile ilgili konularda Bölge Müdürlüklerine teknik destek sağlamak.
10-Görev alanı ile ilgili konularda şartname, rehber doküman, teknik yayın, birim fiyat
kitabı, eğitim notu vb.ni hazırlamak veya hazırlatmak.
11-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
12-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
13-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
MALZEME LABORATUVARLARI ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
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3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Malzeme Laboratuvarları Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
MEKANİK LABORATUVARI ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yol-yapı malzemelerinin (Elastomer mesnet, inşaat çeliği, bitümlü membran,
geosentetikler, geogridler, galvanizli sac malzemeleri ve bağlantı elemanları, toprakarme bağlantı
elemanları vb.) mekanik özelliklerini saptamak amacıyla gerekli testleri yaparak raporlarını
düzenlemek.
2-Görev alanı ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırmageliştirme (Ar-Ge) çalışması yapmak veya yaptırmak.
3-İlgili birimlere destek sağlamak amacıyla, görev alanı ile ilgili malzemelerin şartname
ve standartlara uygunluğunu saptamak üzere arazi performanslarını izlemek, değerlendirmek ve
gerekli raporları hazırlamak.
4-Görev alanı ile ilgili konularda Bölge Müdürlüklerine teknik destek sağlamak.
5-Görev alanı ile ilgili konularda şartname, rehber doküman, teknik yayın, birim fiyat
kitabı, eğitim notu vb.ni hazırlamak veya hazırlatmak.
6-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
7-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
MEKANİK LABORATUVARI ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Mekanik Laboratuvarı Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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BETON LABORATUVARI ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Beton ve beton bileşenlerinin, doğal yapı taşları vb. malzemelerin fiziksel ve mekanik
özelliklerini saptamak amacıyla gerekli test ve deneyleri yaparak raporlarını düzenlemek.
2-Beton karışım dizayn hesaplarını yaparak raporlarını düzenlemek.
3-Görev alanı ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırmageliştirme (Ar-Ge) çalışması yapmak veya yaptırmak.
4-İlgili birimlere destek sağlamak amacıyla, görev alanı ile ilgili malzemelerin şartname
ve standartlara uygunluğunu saptamak üzere arazi performanslarını izlemek, değerlendirmek ve
gerekli raporları hazırlamak.
5-Görev alanı ile ilgili konularda Bölge Müdürlüklerine teknik destek sağlamak.
6-Görev alanı ile ilgili konularda şartname, rehber doküman, teknik yayın, birim fiyat
kitabı, eğitim notu vb.ni hazırlamak veya hazırlatmak.
7-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
8-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
BETON LABORATUVARI ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Beton Laboratuvarı Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
KİMYA LABORATUVARI ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yol-yapı malzemelerinin kimyasal özelliklerini saptamak amacıyla gerekli test ve
deneyleri yaparak raporlarını düzenlemek.
2-Görev alanı ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırmageliştirme (Ar-Ge) çalışması yapmak veya yaptırmak.
3-İlgili birimlere destek sağlamak amacıyla, görev alanı ile ilgili malzemelerin şartname ve
standartlara uygunluğunu saptamak üzere arazi performanslarını izlemek, değerlendirmek ve
gerekli raporları hazırlamak.
4-Görev alanı ile ilgili konularda Bölge Müdürlüklerine teknik destek sağlamak.
5-Görev alanı ile ilgili konularda şartname, rehber doküman, teknik yayın, birim fiyat
kitabı, eğitim notu vb.ni hazırlamak veya hazırlatmak.
6-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
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7-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
KİMYA LABORATUVARI ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Kimya Laboratuvarı Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
FİZİK LABORATUVARI ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yol-yapı malzemelerinin fiziksel özelliklerini saptamak amacıyla gerekli test ve
deneyleri yaparak raporlarını düzenlemek.
2-Görev alanı ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırmageliştirme (Ar-Ge) çalışması yapmak veya yaptırmak.
3-İlgili birimlere destek sağlamak amacıyla, görev alanı ile ilgili malzemelerin şartname ve
standartlara uygunluğunu saptamak üzere arazi performanslarını izlemek, değerlendirmek ve
gerekli raporları hazırlamak, hazırlatmak.
4-Görev alanı ile ilgili konularda Bölge Müdürlüklerine teknik destek sağlamak.
5-Görev alanı ile ilgili konularda şartname, rehber doküman, teknik yayın, birim fiyat
kitabı, eğitim notu vb. ni hazırlamak veya hazırlatmak.
6-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
7-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
FİZİK LABORATUVARI ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Fizik Laboratuvarı Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
İKMAL VE BAKIM ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Başkanlığın ve Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerinin yürüttüğü faaliyetlerle
ilgili her tür alet, cihaz, makine, malzeme ve hizmet satın alma işlerini yürütmek veya bu alet,
cihaz ve makinelerin Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerince satın alınması gerektiğinde
ise bölgelere ödenek aktararak işlemlerin yürütülmesini sağlamak, merkez ve bölgelere göre
kayıtlarını tutmak, muhafaza etmek ve dağıtımının yapılmasını sağlamak, onarım ve bakım
işlemlerini Başkanlığın ilgili birimlerinin görüşünü de alarak yürütmek.
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2-Merkez ve Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerinin laboratuvarlarında, arazi
etüt ve kontrol çalışmalarında kullanılan alet, cihaz ve makinelerin yapım ve hassas tamir işlerini,
Şube Müdürlüğü atölyesinde, Akköprü Atölye Müdürlüğünde, bölge atölyelerinde ya da teşkilat
dışında yaptırmak. Bu alet, cihaz ve makinelerin satın alınması gerektiğinde ise bölgelere ödenek
aktararak işlemlerin yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
3-İlgili birimlerle koordinasyon yaparak, Daire Başkanlığının yatırım programını ve
bütçesini hazırlamak, izlemek ve gerçekleştirilmesini sağlamak.
4-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan görevlerini yürütmek.
5-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
İKMAL VE BAKIM ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
İkmal ve Bakım Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin sağlanmasını, dağıtımı ile bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerinde görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
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11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
12-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Merkez ve taşra laboratuvarlarında bulunan cihaz ve ekipmanların kalibrasyon ve ara
kontrol ile tamir ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak.
2-Kalite Yönetim Temsilcisinin görevlerini yürütmek.
3-Başkanlığın bütün birimlerini ilgilendiren yönetim sistemleri ve akreditasyon
faaliyetleri ile ilgili sistem dokümanlarını (Kalite El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar vb.)
hazırlamak, onaylamak, dağıtmak, uygulattırmak, güncelliklerini sağlamak, saklamak ve imha
etmek.
4-Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerine, yönetim sistemi ve akreditasyon
faaliyetleri ile ilgili sistem dokümanlarını oluşturmaları, uygulamaları ve sürdürmeleri konularında
teknik destek sağlamak.
5-Yönetim sistemleri ve akreditasyon standartları doğrultusunda yıllık olarak yapılması
gereken iç tetkiklerle ilgili sistem dokümanlarında yer alan planları hazırlamak, hazırlanan
planlara uygun olarak iç tetkikleri gerçekleştirmek.
6-Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantısını düzenlemek, toplantı ile ilgili olarak
akreditasyon ve yönetim sistemleri standartlarının ön gördüğü alanlarda veri analizlerini yapmak
ve rapor hazırlamak. Raporu katılımcılara sunmak, toplantıda alınan kararları yazılı hale getirerek
ilgili birimlere duyurmak ve takibini yapmak.
7-Müdürlük faaliyetleri ile ilgili olarak YGG toplantısında alınan kararların
uygulamalarının takibini yapmak.
8-İlgili birimlerle birlikte, sürekli iyileştirme için gerekli olan yıllık kalite hedeflerini
belirlemek, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesini izlemek.
9-Kalite planlarını etkin kılmak.
10-Yönetim sistemleri ve akreditasyon faaliyetleri ile ilgili olarak açılan uygunsuzlukların
ve düzeltici/önleyici faaliyetlerin kapatılmasının ve etkinliğinin takibini yapmak. Gerçekleştirilen
faaliyetlerin analizlerini yaparak, elde edilen sonuçları Daire Başkanına sunmak.
11-Personelin kalite bilincinin geliştirilmesi ve
karşılanması konularında ilgili birimlere destek sağlamak.

müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin

12-Başkanlığın bütün birimlerini ilgilendiren yönetim sistemleri, akreditasyon ve
kalibrasyon uygulamaları konularında gerçekleştirilecek olan kurum içi ve dışı konferans, panel,
seminer, kongre ve toplantıları ilgili birimlere duyurmak.
13-Yönetim sistemleri, akreditasyon, kalibrasyon ve Ar-Ge konularında personel için
gerekli olan eğitimleri yönetime önermek, uygun bulunan eğitimlerin gerçekleştirilmesinin
takibini yapmak.
14-Sürekli iyileştirilmeye yönelik faaliyetleri belirleyerek Daire Başkanına önermek.
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15-Yönetim sistemleri, akreditasyon ve kalibrasyon faaliyetleri ile ilgili dış kurum ve
kuruluşlarla (TSE ve TÜRKAK gibi belgelendirme kuruluşları, test/kalibrasyon laboratuvarları,
eğitim ve danışmanlık firmaları vb.) ilişkileri yürütmek.
16-Görev alanı ile ilgili çalışmalar için gerekli olan altyapı ve çalışma ortamlarını
iyileştirmek.
17-Merkez ve taşra laboratuvarlarında bulunan cihaz ve ekipmanların yapılan programa
bağlı olarak kalibrasyon ve ara kontrollerini yapmak veya yaptırmak.
18-Yol üstyapı sıkışmalarında kullanılan, yoğunluk ve rutubet ölçümü yapan, radyoaktif
kaynak içeren, okuma cihazlarının tamir, bakım ve kalibrasyonlarını yapmak.
19-Akredite olunan kalibrasyon hizmetlerinin yıllık kalite kontrol çalışmalarını
planlamak, kalibrasyon konularında kapsam genişletme çalışmalarını yürütmek.
20-Karayolu yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik
gelişme sağlayacak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, koordine
etmek.
21-Yönetim sistemleri, akreditasyon faaliyetleri ile alt yapı ve çalışma ortamlarının
geliştirilmesine yönelik olarak ulusal veya uluslararası yönetim sistemleri ve akreditasyon
faaliyetleri konularında araştırma ve incelemeler yaparak, uygun olanların oluşturulması,
uygulanması, izlenmesi, iyileştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması konularında Daire Başkanına
önerilerde bulunmak.
22-Merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde taahhüt işi bulunanlar da dahil olmak üzere
gerçek ve tüzel kişiler ile diğer kamu kuruluşlarının Başkanlıkça yürütülen hizmetlerle ilgili
taleplerini iş programı ve öncelikler kapsamında gerçekleştirmek.
23-Müdürlüğün yürüttüğü faaliyetlerle ilgili veri analizinden elde edilen sonuçlardan
faydalanarak, Başkanlığın verdiği hizmetlerin kalitesini arttıracak faaliyetleri araştırarak, gerekli
çalışmaların başlatılmasını sağlamak.
24-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan diğer görevleri yürütmek.
25-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
AKREDİTASYON ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Akreditasyon faaliyetlerini ilgili birimlerle birlikte yürütmek.
2-Akreditasyon standartlarına göre Başkanlığın sistem dokümanlarını (Kalite El Kitabı,
Prosedürler, Talimatlar vb.) hazırlamak veya hazırlanmasına yardımcı olmak.
3-Ölçüm belirsizliği hesaplamalarıyla ilgili genel prensipleri belirlemek.
4-Akreditasyon faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duyulabilecek rehber,
broşür, sunum gibi yazılı ve görsel yayınları birimlerle iş birliği yaparak hazırlamak.
5-Merkez ve taşra teşkilatı personeline deney/kalibrasyon akreditasyonu ile ilgili
dokümanları (Deney talimatları, ölçüm belirsizliği talimatları, ölçüm belirsizliği yazılımı geçerli
kılma raporları ve kalite kontrol raporları vb.) hazırlamaları konusunda teknik destek sağlamak.
6-Akreditasyonla ilgili konularda, mevzuat ve standartlar gibi dokümanlar ile güncel
uygulamaları ulusal ve uluslararası yayınlardan takip ederek, gerekli olan dokümanları derleyip
veri tabanı oluşturmak.
7-Görev alanı ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırmageliştirme (Ar-Ge) çalışması yapmak veya yaptırmak.
8-Başkanlık ile Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerinin akreditasyon
faaliyetlerinin, alt yapı ve çalışma ortamlarının geliştirilmesine yönelik olarak, yurt içindeki ve
dışındaki, ulusal veya uluslararası yönetim sistemleri ve akreditasyon faaliyetleri konularında
araştırma ve incelemeler yaparak, uygun olanların oluşturulması, uygulanması, izlenmesi,
iyileştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması konularında Daire Başkanına önerilerde bulunmak.
9-Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı için yapılacak istatistiksel analizlerde,
Başkanlık bünyesindeki ilgili birimlere teknik destek sağlamak.
10-Deney/kalibrasyon sonuçlarının kalitesini temin etmek amacıyla birimler tarafından
gerçekleştirilen laboratuvar içi veya laboratuvarlar arası yeterlilik deneyleri sonuçlarının
değerlendirilmesi konularında ilgili birimlere teknik destek sağlamak.
11-Akredite deney/kalibrasyon faaliyetleri ile ilgili taşeron laboratuvarın belirlenmesi
konusunda ilgili birimlerle birlikte çalışmak.
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12-İlgili birimlerle koordineli olarak çalışarak, akredite olunacak deney/kalibrasyon
faaliyetleri ile ilgili “Akreditasyon Başvuru Dokümanlarını” hazırlamak, hazırlanan dokümanların
akreditasyon kuruluşuna teslim edilmesini sağlamak.
13-Akreditasyon belgeleri ile ilgili denetim tarihlerini takip ederek, gerekli yönetimsel
faaliyetleri yürütmek.
14-Akreditasyon kuruluşları tarafından her yıl gerçekleştirilen tetkiklerde, denetimlerde
hazır bulunmak ve ilgili birimlere yardımcı olmak.
15-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan diğer görevleri yürütmek.
16-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
AKREDİTASYON ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Akreditasyon Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
SİSTEM YÖNETİM ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yönetim sistemleri faaliyetleri konularında çalışmak.
2-Yönetim sistemleri standartlarına uygun olarak, Başkanlığın sistem dokümanlarını
(Kalite El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Listeler vb.) hazırlamak, kontrol etmek,
dağıtmak, güncelliklerini sağlamak, saklamak, imha etmek ve dokümanların uygulanması ile ortak
alanın güncellenmesi gibi sistemle ilgili bütün faaliyetleri yürütmek.
3-Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerine yönetim sistemi standartlarına uygun
olarak sistem dokümanlarını (Kalite El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Listeler vb.)
hazırlamaları konularında teknik destek sağlamak ve takibini yapmak.
4-Yönetim sistemleri ile ilgili prosesleri ilgili birimlerle birlikte oluşturmak, proses
etkileşimlerini tespit etmek ve uygulamalarını izlemek.
5-Sistemin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duyulabilecek rehber, broşür, sunum gibi
yazılı ve görsel yayınları birimlerle iş birliği yaparak hazırlamak.
6-Sistem dokümanlarının yıllık gözden geçirilmesi toplantısına hazırlık yapmak,
toplantının düzenlenmesinin ve toplantıda alınan kararların uygulanmasının takibini yapmak.
7-Yönetim sistemleri konusunda, mevzuat ve standartlar gibi dokümanlar ile güncel
uygulamaları ulusal ve uluslararası yayınlardan takip ederek, gerekli olan dokümanları derleyip
veri tabanı oluşturmak.
8-Yönetim sistemleri ve akreditasyon faaliyetleri ile ilgili dış kaynaklı dokümanların
güncellik takibini yapmak.
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9-Yönetim sistemleri ve akreditasyon standartları doğrultusunda yıllık olarak yapılması
gereken iç tetkiklerle ilgili sistem dokümanlarında yer alan planları hazırlamak, hazırlanan
planlara uygun olarak iç tetkikleri gerçekleştirmek.
10-Yönetim sistemleri kapsamında düzenlenen toplantılarda, toplantı tutanaklarını tutmak
ve takibini yapmak.
11-Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantısını düzenlemek, toplantı ile ilgili
olarak akreditasyon ve yönetim sistemleri standartlarının ön gördüğü alanlarda veri analizi
yapmak ve YGG toplantısında sunulmak üzere rapor hazırlamak, raporu katılımcılara sunmak,
toplantıda alınan kararları yazılı hale getirerek ilgili birimlere duyurulmasını sağlamak.
12-İlgili birimlerle birlikte yıllık kalite hedeflerini belirlemek ve belirlenen hedeflerin
gerçekleşme durumunu belli periyotlarla izlemek.
13-YGG toplantısı sonrası kalite politikası ve kalite hedeflerini güncellemek.
14-Uygunsuzluklar ile düzeltici/önleyici faaliyetlerin kapatılmasının takibini yapmak.
15-Müşteri ve personel memnuniyeti anketlerini düzenlemek, anketlerin ilgili
Müdürlükler tarafından değerlendirilmesinin takibini yapmak.
16-Yönetim sistemlerinin, alt yapı ve çalışma ortamlarının geliştirilmesine yönelik olarak
ulusal veya uluslararası yönetim sistemleri faaliyetleri konularında araştırma ve incelemeler
yaparak, uygun olanların oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, iyileştirilmesi ve sürekliliğinin
sağlanması konularında Daire Başkanına önerilerde bulunmak.
17-Görev alanı ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırmageliştirme (Ar-Ge) çalışması yapmak veya yaptırmak.
18-İlgili birimlerle koordineli olarak belge alınacak yönetim sistemi faaliyetleri ile ilgili
“Başvuru Dokümanlarını” hazırlamak, hazırlanan dokümanların belgelendirme kuruluşuna teslim
edilmesini sağlamak.
19-Yönetim sistemleri ile ilgili denetim tarihlerini takip ederek, gerekli faaliyetleri
yürütmek.
20-Sistem belgelendirme kuruluşları tarafından her yıl gerçekleştirilen tetkiklerde hazır
bulunmak, tetkikçiler tarafından açılan uygunsuzlukların kapatılması konusunda ilgili birimlere
yardımcı olmak.
21-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan diğer görevleri yürütmek.
22-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
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SİSTEM YÖNETİM ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Sistem Yönetim Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
KALİBRASYON LABORATUVARI ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Merkez ve taşra laboratuvarlarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kalibrasyon
ve/veya ara kontrol hizmetleri konularında ilgili birimlerle görüşerek, yıl içinde yapılması gereken
faaliyetleri belirlemek, belirlenen hizmetleri yaparak belgelendirmek veya dış hizmet alınarak
yaptırılması konusunda çalışma programı yapmak ve yapılan programa uygun olarak hizmetin
sonuçlandırılmasının takibini yapmak.
2-Akredite olunan kalibrasyon hizmetlerinin yıllık kalite kontrol çalışmalarını yapmak,
kalibrasyon konularında kapsam genişletme çalışmalarını yürütmek.
3-Merkez laboratuvarlarında kullanılan arızalı elektronik cihaz ve ekipmanları kontrol
ederek, arızanın kaynağını araştırmak, tespit edilen arızayı imkânlar ölçüsünde gidermek ya da
arızanın giderilmesi için dış hizmet alınması konusunda ilgili birimlere teknik destek sağlamak.
4-Bölge Müdürlüklerinde yol üstyapı sıkışmalarında kullanılan, yoğunluk ve rutubet
ölçümü yapan, radyoaktif kaynak içeren, okuma cihazlarının tamir, bakım ve kalibrasyonlarını
yapmak.
5-Görev alanı ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırmageliştirme (Ar-Ge) çalışması yapmak veya yaptırmak.
6-Kalibrasyon faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak yurt içindeki ve yurt
dışındaki, ulusal veya uluslararası faaliyetleri araştırmak ve incelemek, Başkanlık ile Araştırma ve
Geliştirme Başmühendisliklerini yeni gelişmeler konularında bilgilendirerek önerilerde bulunmak.
7-Kalibrasyon laboratuvarı tarafından yürütülecek kalibrasyon ve ara kontrol hizmetleri
konularında ilgili laboratuvarları, yapmaları gereken ara kontrol faaliyeti konularında
bilgilendirmek.
8-Görev kapsamındaki kalibrasyon hizmetleri ile ilgili dış kurum ve kuruluşlarla ilişkileri
yürütmek.
9-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan diğer görevleri yürütmek.
10-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

84

KALİBRASYON LABORATUVARI ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Kalibrasyon Laboratuvarı Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
AR-GE PROJE YÖNETİMİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Ar-Ge ihtiyacının belirlenmesi, proje tekliflerinin toplanması, projelerin hazırlanması,
değerlendirilmesi ve izlenmesi ile Ar-Ge sonucu ortaya çıkan her türlü fikri ve sınaî mülkiyet
üzerinde kurum ve kuruluşların hak ve yetkilerinin belirlenmesi gibi proje yönetimi ile ilgili usul
ve esasları belirlemek ve bu kapsamdaki görevleri yürütmek.
2-Ar-Ge proje başvuru dokümanlarının hazırlanması ve proje başvurularının yapılması
konularında proje yürütücüsü birimlere teknik destek sağlamak.
3-Projeyi yürütecek Genel Müdürlük içi veya dışı birimlerle koordinasyonu sağlamak.
4-Ar-Ge projelerini izlemek ve ilgili dokümanları arşivlemek.
5- Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili ulusal veya uluslararası gelişmeleri takip etmek, araştırma
ve incelemeler yaparak ilgili birimlere duyurulmasını sağlamak.
6-Ar-Ge projeleri ile ilgili istatistikî bilgileri hazırlamak.
7-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan diğer görevleri yürütmek.
8-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
AR-GE PROJE YÖNETİMİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Ar-Ge Proje Yönetimi Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
AR-GE KAYNAK YÖNETİMİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Ar-Ge kaynak yönetimi ile mevzuatta yer alan görevleri yürütmek.
2-Ar-Ge projeleri ile ilgili bütçe ihtiyacının planlanması konusunda destek sağlamak,
bütçenin dağıtılmasını, etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
3-Ar-Ge projeleri ile ilgili altyapı ihtiyacını, ilgili birimlerle birlikte belirlemek.
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4-Ar-Ge projeleri ile ilgili olarak merkez ve taşra laboratuvarları ile Başkanlık ve Bölge
Müdürlüklerinin kaynaklarını koordine etmek.
5-Ar-Ge kültürünün kurum içinde oluşması ve etkinlik kazanması için birimlere destek
sağlamak.
6-Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili mevzuat, standart gibi dokümanları tespit ederek güncellik
takiplerini yapmak.
7-Merkez ve taşra personelinin, teknik konular, yönetim sistemi, akreditasyon ve Ar-Ge
odaklı meslek içi eğitim (Proje hazırlama eğitimi, proje değerlendirme eğitimi vb.) gibi
konularında ilgili birimlere teknik destek sağlamak, ayrıca ihtiyaç duyulan kurs, konferans ve
seminerler gibi eğitim taleplerinin Eğitim Şubesi Müdürlüğü’ne bildirilmesini sağlamak.
8-Yurt içi ve yurt dışı Ar-Ge faaliyeti yapan üniversite ve sanayi kurum ve kuruluşları ile
bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması ve iş birliği imkânlarının araştırılması amacıyla eğitim,
bilimsel amaçlı gezi ve her türlü toplantı ile ilgili gerekli çalışmaları, ilgili birimlerle birlikte
yürütmek.
9-Ar-Ge faaliyetleri için ihtiyaç duyulan bilginin sağlanması amacıyla ulusal veya
uluslararası bilgi ağlarına bağlanmak üzere gerekli çalışmaları yürütmek.
10-Merkez ve taşra personeli için Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından
düzenlenecek eğitimlere, eğitici olarak katılacak personeli, ilgili birimle birlikte belirlemek.
11-Üniversite, yüksek okul ve meslek lisesi öğrencilerinin Araştırma ve Geliştirme Dairesi
Başkanlığı birimlerinde yapacakları zorunlu stajları ile ilgili faaliyetleri, stajın yapılacağı birim ve
Eğitim Şubesi Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlayarak yürütmek.
12-Tamamlanan ve sürdürülen Ar-Ge projeleri ile eğitimlerde verilen dokümanları
arşivlemek ve dokümantasyon faaliyetlerini yürütmek.
13-Mevcut sistem dokümanlarında yer alan diğer görevleri yürütmek.
14-Birim kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
AR-GE KAYNAK YÖNETİMİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Ar-Ge Kaynak Yönetimi Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin sağlanmasını, dağıtımı ile bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerinde görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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YOL YAPIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Otoyol Yapım Şubesi, Yol Yapım Şubesi, Yol Üstyapı Şubesi ve Dış Krediler Şubesi
Müdürlüklerinden oluşmaktadır.
Görevleri
1-Plan ve programlarla yapımı kararlaştırılmış olan Devlet yolu ve il yollarını, proje
bütünlüğünü sağlayacak büyük sanat yapıları ve sanat yapıları dahil olmak üzere ilgili birimlerle
koordine sağlayarak yapmak veya yaptırmak.
2-Projesi hazırlanmış ve Genel Müdürlük bütçesinden ihalesi yapılacak otoyollar, bağlantı
yolları ile proje bütünlüğünü sağlayacak büyük sanat yapıları, sanat yapıları, hizmet tesisleri,
sosyal tesisler, dinlenme tesisleri ve benzerlerini yapmak veya yaptırmak.
3-Birim görev alanıyla ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına ilişkin hizmet
talepleri ile gerçek veya tüzel kişilerin konaklama tesisleri, akaryakıt satış istasyonları ve benzeri
tesislerin karayoluna giriş ve çıkışların düzenlenmesine dair taleplerini kendi çalışma programını
da dikkate alarak yapılacak protokoller çerçevesinde ve ücreti mukabilinde yapmak.
4-Yolların ıslahını ve üstyapı takviyesini, bitümlü sıcak karışım, beton yol, parke ve
benzeri kaplama işlerini yapmak veya yaptırmak.
5-Dış kredilerin temini ve kullanımı hususlarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, dış
finansman kuruluşları ile Genel Müdürlük birimleri arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.
6-İhalesi yapılmış yolların yapımı ile ilgili olarak bölgelerde kontrol teşkilatının, emanet
usulü ile yapılacak işler için şantiye teşkilatının kurulmasını, bunların makine parkı ile eleman
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.
7-Trafik altında yapımı süren yollarda, çalışma zaman dilimlerini mevsim ve trafik
şartlarına göre düzenlemek, trafik emniyetini belirlenen standartlara göre sağlayacak şekilde trafik
işaretlemelerini yapmak veya yaptırmak.
8-Karayollarının yapımı aşamasında, onaylanmış karayolu projeleri uyarınca karayolu sınır
çizgisi içerisinde kaldığı tespit edilen su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik,
haberleşme, fiber kablo hatları ve ilgili tesislerin karayolu yapımını engellemeyecek şekilde
yeniden düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri ilgili kurum ve kuruluşlarla da koordine ederek
gerçekleştirmek.
YOL YAPIM DAİRESİ BAŞKANI
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Yol Yapım Dairesi Başkanının diğer görevleri bu kitapta yer alan “Daire Başkanlarının
Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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OTOYOL YAPIM ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Projesi hazırlanmış ve Genel Müdürlük bütçesinden ihalesi yapılacak otoyollar, bağlantı
yolları ile proje bütünlüğünü sağlayacak büyük sanat yapıları, sanat yapıları, hizmet tesisleri,
sosyal tesisler, dinlenme tesisleri ve benzerleri, otoyol ve bağlantı yollarının yapım, onarım ve
iyileştirme işlerini yapmak veya yaptırmak.
2-Birim görev alanıyla ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına ilişkin hizmet
taleplerini kendi çalışma programını da dikkate alarak yapılacak protokoller çerçevesinde ve ücreti
mukabilinde yapmak.
3-İhalesi yapılmış otoyol ve bağlantı yollarının yapım onarım ve iyileştirme işleri ile ilgili
olarak bölgelerde kontrol teşkilatının kurulmasını, bunların makine parkı ile eleman ihtiyaçlarının
karşılanmasını sağlamak.
4-Trafik altında yapımı süren otoyollarda, çalışma zaman dilimlerini mevsim ve trafik
şartlarına göre düzenlemek, trafik emniyetini belirlenen standartlara göre sağlayacak şekilde trafik
işaretlemelerini yapmak veya yaptırmak.
5-Karayollarının yapımı aşamasında, onaylanmış karayolu projeleri uyarınca karayolu sınır
çizgisi içerisinde kaldığı tespit edilen su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik,
haberleşme, fiber kablo hatları ve ilgili tesislerin karayolu yapımını engellemeyecek şekilde
yeniden düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri ilgili kurum ve kuruluşlarla da koordine ederek
gerçekleştirmek.
6-Yıllık çalışma programına göre otoyol, yan yol ve bağlantı yollarının (Tüm tesis ve
sanat yapılarıyla birlikte) yapım, onarım ve iyileştirme işlerinin yürütülmesini sağlamak.
7-Merkez ihaleli otoyol, yan yol ve bağlantı yollarının (Tüm tesis ve sanat yapılarıyla
birlikte) yapım, onarım ve iyileştirme işleri ile ilgili olarak;
7.1-Metrajlar ile hazırlanacak veya hazırlattırılacak özel şartnamelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
7.2-Ön yeterlik ve ihale komisyonlarında görev alacak asil ve yedek komisyon üyelerini
belirlemek.
7.3-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
7.4-İş programlarını incelemek ve onaylamak.
7.5-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunmak.
7.6-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
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7.7-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
7.8-Hakediş raporlarını incelemek ve onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
Onaylandıktan sonra tahakkukları yapılmak üzere ilgili birime göndermek.
7.9-Proje değişiklikleri, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi
konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak, onaylarını almak, sonuçların ilgililere
bildirilmesini sağlamak.
7.10-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
7.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay almak, kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını ve kesin hesapların kontrol edilmesini sağlamak.
7.12-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
7.13-Otoyol, yan yol ve bağlantı yolları güzergâhları üzerinde yapılması yararlı görülen
debuşe, tip değişiklikleri, ripaj ve varyantlar ile mevcut projeler dışında tahkimat ve drenaj
yapılması konusundaki teklifleri incelemek, ilgili birimlerin görüşünü de aldıktan sonra onaya
sunmak.
7.14-Otoyol, yan yol ve bağlantı yolları üzerindeki elektrik-elektronik ve diğer
sistemlere ilişkin işlerin ilgili iş programına, standartlara ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
7.15-Otoyol, yan yol ve bağlantı yolları kamulaştırma sınırları içerisinde bulunan her
türlü tesis ve deplasman projelerini gerektiğinde ilgili birimlerin görüşlerini de almak sureti ile
incelemek ve onaya sunmak. Bunlara ilişkin yapım işlerinin ilgili iş programına, standartlara ve
teknik esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun
izlenmesini sağlamak.
8-Bölge Müdürlüklerince ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
8.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
8.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
9-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayının alınmasını sağlamak.
10-Protokollu işlerle ilgili karşı idarelerle ilişkilerin düzenlenmesi, protokol taslağı
yapılması, bu konuda yapılan çalışmaların izlenmesi, keşiflerin incelenmesi, protokolun
sonuçlandırılması, karşı idarelerin yatırdığı paraların Bölge Müdürlüklerine gönderilmesi için
gerekli hazırlığın yapılması, yapılmış işin kabulü için komisyon oluşturulması, Bölge
Müdürlüklerince yapılmış protokollerin denetlenmesi ve onaya sunulması gibi işlemleri yapmak.
11-Çalışmalar sırasında çevreye verilen zararların hak sahiplerine sulhen ödenmesi için
gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
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12-Merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta olan otoyol yapım elemanlarının eğitimi için
açılması gereken kurslar konusunda Eğitim Şubesi Müdürlüğüne teklifte bulunmak.
13-Yürütülen hizmetlerin tüm aşamalarında görüş ve düşünce birliği sağlamak amacıyla
yasaların görevli ve yetkili kıldığı kuruluşlarla ilişki kurulmasını sağlamak.
14-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını sağlamak.
15-İnşaatları tamamlanan otoyol işlerine ait gerekli bilgilerin ilgili Daire Başkanlığına
gönderilmesini sağlamak.
16-Sayıştay Başkanlığı ile ilgili konularda gerekli yazışmaları yapmak.
OTOYOL YAPIM ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Otoyol Yapım Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
OTOYOL YAPIM ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Merkez ihaleli otoyol, yan yol ve bağlantı yollarının (Tüm tesis ve sanat yapılarıyla
birlikte) yapım, onarım ve iyileştirme işleriyle ilgili olarak;
1.1-Metrajlar ile hazırlanacak veya hazırlattırılacak özel şartnamelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
1.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
1.3-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
1.4-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunulmasını sağlamak.
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1.5-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
1.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
1.7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
1.8-Proje değişikliği, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi konuları
incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların ilgililere
bildirilmesini sağlamak.
1.9-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra Şube Müdürüne sunmak.
1.10-İşin bitmesinden sonra merkeze gönderilecek olan kesin hesap ve son hakediş
raporu hakkında bilgi edinmek ve evrakları Kesin Hesap Şefliğine iletmek.
1.11-Yüklenicilerle olan anlaşmazlıkların çözümünde ve son hakediş raporlarının
incelenmesinde Kesin Hesap Şefliği ile iş birliği yapmak.
1.12-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınmasını ve
kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
1.13-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
1.14-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
2-Bölgelerce ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
2.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
2.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
3-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayı alınması için gerekli işlemleri yapmak.
4-Çalışmalar esnasında oluşacak zarar ve ziyanlarla ilgili gerekli Olur’ların alınması
işlemlerini yapmak.
5-Otoyol yapım işleri ile ilgili olarak başka kuruluşlarla imzalanacak protokol taslaklarının
hazırlanıp sonuçlandırılması için Tesisler ve Protokollu İşler Şefliği ile koordinasyonu sağlamak.
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OTOYOL YAPIM ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Otoyol Yapım Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ELEKTRİK - ELEKTRONİK ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Tüm tesis ve sanat yapılarıyla birlikte otoyol, yan yol ve bağlantı yollarında yer alan, acil
haberleşme, ücret toplama, aydınlatma ve elektrifikasyon sistemleri ile diğer tüm elektrikelektronik trafik güvenlik sistemlerine ilişkin işlerle ilgili olarak;
1.1-Genel Müdürlüğün diğer ilgili birimlerinin görüşünü de alarak Tesisler ve
Protokollu İşler Şefliği ile koordineli olarak standartları belirlemek, teknik şartnameleri hazırlamak
ve değişen şartlara göre bunları geliştirmek.
1.2-İhale onaylarını almak.
1.3-Projelerini incelemek.
1.4-İş programına, standartlara ve teknik esaslara göre yapılmasını sağlamak.
1.5-Envanterlerini hazırlamak.
1.6-İşlerin yapılması sırasında belirlenen aksaklıkların giderilmesi için çözüm
önerileri sunmak.
1.7-Sözleşmesine göre test edilmesi gerekli malzemenin testlerini yaptırmak.
1.8-Süre uzatımı, sözleşme bedeli artışı ya da azalması gibi Genel Müdürlük onayını
gerektiren durumlarda Bölge Müdürlüğü tekliflerini incelemek, varılan karara göre, gerekçeleri ile
birlikte onay veya red yazılarını hazırlamak ve bununla ilgili gereken işlemleri yürütmek.
1.9-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
1.10-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
1.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulmasını sağlamak.
1.12-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak hazırlanan kesin hesap ve son
hakediş raporu hakkında bilgi edinmek, evrakları Kesin Hesap Şefliğine iletmek.
1.13- Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
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ELEKTRİK - ELEKTRONİK ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Elektrik-Elektronik Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
TESİSLER VE PROTOKOLLU İŞLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Merkez ihaleli otoyol, yan yol ve bağlantı yolları üzerinde yer alan Bakım İşletme
Merkezleri, Tünel İşletme Merkezleri, tünellerin elektrik elektromekanik sistemleri, ücret toplama
alanları, park ve servis alanları, yol ve kavşak aydınlatmaları, deplasman vs. tesislerle ilgili
olarak;
1.1-Gerektiğinde Genel Müdürlüğün diğer ilgili birimlerinin görüşlerini de almak suretiyle
Elektrik-Elektronik Şefliği ile koordineli olarak standartları belirlemek, teknik şartnameleri
hazırlamak ve değişen şartlara göre bunları geliştirmek.
1.2-İş programlarını incelemek ve onaya sunmak.
1.3-Bahsi geçen işlerin ikincil iş olarak yaptırılması halinde Bölge Müdürlüklerince
gönderilen ihale ve keşif dosyalarını incelemek ve onaylarını almak ve ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
1.4-İşlerin, iş programına, standartlara ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
1.5-İşlere ait proje ve hesapları inceleyerek onaya sunmak ve ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
1.6-İşlerin yapılması sırasında belirlenen aksaklıkların giderilmesi için çözüm önerilerini
geliştirmek.
1.7-Geçici ve kesin kabul işlerini yürütmek, komisyonlarda görev almak.
1.8-Yapılması yararlı görülen değişiklikler konusundaki teklifleri incelemek ve onaya
sunmak.
1.9-Kontrol şefliklerince düzenlenen hakediş raporlarının görev alanı ile ilgili kısımlarını
kontrol etmek.
1.10-Gerektiğinde ilgili birimlerin elemanları ile birlikte arazi üzerinde proje incelemeleri
yapmak, gerekli görülen değişiklikleri saptamak ve onaya sunmak.
1.11-Sözleşmesine göre test edilmesi gerekli malzemenin testlerinin yapılmasını
sağlamak ve takibini yapmak.
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1.12-Proje değişikliği, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi
konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların ilgililere
bildirilmesini sağlamak.
1.13-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
2-Protokollu işler ile ilgili olarak;
sağlamak.

2.1-Yapan veya yaptıran İdare olarak protokollu işlerin merkezden yürütülmesini
2.2-Merkez ve taşra teşkilatında yapılan protokollerin işlemlerini tamamlamak.

2.3-Protokolle yapılan işlerin durumunu izlemek, aksamalar olması halinde nedenini
araştırarak, giderilmesini sağlamak.
2.4-Protokolün uygulanması sürecinde, eksikliklerin tespit edilmesi halinde ek protokol
yapılmasını sağlamak.
2.5-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için gerekli işlemleri yapmak.
2.6-Diğer kurumlarla ortak yürütülen çalışmalarla ilgili gerekli işlemleri yapmak ve
koordinasyonu sağlamak.
TESİSLER VE PROTOKOLLU İŞLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Tesisler ve Protokollu İşler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
KESİN HESAP ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Kesin hesap evrakının kontrolünü yapmak.
2-Yüklenicilerle İdare arasında çıkan ve kesin hesap aşamasına gelen anlaşmazlıklarla
ilgili teknik görüşleri hazırlamak.
3-Yüklenicilerin malzeme ve diğer borçlarının saptanmasını, izlenmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
4-Sözleşmenin iptali halinde yüklenicilerin tazminat isteklerini incelemek veya gerekli
hallerde İdarenin yüklenicilerden isteyeceği tazminat miktarı ile buna ait gerekçenin teknik
esaslarını hazırlamak.
5-Kesin hesap aşamasında alınacak Sayıştay istizahlarına verilecek cevabı hazırlamak, ilgili
birime gönderilmesini ve gerektiğinde sözlü açıklamalarda bulunulmasını sağlamak.
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6-Son hakediş raporunu ve kesin hesapları kontrol etmek, hakedişin ödenmesine veya
yüklenicinin teminatının iadesine esas olan evrakı tam olarak, ilgili Şube Müdürlüğüne göndermek
için gerekli işlemleri yapmak.
7-İdare-yüklenici ilişkileri ile ilgili olarak resmi kurum ve kuruluşlarca istenilen teknik ve
idari konular hakkında cevabi yazıları hazırlamak.
8-İstenmesi halinde geçici kabul, kesin kabul veya tasfiye kabulü için oluşturulacak
komisyona katılacak elemanı tespit etmek.
9-Müdürlüğün sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini
hazırlamak.
10-Şube Müdürlüğünün çalışma ve faaliyetleri ile ilgili olarak istenilen bilgi, sunum,
broşür, kitap vb. dokümanları hazırlamak.
11-Gerekli belgeleri toplamak, derlemek ve arşivlemek.
12-Müdürlüğün görevleri ile ilgili tüm Kanun, kararname, yönetmelik, tüzük, iç ve dış
genelgeleri temin edip hizmete hazır halde bulundurmak, mevzuat ile ilgili olarak Şube
Müdürlüğünce yapılması gereken çalışmaları yürütmek.
13-Otoyol çalışmaları ile ilgili teknik gelişmeleri yerli ve yabancı kaynaklardan izlemek,
gerek bu kaynaklardan gerekse uygulamadan edinilen deneyimlerden yararlanarak;
13.1-Otoyol şantiye ve kontrol şefliklerinde uygulanmakta olan şartname, tip projeler ile
yapım metotlarını incelemek ve öneriler hazırlamak.
13.2-Otoyol işlerinde makine ve personel organizasyonu bakımından daha verimli
sonuçlar alacak çözümleri araştırarak geliştirme önerilerini hazırlamak.
13.3-Otoyol yapım, onarım ve iyileştirme konularında merkez ve taşra personelinin
eğitimi için gerekli kurs, konferans, seminer vb. düzenlenmesi konusunda ilgili Şube Müdürlüğü
ile iş birliği yapılmasını sağlamak.
KESİN HESAP ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Kesin Hesap Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
PROGRAM VE BÜTÇE ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Ulaştırma ana planına paralel olarak , tahsis edilmiş olan kaynakların saptanan amaç,
ilke ve politikalar doğrultusunda global dağılımın belirlenmesini ve ödeneklerin proje düzeyinde
öncelik ve zamanlamalarının yapılmasını sağlamak.
2-İllere göre yatırım programını hazırlamak.
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3-Kesinlik kazanan yatırım projeleri ve kararların detay ekonomik ve finansal fizibilite
etütlerinin hazırlanabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.
4-Kurum içinden ya da dışından gelecek otoyol yapımı ile ilgili istekleri incelemek,
değerlendirmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
5-Yıllık program uygulamasını izlemek, gerekli program değişiklik önerilerini derlemek
ve gerçekleşmesini sağlamak.
6-Program ve bütçe ile ilgili konulara ait cevapları hazırlamak.
7-Ödeneklerin yasallaşmasından sonra gerekli ödeneklerin ilgili birimlere gönderilmesini
sağlamak.
8-Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan işlerle ilgili dış kredi ve ödenek
harcamalarının takibini ve kontrolünü yapmak.
9-Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan işlerle ilgili yıllık hedef ve gerçekleşmelerin
hazırlanmasını ve takibini yapmak.
10-Bütçe uygulamasını izlemek, gerekli bütçe revizyonunu yaparak eksik veya fazla
ödeneklerin dengelenmesini sağlamak.
11-Yıllık programların izlenmesine ilişkin çeşitli merciler tarafından istenilen raporları
hazırlamak.
PROGRAM VE BÜTÇE ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Müdürlüğün yıllık yatırım programı ile bütçe tasarısı
teklifini hazırlamak ve Şube Müdürüne sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra, Müdürlüğün yıllık
çalışma programını hazırlamak ve Şube Müdürüne sunmak.
Program ve Bütçe Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
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5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Yol Yapım Başmühendisliklerinde
görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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YOL YAPIM ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Plan ve programlarla yapımı kararlaştırılmış olan Devlet yolu ve il yollarını, proje
bütünlüğünü sağlayacak büyük sanat yapıları ve sanat yapıları dahil olmak üzere ilgili birimlerle
koordine sağlayarak yapmak veya yaptırmak.
2-Birim görev alanıyla ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına ilişkin hizmet
talepleri ile gerçek veya tüzel kişilerin konaklama tesisleri, akaryakıt satış istasyonları ve benzeri
tesislerin karayoluna giriş ve çıkışların düzenlenmesine dair taleplerini kendi çalışma programını
da dikkate alarak yapılacak protokoller çerçevesinde ve ücreti mukabilinde yapmak.
3-İhalesi yapılmış yolların yapımı ile ilgili olarak bölgelerde kontrol teşkilatının, emanet
usulü ile yapılacak işler için şantiye teşkilatının kurulmasını, bunların makine parkı ile eleman
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.
4-Trafik altında yapımı süren yollarda, çalışma zaman dilimlerini mevsim ve trafik
şartlarına göre düzenlemek, trafik emniyetini belirlenen standartlara göre sağlayacak şekilde trafik
işaretlemelerini yapmak veya yaptırmak.
5-Karayollarının yapımı aşamasında, onaylanmış karayolu projeleri uyarınca karayolu
sınır çizgisi içerisinde kaldığı tespit edilen su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile
elektrik, haberleşme, fiber kablo hatları ve ilgili tesislerin karayolu yapımını engellemeyecek
şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri ilgili kurum ve kuruluşlarla da koordine
ederek gerçekleştirmek.
6-Yıllık çalışma programına göre Devlet ve il yolları ile ilgili Bakanlık tarafından
finansmanı karşılanan turistik yolların yapım işlerinin yürütülmesini sağlamak.
7-Merkez ihaleli yol yapım işleri ile ilgili olarak;
7.1-Metrajlar ile hazırlanacak veya hazırlattırılacak özel şartnamelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
7.2-Ön yeterlik ve ihale komisyonlarında görev alacak asil ve yedek komisyon
üyelerini belirlemek.
7.3-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
7.4-İş programlarını incelemek ve onaylamak.
7.5-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunmak.
7.6-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
7.7-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
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7.8-Hakediş raporlarını incelemek ve onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
Onaylandıktan sonra tahakkukları yapılmak üzere ilgili birime göndermek.
7.9-Proje değişiklikleri, keşif veya sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı
gibi konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak, onaylarını almak, sonuçların ilgililere
bildirilmesini sağlamak.
7.10-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra, onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
7.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay almak, kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını ve kesin hesapların kontrol edilmesini sağlamak.
7.12-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
8-Bölge Müdürlüklerince ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
8.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
8.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
9-Bölgelerce
ile ilgili olarak;

emaneten

yapılacak

yeni

yol,

önemli

onarım

ve

geçit

yolları

9.1-İşlerin yürütülmesi için gerekli makine parkı ile malzeme ve teçhizatı Bölge
Müdürlükleri ve ilgili merkez birimleri ile iş birliği yaparak saptamak, gerekli hallerde satın
alınması ya da transferleri için tekliflerde bulunmak.
9.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
10-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayının alınmasını sağlamak.
11-Protokollü işlerle ilgili karşı idarelerle ilişkilerin düzenlenmesi, protokol taslağı
yapılması, bu konuda yapılan çalışmaların izlenmesi, keşiflerin incelenmesi, protokolün
sonuçlandırılması, karşı idarelerin yatırdığı paraların Bölge Müdürlüklerine gönderilmesi için
gerekli hazırlığın yapılması, yapılmış işin kabulü için komisyon oluşturulması, Bölge
Müdürlüklerince yapılmış protokollerin denetlenmesi ve onaya sunulması gibi işlemleri yapmak.
12-Çalışmalar sırasında çevreye verilen zararların hak sahiplerine sulhen ödenmesi için
gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
13-Merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta olan yol yapım elemanlarının eğitimi için
açılması gereken kurslar konusunda Eğitim Şubesi Müdürlüğüne teklifte bulunmak.
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14-Yürütülen hizmetlerin tüm aşamalarında görüş ve düşünce birliği sağlamak amacıyla
yasaların görevli ve yetkili kıldığı kuruluşlarla ilişki kurulmasını sağlamak.
15-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını sağlamak.
16-İnşaatları tamamlanan yol işlerine ait gerekli bilgilerin Tesisler ve Bakım Dairesi
Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.
17-Sayıştay Başkanlığı ile ilgili konularda gerekli yazışmaları yapmak.
18-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
YOL YAPIM ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Yol Yapım Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlerinin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
PROTOKOLLU İŞLER VE DOKÜMANTASYON ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yapan veya yaptıran İdare olarak protokollü işlerin merkezden yürütülmesini
sağlamak.
2-Merkez ve taşra teşkilatında yapılan protokollerin işlemlerini tamamlamak.
3-Protokolle yapılan işlerin durumunu izlemek, aksamalar olması halinde nedenini
araştırarak, giderilmesini sağlamak.
4-Protokolün uygulanması sürecinde, eksikliklerin tespit edilmesi halinde ek protokol
yapılmasını sağlamak.
5-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için gerekli işlemleri yapmak.
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6-Diğer kurumlarla ortak yürütülen çalışmalarla ilgili gerekli işlemleri yapmak ve
koordinasyonu sağlamak.
7-Şube Müdürlüğünün çalışma ve faaliyetleri ile ilgili olarak istenilen bilgi, sunum,
broşür, kitap vb. dokümanları hazırlamak.
8-Gerekli belgeleri toplamak, derlemek ve arşivlemek.
9-Müdürlüğün görevleri ile ilgili tüm Kanun, kararname, yönetmelik, tüzük, iç ve dış
genelgeleri temin edip hizmete hazır halde bulundurmak, mevzuat ile ilgili olarak Şube
Müdürlüğünce yapılması gereken çalışmaları yürütmek.
10-Yol yapım çalışmaları ile ilgili teknik gelişmeleri yerli ve yabancı kaynaklardan
izlemek, gerek bu kaynaklardan gerekse uygulamadan edinilen deneyimlerden
yararlanarak;
10.1-Yol yapım şantiye ve kontrol şefliklerinde uygulanmakta olan şartname, tip projeler
ile yapım metotlarını incelemek ve öneriler hazırlamak.
10.2-Yol yapım işlerinde makine ve personel organizasyonu bakımından daha verimli
sonuçlar alacak çözümleri araştırarak geliştirme önerilerini hazırlamak.
10.3-Yapım konularında merkez ve taşra personelinin eğitimi için gerekli kurs,
konferans, seminer vb. düzenlenmesi konusunda ilgili Şube Müdürlüğü ile iş birliği yapılmasını
sağlamak.
PROTOKOLLU İŞLER VE DOKÜMANTASYON ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Protokollu İşler ve Dokümantasyon Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
YOL YAPIM ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Merkez ihaleli yol yapım işleri ile ilgili olarak;
1.1-Metrajlar ile hazırlanacak veya hazırlattırılacak özel şartnamelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
1.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
1.3-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
1.4-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunulmasını sağlamak.
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1.5-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
1.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
1.7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
1.8-Proje değişikliği, keşif veya sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı
gibi konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların
ilgililere bildirilmesini sağlamak.
1.9-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra, Şube Müdürüne sunmak.
1.10-İşin bitmesinden sonra merkeze gönderilecek olan kesin hesap ve son hakediş
raporu hakkında bilgi edinmek ve evrakları Kesin Hesap Şefliğine iletmek.
1.11-Yüklenicilerle olan anlaşmazlıkların çözümünde ve son hakediş raporlarının
incelenmesinde Kesin Hesap şefliği ile iş birliği yapmak.
1.12-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınmasını ve kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
1.13-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
1.14- Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
2-Bölgelerce ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
2.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
2.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
3-Bölgelerce
ile ilgili olarak;

emaneten

yapılacak

yeni

yol,

önemli

onarım

ve

geçit

yolları

3.1-İşlerin yürütülmesi için gerekli makine parkı ile malzeme ve teçhizatı Bölge
Müdürlükleri ve ilgili merkez birimleri ile iş birliği yaparak saptamak, gerekli hallerde satın
alınması ya da transferleri için tekliflerde bulunulmasını sağlamak.
3.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
4-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayı alınması için gerekli işlemleri yapmak.
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5-Çalışmalar esnasında oluşacak zarar ve ziyanlarla ilgili gerekli Olur’ların alınması
işlemlerini yapmak.
6-Yol yapım işleri ile ilgili olarak başka kuruluşlarla imzalanacak protokol taslaklarının
hazırlanıp sonuçlandırılması için Protokollu İşler ve Dokümantasyon Şefliği ile koordinasyonu
sağlamak.
YOL YAPIM ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Yol Yapım Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
KESİN HESAP ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Kesin hesap evrakının kontrolünü yapmak.
2-Yüklenicilerle İdare arasında çıkan ve kesin hesap aşamasına gelen anlaşmazlıklarla
ilgili teknik görüşleri hazırlamak.
3-Yüklenicilerin malzeme ve diğer borçlarının saptanmasını, izlenmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
4-Sözleşmenin iptali halinde yüklenicilerin tazminat isteklerini incelemek veya gerekli
hallerde İdarenin yüklenicilerden isteyeceği tazminat miktarı ile buna ait gerekçenin teknik
esaslarını hazırlamak.
5-Kesin hesap aşamasında alınacak Sayıştay istizahlarına verilecek cevabı hazırlamak, ilgili
birime gönderilmesini ve gerektiğinde sözlü açıklamalarda bulunulmasını sağlamak.
6-Son hakediş raporunu ve kesin hesapları kontrol etmek, hakedişin ödenmesine veya
yüklenicinin teminatının iadesine esas olan evrakı tam olarak, ilgili Şube Müdürlüğüne göndermek
için gerekli işlemleri yapmak.
7-İdare-yüklenici ilişkileri ile ilgili olarak resmi kurum ve kuruluşlarca istenilen teknik ve
idari konular hakkında cevabi yazıları hazırlamak.
8-İstenmesi halinde geçici kabul, kesin kabul veya tasfiye kabulü için oluşturulacak
komisyona katılacak elemanı tespit etmek.
9-Müdürlüğün sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini
hazırlamak.
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KESİN HESAP ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Kesin Hesap Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
PROGRAM VE BÜTÇE ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Ulaştırma ana planına paralel olarak, tahsis edilmiş olan kaynakların saptanan amaç,
ilke ve politikalar doğrultusunda global dağılımın belirlenmesini ve ödeneklerin proje düzeyinde
öncelik ve zamanlamalarının yapılmasını sağlamak.
2-İllere göre yatırım programını hazırlamak.
3-Kesinlik kazanan yatırım projeleri ve kararların detay ekonomik ve finansal fizibilite
etütlerinin hazırlanabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.
4-Kurum içinden ya da dışından gelecek yol yapımı ile ilgili istekleri incelemek,
değerlendirmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
5-Yıllık program uygulamasını izlemek, gerekli program değişiklik önerilerini
değerlendirmek ve gerçekleşmesini sağlamak.
6-Program ve bütçe ile ilgili konulara ait cevapları hazırlamak.
7-Ödeneklerin yasallaşmasından sonra gerekli ödeneklerin ilgili birimlere gönderilmesini
sağlamak.
8-Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan işlerle ilgili dış kredi ve ödenek
harcamalarının takibini ve kontrolünü yapmak.
9-Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan işlerle ilgili yıllık hedef ve gerçekleşmelerin
hazırlanmasını ve takibini yapmak.
10-Bütçe uygulamasını izlemek, gerekli bütçe revizyonunu yaparak eksik veya fazla
ödeneklerin dengelenmesini sağlamak.
11-Yıllık programların izlenmesine ilişkin çeşitli merciler tarafından istenilen raporları
hazırlamak.
PROGRAM VE BÜTÇE ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Müdürlüğün yıllık yatırım programı ile bütçe tasarısı
teklifini hazırlamak ve Şube Müdürüne sunmak.
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3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra, Müdürlüğün yıllık
çalışma programını hazırlamak ve Şube Müdürüne sunmak.
Program ve Bütçe Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Tüm tesis ve sanat yapılarıyla birlikte Devlet ve il yollarında yer alan, acil haberleşme,
aydınlatma ve elektrifikasyon sistemleri ile diğer tüm elektrik - elektronik trafik güvenlik sistemlerine ilişkin işlerle ilgili olarak;
1.1-Genel Müdürlüğün diğer ilgili birimlerinin görüşünü de alarak standartları
belirlemek, teknik şartnameleri hazırlamak ve değişen şartlara göre bunları geliştirmek.
1.2-İhale onaylarını almak.
1.3-Projeleri incelemek.
1.4-İş programına, standartlara ve teknik esaslara göre yapılmasını sağlamak.
1.5-Envanterlerini hazırlamak.
1.6-İşlerin yapılması sırasında belirlenen aksaklıkların giderilmesi için çözüm
önerileri sunmak.
1.7-Sözleşmesine göre test edilmesi gerekli malzemenin testlerini yaptırmak.
1.8-Süre uzatımı, keşif veya sözleşme bedeli artışı veya azalması gibi Genel Müdürlük
onayını gerektiren durumlarda Bölge Müdürlüklerinden gelen teklifleri incelemek, varılan karara
göre, gerekçeleri ile birlikte onay veya red yazılarını hazırlamak, keşif veya sözleşme bedeli
artışları nedeniyle yüklenicilerden alınması gerekli ek teminat miktarını hesaplayarak ilgili birime
bildirilmesini sağlamak.
1.9-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
1.10-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
1.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulmasını sağlamak.
1.12-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak hazırlanan kesin hesap ve son
hakediş raporu hakkında bilgi edinmek, evrakları Kesin Hesap Şefliğine iletmek.
1.13-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
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ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Elektrik ve Elektronik Sistemler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Yol Yapım Başmühendisliklerinde
görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
12-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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YOL ÜSTYAPI ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Yolların ıslahını ve üstyapı takviyesini, bitümlü sıcak karışım, beton yol, parke ve benzeri
kaplama işlerini yapmak veya yaptırmak.
2-Yıllık çalışma programına göre Devlet ve il yollarındaki yol üstyapı yapım işlerinin
yürütülmesini sağlamak.
3-Merkez ihaleli yol üstyapı yapım işleri ile ilgili olarak;
3.1-Metrajlar ile hazırlanacak veya hazırlattırılacak özel şartnamelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
3.2-Ön yeterlik ve ihale komisyonlarında görev alacak asil ve yedek komisyon üyelerini
belirlemek.
3.3-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
3.4-İş programlarını incelemek ve onaylamak.
3.5-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunmak.
3.6-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
3.7-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
3.8-Hakediş raporlarını incelemek ve onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
Onaylandıktan sonra tahakkukları yapılmak üzere ilgili birime göndermek.
3.9-Proje değişiklikleri, keşif veya sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı
gibi konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak, onaylarını almak, sonuçların ilgililere
bildirilmesini sağlamak.
3.10-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra, onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
3.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay almak, kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını ve kesin hesapların kontrol edilmesini sağlamak.
3.12-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
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4-Bölge Müdürlüklerince ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
4.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
4.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
5-Bölgelerce emaneten yapılacak yol üstyapı yapım işleri ile ilgili olarak;
5.1-İşlerin yürütülmesi için gerekli makine parkı ile malzeme ve teçhizatı Bölge
Müdürlükleri ve ilgili merkez birimleri ile iş birliği yaparak saptamak, gerekli hallerde satın
alınması ya da transferleri için tekliflerde bulunmak.
5.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
6-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayının alınmasını sağlamak.
7-Protokollu işlerle ilgili karşı idarelerle ilişkilerin düzenlenmesi, protokol taslağı
yapılması, bu konuda yapılan çalışmaların izlenmesi, keşiflerin incelenmesi, protokolun
sonuçlandırılması, karşı idarelerin yatırdığı paraların Bölge Müdürlüklerine gönderilmesi için
gerekli hazırlığın yapılması, yapılmış işin kabulü için komisyon oluşturulması, Bölge
Müdürlüklerince yapılmış protokollerin denetlenmesi ve onaya sunulması gibi işlemleri yapmak.
8-Çalışmalar sırasında çevreye verilen zararların hak sahiplerine sulhen ödenmesi için
gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
9-Merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta olan yol üstyapı elemanlarının eğitimi için
açılması gereken kurslar konusunda Eğitim Şubesi Müdürlüğüne teklifte bulunmak.
10-Yürütülen hizmetlerin tüm aşamalarında görüş ve düşünce birliği sağlamak amacıyla
yasaların görevli ve yetkili kıldığı kuruluşlarla ilişki kurulmasını sağlamak.
11-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını
sağlamak.
12-İnşaatları tamamlanan yol üstyapı yapım işlerine ait gerekli bilgilerin Tesisler ve Bakım
Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.
13-Sayıştay Başkanlığı ile ilgili konularda gerekli yazışmaları yapmak.
YOL ÜSTYAPI ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
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3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Yol Üstyapı Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlerinin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
YOL ÜSTYAPI ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Merkez ihaleli yol üstyapı yapım işleri ile ilgili olarak;
1.1-Metrajlar ile hazırlanacak veya hazırlattırılacak özel şartnamelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
1.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
1.3-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
1.4-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunulmasını sağlamak.
1.5-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
1.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
1.7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
1.8-Proje değişikliği, keşif veya sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı
gibi konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların
ilgililere bildirilmesini sağlamak.
1.9-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra Şube Müdürüne sunmak.
1.10-İşin bitmesinden sonra merkeze gönderilecek olan kesin hesap ve son hakediş
raporu hakkında bilgi edinmek ve evrakları Kesin Hesap Şefliğine iletmek.
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1.11-Yüklenicilerle olan anlaşmazlıkların çözümünde ve son hakediş raporlarının
incelenmesinde Kesin Hesap Şefliği ile iş birliği yapmak.
1.12-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
1.13-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
1.14-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
2- Bölgelerce ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
2.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
2.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
3-Bölgelerce emaneten yapılacak yol üstyapı yapım işleri ile ilgili olarak;
3.1-İşlerin yürütülmesi için gerekli makine parkı ile malzeme ve teçhizatı Bölge
Müdürlükleri ve ilgili merkez birimleri ile iş birliği yaparak saptamak, gerekli hallerde satın
alınması ya da transferleri için tekliflerde bulunulmasını sağlamak.
3.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
4-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayı alınması için gerekli işlemleri yapmak.
5-Çalışmalar esnasında oluşacak zarar ve ziyanlarla ilgili gerekli Olur’ların alınması
işlemlerini yapmak.
6-Yol üstyapı yapım işleri ile ilgili olarak başka kuruluşlarla imzalanacak protokol
taslaklarının hazırlanıp sonuçlandırılmasını sağlamak.
YOL ÜSTYAPI ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Yol Üstyapı Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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İHALELİ VE EMANET İŞLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Merkez ihaleli yol üstyapı yapım işleri ile ilgili olarak;
1.1-Metrajların, özel şartnamelerin hazırlanmasını-hazırlatılmasını ve ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
1.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
1.3-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
1.4-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme
verilmesi gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunulmasını sağlamak.
1.5-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak
yapılıp yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
1.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
1.7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
1.8-Proje değişikliği, keşif veya sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı
gibi konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların
ilgililere bildirilmesini sağlamak.
1.9-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra Şube Müdürüne sunmak.
1.10-İşin bitmesinden sonra merkeze gönderilecek olan kesin hesap ve son hakediş
raporu hakkında bilgi edinmek ve evrakı Kesin Hesap Şefliğine iletmek.
1.11-Yüklenicilerle olan anlaşmazlıkların çözümünde ve son hakediş raporlarının
incelenmesinde Kesin Hesap Şefliği ile iş birliği yapmak.
1.12-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile
kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
1.13-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
1.14-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
2-Bölgelerce ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
2.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
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2.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
3-Bölgelerce emaneten yapılacak işlerle ilgili olarak;
3.1-İşlerin yürütülmesi için gerekli makine parkı ile malzeme ve teçhizatı Bölge
Müdürlükleri ve ilgili merkez birimleri ile iş birliği yaparak saptamak, gerekli hallerde satın
alınması ya da transferleri için tekliflerde bulunulmasını sağlamak.
3.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
4-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayı alınması için gerekli işlemleri yapmak.
5-Çalışmalar esnasında oluşacak zarar ve ziyanlarla ilgili gerekli Olur’ların alınması
işlemlerini yapmak.
6-Yol üstyapı yapım işleri ile ilgili olarak başka kuruluşlarla imzalanacak protokol
taslaklarının hazırlanıp sonuçlandırılmasını sağlamak.
İHALELİ VE EMANET İŞLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

İhaleli ve Emanet İşler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
PROGRAM VE BÜTÇE ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Ulaştırma ana planına paralel olarak, tahsis edilmiş olan kaynakların saptanan amaç, ilke
ve politikalar doğrultusunda global dağılımın belirlenmesini ve ödeneklerin proje düzeyinde
öncelik ve zamanlamalarının yapılmasını sağlamak.
2-İllere göre yatırım programını hazırlamak.
3-Kesinlik kazanan yatırım projeleri ve kararların detay ekonomik ve finansal fizibilite
etütlerinin hazırlanabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.
4-Kurum içinden ya da dışından gelecek yol üstyapı yapımı ile ilgili istekleri incelemek,
değerlendirmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
5-Yıllık program uygulamasını izlemek,
değerlendirmek ve gerçekleşmesini sağlamak.

gerekli program değişiklik önerilerini

6-Program ve bütçe ile ilgili konulara ait cevapları hazırlamak.
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7-Ödeneklerin yasallaşmasından sonra gerekli ödeneklerin ilgili birimlere gönderilmesini
sağlamak.
8-Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan işlerle ilgili dış kredi ve ödenek harcamalarının takibini ve kontrolünü yapmak.
9-Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan işlerle ilgili yıllık hedef ve gerçekleşmelerin
hazırlanmasını ve takibini yapmak.
10-Bütçe uygulamasını izlemek, gerekli bütçe revizyonunu yaparak eksik veya fazla
ödeneklerin dengelenmesini sağlamak.
11-Yıllık programların izlenmesine ilişkin çeşitli merciler tarafından istenilen raporları
hazırlamak.
PROGRAM VE BÜTÇE ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Müdürlüğün yıllık yatırım programı ile bütçe tasarısı
teklifini hazırlamak ve Şube Müdürüne sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra, Müdürlüğün yıllık
çalışma programını hazırlamak ve Şube Müdürüne sunmak.
Program ve Bütçe Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
KESİN HESAP ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Kesin hesap evrakının kontrolünü yapmak.
2-Yüklenicilerle İdare arasında çıkan ve kesin hesap aşamasına gelen anlaşmazlıklarla
ilgili teknik görüşleri hazırlamak.
3-Yüklenicilerin malzeme ve diğer borçlarının saptanmasını, izlenmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
4-Sözleşmenin iptali halinde yüklenicilerin tazminat isteklerini incelemek veya gerekli
hallerde İdarenin yüklenicilerden isteyeceği tazminat miktarı ile buna ait gerekçenin teknik
esaslarını hazırlamak.
5-Kesin hesap aşamasında alınacak Sayıştay istizahlarına verilecek cevabı hazırlamak, ilgili
birime gönderilmesini ve gerektiğinde sözlü açıklamalarda bulunulmasını sağlamak.
6-Son hakediş raporunu ve kesin hesapları kontrol etmek, hakedişin ödenmesine veya
yüklenicinin teminatının iadesine esas olan evrakı tam olarak, ilgili Şube Müdürlüğüne göndermek
için gerekli işlemleri yapmak.
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7-İdare - yüklenici ilişkileri ile ilgili olarak resmi kurum ve kuruluşlarca istenilen teknik ve
idari konular hakkında cevabi yazıları hazırlamak.
8-İstenmesi halinde geçici kabul, kesin kabul veya tasfiye kabulü için oluşturulacak
komisyona katılacak elemanı tespit etmek.
9-Müdürlüğün sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini
hazırlamak.
KESİN HESAP ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Kesin Hesap Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Üstyapı Başmühendisliklerinde görevli
memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili
düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.

mevzuat

metinlerinin,

kitaplığın

ve

arşivin

9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
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BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan " Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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DIŞ KREDİLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Dış kredilerin temini ve kullanımı hususlarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, dış
finansman kuruluşları ile Genel Müdürlük birimleri arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.
2-Genel Müdürlüğümüzün yabancı finansman kuruluşlarınca finanse edilmesine karar
verilen işleriyle ilgili olarak, kredi anlaşması hükümlerinin zorunlu kıldığı her tür bilgi ve
dokümanın bu finansman kuruluşlarına zamanında iletilmesini aynı şekilde finansman
kuruluşlarından gelen bilgi ve dokümanların ve her tür isteğin ilgili birimlere en kısa zamanda
iletilmesini sağlamak.
3-Dış kredi anlaşmaları ile ilgili değişiklikleri zamanında ilgili birimlere bildirmek.
4-Dış finansman kuruluşları, T.C. Merkez Bankası İdare Merkezi ve yükleniciler arasında
kredi harcamaları konusunda çıkabilecek uyumsuzlukların çözümlenmesinde yardımcı olmak.
5-Krediyle ilgili olarak T.C. Merkez Bankası tarafından yapılan ödemelerin, Döner Fon
Yenileme Başvuru Formuna bağlanmasını sağlamak, formları finansman kuruluşlarına ve İç
Kontrol Şubesi Müdürlüğüne göndermek, finansman kuruluşlarınca yapılan ödemeler hakkında
ilgili birimlere bilgi vermek.
6-Mali yıl sonu harcama raporlarının ve kredi anlaşmalarının, ilgili birimlerle iş birliği
yaparak tercüme edilmesini ve Hazine Müsteşarlığına iletilmesini sağlamak.
7-Yabancı heyetlere ziyaretleri sırasında yardımcı olmak ve gerekli organizasyonu
yapmak.
DIŞ KREDİLER ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Dış Krediler Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlerinin
Ortak Görevleri” ile aynıdır.
ŞUBE MÜDÜRÜNE YARDIMCI PERSONEL
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
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DIŞ KREDİ HARCAMALARI VE UYGULAMALARI ŞEFLİĞİ
Görevleri
1 -Genel Müdürlüğün, yabancı finansman kuruluşlarınca finanse edilmesine karar verilen
işleriyle ilgili olarak, kredi anlaşması hükümlerinin zorunlu kıldığı her tür dokümanı toplamak,
değerlendirmek ve finansman kuruluşlarına zamanında, finansman kuruluşlarından alınan bilgi ve
dokümanların da ilgili birimlere en kısa sürede iletilmesini sağlamak.
2 -Dış finansman kuruluşları, T.C. Merkez Bankası İdare Merkezi ve yükleniciler
arasında kredi harcamaları konusunda çıkabilecek uyumsuzlukların çözümlenmesinde yardımcı
olmak.
3 -Krediyle ilgili olarak T.C. Merkez Bankası tarafından yapılan ödemelerin, Döner Fon
Yenileme Başvuru Formuna bağlanmasını sağlamak, formların finansman kuruluşlarına ve İç
Kontrol Şubesi Müdürlüğüne gönderilmesini, finansman kuruluşlarınca yapılan ödemeler
hakkında ilgili birimlere bilgi verilmesini sağlamak.
4 –Dış kredi kullanımı ile ilgili harcamaları ikraz tamamlanana kadar takip etmek ve
sonunda da kesin hesap raporunu hazırlayarak Hazine Müsteşarlığının onayına sunulmasını
sağlamak.
5-Finansman kuruluşlarının yapacağı ödemeleri takip etmek, ödemelerin gecikmesi
halinde ise çözümü için ilgili finansman kuruluşu ile irtibata geçerek ödemenin yapılmasını
sağlamak.
6-Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde Raporlar ve İletişim Şefliği ile iş birliği
yapmak.
DIŞ KREDİ HARCAMALARI VE UYGULAMALARI ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Dış Kredi Harcamaları ve Uygulamaları Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
RAPORLAR VE İLETİŞİM ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Dış kredilerin temini ve kullanımı hususlarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, dış
finansman kuruluşları ile Genel Müdürlük birimleri arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.
2-Dış kredi anlaşmaları ile ilgili değişikliklerin zamanında ilgili birimlere bildirilmesini
sağlamak.
3-Yabancı heyetlerin ziyaret programını tespit ederek, ziyaret esnasında gerekli
toplantıların organizasyonunu sağlamak, bölge ve şantiye ziyaretleri esnasında heyete eşlik etmek
ve bu konuda merkez ve taşra teşkilatı arasında koordinasyonu sağlamak.
4-Yabancı yükleniciler ve finansman kuruluşları ile yapılan her tür yazışmanın ve her
denetleme ziyareti sonunda hazırlanan raporların en kısa sürede ilgili birimlere iletilmesini
sağlamak.
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5-Aylık, 3 (üç) aylık iş ilerleme ve proje tamamlama raporlarının (İş bittiğinde) ilgili
birimler ve müşavirlikler ile iş birliği yapılarak hazırlanmasını ve tercüme edilerek ilgili
finansman kuruluşları ve Hazine Müsteşarlığına iletilmesini sağlamak.
6-Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde Dış Kredi Harcamaları ve Uygulamaları Şefliği
ile iş birliği yapmak.
RAPORLAR VE İLETİŞİM ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Raporlar ve İletişim Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin, rapor ve geçici görevleri ile ilgili işlemlerini
yürütmek.
6-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
7-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
8-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
9-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
10-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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TESİSLER VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yol Bakım Onarım Şubesi, Tesisler Şubesi, Yol Üstyapı Bakım Onarım Şubesi ve Sanat
Yapıları Bakım Onarım İşletme Şubesi Müdürlüklerinden oluşmaktadır.
Görevleri
1-Genel Müdürlük görev alanına giren yollar ve bu yollara ait her türlü büyük sanat
yapıları ve sanat yapılarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
2-Kar mücadelesine ilişkin usulleri ve kar mücadelesi yapılacak yolları belirlemek, kar
mücadelesini yapmak veya yaptırmak, olağanüstü hallerde ulaşımı sağlayacak alternatifler
oluşturmak.
3-Karayolu sınır çizgisi içinde kalan alanlarda yol boyu ağaçlandırılma, peyzaj ve
temizlik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, ağaçlandırma, peyzaj, altyapı ve üstyapı üzerinde
yapılacak çalışmalarla ilgili protokolleri inceleyerek onay vermek.
4-Karayolları sınır çizgileri dahilinde çevre kirliliğine neden olan veya trafik güvenliğini
tehlikeye sokan her türlü atık madde ile moloz, inşaat, evsel, kimyasal ve benzeri atıkları
toplatmak ve bertaraf ettirmek.
5-Genel Müdürlüğün görev alanına giren karayollarında, yol boyu her türlü tesis ve
işletmelerin, park alanlarının kontrolünü ve denetimini yapmak.
6-Tünellerin havalandırma, aydınlatma, enerji temini, su temini, yangın söndürme,
kontrol sistemi, haberleşme, sinyalizasyon ve benzeri ikincil işleriyle ilgili projelendirme
şartnamelerini hazırlayarak projelerini yapmak veya yaptırmak, yapım şartnamelerini oluşturarak
ikincil işler imalatlarını yaptırmak.
7-Genel Müdürlük görev alanına giren geçişi ücretli olmayan karayollarında, otoyol,
köprü, tünel işletme merkezlerinin bakım ve işletmesini sağlamak.
8-Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelecek, yolun altından,
üstünden ve yol boyunca geçirilecek her türlü tesis geçiş izni usul, esas ve şartlarını belirlemek.
9-Genel Müdürlük sorumluluk alanındaki yapımı tamamlanmış ve trafiğe açılmış yollarla
ilgili her türlü yol bilgileri, sanat yapılarının proje ve fiziki özellikleri ile fotoğraflarını, envanter
kayıtlarına geçirerek arşivlenmesini sağlamak ve envanter bilgilerini yayımlamak.
10-Genel Müdürlüğün çalışmaları için gerekli olan her türlü bina ve tesisin yapımı, bakımı,
onarımı, yenilenmesi ve muhafazasını yapmak veya yaptırmak.
11-Karayolu ile taşınacak özel yüklerin hangi şartlarda geçirilmesine müsaade edileceği
hususunda usul ve esasları belirlemek.
12-Bakım şubelerinin ve bakımevlerinin hizmetin gerektirdiği şekilde kurulması,
kaldırılması, yerlerinin veya sınırlarının tespiti ve gerekli hallerde değiştirilmesi iş ve işlemlerini
yapmak.
13-Birim görev alanındaki yolların sınır çizgisi içindeki alanlarda su, kanalizasyon,
doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik, haberleşme, fiber kablo hatları ve ilgili tesislerin
kurulumu için verilecek izinlere ilişkin her türlü iş ve işlemleri takip etmek ve denetlemek.
14-Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması işlemlerini yürütmek, 13/10/1983
tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (j)
bendinde belirtilen görevleri yerine getirmek.
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TESİSLER VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANI
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanının diğer görevleri bu kitapta yer alan “Daire
Başkanlarının Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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YOL BAKIM ONARIM ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Genel Müdürlük görev alanına giren yolların ve bu yollara ait sanat yapılarının (10 m.
den büyük açıklıklı köprüler hariç) bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
2-Karayolu sınır çizgisi içinde kalan alanlarda yol boyu ağaçlandırma, peyzaj ve temizlik
hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, ağaçlandırma, peyzaj, altyapı ve üstyapı üzerinde yapılacak
çalışmalarla ilgili protokolleri inceleyerek onay vermek.
3-Karayolları sınır çizgileri dahilinde çevre kirliliğine neden olan veya trafik güvenliğini
tehlikeye sokan her türlü atık madde ile moloz, inşaat, evsel, kimyasal ve benzeri atıkları
toplatmak ve bertaraf ettirmek.
4-Genel Müdürlük görev alanına giren geçişi ücretli olmayan karayollarında, yol bakımını
sağlamak.
5-Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelecek, yolun altından,
üstünden ve yol boyunca geçirilecek hatlar için geçiş izni usul, esas ve şartlarını belirlemek.
6-Genel Müdürlük sorumluluk alanındaki yapımı tamamlanmış ve trafiğe açılmış yollarla
ilgili her türlü yol bilgilerini, envanter kayıtlarına geçirerek arşivlenmesini sağlamak ve envanter
bilgilerini yayımlamak.
7-Karayolu ile taşınacak özel yükler için taşıma güzergâhı belirlemek.
8-Şube şefliklerinin ve bakımevlerinin hizmetin gerektirdiği şekilde kurulması, kaldırılması, yerlerinin veya sınırlarının tespiti ve gerekli hallerde değiştirilmesi iş ve işlemlerini yapmak.
9-Birim görev alanındaki yolların, karayolu kamulaştırma sınırı içinde veya yönetmeliklerde tarif edilen karayolu sınır çizgisine, Karayolu Trafik Kanununun 17. maddesinde belirtildiği
şekilde 50 m.lik mesafede su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik,
haberleşme, fiber kablo hatları ve ilgili tesislerin kurulumu için verilecek izinlere ilişkin her türlü
iş ve işlemleri takip etmek ve denetlemek.
10-Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması işlemlerini yürütmek, 13/10/1983
tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (j)
bendinde belirtilen görevleri yerine getirmek.
11-Bölge Müdürlüklerince ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
11.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
11.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
11.3-Bölge Müdürlüklerinden gelen kabul ve fesih ile ilgili işlemleri yürütmek.
12-Bölge Müdürlüklerince emaneten yapılacak işlerle ilgili olarak;
12.1-İşlerin yürütülmesi için gerekli makine parkı ile malzeme ve teçhizatı Bölge
Müdürlükleri ve ilgili merkez birimleri ile iş birliği yaparak saptamak, gerekli hallerde satın
alınması ya da transferleri için tekliflerde bulunmak.
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12.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
13-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayının alınmasını sağlamak.
14-Protokollu işlerle ilgili karşı İdarelerle ilişkilerin düzenlenmesi, protokol taslağı
yapılması, bu konuda yapılan çalışmaların izlenmesi, keşiflerin incelenmesi, protokolun
sonuçlandırılması, karşı İdarelerin yatırdığı paraların Bölge Müdürlüklerine gönderilmesi için
gerekli hazırlığın yapılması, gerekli hallerde yapılmış işin kabulü için komisyon oluşturulması,
Bölge Müdürlüklerince yapılmış protokollerin denetlenmesi ve onaya sunulması gibi işlemleri
yapmak.
15-Çalışmalar sırasında çevreye verilen zararların hak sahiplerine sulhen ödenmesi için
gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
16-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
17-Proje değişiklikleri, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi konuları
incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak, onaylarını almak, sonuçların ilgililere bildirilmesini
sağlamak.
18-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
19-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını
sağlamak.
20-Yeniden ağa alınacak veya ağdan çıkarılacak yollar hakkındaki önerileri incelemek,
görüş bildirmek veya bu konuda doğrudan öneriler hazırlamak.
21-Bakım altındaki yolların her mevsimde sürekli trafiğe açık bulundurulmasını izlemek
ve kapalı yolların yazılı ve görsel basın yoluyla halka duyurulmasını sağlamak.
22-Bölgelerin bakım ve kar mücadelesi işlerinde kullanabilecekleri makinelerin sayı ve
kapasitelerini saptamak ve gerekli hallerde ilgili Bölge Müdürlükleri ve merkez birimleri ile
iş birliği yaparak bölgeler arası transferlerini sağlamak.
23-Bölge Müdürlüklerinin bakım ve kar mücadelesi işlerinde kullanılmak üzere satın
alınması gereken makinelerin Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına teklif edilmesini, alımından
sonra dağıtımlarının yapılmasını sağlamak.
24-İşlerin daha iyi yürütülmesini sağlayacak olan istatistiki bilgileri hazırlamak.
25-Merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta olan yol bakım elemanlarının eğitimi için
açılması gereken kurslar konusunda Eğitim Şubesi Müdürlüğüne teklifte bulunmak.
26-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
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YOL BAKIM ONARIM ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Yol Bakım Onarım Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
YOL BAKIM ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Bölge Müdürlüklerinin yol bakım ve kar mücadelesi programlarını incelemek ve
uygulanmasını sürekli izlemek.
2-Bakım ve kar mücadelesi işlerinde kullanılması gereken araç, gereç ve makinelerin
mevcut ve ideal sayıları ile kapasitelerini saptamak.
3-Bölgelerde kar mücadelesine ayrılmış makinelerin herhangi bir nedenle yeterli
olmaması halinde, bölgeler arası transferler yapılması için önerilerde bulunmak.
4-Yolların trafiğe açık olup olmadığının veya hangi koşullarla açık bulunduğunun, gerekli
hallerde yazılı ve görsel basın yoluyla duyurulmasını sağlamak ve bu konulardaki başvuruları
cevaplandırmak.
5-Her yıl yolların hangi kısımlarının ne gibi nedenlerle ve ne kadar sürelerle kapalı kaldığına
dair, Bölge Müdürlüklerinden alınacak bilgileri, düzenlenmiş olarak elde bulundurmak ve kar
mücadelesi işlerinin planlanmasında bunlardan yararlanılmasını sağlamak.
6-Yollarda ve köprülerde oluşan arızaları incelemek ve ilgili Şube Müdürlüğüne bildirmek.
7-Şube Şefliği ve bakımevlerinin kurulacağı yerler hakkında Bölge Müdürlüklerinden gelecek
önerileri incelemek ve tipleri için Tesisler Şubesi Müdürlüğü ile iş birliği yapılmasını sağlamak.
Kiralanacak veya kapatılacak bakımevleri hakkında görüş belirterek Olur hazırlamak.
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8-Bakım asfalt plentlerinin kurulacağı yerler hakkında Bölge Müdürlüklerinden gelecek
önerileri incelemek ve Yol Üstyapı Bakım Onarım Şubesi Müdürlüğü ile iş birliği yapılmasını
sağlamak.
9-Bakım çalışmaları için gerekli olan bitüm, tuz ve agrega gibi malzemeler ile bunların
depolandığı bitüm tankı ve sundurma gibi bakım tesislerinin mevcut durumunu ve gereksinmelerini
belirlemek, bu konularda ilgili birimlerle iş birliği yapmak.
10-Karayolları üzerinde gezi konforunu artırmak, erozyonu önlemek ve kar siperi olarak
yararlanmak üzere yol boylarının ağaçlandırılmasının sağlanması konusunda program yapmak ve
uygulanmasını sürekli izlemek.
11-Bakım altındaki yollarda dinlenme yerleri ile yol boyu park yerlerini belirlemek ve bölgelerde
fidanlık kurulması konusunda görüş vermek, bunların korunmasını ve bakımlarının yapılmasını
izlemek.
12-Bakım ve kar mücadelesi çalışmalarında yararlı görülen yeni makinelerin alınması
hususunda, bunların kapasite ve iş görme bakımından özelliklerini de gösteren önerileri hazırlamak.
13-Bakım ve kar mücadelesi çalışmaları ile ilgili teknik gelişmeleri yerli ve yabancı kaynaklardan
izlemek. Gerek bu kaynaklardan gerekse uygulamadan edinilen deneyimlerden yararlanmak
suretiyle, bakım teşkilatına dahil olan birimlerde uygulanmakta olan teknik yöntemleri incelemek,
bakım ve kar mücadelesi işlerinde çalışan personel ile kullanılan makinelerin organizasyonu
bakımından daha verimli sonuçlar sağlayacak çareleri araştırmak, bu inceleme ve araştırma
sonuçlarına göre, ilgililerin de görüşlerini alarak, geliştirme tekliflerini hazırlamak.
14-Bakım konularında merkez ve taşra personelinin eğitimi amacıyla kurs, konferans, seminer
vb.nin düzenlenmesi için Eğitim Şubesi Müdürlüğü ile iş birliği yapmak. Eğitim için gerekli alet,
araç, gereç ve dokümanların sağlanması, kullanıma hazır bulundurulması, gerekli belgelerin
toplanması, derlenmesi ve arşivlenmesi işlerini yürütmek.
15-Deneme amacı ile alınan malzeme, alet ve makineler üzerinde ilgili birimlerle birlikte etüt ve
incelemeler yapmak.
16-Taşradaki incelemeler sırasında, yollarda görülen basit arızaların giderilmesi için yerinde
önerilerde bulunmak, önemli olanlar hakkında önerilerini Şube Müdürüne iletmek. Bu arada köprülerde
görülen temel afuymanları, elevasyon, tabliye ve korkuluklardaki arızaların giderilmesi ve debuşelerin
daralmaktan kurtarılması gibi hususların ilgililere bildirilmesini sağlamak.
17-Gerekli durumlarda Yol Etüt ve Proje Şubesi Müdürlüğünün yetkili elemanları ile
birlikte arazi üzerinde proje incelemeleri yapmak, yararlı görülen değişiklikler hakkında ilgililere
önerilerde bulunmak, gerektiğinde incelemeye katılanlarla birlikte tutanak düzenleyerek bu
çalışmalar sonucunda rapor hazırlamak.
18-Yol durumu hakkında bilgi verecek (Yol Danışma) haberleşme memurlarının çalışmalarını
düzenlemek ve kontrol etmek.
19-Çeşitli nedenlerle ulaşıma kapanıp açılan yolların zamanında Genel Müdürlüğe bildirilmesini ve
Bölge Müdürlüklerince gönderilen bilgilerin düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak.
20-Şube, bakımevi, refüj mahalli, sundurma, asfalt plenti kurulması ve kaldırılması veya inşa
edilmesi ile ilgili öneriler hakkında inceleme yapmak ve sonucundan Şube Müdürüne bilgi vermek.
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21-Bölge Müdürlüklerinin bakım ve kar mücadelesi işlerinde kullanılmak üzere satın
alınması gereken makinelerin Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına teklif edilmesini, alımından
sonra dağıtımlarının yapılmasını sağlamak.
YOL BAKIM ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Yol Bakım Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
İHALELİ VE EMANET İŞLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Bölge Müdürlüklerinin ihale suretiyle yaptıracakları Devlet ve il yolları yol bakım
hizmetleri programı ile ilgili teklifleri incelemek, bu hususlarda önerilerde bulunmak ve
öncelikleri belirlemek.
1.1-Her mali yıl başından önce yol bakım hizmetleri programına ilişkin detaylı
gerekçe raporunu hazırlamak, bütçe tasarısı çalışmalarında kullanılması için ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
1.2-Bakım birimlerinin cari bütçelerine ait bütçe tasarısını hazırlamak ve izlemek.
2-Bölge Müdürlüklerince ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
2.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
2.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
2.3-Bölge Müdürlüklerinden gelen kabul ve fesih ile ilgili işlemleri yürütmek.
3-Bölge Müdürlüklerince emaneten yapılacak işlerle ilgili olarak;
3.1-İşlerin yürütülmesi için gerekli makine parkı ile malzeme ve teçhizatı Bölge
Müdürlükleri ve ilgili merkez birimleri ile iş birliği yaparak saptamak, gerekli hallerde satın
alınması ya da transferleri için tekliflerde bulunulmasını sağlamak.
3.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
4-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayı alınması için gerekli işlemleri yapmak.
5-Çalışmalar esnasında oluşacak zarar ve ziyanlarla ilgili gerekli Olur’ların alınması
işlemlerini yapmak.
6-Sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi konuları incelemek ve
gerekli teklifleri hazırlamak, onaylarını almak, sonuçların ilgililere bildirilmesini sağlamak.
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7-Bölge Müdürlüklerinden gönderilen yol bakım hizmetleri programına ait değişiklik
önerilerini değerlendirmek ve gerçekleşmesini sağlamak.
8-Müdürlüğün sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini
hazırlamak.
İHALELİ VE EMANET İŞLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
İhaleli ve Emanet İşler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
PROTOKOLLU İŞLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yol bakım ve onarımı, yaya alt geçitleri, taşıt alt ve üst
geçitleri, şehir geçişi ve peyzaj ile kar mücadelesi konularında protokol yapmak.
2-Kamulaştırma sınırları içinde veya yönetmeliklerde tarif edilen karayolu sınır çizgisine,
Karayolu Trafik Kanununun 17. maddesinde belirtildiği şekilde 50 m.lik mesafede geçirilecek
telefon hattı, enerji nakil hattı, akaryakıt, gaz, su ve kanalizasyon boruları ile sulama kanalı gibi
tesislerle ilgili olarak, Bölge Müdürlükleri ile resmi ve tüzel kuruluşlar arasında düzenlenip
imzalanan ve onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilen protokolleri incelemek, onaya
sunmak ve uygulanmasını izlemek.
3-Protokol bedellerinin Genel Müdürlüğümüz hesabına yatırılmasını izlemek, ödenek
kaydı işlemlerini ilgili birimlerde takip etmek, gerektiğinde kaydedilen ödeneklerin Bölge
Müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak.
4-İmzalanan protokol çerçevesinde yapılan işlerde, süre uzatımı ve sözleşme bedeli artışı
veya azalması gibi durumlarda Bölge Müdürlüğü tekliflerini incelemek, verilecek karara göre
gerekli işlemleri yürütmek.
5-Düzenlenen merkez protokollerindeki çalışmaların, teşkilatımız tarafından yerine
getirilmesi esnasında karşı kurumlarla olan ilişkileri yürütmek, işin devamı sırasında çalışmaların
protokol hükümlerine ve tekniğine göre yapılmasını takip etmek, çıkabilecek anlaşmazlıkların
çözümlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
6-Merkez protokollerine ait iş bitirme tutanaklarını toplamak, ilgili kuruluşlara iletmek,
mahsuplaşma işlemlerini yürütmek ve protokollerin yürürlükten kaldırılması işlemlerini takip
etmek.
7-Protokolun uygulanması sürecinde, eksikliklerin tespit edilmesi halinde ek protokol
yapılmasını sağlamak.
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PROTOKOLLU İŞLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Protokollu İşler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ENVANTER VE YOL AĞI ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Bölge Müdürlüklerinin envanter programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sürekli
izlemek.
2-Yolların envanterlerinin kullanılabilir hale getirilebilmesi için Bölge Müdürlüklerinden
gelen bilgileri kontrol etmek.
3-Bilgi projesi haline gelen envanterlerin, kullanım için ilgili birimlere iletilmesini
sağlamak.
4-Yol envanterleri üzerinde askeri amaçlı çalışmaları yapmak.
5-Karayolları ağındaki tüm değişiklikleri, uzunluklar ve kavşaklar açısından sürekli
izlemek ve gereğini yapmak.
6-Türkiye karayolları haritası ile diğer harita ve krokilere esas olacak bilgilerin ilgili
birimlere iletilmesini sağlamak.
7-İstenildiğinde yol envanterlerine ilişkin teknik ve istatistiksel bilgileri vermek.
8-Devlet ve il yolları üzerinde yer alan iki nokta arasındaki mesafe ile ilgili olarak kamu
kurum ve kuruluşlarından gelen yazılara cevap hazırlamak.
9-Karayolları üzerinde yapılacak gabari dışı yük taşımaları hakkında Ulaşım Etütleri
Şubesi Müdürlüğüne güzergâh belirlenmesi ile ilgili görüş bildirilmesini sağlamak.
10-Yeniden ağa alınacak veya ağdan çıkarılacak yollar hakkındaki önerileri incelemek,
görüş bildirmek veya bu konuda doğrudan öneriler hazırlamak.
11-Şubelerin sınırlarının tespiti ve gerekli hallerde değiştirilmesi iş ve işlemlerini
yürütmek.
ENVANTER VE YOL AĞI ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Envanter ve Yol Ağı Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Tesisler ve Bakım Başmühendisliklerinde görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
12-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.

129

TESİSLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Genel Müdürlüğün çalışmaları için gerekli olan her türlü bina ve tesisin yapımı, bakımı,
onarımı, yenilenmesi ve muhafazasını yapmak veya yaptırmak.
2-Yol boylarının güzelleştirilmesi, ağaçlandırılması, dinlenme yerleri ve fidanlıklar
kurulması işleri ile ilgili her türlü etüt, plan ve projenin yapılmasını sağlamak.
3-Merkez ihaleli bina ve tesislerle ilgili olarak;
3.1-Metrajları, özel şartnameleri hazırlamak-hazırlatmak ve ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
3.2-Ön yeterlik ve ihale komisyonlarında görev alacak asil ve yedek komisyon üyelerini belirlemek.
3.3-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak.
3.4-İş programlarını incelemek ve onaylamak.
3.5-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunmak.
3.6-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
3.7-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
3.8-Hakediş raporlarını incelemek ve onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
Onaylandıktan sonra tahakkukları yapılmak üzere ilgili birime göndermek.
3.9-Proje değişiklikleri, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi
konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak, onaylarını almak, sonuçların ilgililere
bildirilmesini sağlamak.
3.10-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra, onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
3.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay almak, kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını ve kesin hesapların kontrol edilmesini sağlamak.
3.12-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
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4-Bölge Müdürlüklerince ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
4.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
4.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
5-Bölge Müdürlüklerince emaneten yapılacak işlerle ilgili olarak;
5.1-İşlerin yürütülmesi için gerekli makine parkı ile malzeme ve teçhizatı Bölge
Müdürlükleri ve ilgili merkez birimleri ile iş birliği yaparak saptamak, gerekli hallerde satın
alınması ya da transferleri için tekliflerde bulunmak.
5.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
6-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayının alınmasını sağlamak.
7-Çalışmalar sırasında çevreye verilen zararların hak sahiplerine sulhen ödenmesi için
gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
8-Merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta olan elemanların eğitimi için açılması gereken
kurslar konusunda Eğitim Şubesi Müdürlüğüne teklifte bulunmak.
9-Yürütülen hizmetlerin tüm aşamalarında görüş ve düşünce birliği sağlamak amacıyla
yasaların görevli ve yetkili kıldığı kuruluşlarla ilişki kurulmasını sağlamak.
10-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını
sağlamak.
TESİSLER ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Tesisler Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlerinin Ortak
Görevleri" ile aynıdır.
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MÜHENDİS/MİMAR
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
MİMARİ BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlüğün yıllık çalışma programında bulunan tesislerin yapılacağı yerleri,
ilgili birimlerle birlikte inceleyerek mimari bakımdan en uygun yeri belirlemek.
2-Bugünkü ve gelecekteki gereksinimleri göz önünde bulundurarak tesislerin yapılacağı
alan ile bunların her birinin inşaat alanlarını belirlemek.
3-Tesislerin vaziyet planını hazırlamak, hazırlatmak.
4-Tesisin yapılacağı yerdeki malzeme durumunu inceleyerek yerel koşullara, ilgili
standart ve yönetmeliklere uygun kaliteli ve ekonomik malzeme cinslerini belirlemek.
5-Avan projeleri, mimari uygulama ve detay projelerini hazırlamak, hazırlatmak.
6-Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde binaların döşeme ve dekorasyon işlerinin
yapılması ve sergi standları için ilgili birimlerle iş birliği yaparak dekoratif ve mimari projeleri
hazırlamak.
7-İnşaatı mimari yönden kontrol etmek.
8-Yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemelerin mevcuttaki tesislerde uygulanabilirliğini
araştırarak binaların bakım-onarım işleri ile ilgili projeleri hazırlamak, hazırlatmak.
MİMARİ BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Mimari Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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STATİK BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Mimari projesi hazırlanmış tesislerin statik hesaplarını yaparak, yaptırarak, uygulama
ve detay projelerini hazırlamak, hazırlatmak.
2-İlgili birim ve şefliklerle iş birliği yaparak projeleri ekonomik çözümler verecek şekilde
hazırlamak, hazırlatmak.
3-Hazırlanan statik projeleri kontrol ederek Şube Müdürünün onayına sunmak.
STATİK BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Statik Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MEKANİK TESİSAT ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Mimari ve statik projesi hazırlanmış tesislerin kalorifer, doğalgaz, temiz ve pis su,
havalandırma, klima, yangın ve diğer tesisat hesaplarını ve bu hesapların gerektirdiği uygulama ve
detay projeleriyle yaklaşık maliyetleri ve şartnameleri hazırlamak, hazırlatmak.
2-Tesisin yapılacağı yerdeki tesisat malzemesi durumunu inceleyerek yerel koşullara,
ilgili standart ve yönetmeliklere uygun kaliteli ve ekonomik malzeme cinslerini belirlemek.
3-İlgili birim ve şefliklerle iş birliği yaparak projelerin ekonomik çözümler verecek
şekilde hazırlanmasını sağlamak.
4-Hazırlanan tesisat projelerini kontrol ederek Şube Müdürünün onayına sunmak.
5-İnşaatlarda tesisat yapımı işlerinin kontrolünü yapmak.
MEKANİK TESİSAT ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Mekanik Tesisat Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
KEŞİF-ŞARTNAME VE KESİN HESAP ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Tesislerin yapım ve onarım işleri ile çevre düzenlemesi, döşeme ve dekorasyon işlerine
ait yaklaşık maliyetlere esas olmak üzere, malzeme, işçilik, taşıma vb. konularda araştırmalar
yapmak, birim fiyatları ve gerekli hallerde rayiçleri belirlemek.
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2-Merkez ihaleli bina ve tesislerle ilgili olarak;
2.1-Metrajları, özel şartnameleri hazırlamak-hazırlatmak ve ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
2.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak.
2.3- İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
2.4-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
2.5-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
2.6-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
2.7-Proje değişiklikleri, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi
konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak, onaylarını almak, sonuçların ilgililere
bildirilmesini sağlamak.
2.8-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra Şube Müdürüne sunmak.
2.9-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay almak, kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını ve kesin hesapların kontrol edilmesini sağlamak.
2.10-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
3-Bölge Müdürlüklerince ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
3.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
3.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
4-Bölge Müdürlüklerince emaneten yapılacak büyük onarım işleri ile ilgili olarak;
4.1-İşlerin yürütülmesi için gerekli makine parkı ile malzeme ve teçhizatı Bölge
Müdürlükleri ve ilgili merkez birimleri ile iş birliği yaparak saptamak, gerekli hallerde satın
alınması ya da transferleri için tekliflerde bulunmak.
4.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
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5-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayının alınmasını sağlamak.
6-Çalışmalar esnasında oluşacak zarar ve ziyanlarla ilgili gerekli Olur’ların alınması
işlemlerini yapmak.
7-Kesin hesap evrakının kontrolünü yapmak.
8-Yüklenicilerle İdare arasında çıkan ve kesin hesap aşamasına gelen anlaşmazlıklarla
ilgili teknik görüşleri hazırlamak.
9-Yüklenicilerin malzeme ve diğer borçlarının saptanmasını, izlenmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
10-Sözleşmenin iptali halinde yüklenicilerin tazminat isteklerini incelemek veya gerekli
hallerde İdarenin yüklenicilerden isteyeceği tazminat miktarı ile buna ait gerekçenin teknik
esaslarını hazırlamak.
11-Kesin hesap aşamasında alınacak Sayıştay istizahlarına verilecek cevabı hazırlamak,
ilgili birime gönderilmesini ve gerektiğinde sözlü açıklamalarda bulunulmasını sağlamak.
12-Son hakediş raporunu ve kesin hesapları kontrol etmek, hakedişin ödenmesine veya
yüklenicinin teminatının iadesine esas olan evrakı tam olarak, ilgili Şube Müdürlüğüne göndermek
için gerekli işlemleri yapmak.
13-İdare-yüklenici ilişkileri ile ilgili olarak resmi kurum ve kuruluşlarca istenilen teknik ve
idari konular hakkında cevabi yazıları hazırlamak.
14-Müdürlüğün sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini
hazırlamak.
KEŞİF-ŞARTNAME VE KESİN HESAP ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Keşif-Şartname ve Kesin Hesap Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
KONTROL ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Merkezce yaptırılacak tesislerle ilgili olarak;
1.1-Genel Müdürlükçe ihale yoluyla veya emaneten yaptırılan tesisler, çevre
düzenlemesi vb. işlerin proje, yaklaşık maliyet, şartname, teknik esas ve iş programlarına uygun
olarak yapılıp yapılmadığını izlemek ve kontrol edilmesini sağlamak.
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1.2-Genel Müdürlükçe ihale edilen işlere ait rölöve, ataşman, sürveyan, yevmiye,
puantaj defterlerinin zamanında ve yöntemine uygun olarak tutulup tutulmadığını kontrol etmek.
1.3-Aylık iş ilerleme raporlarını ve ödemeleri incelemek ve geri kalmış işlerin iş
programına uygun hale getirilmesini sağlayacak çözümleri bulmak.
1.4-Geçici ve kesin kabul komisyonları ile tasfiye komisyonlarının oluşturulmasını,
kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
2-Bölgelerce ihale yoluyla veya emaneten yaptırılan tesisler ile ilgili olarak;
2.1-Bölge Müdürlükleri tarafından gönderilen iş ilerleme raporlarını, ödemeleri ve iş
programlarını incelemek.
2.2- Gerektiğinde yerinde inceleme yapmak.
KONTROL ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Kontrol Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TESİSAT ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Mimari ve statik projesi hazırlanmış tesislerin elektrik-elektronik tesisat hesaplarını ve
bu hesapların gerektirdiği uygulama ve detay projeleriyle yaklaşık maliyetleri ve şartnameleri
hazırlamak, hazırlatmak.
2-Tesisin yapılacağı yerdeki elektrik-elektronik tesisat malzemesi durumunu inceleyerek
yerel koşullara, ilgili standart ve yönetmeliklere uygun kaliteli ve ekonomik malzeme cinslerini
belirlemek.
3-İlgili birim ve şefliklerle iş birliği yaparak projelerin ekonomik çözümler verecek
şekilde hazırlanmasını sağlamak.
4-Hazırlanan elektrik-elektronik tesisat projelerini kontrol ederek Şube Müdürünün
onayına sunmak.
5-İnşaatlarda elektrik-elektronik tesisat yapımı işlerinin kontrolünü yapmak.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TESİSAT ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Elektrik-Elektronik Tesisat Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Tesisler ve Bakım Başmühendisliklerinde görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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YOL ÜSTYAPI BAKIM ONARIM ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Yıl içinde çalışma programlarında yapılması gerekli değişiklikleri belirlemek, Daire
Başkanının görüşlerini de alarak teklif hazırlamak, merkezde global olarak tutulan proje
ödeneklerinin gerekli hallerde Bölge Müdürlüklerine aktarılması işlemlerini yürütmek.
2-Birim görev alanına giren Devlet ve il yollarına ait bitümlü sıcak karışım ve sathi
kaplamalı üstyapıların bakımı, onarımı, yenilenmesi ve muhafazasını yapmak veya yaptırmak.
3-Birim görev alanına giren Devlet ve il yolları ile ilgili olarak, kamu kurum ve
kuruluşlarının görev alanına ilişkin hizmet taleplerini, çalışma programını da dikkate almak
suretiyle Bölge Müdürlükleri ile yapılacak protokoller çerçevesinde ve ücreti mukabilinde
bitümlü sıcak karışım ve sathi kaplamalı üstyapıların bakımının, onarımının, yenilenmesinin ve
muhafazasının yapılmasını sağlamak, protokolleri incelemek, onaya sunmak ve uygulanmasını
takip etmek.
4- Merkez ihaleli işlerle ile ilgili olarak;
4.1-Metrajları, özel şartnameleri hazırlamak-hazırlatmak ve ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
4.2-Ön yeterlik ve ihale komisyonlarında görev alacak asil ve yedek komisyon üyelerini belirlemek.
4.3-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak.
4.4-İş programlarını incelemek ve onaylamak.
4.5-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunmak.
4.6-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
4.7-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
4.8-Hakediş raporlarını incelemek ve onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
Onaylandıktan sonra tahakkukları yapılmak üzere ilgili birime göndermek.
4.9-Proje değişiklikleri, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi
konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak, onaylarını almak, sonuçların ilgililere
bildirilmesini sağlamak.
4.10-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra, onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
4.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay almak, kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını ve kesin hesapların kontrol edilmesini sağlamak.
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4.12-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
5-Bölge Müdürlüklerince ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
5.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
5.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
6-Bölge Müdürlüklerince emaneten yapılacak işlerle ile ilgili olarak;
6.1-İşlerin yürütülmesi için gerekli makine parkı ile malzeme ve teçhizatı Bölge
Müdürlükleri ve ilgili merkez birimleri ile iş birliği yaparak saptamak, gerekli hallerde satın
alınması ya da transferleri için tekliflerde bulunmak.
6.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
7-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayının alınmasını sağlamak.
8-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını
sağlamak.
9-Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının ilgili birimleri ile iş birliği yaparak her tür
bitümlü kaplama işine ait teknik şartnameleri hazırlamak.
10-Bölge Müdürlüklerinin ihtiyacı olan bitümlü malzemelerin rafinerilerde üretimini
sağlamak, üretilen bitümlü malzemelerin sabit tesislere ve işyerlerine kara, deniz ve demiryolu
vasıtaları ile sevk ve idaresinin programlamasını yapmak.
11-Bitümlü malzeme satın alınması için talepler hazırlamak ve satın alma işlemleri
tamamlanmış olan malzemelerin teslim alma ve kalite kontrol işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
12-Merkez ve taşra teşkilatında çalışan yol üstyapı bakım onarım personelinin eğitimi için
gerekli kurs ve seminerlerin düzenlenmesi için ilgili birimle koordineli çalışmak.
13-Bitümlü malzeme depo yerlerini tespit etmek. Burada kullanılacak malzemeler ve
sistemler konusunda İkmal Şubesi Müdürlüğüne bilgi vermek. Bitüm tankı ve sundurma gibi
bakım tesislerinin mevcut durumlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek, bu konularda ilgili birimlerle iş
birliği yapmak.
14-Bölge Müdürlüklerince üstyapı çalışmaları için gerekli olan makineleri belirleyerek satın
alınması için Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına teklif edilmesini, alımından sonra
dağıtımlarının yapılmasını sağlamak.
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15-Bakım asfalt plentlerinin kurulacağı yerler hakkında Bölge Müdürlüklerinden gelecek
önerileri incelemek ve Yol Bakım Onarım Şubesi Müdürlüğü ile iş birliği yapmak.
16-Bitümlü malzeme taşıyan resmi/özel araçların sayısal haritalar üzerinde izlenmesini, bu
araçların ve sabit bitüm tanklarındaki bitümlü malzeme seviyelerinin, sıcaklık bilgilerinin takip
edilmesini ilgili birimlerle iş birliği yaparak sağlamak.
YOL ÜSTYAPI BAKIM ONARIM ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Yol Üstyapı Bakım Onarım Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
ARAZİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Belirlenen program çerçevesinde, ihale edilen işleri arazide izlemek ve gerekli raporları
hazırlamak.
2-Bitümlü malzeme ve bitümlü kaplamalar konusunda yurt içinde ya da dışında yapılan
yeni çalışmaları ve gelişmeleri izlemek, önemli görülen yeniliklerin teşkilatta uygulanabilmesi için
onayları almak ve deneme yollarında uygulamalar yaptırılmasını sağlamak.
3-Bitümlü kaplamalarla ilgili teknik esasları belirlemek ve ilgililere bildirilmesini
sağlamak.
4-Yıllık çalışma programına göre gerekli bitümlü malzeme cins ve miktarını, İhzarat ve
İşletme Şefliği ile iş birliği yaparak saptamak.
5-İdare-yüklenici ilişkileri ile ilgili olarak resmi kurum ve kuruluşlarca istenilen teknik ve
idari konular hakkında cevabi yazılar hazırlamak.
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6-Merkez ihaleli yol üstyapı bakım, onarım ve yenilenme işleri ile ilgili olarak;
6.1-Metrajları, özel şartnameleri hazırlamak-hazırlatmak ve ilgili birime gönderilmesini
sağlamak.
6.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak.
6.3-İş programlarını incelemek ve onaylamak.
6.4-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunmasını sağlamak.
6.5-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
6.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
6.7-Hakediş raporlarını incelemek ve tahakkuklarını düzenleyerek onaylanması için
Şube Müdürüne sunmak.
6.8-Proje değişiklikleri, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi
konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak, onaylarını almak, sonuçların ilgililere
bildirilmesini sağlamak.
6.9-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra Şube Müdürüne sunmak.
6.10-Geçici, kesin veya tasfiye kabul komisyonlarının oluşturulması için onay
alınmasını ve kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
6.11-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
6.12-Yol üstyapı bakım, onarım ve yenilenmesi işleri ile ilgili İş Deneyim Belgelerini
hazırlamak.
7-Bölge Müdürlüklerince ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
7.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
7.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
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8-Bölgelerce emaneten yapılacak işlerle ile ilgili olarak;
8.1-İşlerin yürütülmesi için gerekli makine parkı ile malzeme ve teçhizatı Bölge
Müdürlükleri ve ilgili merkez birimleri ile iş birliği yaparak saptamak, gerekli hallerde satın
alınması ya da transferleri için tekliflerde bulunmasını sağlamak.
8.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
9-Birim görev alanına giren Devlet ve il yollarına ait bitümlü sıcak karışım ve sathi
kaplamalı üstyapıların bakımı, onarımı, yenilenmesi ve muhafazasını yapmak veya yaptırmak.
10-Bölge Müdürlüklerince üstyapı çalışmaları için gerekli olan makineleri belirleyerek
satın alınması için Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına teklif edilmesini, alımından sonra
dağıtımlarının yapılmasını sağlamak.
11-Bakım asfalt plentlerinin kurulacağı yerler hakkında Bölge Müdürlüklerinden gelecek
önerileri incelemek ve Yol Bakım Onarım Şubesi Müdürlüğü ile iş birliği yapılmasını sağlamak.
ARAZİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Arazi Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
PROGRAM VE BÜTÇE ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yıl içinde gerekli ek ödenek ve program değişikliği tekliflerini hazırlamak.
2-Yıllık asfalt çalışma programı için gerekli hazırlıkları yapmak ve çalışma programlarını
haritalara işlemek.
3-Bölgelerle iletişim kurarak yıl içinde yapılan çalışmaları izlemek ve iş ilerleme
raporlarını hazırlamak.
4-Özel olarak izlenen projelerle ilgili Önemli Proje Takip Formunu periyodik olarak
hazırlamak.
5-Merkez ve bölge ödenek harcamalarını izlemek.
6-Müdürlük görevleri ile ilgili gelecek yılları da kapsayan sözleşmeler için Genel
Müdürlükten alınacak gerekçeli onay yazısını hazırlamak.
7-Merkez ve taşra teşkilatında çalışan yol üstyapı bakım onarım personelinin eğitimi için
gerekli kurs ve seminerlerin düzenlenmesi için ilgili birimle koordineli çalışmak.
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PROGRAM VE BÜTÇE ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Müdürlüğün yıllık yatırım programı ile bütçe tasarısı
teklifini hazırlamak ve Şube Müdürüne sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra, Müdürlüğün
yıllık çalışma programını hazırlamak ve Şube Müdürüne sunmak.
Program ve Bütçe Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
İHZARAT VE İŞLETME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yıllık çalışma programına göre gerekli bitümlü malzeme cins ve miktarlarını, Arazi
Şefliği ile iş birliği yaparak belirlemek.
2-Bitümlü malzeme stok miktarlarını belirlemek.
3-Bitümlü malzeme ihzarat ve sevkiyatına ait program tasarılarını hazırlamak, bitümlü
malzeme satın alınması ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak, satın alma işlemleri tamamlanmış
olan bitümlü malzemenin kalite kontrollerini yaptırmak ve teslim almak, dağıtım merkezlerinde
veya ihtiyaç yerlerinde depolamak.
4-Bölge Müdürlüklerinin ihtiyacı olan bitümlü malzemelerin rafinerilerde üretimini
sağlamak, üretilen bitümlü malzemelerin sabit tesislere ve işyerlerine kara, deniz ve demiryolu
vasıtaları ile sevk ve idaresinin programlamasını yapmak.
5-Sabit asfalt tesislerinin kurulması ile tamir ve tadilat işlerinin yapılmasını sağlamak.
6-Bitümlü malzeme taşıyan resmi/özel araçların sayısal haritalar üzerinde izlenmesini, bu
araçların sabit bitüm tanklarındaki bitümlü malzeme seviyelerini, sıcaklık bilgilerini takip ederek
raporlar oluşturmak, Bölgelerin sistemi takip etmesini sağlamak ve çalışmalarını kontrol etmek.
7-Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerindeki ilgili
şefliklerle iş birliği yaparak her tür bitümlü kaplama işine ait teknik şartnameleri hazırlamak.
İHZARAT VE İŞLETME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
İhzarat ve İşletme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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KESİN HESAP ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Kesin hesap evrakının kontrolünü yapmak.
2-Yüklenicilerle İdare arasında çıkan ve kesin hesap aşamasına gelen anlaşmazlıklarla
ilgili teknik görüşleri hazırlamak.
3-Yüklenicilerin malzeme ve diğer borçlarının saptanmasını, izlenmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
4-Sözleşmenin iptali halinde yüklenicilerin tazminat isteklerini incelemek veya gerekli
hallerde İdarenin yüklenicilerden isteyeceği tazminat miktarı ile buna ait gerekçenin teknik
esaslarını hazırlamak.
5-Kesin hesap aşamasında alınacak Sayıştay istizahlarına verilecek cevabı hazırlamak,
ilgili birime gönderilmesini ve gerektiğinde sözlü açıklamalarda bulunulmasını sağlamak.
6-Son hakediş raporunu ve kesin hesapları kontrol etmek, hakedişin ödenmesine veya
yüklenicinin teminatının iadesine esas olan evrakı tam olarak, ilgili Şube Müdürlüğüne göndermek
için gerekli işlemleri yapmak.
7-İstenmesi halinde geçici kabul, kesin kabul veya tasfiye kabulü için oluşturulacak
komisyona katılacak elemanı tespit etmek.
8-Müdürlüğün sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini
hazırlamak.
KESİN HESAP ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Kesin Hesap Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
PROTOKOLLU İŞLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Bölge Müdürlükleri ile resmi ve tüzel kuruluşlar arasında düzenlenip imzalanan ve
onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilen üstyapı bakımı ve onarımı ile ilgili protokolleri
incelemek, onaya sunmak ve uygulanmasını takip etmek.
2-İmzalanan protokol çerçevesinde yapılan işlerde, süre uzatımı ve sözleşme bedeli artışı
veya azalması gibi durumlarda Bölge Müdürlüğü tekliflerini incelemek, verilecek karara göre
gerekli işlemleri yürütmek.
3-İşin protokol hükümlerine ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığını
izlemek.
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4-İşi biten protokollerin yürürlükten kaldırılmasını sağlamak.
5-Protokolün uygulanması sürecinde, eksikliklerin tespit edilmesi halinde ek protokol
yapılmasını sağlamak.
6-Birim görev alanına giren Devlet ve il yolları ile ilgili olarak, kamu kurum ve
kuruluşlarının görev alanına ilişkin hizmet taleplerini, çalışma programını da dikkate almak
suretiyle Bölge Müdürlükleri ile yapılacak protokoller çerçevesinde ve ücreti mukabilinde
bitümlü sıcak karışım ve sathi kaplamalı üstyapıların bakımının, onarımının, yenilenmesinin ve
muhafazasının yapılmasını sağlamak, protokolleri incelemek, onaya sunmak ve uygulanmasını
takip etmek.
PROTOKOLLU İŞLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Protokollu İşler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Tesisler ve Bakım Başmühendisliklerinde
görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
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BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve
sonuçlandırmak.

işleri zamanında

Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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SANAT YAPILARI BAKIM ONARIM İŞLETME ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Genel Müdürlük görev alanına giren geçişi ücretli olmayan yollardaki büyük sanat
yapılarının bakım ve onarımlarını, tünellerin bakım, onarım ve işletilmesini yapmak veya
yaptırmak.
2-Tünellerin havalandırma, aydınlatma, enerji temini, su temini, yangın söndürme,
kontrol sistemi, haberleşme, sinyalizasyon ve benzeri ikincil işleriyle ilgili projelendirme
şartnamelerini hazırlayarak projelerini yapmak veya yaptırmak, yapım şartnamelerini
oluşturarak ikincil işler imalatlarını yaptırmak, gerektiğinde proje ve yapımını denetlemek
üzere müşavir hizmeti almak, tünellerin bakım, onarım ve işletme projelerini yapmak veya
yaptırmak.
3-Genel Müdürlük sorumluluk alanındaki yapımı tamamlanmış ve trafiğe açılmış
yollardaki büyük sanat yapılarının proje ve fiziki özellikleri ile fotoğraflarını, envanter
kayıtlarına geçirerek arşivlenmesini sağlamak ve envanter bilgilerini yayımlamak.
4-Büyük sanat yapılarının bakım ve onarım programlarını hazırlamak veya
hazırlatmak, gerektiğinde bakım, onarım işleri için müşavirlik hizmeti almak, bakım onarımı
yapılacak büyük sanat yapılarının bakım onarım projelerini yapmak veya yaptırmak.
5-Onarım ile hizmet veremeyecek durumda olan büyük sanat yapılarının yenilenmesi
hususunun ilgili Daire Başkanlığına teklif edilmesini sağlamak.
6-Hasar gören büyük sanat yapıları nedeniyle ulaşımın kesilmemesi için Bölge
Müdürlüklerindeki ilgili başmühendislikler ile koordinasyon kurarak ivedi geçit sağlanması
için çalışmalar yaptırmak.
7-Genel Müdürlük görev alanına giren yollardan taşınacak ağır yüklerin büyük sanat
yapılarından geçirilip geçirilemeyeceği konusunda istenildiğinde güncel görüş bildirmek.
8-Tünel Bakım İşletme Şefliği kurulması, kaldırılması, yerlerinin veya sınırlarının
tespiti ve gerekli hallerde değiştirilmesi tekliflerini Daire Başkanına sunmak.
9-Merkez ihaleli işlerle ile ilgili olarak;
9.1-Projeleri, metrajları ve özel şartnameleri hazırlamak-hazırlatmak ve ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
9.2-Ön yeterlik ve ihale komisyonlarında görev alacak asil ve yedek komisyon
üyelerini belirlemek.
9.3-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
9.4-İş programlarını incelemek ve onaylamak.
9.5-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme
verilmesi gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunmak.
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9.6-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak
yapılıp yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak veya
sağlatmak.
9.7-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
9.8-Hakediş raporlarını incelemek ve onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
Onaylandıktan sonra tahakkukları yapılmak üzere ilgili birime göndermek.
9.9-Proje değişikliği, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi
konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak, onaylarını almak, sonuçların ilgililere
bildirilmesini sağlamak.
9.10-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden sonra, onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
9.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay almak, kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
9.12-Sözleşmenin yürütülmesi esnasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar ile fesih,
tasfiye vb. işlemler için Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak üzere Genel Müdürlüğe
teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve sonucuna göre
gerekli işlemleri yürütmek.
9.13-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin
hazırlatılmasını sağlamak.
10-Bölge Müdürlüklerince yapılacak bakım, onarım işleri için gerektiğinde proje
hizmeti satın almak.
11-Bölge Müdürlüklerince ihale edilmiş işlerle ilgili olarak gerektiğinde müşavirlik
hizmeti satın almak.
12-Bölge Müdürlüklerince emaneten yapılacak işlerle ilgili olarak, işlerin yürütülmesi
için gerekli makine parkı ile malzeme ve teçhizatı Bölge Müdürlükleri ve ilgili merkez
birimleri ile iş birliği yaparak saptamak, gerekli hallerde satın alınması ya da transferleri için
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına teklif edilmesini, alımından sonra dağıtımlarının
yapılmasını sağlamak.
13-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama
yetkisi onayının alınmasını sağlamak.
14-Merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta olan elemanların eğitimi için açılması
gereken kurslar konusunda Eğitim Şubesi Müdürlüğüne teklifte bulunmak.
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SANAT YAPILARI BAKIM ONARIM İŞLETME ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Sanat Yapıları Bakım Onarım İşletme Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta
yer alan "Şube Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
ELEKTRONİK SİSTEMLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yeni yapılan tünellerdeki elektronik, haberleşme, izleme ve kontrol sistemlerine
ilişkin merkez ihaleli işlerle ilgili olarak;
1.1-Projeleri, metrajları ve özel şartnameleri hazırlamak-hazırlatmak ve ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
1.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
1.3-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
1.4-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak
yapılıp yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak veya
sağlatmak.
1.5-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
1.6-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
1.7-Proje değişikliği, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi
konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların
ilgililere bildirilmesini sağlamak.
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1.8-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra Şube Müdürüne sunmak.
1.9-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
1.10-Sözleşmenin yürütülmesi esnasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar ile fesih, tasfiye
vb. işlemler için Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak üzere Genel Müdürlüğe teklifte
bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve sonucuna göre gerekli
işlemleri yürütmek.
1.11-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
2-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama
yetkisi onayı alınması için gerekli işlemleri yapmak.
3-Elektrik Sistemleri ile Mekanik Sistemleri Şeflikleriyle koordineli çalışmak.
4-Tünellerin elektronik sistemlerinin sürekli bakım altında tutulmasını emaneten veya
hizmet alımı ile sağlatmak.
5-Tünellerin işletilmesi ve tünel güvenliği konusundaki mevzuatlarla ilgili çalışmalar
yapmak veya yaptırmak.
ELEKTRONİK SİSTEMLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Elektronik Sistemler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ELEKTRİK SİSTEMLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yeni yapılan tünellerdeki enerjinin temini, enerji nakil hatları, trafo merkezleri, dizel
elektrojen grupları, yıldırımdan korunma, topraklama, kesintisiz güç kaynakları, tünel
aydınlatma ve elektrifikasyonu sistemlerine ilişkin merkez ihaleli işlerle ilgili olarak;
1.1-Projeleri, metrajları ve özel şartnameleri hazırlamak-hazırlatmak ve ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
1.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
1.3-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
1.4-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak
yapılıp yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak veya
sağlatmak.
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1.5-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
1.6-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
1.7-Proje değişikliği, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi
konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların
ilgililere bildirilmesini sağlamak.
1.8-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra Şube Müdürüne sunmak.
1.9-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
1.10-Sözleşmenin yürütülmesi esnasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar ile fesih, tasfiye
vb. işlemler için Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak üzere Genel Müdürlüğe teklifte
bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve sonucuna göre gerekli
işlemleri yürütmek.
1.11-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
2-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama
yetkisi onayı alınması için gerekli işlemleri yapmak.
3-Elektronik Sistemleri ile Mekanik Sistemleri Şeflikleriyle koordineli çalışmak.
4-Tünellerin elektrik sistemlerinin sürekli bakım altında tutulmasını emaneten veya
hizmet alımı ile sağlatmak.
5-Tünellerin işletilmesi ve tünel güvenliği konusundaki mevzuatlarla ilgili çalışmalar
yapmak veya yaptırmak.
ELEKTRİK SİSTEMLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Elektrik Sistemleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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MEKANİK SİSTEMLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yeni yapılan tünellerdeki su temini, yangın söndürme, havalandırma gibi
mekanik sistemlerine ilişkin merkez ihaleli işlerle ilgili olarak;
1.1- Projeleri, metrajları ve özel şartnameleri hazırlamak-hazırlatmak ve ilgili
birime gönderilmesini sağlamak.
1.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
1.3-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
1.4-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak
yapılıp yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak veya
sağlatmak.
1.5-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
1.6-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
1.7-Proje değişikliği, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi
konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların
ilgililere bildirilmesini sağlamak.
1.8-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden sonra Şube Müdürüne sunmak.
1.9-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile
kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
1.10-Sözleşmenin yürütülmesi esnasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar ile fesih,
tasfiye vb. işlemler için Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak üzere Genel Müdürlüğe
teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve sonucuna göre
gerekli işlemleri yürütmek.
1.11-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
2-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama
yetkisi onayı alınması için gerekli işlemleri yapmak.
3-Elektrik ile Elektronik Sistemler Şeflikleriyle koordineli çalışmak.
4-Tünellerin mekanik sistemlerinin sürekli bakım altında tutulmasını emaneten veya
hizmet alımı ile sağlatmak.
5-Tünellerin işletilmesi ve tünel güvenliği konusundaki mevzuatlarla ilgili çalışmalar
yapmak veya yaptırmak.
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MEKANİK SİSTEMLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Mekanik Sistemler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
TÜNEL BAKIM ONARIM İŞLETME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Sorumluluk alanındaki tünellerin bakım, onarım ve işletme işleri ile ilgili her türlü
etüt, plan ve projeyi yapmak/yaptırmak.
2-Sorumluluk alanındaki tünellerden geçecek tesislerin protokollü işlerini yürütmek.
3-Tünellerin işletilmesi ve tünel güvenliği konusundaki mevzuatlarla ilgili çalışmalar
yapmak.
4-Merkez ihaleli işlerle ile ilgili olarak;
4.1-Projeleri, metrajları ve özel şartnameleri hazırlamak-hazırlatmak ve ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
4.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
4.3-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
4.4-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme
verilmesi gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunulmasını
sağlamak.
4.5-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak
yapılıp yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak veya
sağlatmak.
4.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
4.7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
4.8-Proje değişikliği, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi
konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların
ilgililere bildirilmesini sağlamak.
4.9-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra Şube Müdürüne sunmak.
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4.10-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile
kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
4.11-Sözleşmenin yürütülmesi esnasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar ile fesih,
tasfiye vb. işlemler için Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak üzere Genel Müdürlüğe
teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve sonucuna göre
gerekli işlemleri yürütmek.
4.12-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
5-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama
yetkisi onayı alınması için gerekli işlemleri yapmak.
6-Tünellerin işletilmesi ve tünel güvenliği konusundaki mevzuatlarla ilgili çalışmalar
yapmak.
TÜNEL BAKIM ONARIM İŞLETME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Tünel Bakım Onarım İşletme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
SANAT YAPILARI BAKIM ONARIM ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yollar üzerindeki büyük sanat yapılarının (Tüneller hariç) bakım onarım
işlerini yürütmek, bu işlerle ilgili mevzuatı hazırlamak/hazırlattırmak.
2-Devlet ve il yolu üzerindeki büyük sanat yapılarının geometrik ve fiziki standartlar
nedeniyle onarılmasına Bölgesince gerek duyulanların ödenek durumlarına göre bakım
onarım programlarını hazırlamak.
3-Büyük sanat yapıları bakım onarım konularında merkez ve taşra personelinin
eğitimi amacıyla kurs, konferans, seminer vb. nin düzenlenmesi için Eğitim Şubesi
Müdürlüğü ile iş birliği yapılmasını sağlamak.
4-Panel köprü malzeme gereksinmelerini belirleyerek sağlamak.
5-Gereksinme duyulduğunda panel köprü malzemelerinin bölgeler arası transferi
ve kullanılması konusunda görüş bildirmek.
6-İvedi geçit gerektiğinde, kurulacak panel köprünün tipi, açıklığı, kurma ya da
sökme işlemi konusunda ilgili Bölge Müdürlüğüne talimat verilmesini, gerektiğinde
çalışmaların yerinde izlenmesini ve yönetilmesini sağlamak.
7-Panel köprülerin tanıtılması ve kurma yöntemlerinin öğretilmesi için merkezde
ya da Bölge Müdürlüklerinde uygulamalı kurslar düzenlenmesi için gerekli işlemleri
yapmak. Kursa katılanları sınava tabi tutmak, bilgi düzeylerini saptamak.
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8-Panel köprüler konusunda kurs notları ya da kitaplar hazırlamak.
9-Merkez ihaleli işlerle ile ilgili olarak;
9.1-Projeleri, metrajları ve özel şartnameleri hazırlamak-hazırlatmak ve ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
9.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
9.3-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
9.4-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme
verilmesi gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunulmasını
sağlamak.
9.5-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak
yapılıp yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
9.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
9.7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
9.8-Proje değişikliği, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi
konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların
ilgililere bildirilmesini sağlamak.
9.9-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden sonra Şube Müdürüne sunmak.
9.10-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile
kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
9.11-Sözleşmenin yürütülmesi esnasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar ile fesih,
tasfiye vb. işlemler için Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak üzere Genel Müdürlüğe
teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve sonucuna göre
gerekli işlemleri yürütmek.
9.12-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
10-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama
yetkisi onayı alınması için gerekli işlemleri yapmak.
11-Köprü Yönetim Sisteminin yürütülmesinde Envanter Şefliği ile koordineli
çalışmak, verilerin güncel tutulmasını sağlamak/sağlattırmak, Köprü Yönetim Sistemi
sonuçlarından Şube Müdürüne bilgi vermek.
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12-Büyük sanat yapılarının bakım ve onarım projelerinin hazırlanmasını/
hazırlattırılmasını sağlamak ve bu projelere göre bakım ve onarımlarını
yapmak/yaptırmak, müşavirlik hizmeti alınması durumunda işlemleri yürütmek.
13-Belirli aralıklarla Bölge Müdürlüklerince, büyük sanat yapılarının muayenelerinin
yapılması/yaptırılması ve muayene raporlarının hazırlanması/hazırlattırılması, bu raporların
değerlendirilmesi ve sonucundan Şube Müdürlüğüne bilgi verilmesi hususlarını takip etmek.
SANAT YAPILARI BAKIM ONARIM ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Sanat Yapıları Bakım Onarım Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ENVANTER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Emanet ya da ihale yoluyla yapımları tamamlanan büyük sanat yapılarına ait
bilgileri değerlendirmek arazide etüt etmek ve sanat yapıları sicil dosyalarını tutmak.
2-Bölge Müdürlüklerince yapılan ve merkezde envanter bilgileri bulunmayan büyük
sanat yapılarına ait proje ve diğer dokümanları sağlamak.
3-Büyük sanat yapılarına ait bilgilerin değerlendirilmesi amacıyla harita, itinerer,
liste, albüm ve envanter kitabı hazırlamak, ilgili merkez ve taşra birimlerine gönderilmesini
sağlamak.
4-Onarılmış büyük sanat yapıları hakkında Sanat Yapıları Bakım Onarım Şefliğinden
ve Tünel Bakım Onarım İşletme Şefliğinden gönderilen bilgileri değerlendirmek ve
dosyalarını tutmak.
5-Büyük sanat yapılarına ait fotoğrafları arşivleyerek saklamak.
6-Köprü Yönetim Sisteminin yürütülmesinde Sanat Yapıları Bakım Onarım Şefliği
ile koordineli çalışmak, verilerin güncel tutulmasını sağlamak/sağlattırmak, Köprü Yönetim
Sistemi sonuçlarından Şube Müdürüne bilgi vermek.
ENVANTER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Envanter Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme,
kitap, dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve
onarımlarının yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten
çıkarma işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Tesisler ve Bakım Başmühendisliklerinde görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin
ederek vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Trafik Güvenliği Eğitimi ve Proje Şubesi, Trafik Güvenliği İşaretleme Şubesi, Ulaşım
Etütleri Şubesi ve Trafik Yönetim Sistemleri Şubesi Müdürlüklerinden oluşmaktadır.
Görevleri
1-Genel Müdürlük görev alanına giren yollarda can ve mal güvenliğini sağlamaya
yönelik, yatay ve düşey işaretler ile ışıklı ve ışıksız işaretlemeleri, aktif ve pasif koruma
tertibatlarını, güvenlik araç ve tesislerini, trafik güvenliği kuralları ile işaretleme standartlarına
uygun olarak belirlemek, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
2-Trafik ve araç tekniği konularında ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görüş
bildirmek.
3-Karayollarının kullanılmasına yönelik kurallar ile yollardaki işaretleme standartlarını
uluslararası uygulamaları da dikkate alarak tespit etmek, yayımlamak ve kontrol etmek, gerekli
kayıtları tutmak, yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı yollarda çalışma cinsine,
şartlarına ve özelliklerine göre işaretleme sistemleri geliştirip uygulamak, uygulatmak ve
denetlemek.
4-Genel Müdürlük görev alanına giren trafiğe açık yolları trafik güvenliğine ve
işaretleme kurallarına uygunluk açısından denetlemek ve projelerini onaylamak.
5-Karayolları sınır çizgileri dahilinde çevre kirliliğine neden olan ve/veya trafik
güvenliğini tehlikeye sokan her türlü atık madde ile moloz, inşaat, evsel, kimyasal ve benzeri
atıkları toplatmak ve bertaraf ettirmek.
6-Genel Müdürlük görev alanına giren yollarda trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak,
durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri gibi tesislerin yerleri hakkında inceleme yapmak ve
görüş bildirmek, diğer kuruluşlarca hazırlanan projeleri inceleyerek görüş bildirmek, uygun
olanları onaylamak, yol boyu tesisleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişilerden gelen geçiş yolu izin belgesi taleplerini ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak
inceleyip karara bağlamak.
7-Bölünemeyecek özel yüklerin karayolu ile taşınması için ilgili mevzuata göre yük
taşıma belgesi vermek.
8-Trafik akım sayımları, dingil ağırlığı etütleri, başlangıç-son etütleri ve hız seyahat
süresi etütlerini gerçekleştirmek ve sonuçlarını analiz ederek yayımlamak.
9-Ulaşım etütleri sonucunda elde edilen değerlerin gelecekte alacağı boyutları
belirlemek üzere trafik tahmini yapmak ve karar üretmek.
10-Genel Müdürlük görev alanına giren karayollarında yaya ve taşıt sayımları ile yolun
ve arazinin özellikleri, diğer tedbirlerin varlığı, görüş mesafeleri gibi bilgileri kapsayan etüt ve
incelemeleri yapmak ve değerlendirmek.
11-Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili verileri toplamak, analiz etmek ve gerekli
önleyici teknik önlemleri almak veya aldırmak.
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12-Trafik yönetiminin güvenli, etkin ve hızlı yapılabilmesi için trafik yönetim, sürücü
bilgilendirme gibi akıllı ulaşım sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve bunları denetlemek.
13-Genel Müdürlük görev alanına giren yollardaki hız işaretlemelerini ilgili mevzuat
çerçevesinde yapmak veya yaptırmak.
14-Genel Müdürlük görev alanındaki geçişi ücretli olmayan karayollarında, karayolu
sınır çizgisi içindeki alanlara kurulmuş veya kurulacak reklam panolarına trafik güvenliğini
gözeterek izin vermek ve bu izinlere ilişkin her türlü iş ve işlemleri takip etmek ve denetlemek.
15-Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması işlemlerini yürütmek, Karayolları
Trafik Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen görevleri yerine
getirmek.
TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANI
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Trafik Güvenliği Dairesi Başkanının diğer görevleri bu kitapta yer alan “Daire
Başkanlarının Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Devlet ve il yollarını trafik güvenliğine ve işaretleme kurallarına uygunluk açısından
denetlemek ve projelerini onaylamak.
2-Tüm karayollarındaki işaretleme ve pasif koruma (Otokorkuluk) tertibatları standartlarını
uluslararası standartları da dikkate alarak, koordineli olarak ilgili Şube Müdürlükleri ile belirlemek
ve bu standartlarla ilgili kitap, doküman, broşür vb. belgeleri hazırlamak, hazırlattırmak.
3-Devlet ve il yollarında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol
dışı park yerleri gibi tesislerin yerleri hakkında inceleme yapmak ve görüş bildirmek, diğer
kuruluşlarca hazırlanan projeleri inceleyerek görüş bildirmek, uygun olanları onaylamak, yol boyu
tesisleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen geçiş yolu izin
belgesi taleplerini ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak inceleyip karara bağlamak.
4-Devlet ve il yollarında yaya ve taşıt sayımları ile yolun ve arazinin özellikleri, diğer
tedbirlerin varlığı, görüş mesafeleri gibi bilgileri kapsayan etütleri değerlendirmek.
5-Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili verileri toplamak, analiz etmek ve gerekli
önleyici teknik önlemleri almak veya aldırmak.
6-Devlet ve il yollarında karayolu sınır çizgisi içindeki alanlara kurulmuş veya kurulacak
reklam panolarına trafik güvenliğini gözeterek izin vermek ve bu izinlere ilişkin her türlü iş ve
işlemleri takip etmek ve denetlemek.
7-Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması işlemlerini yürütmek, Karayolları
Trafik Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen görevleri yerine
getirmek.
8-Trafik güvenliği kapsamında yapılacak tüm işlere ait projeleri, gerek görülmesi halinde
ilgili Şube Müdürlükleri ve birimlerden de bilgi, veri, görüş, kriter ve öneriler alarak, gerekli
inceleme, araştırma, fayda-maliyet analizleri ile birlikte bütün detaylarıyla yapmak, yaptırmak.
9-İlgili birimler tarafından yapılan, yaptırılan karayolu ve yapılarına dair plan ve projeleri,
gerekli görülmesi halinde ilgili Şube Müdürlüklerinin görüşlerini de alarak, trafik güvenliği
yönünden incelemek, onaylanması işlemini yapmak.
10-Gerek görülmesi halinde ilgili Şube Müdürlüklerinin görüşlerini de alarak, trafik
işaretleme ve otokorkuluk projelerinin yapılması, yaptırılması, kontrol edilmesi ve onaylanması
işlemlerini yapmak.
11-Karayolu ve trafik güvenliği projelerine esas teşkil etmek üzere, ilgili birimlerle iş birliği
içinde gerekli araştırma ve incelemelerde bulunmak, kriterler oluşturmak.
12-Trafik güvenliği kapsamında yapılacak işlere ait finansmanı ve yatırım planlarını, ilgili
Şube Müdürlüklerinin görüşünü alarak hazırlamak, yatırım programına alınması çalışmalarını
yapmak, harcamaları takip etmek.
13-Trafik güvenliği kapsamında yurt dışından finanse edilecek işlerle ilgili gerekli projelerin
hazırlanması, hazırlatılması, finansmanı gerçekleştirilen işlerin ilgili birimlerle iş birliği içinde
yapılması, yaptırılması, kontrol edilmesi işlemlerini yürütmek.
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14-Kaza kara noktaları ile kaza potansiyeli yüksek kesimlerin iyileştirilmesi çalışmaları
kapsamındaki; kavşak düzenlemesi, kurp iyileştirmesi, alt ve üst geçit yapılması, yatay-düşey
işaretleme, aktif-pasif koruma tertibatlarının, sinyalizasyon vb. işlerin gerek görülmesi halinde
ilgili birimlerle iş birliği içinde yapılması, yaptırılması, kontrol edilmesi işlemlerini yürütmek.
15-İyileştirilmesi yapılan kaza kara noktaları ile kaza potansiyeli yüksek kesimlerin yanı sıra
trafik güvenliği kapsamında yapılan işlere dair sonuçları izlemek, fayda-maliyet analizlerini yapmak, gerekli raporları hazırlamak ve ilgili birimlere bildirmek.
16-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanlarını, analizleri, birim fiyatları ve
birim fiyat tariflerini hazırlamak. İhalelerin yapılması için gerekli belgeleri ilgili birime
göndermek.
17-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
18-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını
sağlamak.
19-Karayolu plan-proje, imar, trafik güvenliği ve ulaşım planlaması çalışmalarına karayolu
kenarındaki yapı ve tesisler (Yol boyu yapılaşması) yönünden katılımı sağlamak, gerekli
incelemeleri yaparak görüş bildirmek.
20-Yol boyu yapılaşmasına, hizmet tesislerine dair politikalar üretmek, planlar hazırlamak.
21-Karayolu kenarındaki yapı ve tesislere trafik güvenliği yönünden izin verilmesine ve
bunların ücretlendirilmesine dair teknik esasları belirlemek, mevzuat çalışmalarını yapmak ve
yürütmek.
22-Karayolu kenarındaki yapı ve tesisler, geçiş yolu, durak yeri, park yeri, çeşme, reklam
panosu, refüj aralığı, parmaklık, çit, ihata duvarı, ışıklandırma, ağaçlandırma, yangın musluğu vb.
konularda, ilgili birimlerden, Bölge Müdürlüklerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından, gerçek ve
tüzel kişilerden gelen talepleri, sorunları incelemek, ilgili birimlerin görüşlerini de alarak karar
vermek, bunlarla ilgili plan ve projeleri incelemek, görüş ve önerilerde bulunmak.
23-Yol boyu yapılaşmasını, yol ve trafik güvenliği ile trafik mevzuatlarına uygunluğu
yönünden incelemek, kontrol etmek, gerekli raporları hazırlamak ve ilgili birimlere ve İdarelere
iletilmek üzere Daire Başkanına sunmak.
24-Görevlerin merkez ve taşra teşkilatı arasında iş birliği içinde yerine getirilmesini
sağlamak. Bölge Müdürlüklerince yapılan işleri, işlemleri kontrol etmek, uygulamada birlikteliği
sağlamak için çalışmalar yapmak.
25-Görev alanına giren konularda hizmet bedellerini tespit etmek.
26-Görev alanına giren konularla ilgili gerekli istatistik ve envanter çalışmalarını yapmak,
yaptırmak.
27-Trafik güvenliği eğitimi alanında kuruluşumuza Kanunlarla verilen yükümlülükler
çerçevesinde;
27.1-Merkez ve taşra teşkilatı personelinin trafik güvenliği konularında eğitimi için
gerekli kurs, seminer, konferans vb.nin düzenlenmesi konusunda Eğitim Şubesi Müdürlüğü ile iş
birliği yapmak.
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27.2-Eğitimlerin öngörülen plan, program ve projeler çerçevesinde yapılmasını sağlamak.
27.3-Eğitim sonrası değerlendirme çalışmalarına katılımı sağlamak, sonuç raporlarını
hazırlamak ve ilgili birimlere bildirmek.
27.4-Etkili ve verimli bir eğitim verilebilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, ilgili
birimlere, kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde bulunulmasını sağlamak.
27.5-Trafik güvenliği eğitimi için gerekli araç, gereç, kitap, broşür, afiş vb. malzemelerin
temin edilmesini, dağıtımının yapılmasını ve verimli kullanılmasını sağlamak.
28-Yetki belgelerini ilgili birimler ile koordineli olarak tanzim etmek ve takibini yapmak.
TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Trafik Güvenliği Eğitimi ve Proje Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan
“Şube Müdürlerinin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
PROJE VE KONTROL ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Trafik güvenliği kapsamında yapılacak tüm işlere ait projeleri, gerek görülmesi halinde
ilgili Şube Müdürlükleri ve birimlerden de bilgi, veri, görüş, kriter ve öneriler alarak, inceleme,
araştırma, fayda-maliyet analizleri ile birlikte bütün detaylarıyla yapmak, yaptırmak.
2-İlgili birimler tarafından yapılan, yaptırılan karayolu ve yapılarına dair plan ve projeleri,
gerek görülmesi halinde ilgili Şube Müdürlüklerinin görüşlerini de alarak, trafik güvenliği
yönünden incelemek ve onaylanması işlemini yapmak.
3-Gerek görülmesi halinde ilgili Şube Müdürlüklerinin görüşlerini de alarak, trafik
işaretleme ve otokorkuluk projelerinin yapılması, yaptırılması, kontrol edilmesi ve onaylanması
işlemlerini yapmak.
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4-Trafik güvenliği yönünden uygulamaya yönelik işaretleme ve pasif koruma tertibatları
(Otokorkuluk) standartlarını koordineli olarak ilgili Şube Müdürlükleri ile tespit etmek,
yayımlamak ve bu standartlarla ilgili kitap, doküman, broşür vb. belgeleri hazırlamak ve
hazırlattırmak.
5-Karayolu ve trafik güvenliği projelerine esas teşkil etmek üzere, ilgili birimlerle iş birliği
içinde gerekli araştırma ve incelemelerde bulunmak, kriterler oluşturmak.
6-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanını, analizleri, birim fiyatları,
birim fiyat tariflerini hazırlamak. İhalelerin yapılması için gerekli belgelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
7-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
8-Trafik güvenliği konularındaki eğitim programları çalışmalarına katılımı sağlamak,
görüş ve önerilerde bulunmak, bu programlar çerçevesinde görev alanına giren konulardaki
gerekli eğitimlerin verilmesi için ilgili birim ile iş birliği yapılmasını sağlamak.
PROJE VE KONTROL ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Proje ve Kontrol Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
PLANLAMA VE UYGULAMA ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Trafik güvenliği kapsamında yapılacak işlere ait finansman, yatırım planları ve yatırım
programına alınması çalışmalarını yapmak.
2-Proje ve Kontrol Şefliği ile birlikte trafik güvenliği kapsamındaki yurt dışından finanse
edilecek işlerle ilgili gerekli projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve finansmanı gerçekleştirilen
işlerin ilgili birimlerle iş birliği içinde yapılmasını, yaptırılmasını ve kontrol edilmesini sağlamak.
3-Kaza kara noktaları ile kaza potansiyeli yüksek kesimlerin iyileştirilmesi çalışmaları
kapsamındaki; kavşak düzenlemesi, kurp iyileştirmesi, alt ve üst geçit yapılması, yatay-düşey
işaretleme, aktif-pasif koruma tertibatlarının, sinyalizasyon vb. işlerin gerek görülmesi halinde
ilgili birimlerle iş birliği içinde yapılması, yaptırılması, kontrol edilmesi işlemlerini yürütmek.
4-İyileştirilmesi yapılan kaza kara noktaları ile kaza potansiyeli yüksek kesimlerin yanı
sıra trafik güvenliği kapsamında yapılan işlere dair sonuçları izlemek, fayda-maliyet analizlerini
yapmak, gerekli raporları hazırlamak ve ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak.
5-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanını, analizleri, birim fiyatları ve
birim fiyat tariflerini hazırlamak. İhalelerin yapılması için gerekli belgelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
6-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
7-Trafik güvenliği konularındaki eğitim programları çalışmalarına katılımı sağlamak,
görüş ve önerilerde bulunmak, bu programlar çerçevesinde görev alanına giren konulardaki
gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak.
163

8-Müdürlüğün sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini
hazırlamak.
PLANLAMA VE UYGULAMA ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Planlama ve Uygulama Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Trafik güvenliği eğitimi alanında kuruluşumuza Kanunlarla verilen yükümlülüklerin
yerine getirilmesi ve kuruluşumuz personelinin eğitimi için gerekli çalışmaları yapılmasını
sağlamak.
2-Merkez ve taşra teşkilatı personelinin trafik güvenliği konularında eğitimi için gerekli
kurs, seminer, konferans vb.nin düzenlenmesi konusunda Eğitim Şubesi Müdürlüğü ile iş birliği
yapılmasını sağlamak.
3-Eğitimlerin öngörülen plan, program ve projeler çerçevesinde yapılmasını sağlamak.
4-Eğitim sonrası değerlendirme çalışmalarına katılımı sağlamak, sonuç raporlarını
hazırlamak ve ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak.
5-Etkili ve verimli bir eğitim verilebilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, ilgili
birimlere, kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde bulunulmasını sağlamak.
6-Trafik güvenliği eğitimi için gerekli araç, gereç, kitap, broşür, afiş vb. malzemelerin
temin edilmesini, dağıtımının yapılmasını ve verimli kullanılmasını sağlamak.
7-Yetki belgelerini ilgili birimler ile koordineli olarak tanzim etmek ve takibini yapmak.
TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Trafik Güvenliği Eğitimi Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
YOL BOYU TESİSLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Karayolu plan-proje, imar, trafik güvenliği ve ulaşım planlaması çalışmalarına karayolu
kenarındaki yapı ve tesisler (Yol boyu yapılaşması) yönünden katılımın sağlanmasını, gerekli
incelemelerin yapılmasını, görüş verilmesini sağlamak.
2-Yol boyu yapılaşmasına ve hizmet tesislerine dair politikalar üretmek, planlar
hazırlamak.
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3-Karayolu kenarındaki yapı ve tesislere trafik güvenliği yönünden izin verilmesine,
bunların ücretlendirilmesine dair teknik esasları belirlemek, mevzuat çalışmalarını yapmak ve
yürütmek.
4-Karayolu kenarındaki yapı ve tesisler, geçiş yolu, durak yeri, park yeri, çeşme, reklam
panosu, refüj aralığı, parmaklık, çit, ihata duvarı, ışıklandırma, ağaçlandırma, yangın musluğu vb.
konularda, ilgili birimlerden, Bölge Müdürlüklerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından, gerçek ve
tüzel kişilerden gelen talepleri, sorunları incelemek, ilgili hizmet birimlerinin görüşlerini de alarak
karar vermek, bunlarla ilgili plan ve projeleri incelemek, görüş ve önerilerde bulunmak.
5-Yol boyu yapılaşmasını, yol ve trafik güvenliği ile trafik mevzuatlarına uygunluğu
yönünden incelemek, kontrol etmek, gerekli raporları hazırlamak ve ilgili birimlere ve İdarelere
iletilmek üzere Şube Müdürüne sunmak.
6-Görevlerin merkez ve taşra teşkilatı arasında iş birliği içinde yerine getirilmesini
sağlamak. Bölge Müdürlüklerince yapılan işleri, işlemleri kontrol etmek, uygulamada birlikteliğin
sağlanması için çalışmalar yapmak.
7-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanını, analizleri, birim fiyatları,
birim fiyat tariflerini hazırlamak. İhalelerin yapılması için gerekli belgelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
8-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
9-Görev alanına giren konularda hizmet bedellerini tespit etmek.
10-Görev alanına giren konularla ilgili gerekli istatistik ve envanter çalışmalarını yapmak,
yaptırmak.
11-Trafik güvenliği konularındaki eğitim programları çalışmalarına katılımı sağlamak,
görüş ve önerilerde bulunmak, bu programlar çerçevesinde kendi alanına giren konular ile ilgili
gerekli eğitimlerin verilmesi için ilgili birim ile işbirliği yapılmasını sağlamak.
YOL BOYU TESİSLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Yol Boyu Tesisleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
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5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Trafik Güvenliği Başmühendisliklerinde
görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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TRAFİK GÜVENLİĞİ İŞARETLEME ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Devlet ve il yollarında can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik, yatay ve düşey
işaretler ile ışıklı ve ışıksız işaretlemeleri, aktif ve pasif koruma tertibatlarını, güvenlik araç ve
tesislerini trafik güvenliği kuralları ile işaretleme standartlarına uygun olarak, uygulamak,
uygulatmak ve denetlemek, işaretleme ve pasif koruma tertibatları standartlarının belirlenmesinde
Trafik Güvenliği Eğitimi ve Proje Şubesi Müdürlüğüne katkı sağlamak.
2-Karayollarının kullanılmasına yönelik kurallar çerçevesinde yollardaki işaretleme
standartlarını uluslararası uygulamaları da dikkate alarak kontrol etmek, gerekli kayıtları tutmak,
yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı yollarda çalışma cinsine, şartlarına ve
özelliklerine göre işaretleme sistemlerini uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
3-Devlet ve il yollarındaki trafiğe açık yolları trafik güvenliğine ve işaretleme kurallarına
uygunluk açısından denetlemek.
4-Devlet ve il yollarındaki hız işaretlemelerini ilgili mevzuat çerçevesinde yapmak veya
yaptırmak.
5-Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması işlemlerini yürütmek, Karayolları
Trafik Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen görevleri yerine
getirmek.
6-Devlet ve il yollarıyla ilgili olarak yaptırılan işaretleme ve otokorkuluk projelerinin
uygulanmasını sağlamak.
7-Yatay ve düşey işaretlemeler ile aktif ve pasif koruma tertibatları konularında merkez ve
taşra personeli ile talep halinde diğer kurum ve kuruluşlara verilecek gerekli eğitim programını
Trafik Güvenliği Eğitimi ve Proje Şubesi Müdürlüğünün koordinatörlüğünde hazırlamak.
8-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanlarını, analizleri, birim fiyatları ve
birim fiyat tariflerini hazırlamak. İhalelerin yapılması için gerekli belgeleri ilgili birime
göndermek.
9-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
10-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını
sağlamak.
11-İşaretleme ve otokorkuluk standartları ile ilgili genelge vb. belgeleri hazırlamak ve ilgili
birimlere gönderilmesini sağlamak.
12-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
TRAFİK GÜVENLİĞİ İŞARETLEME ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
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3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Trafik Güvenliği İşaretleme Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
YATAY İŞARETLEME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm Devlet ve il yollarındaki belirlenmiş olan
yatay işaretleme standartlarının tekniğine uygun şekilde yürütülmesi, Bölge Müdürlükleri arasında
koordinasyonun sağlanması, gerekli genelge, açıklayıcı bilgi, plan, yönerge vb. yazılı
dokümanların hazırlanması ile ilgili birimlere iletilmesi işlemlerini yapmak.
2-Tüm yurt sathında, Karayolları Trafik Kanunu ile görev verilen ilgili kuruluşlarca
yürütülen, bu kuruluşların yapım ve bakım ağına dahil karayollarında yürürlükteki standartlara ve
tekniğine aykırı olduğu ileri sürülen yatay işaretlemeler hakkında inceleme ve değerlendirmeler
yapmak, aykırılığın giderilmesi ve doğru uygulamanın yapılması ile ilgili işlemleri yürütmek.
3-Trafik yatay işaretleme hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan tüm malzemelerin
kalitesi konusunda gerekli inceleme ve araştırmalar yapmak, bu konuda ilgili birimlerle iş birliğine
gitmek, malzemelerin cins, kalite ve miktarlarını saptayarak zamanında Bölge Müdürlüklerine
sevk edilmesini sağlamak, bu malzemelerin tekniğine uygun depolanması ve kullanımı konusunda
uyulması gereken hususları belirlemek ve yerinde izlemek.
4-Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılacak yatay işaretleme malzemelerinin
satın alınması ile ilgili çalışmaları yapmak.
5-Malzemelerin satın alınması sırasında gerekli numune alımı, numunelerin saklanması ile
fiziki kontrol ve laboratuvar sonuçlarına göre malzemenin teknik şartnamesine uygunluğunu tespit
etmek.
6-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanını, analizleri, birim fiyatları ve
birim fiyat tariflerini hazırlamak. İhalelerin yapılması için gerekli belgelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
7-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
8-Yeni yapılan yollar için ilgili birimlerce hazırlanan veya hazırlattırılan trafik işaretleme
projelerinin tekniğine uygun olarak uygulanması işlerini yürütmek.
9-Her yılın sonunda, o yıl içinde Bölge Müdürlüklerince yapılan iş ve hizmetleri
değerlendirmek, varsa eksiklik veya aksaklıkların giderilmesi için görüş ve öneriler hazırlamak.
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10-Yatay işaretleme konularındaki eğitim çalışmalarını ilgili birim ile koordineli olarak
yürütmek.
11-Devlet ve il yollarında çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlarca yapılacak çalışmalarda yatay
işaretleme yönünden gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
12-Trafik yatay işaretleme hizmetlerinin bir programa bağlı olarak sürdürülmesini
sağlamak üzere her sezon başından itibaren sezon sonuna kadar yapılacak hizmetlerin programını
yapmak için Bölge Müdürlüklerinden programlar istemek ve bu programları birleştirerek Şube
Müdürüne sunmak.
YATAY İŞARETLEME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Yatay İşaretleme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
DÜŞEY İŞARETLEME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm Devlet ve il yollarındaki belirlenmiş
düşey işaretleme standartlarının tekniğine uygun şekilde yürütülmesi, Bölge Müdürlükleri
arasında koordinasyonun sağlanması, gerekli genelge, açıklayıcı bilgi, plan, yönerge vb. yazılı
dokümanların hazırlanması ve ilgili birimlere iletilmesi işlemlerini yapmak.
2-Tüm yurt sathında, Karayolları Trafik Kanunu ile görev verilen ilgili kuruluşlarca
yürütülen, bu kuruluşların yapım ve bakım ağına dahil karayollarında yürürlükteki standartlara ve
tekniğine aykırı olduğu ileri sürülen düşey işaretlemeler hakkında inceleme ve değerlendirmeler
yapmak, aykırılığın giderilmesi ve doğru uygulamanın yapılması ile ilgili işlemleri yürütmek.
3-Trafik düşey işaretleme hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan tüm
malzemelerin kalitesi konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak, bu konuda ilgili
birimlerle iş birliğine gitmek, malzemelerin cins, kalite ve miktarlarını saptayarak zamanında
Bölge Müdürlüklerine sevk edilmesini sağlamak, bu malzemelerin tekniğine uygun depolanması
ve kullanımı konusunda uyulması gereken hususları belirlemek ve yerinde izlemek.
4-Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılacak düşey işaretleme malzemelerinin
satın alınması ile ilgili çalışmalar yapmak.
5-Malzemelerin satın alınması sırasında gerekli numune alımı, numunelerin saklanması
ile fiziki kontrol ve laboratuvar sonuçlarına göre malzemenin teknik şartnamesine uygunluğunu
tespit etmek.
6-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanını, analizleri, birim fiyatları ve
birim fiyat tariflerini hazırlamak. İhalelerin yapılması için gerekli belgelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
7-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
8-Yeni yapılan yollar için ilgili birimlerce hazırlanan veya hazırlattırılan trafik işaretleme
projelerinin tekniğine uygun olarak uygulanması işlemlerini yürütmek.
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9-Her yılın sonunda, o yıl içinde Bölge Müdürlüklerince yapılan iş ve hizmetleri
değerlendirmek, varsa eksiklik veya aksaklıkların giderilmesi için görüş ve öneriler hazırlamak.
10-Düşey işaretleme ile ilgili eğitim çalışmalarında ilgili birim ile koordineli çalışmak.
11-Devlet ve il yollarında çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlarca yapılacak çalışmalarda düşey
işaretleme yönünden gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
12-Trafik düşey işaretleme hizmetlerinin bir programa bağlı olarak sürdürülmesini
sağlamak üzere her sezon başından itibaren sezon sonuna kadar yapılacak hizmetlerin programını
yapmak için Bölge Müdürlüklerinden programlar istemek ve bu programları birleştirerek Şube
Müdürüne sunmak.
DÜŞEY İŞARETLEME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Düşey İşaretleme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
TRAFİK GÜVENLİĞİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan aktif ve pasif koruma tertibatlarının
(Çelik, beton ve halat otokorkuluklar, ses ve ışık perdeleri, çarpma yastıkları, ayırıcılar, butonlar,
kenar dikmeleri, vb. trafik güvenliği malzemeleri) standartlara ve tekniğine uygun şekilde
yürütülmesi, Bölge Müdürlükleri arasında koordinasyonun sağlanması, gerekli genelge, açıklayıcı
bilgi, plan, yönerge vb. yazılı dokümanların hazırlanması ve ilgili birimlere iletilmesi işlemlerini
yapmak.
2-Trafik güvenliği aktif ve pasif koruma tertibatları konusunda gereksinim duyulan tüm
malzemelerin cins, kalite ve miktarlarını saptamak, alımı yapılan malzemelerin zamanında Bölge
Müdürlüklerine sevk edilmesini sağlamak, bu malzemelerin tekniğine uygun depolanması ve
kullanımı konusunda uyulması gereken hususları belirlemek ve yerinde izlemek.
3-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanını, analizleri, birim fiyatları ve
birim fiyat tariflerini hazırlamak. İhalelerin yapılması için gerekli belgelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
4-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
5-İlgili birimlerce hazırlanan veya hazırlattırılan her cins otokorkuluk projelerinin
tekniğine uygun olarak uygulanması işlemlerini yürütmek.
6-Aktif ve pasif koruma tertibatları ile diğer ilgili konularda eğitime yönelik çalışmaları
Trafik Güvenliği Eğitimi ve Proje Şubesi Müdürlüğünün koordinatörlüğünde hazırlamak.
7-Her yılın sonunda, o yıl içinde Bölge Müdürlüklerince yapılan iş ve hizmetleri
değerlendirmek, varsa eksiklik veya aksaklıkların giderilmesi için görüş ve öneriler hazırlamak.
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8-Trafik güvenliği hizmetlerinin bir programa bağlı olarak sürdürülmesini sağlamak
üzere her sezon başından itibaren sezon sonuna kadar yapılacak hizmetlerin programını yapmak
için Bölge Müdürlüklerinden programlar istemek ve bu programları birleştirerek Şube Müdürüne
sunmak.
9-Müdürlüğün sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini
hazırlamak.
TRAFİK GÜVENLİĞİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Trafik Güvenliği Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
PROGRAM VE BÜTÇE ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Kısa, orta ve uzun vadeli planlar uyarınca merkez ve taşra teşkilatından yapılacak
teklifleri göz önünde bulundurarak Şube Müdürlüğünün yatırım programı ve bütçe tasarısını
hazırlamak.
2-Yatırım programının Resmi Gazetede yayınlanmasını müteakip global proje
detaylarının belirlenmesinden sonra bu doğrultuda yıllık çalışma programını hazırlamak.
3-Ulaştırma ana planına paralel olarak, tahsis edilmiş olan kaynakların saptanan amaç,
ilke ve politikalar doğrultusunda global dağılımın belirlenmesini ve ödeneklerin proje düzeyinde
öncelik ve zamanlamalarının yapılmasını sağlamak.
4-İllere göre yatırım programını hazırlamak.
5-Kesinlik kazanan yatırım projeleri ve kararların detay ekonomik ve finansal fizibilite
etütlerinin hazırlanabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.
6-Yıllık program uygulamasını izlemek, gerekli program değişiklik önerilerini
değerlendirmek ve gerçekleşmesini sağlamak.
7-Program ve bütçe ile ilgili konulara ait cevapları hazırlamak.
8-Ödeneklerin yasallaşmasından sonra gerekli ödeneklerin ilgili birimlere gönderilmesini
sağlamak.
9-Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan işlerle ilgili dış kredi ve ödenek
harcamalarının takibini ve kontrolünü yapmak.
10-Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan işlerle ilgili yıllık hedef ve gerçekleşmelerin
hazırlanmasını ve takibini yapmak.
11-Bütçe uygulamasını izlemek, gerekli bütçe revizyonunu yaparak eksik veya fazla
ödeneklerin dengelenmesini sağlamak.
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12-Yıllık programların izlenmesine ilişkin çeşitli merciler tarafından istenilen raporları
hazırlamak.
PROGRAM VE BÜTÇE ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Müdürlüğün yıllık yatırım programı ile bütçe tasarısı
teklifini hazırlamak ve Şube Müdürüne sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra, Müdürlüğün
yıllık çalışma programını hazırlamak ve Şube Müdürüne sunmak.
Program ve Bütçe Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Trafik Güvenliği Başmühendisliklerinde
görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
12-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
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BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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ULAŞIM ETÜTLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Trafik akım sayımları, dingil ağırlığı etütleri, başlangıç-son etütleri ve hız seyahat
süresi etütlerini gerçekleştirmek ve sonuçlarını analiz ederek yayımlamak.
2-Ulaşım etütleri sonucunda elde edilen değerlerin gelecekte alacağı boyutları belirlemek
üzere trafik tahmini yapmak ve karar üretmek.
3-Devlet ve il yollarında yaya ve taşıt sayımları ile yolun ve arazinin özellikleri, diğer
tedbirlerin varlığı, görüş mesafeleri gibi bilgileri kapsayan etüt ve incelemeleri yapmak ve
değerlendirmek.
4-Kaza etütlerini yapmak, trafik kazaları, trafik ve kaza ilişkilerini incelemek,
değerlendirmek ve bu hususta gerekli araştırmaları yaparak raporlar üretmek.
5-Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması işlemlerini yürütmek, Karayolları
Trafik Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen görevleri yerine
getirmek.
6-Karayolu ulaşımı ile ilgili istatistiki bilgilerin üretilmesini ve değerlendirilmesini, trafik
bilgilerini içeren haritaların hazırlanmasını ve yayımlanmasını sağlamak.
7-Ulaşım etütlerinde kullanılacak bütün cihazların temin edilmesini, cihazları kullanacak
ilgili personele gerekli eğitimin verilmesini, bütün cihazların işletilmesini, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
8-Kavşaklarda ve yaya geçitlerinde gerekli ulaşım etütlerini gerçekleştirmek ve sonuçları
değerlendirerek ilgili birimlere sunmak.
9-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanlarını, analizleri, birim fiyatları
ve birim fiyat tariflerini hazırlamak. İhalelerin yapılması için gerekli belgeleri ilgili birime
göndermek.
10-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
11-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını
sağlamak.
12-Görevlerin merkez ve taşra teşkilatı arasında iş birliği içinde yerine getirilmesini
sağlamak. Bölge Müdürlüklerince yapılan işleri, işlemleri kontrol etmek, uygulamada birlikteliğin
sağlanması için çalışmalar yapmak.
13-Trafik güvenliği ve ulaşım etütleri konularındaki eğitim programları çalışmalarına
katılımın sağlanması, görüş ve önerilerde bulunulması, bu programlar çerçevesinde görev alanına
giren konular ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi işlemlerini yapmak.
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ULAŞIM ETÜTLERİ ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Ulaşım Etütleri Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
MÜHENDİS/ŞUBE MÜDÜRÜNE YARDIMCI PERSONEL
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
ULAŞIM ETÜTLERİ VE ANALİZLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Karayolu plan ve proje çalışmaları, ulaşım planlaması, trafik denetimi vb. karayolu
ulaşımı ve trafik güvenliği kapsamında yapılacak işler için gerekli ulaşım etütlerini yapmak, plan
ve projeler için veri hazırlamak, ilgili birimlere, kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde
bulunulmasını sağlamak.
2-Karayolu ulaşımı ile ilgili politika geliştirilmesine ve planlama, projelendirme, trafik
güvenliği, yapım, bakım ve işletme faaliyetlerinin rasyonel ve bilimsel bir şekilde yürütülmesine
katkıda bulunmak.
3-Karayolu ağındaki trafik hacmi, Yıllık Ortalama Günlük Trafik (YOGT), Mevsimlik
Ortalama Günlük Trafik (MOGT), Aylık Ortalama Günlük Trafik (AOGT) ve benzerlerinin
belirlenmesi için çağdaş yöntem ve cihazlar kullanarak trafik akım sayımlarını planlamak,
programlamak, gerçekleştirmek, değerlendirmek ve sonuçlarını yayınlamak.
4-Karayolu üstyapı projelendirilmesi ve diğer teknik çalışmalarda kullanılmak üzere yol
üzerinden geçen dingil sayısı ve bunun ağırlık olarak dağılımının belirlenmesi için dingil ağırlığı
etütlerini planlamak, gerçekleştirmek, değerlendirmek ve yayımlamak.
5-Yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve
yayınlanması amacıyla her türlü etütleri planlamak, yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak.
6-Karayolu ulaşım koridorları, çevre yolları, alternatif güzergâhlar ve benzerlerine ait
trafik değerlerinin belirlenmesi için gerekli olan başlangıç-son etütlerini planlamak, programlamak
ve gerçekleştirmek.
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7-Hız ve seyahat süresi etütlerini planlamak, gerçekleştirmek ve değerlendirmek.
8-Mevcut ulaşım-arazi kullanımı ilişkilerinin ve gelişiminin belirlenmesi amacıyla,
karayolu ağı etki alanları içerisinde gerekli etütleri planlamak ve gerçekleştirmek.
9-Yolların kapasitelerine, proje saatlik hacmine ve trafik akımının temel özelliklerine ait
parametreleri belirlemek ve değerlendirmek.
10-Devlet ve il yollarında yaya ve taşıt sayımları ile yolun ve arazi özelliklerinin, diğer
tedbirlerin varlığının, görüş mesafeleri gibi bilgileri kapsayan etütlerin yapılmasını, yaptırılmasını
sağlamak.
11-Karayolu ulaşımı ile ilgili istatistiki bilgilerin üretilmesi ve değerlendirilmesi, trafik
bilgilerini içeren haritaların hazırlanması ve yayımlanması işlemlerini yapmak.
12-Ulaşım etütleri ile ilgili her türlü verilere ait kalite kontrollerini yapmak ve arşivlemek.
13-Kavşaklardaki gerekli ulaşım etütlerini gerçekleştirmek.
14-Görevlerin merkez ve taşra teşkilatı arasında iş birliği içinde yerine getirilmesini
sağlamak. Bölge Müdürlüklerince yapılan işleri, işlemleri kontrol etmek, uygulamada birlikteliğin
sağlanması için çalışmalar yapmak.
15-Trafik güvenliği ve ulaşım etütleri konularındaki eğitim programları çalışmalarına
katılımı sağlamak, görüş ve önerilerde bulunmak, bu programlar çerçevesinde görev alanına giren
konulardaki gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak.
ULAŞIM ETÜTLERİ VE ANALİZLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Ulaşım Etütleri ve Analizleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
TRAFİK TAHMİN VE MODELLEME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlüğün yatırım politikasının belirlenmesi ile planlama ve projelendirme
çalışmalarına esas teşkil etmesi için, ülke sosyo-ekonomik yapısı, ulaşım altyapısı, ulaşım ağları
ve planlarını dikkate alarak ulaşım etütleri sonucunda elde edilen değerlerin gelecekte alacağı
boyutları belirlemek üzere tahminler yapmak ve karar vermek.
2-Çevre yolu proje kıstaslarının ve alternatif ulaşım akslarının belirlenebilmesi için
başlangıç-son etütlerinin gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi, oluşabilecek trafiğin tespiti,
fizibilite ve projelendirme çalışmalarında kullanılmak üzere trafik tahminlerinin yapılması ve
sonuç raporlarının hazırlanması gibi işlemleri yapmak.
3-Kavşaklarda gerekli ulaşım etüt sonuçlarını değerlendirerek ilgili birimlere sunulmasını
sağlamak.
4-Trafik tahminlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için trafik modelleme yöntemleri ile
ilgili araştırmalar yapmak.
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5-Görev alanına giren konular itibariyle ve/veya müşterek çalışmanın gerekli olduğu
hallerde yurt içi ve yurt dışındaki uygulama, eğitim, etüt, planlama amaçlı etkinliklere katılımın
sağlanmasını ve gerektiğinde bu etkinliklerin koordine edilmesini sağlamak.
TRAFİK TAHMİN VE MODELLEME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Trafik Tahmin ve Modelleme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
ULAŞIM ETÜTLERİ ELEKTRONİK SİSTEMLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Trafik sayım, sınıflandırma, ağırlık ve hız ölçüm vb. elektronik cihazlarının teknoloji
ve maliyetlerine ilişkin yurt içi ve yurt dışı piyasa araştırmasını yapmak, gerekli görülmesi
durumunda deneme istasyonlarının kurulumunu sağlamak, uygun cihazların alımının
gerçekleştirilmesi, montajının yapılması veya yaptırılması işlerini yürütmek.
2-Ulaşım etütlerinde kullanılacak bütün cihazların temin edilmesini, cihazları kullanacak
ilgili personele gerekli eğitimin verilmesini, bütün cihazların işletilmesini, bakım ve onarımlarının
yapılmasını sağlamak.
3-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanını, analizleri, birim fiyatları ve
birim fiyat tariflerini hazırlamak. İhalelerin yapılması için gerekli belgelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
4-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
5-Ulaşım etütleri ile ilgili verilerin toplanması, arşivlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili
her türlü yazılımları hazırlamak, hazırlatmak ve kullanıcılara sunulmasını sağlamak.
6-Cihazlardan elde edilen trafik verilerine ait kalite kontrollerinin yapılmasını sağlamak.
7-Görev alanına giren konular itibariyle ve/veya müşterek çalışmanın gerekli olduğu
hallerde yurt içi ve yurt dışındaki uygulama, eğitim, etüt, planlama amaçlı etkinliklere katılımın
sağlanmasını ve gerektiğinde bu etkinliklerin koordine edilmesini sağlamak.
8-Müdürlüğün sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini
hazırlamak.
ULAŞIM ETÜTLERİ ELEKTRONİK SİSTEMLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Ulaşım Etütleri Elektronik Sistemler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır
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ULAŞIM ARAŞTIRMALARI ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlüğün yatırım politikasının belirlenmesine, çalışmaların rasyonel ve
bilimsel bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak üzere her türlü ulaşım araştırmalarını
yapmak.
2-Devlet ve il yollarında yayaların karşıdan karşıya geçişleri, yaya ve taşıt sayımları ile
yolun ve arazinin özellikleri, diğer tedbirlerin varlığı, görüş mesafeleri gibi bilgileri kapsayan etüt
ve incelemeleri yapmak, yaptırmak ve değerlendirmek.
3-Karayolu ulaşımının gelecekte alacağı boyutları göz önünde bulundurarak, çağdaş
yaklaşımlar doğrultusunda, yük ve yolcu taşımacılığı, trafik eğilimleri ve benzeri konularda
bilimsel ağırlıklı çalışmaları planlamak, gerçekleştirmek, değerlendirmek ve yayımlamak.
4-Kaza etütlerini yapmak, trafik kazaları, trafik ve kaza ilişkilerini incelemek,
değerlendirmek, bu hususta gerekli araştırmaları yaparak raporlar hazırlamak.
5-Sürekli trafik sayım ve sınıflandırma istasyonlarından elde edilen trafik verilerini
kullanarak günlük, aylık ve mevsimsel değişimleri analiz etmek, gerekli katsayıları belirlemek.
6-Taşıtların sınıflandırılmasına ilişkin gerekli verileri toplamak, analizleri ve etütleri
gerçekleştirerek rapor halinde sunmak.
7-Müdürlüğün faaliyetlerine ilişkin performans göstergelerinin belirlenmesi, izlenmesi ve
yıl sonu raporlarının hazırlanması işlemlerini yapmak.
8-Görev alanına giren konular itibariyle diğer ülkelerdeki uygulama modellerini izlemek
ve değerlendirmek.
ULAŞIM ARAŞTIRMALARI ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Ulaşım Araştırmaları Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
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5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Trafik Güvenliği Başmühendisliklerinde
görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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TRAFİK YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Devlet ve il yollarında trafik güvenliğinin ve konfor faktörünün artırılmasına yönelik
elektronik sistem ve ışıklı işaret uygulamalarını ilgili standartlar ve iletişim protokollerine uygun
olarak belirlemek, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
2-Trafik ve araç tekniği konularında ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görüş
bildirilmesini sağlamak.
3-Bölünemeyecek özel yüklerin karayolu ile taşınması için ilgili mevzuata göre yük
taşıma belgesi vermek.
4-Trafik yönetiminin güvenli, etkin ve hızlı yapılabilmesi için trafik yönetim, sürücü
bilgilendirme gibi akıllı ulaşım sistemlerinin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak, bunları
denetlemek.
5-Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması işlemlerini yürütmek, Karayolları
Trafik Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen görevleri yerine
getirmek.
6-Akıllı yol uygulamasına dair çalışmalar yapmak.
7-Trafik Yönetim Sistemi, Sürücü Bilgilendirme Sistemi gibi Akıllı Ulaşım Sistemleri
uygulamalarını Devlet ve il yolu ağında gerçekleştirmek.
8-Devlet ve il yolu ağında trafik yönetimine ve sürücü bilgilendirmeye dair modeller
geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
9-Trafik güvenliğinin ve konfor faktörünün artmasına katkı sağlayacak; kameralar, olay
algılama sistemleri, haberleşme sistemleri, araç içi üniteler, meteorolojik algılayıcılar, değişken
mesaj işaretleri, değişken trafik işaretleri, fiber optik kablo ve uç birimleri, uydu bazlı cihazlar, yol
kenar antenleri, kontrol odası izleme panoları, sinyalizasyon sistemleri, enerji sistemleri ve ilgili
diğer cihaz ve sistemlerin gelişimini ve uygulamalarını izlemek, uygun olanları seçmek, tesis
etmek, bakım, onarım, işletme ve yenilemelerinin yapılmasını sağlamak.
10-Devlet ve il yolu ağına dair, trafik güvenliğinin ve konfor faktörünün artırılmasını
hedefleyen çalışma alanları kapsamında, düzenlemeler içeren Akıllı Ulaşım Sistemleri
Mimarisinin hazırlanmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.
11-Birbiri ile uyumlu, birlikte işletilebilir sistemler konusunda çalışmalar yapmak.
12-Şube Müdürlüğü faaliyetleri bünyesinde kurulacak sistemlere dair envanteri tutmak.
13-Elektronik teknolojisindeki hızlı gelişmeleri de dikkate alarak personelin eğitilmesini
sağlamak.
14-Ulusal ve uluslararası kuruluşların trafik yönetimi, sürücü bilgilendirme, akıllı yol gibi
uygulamalarına dair standart, iletişim protokolü, anlaşma ve ilgili diğer mevzuatı izlemek,
bunların öngördüğü uygun adaptasyonları gerçekleştirmek.
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15-Avrupa Birliğinin trafik güvenliği ve konfor faktörünün artırılmasına hitap eden Akıllı
Ulaşım Sistemleri uygulamalarına ilişkin mevzuatının uyumlaştırılması ve uygulamalarının
gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak.
16-Trafik yönetimi, sürücü bilgilendirme ve akıllı yol için gerekli olan enerji ve
haberleşme altyapısını oluşturmak.
17-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanlarını, analizleri, birim fiyatları
ve birim fiyat tariflerini hazırlamak. İhalelerin yapılması için gerekli belgeleri ilgili birime
göndermek.
18-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
19-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını
sağlamak.
20-Şube Müdürlüğü faaliyetleri bünyesindeki; araştırma ve geliştirme, proje, yapım, bakım
ve onarım, işletme, yenileme, güncelleme, kapasite artırma, malzeme temini, sistem kurulumu,
rapor hazırlatma, mevzuat oluşturma, inceleme yaptırma, sistem mimarisi oluşturma, eğitim ve
ilgili diğer konuların gerektiğinde ihale veya protokol yolu ile teminlerini ve işlerin yaptırılmasını
sağlamak.
21-İşlerin yürütülmesi ve aksaklıkların giderilmesi için değerlendirmeler yapmak,
gerekiyorsa bu amaçla ilgili diğer birimler, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılmasını sağlamak.
22-Trafiğe çıkacak taşıtların tasarımı ve kullanılması ile ilgili çalışmalara, ilgili birimlerle
iş birliği içinde kuruluşumuz adına katılımı sağlamak, görüş ve önerilerde bulunmak.
23-Trafiğe çıkacak taşıtlarla ilgili plan ve projeleri, ilgili diğer birimlerin görüşlerini de
almak suretiyle, araç-yol ilişkileri (Yol ve trafik güvenliği) yönünden incelemek, ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarına görüş bildirilmesini sağlamak.
24-Ulaşım planlamasına, karayolu proje çalışmalarına, trafik denetleme çalışmalarına,
hukuki ve idari inceleme ve soruşturmalarına esas olmak üzere; ağırlık ve/veya boyutları yasal
sınırların üzerinde olan araç ve yüklerin taşınması ile ilgili gerekli kayıtların tutulması, istatistik
çalışmalarının yapılması, ilgili birimlere, mercilere, kurum ve kuruluşlara bildirilmesi işlemlerini
yapmak.
25-Trafik kazalarından dolayı kuruluşumuza iletilen tazminat taleplerini yol sorunları
yönünden incelemek, değerlendirmek, savunmaya yönelik gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak
ve sonuçlarını izlemek.
26-Karayolu ve üzerinde yer alan her türlü yapı, tesis, tesisat, işaret, araç, gereç ve
cihazlara verilen zararların tahsili için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını
izlemek.
27-Trafik güvenliği konularındaki eğitim programları çalışmalarına katılımı sağlamak,
görüş ve önerilerde bulunmak, bu programlar çerçevesinde görev alanına giren konulardaki
gerekli eğitimlerin verilmesi için ilgili birim ile koordineli çalışmak.
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28-Trafik Güvenliği Eğitimi ve Proje Şubesi Müdürlüğünce yaptırılacak olan trafik
işaretleme ve otokorkuluk projeleri hakkında ihtiyaç duyulduğunda görüş bildirmek.
29-Genel Müdürlük karayolu ağında yapılacak koşu ve yarışlar hakkında Genel Müdürlük
onayını veya görüşünü alarak ilgililere ulaştırılmasını sağlamak.
TRAFİK YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Trafik Yönetim Sistemleri Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
AKILLI YOL SİSTEMLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Akıllı yola dair teorik bilgi edinmek.
2-Akıllı yol teknolojilerini araştırmak ve incelemek, bunlara dair sistem ve cihazların
teknik şartnamelerini hazırlamak.
3-Akılı yol sistemlerine dair ulusal ve uluslararası standart ve iletişim protokollerini
izlemek, uygun olanların seçilmesini ve Avrupa Birliği mevzuatı kapsamında çalışmalar
yapılmasını sağlamak.
4-Devlet ve il yolu ağında akıllı yol uygulaması ihtiyaçlarını ve prensiplerini belirlemek.
5-Akıllı araç teknolojisine dair gelişmeleri akıllı yol ile ilişkilendirerek izlemek.
6-Devlet ve il yolu ağında akıllı yolun ihtiyaç duyduğu; uydu bazlı sistemler, araç içi
üniteler, araç-yol altyapısı haberleşme sistemleri, fiber optik kablo ve gerekli diğer haberleşme
sistem ve cihazlarının temin edilmesini, bakım, onarım, yenileme ve işletmelerinin yapılmasını
sağlamak.
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7-Acil çağrı sistemi, kontrol odası sistemleri ve işbirlikli sistem uygulamalarına dair
çalışmalar yapılmasını sağlamak.
8-Sistem tasarım ve kurulumlarında sistemler arası uyuma önem vermek.
9-Sistem geliştirme ve kurulumunda Trafik Yönetim Sistemleri Şefliği, Trafik Yönetim
Sistemi Merkezi Şefliği ve Elektrik Sistemleri Şefliği ile iş birliği halinde çalışmak.
10-Akıllı Ulaşım Sistemleri mimarisinin oluşturulmasına katkı sağlamak.
11-Akıllı yola dair kurum görüşü olacak dokümanları hazırlamak.
12-Akıllı Yol Sistemleri envanterinin tutulmasında Envanter ve Dokümantasyon Şefliğine
destek sağlamak.
13-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanını, analizleri, birim fiyatları ve
birim fiyat tariflerini hazırlamak. İhalelerin yapılması için gerekli belgelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
14-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
15-Müdürlüğün sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini
hazırlamak.
16-Akıllı yola dair gerekli mevzuatın geliştirilmesine çalışmak.
AKILLI YOL SİSTEMLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Akıllı Yol Sistemleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
TRAFİK YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Trafik Yönetim Sistemlerine ve Sürücü Bilgilendirme Sistemlerine dair teorik bilgi
edinmek.
2-Devlet ve il yolu ağının ihtiyaç duyduğu trafik yönetim sistemi modelinin geliştirilmesi
ve tesis edilmesi işlemlerini yapmak.
3-Trafik Yönetim Sistemleri ve Sürücü Bilgilendirme Sistemleri bünyesindeki cihaz ve
sistemlere dair çalışmalar yapmak, bu kapsamda; olay algılama sistemleri, kameralar, çok şeritli
araç algılayıcılar, hava ve yol yüzey durumu algılama istasyonları, sinyalizasyon sistemleri,
değişken mesaj işaretleri, değişken trafik işaretleri, internet, mobil haberleşme sistemleri vb. gibi
trafik yönetimi ve sürücü bilgilendirmede kullanılan cihaz ve sistemleri izlemek ve bunlara dair
uygun seçimlerin yapılmasını sağlamak.
4-Sistem tasarım ve kurulumlarında sistemler arası uyuma önem vermek.
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5-Trafik Yönetim Sistemleri ve Sürücü Bilgilendirme Sistemleri kapsamındaki cihaz ve
sistemlere dair teknik şartnameleri hazırlamak.
6-Trafik Yönetim Sistemleri ve Sürücü Bilgilendirme Sistemleri kapsamındaki tesislerin
yapılmasını, sistem ve cihazların kurulumlarının, bakım, onarım, yenileme ve işletmelerinin
yapılmasını sağlamak.
7-Trafik Yönetim Sistemleri ve Sürücü Bilgilendirme Sistemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası standartları izlemek, uygun olanların seçilmesini sağlamak.
8-Akıllı Ulaşım Sistemleri mimarisinin oluşturulmasına katkı sağlamak.
9-Trafik Yönetim Sistemleri ve Sürücü Bilgilendirme Sistemlerine dair kurum görüşü
olacak dokümanları hazırlamak.
10-Sistem geliştirme ve kurulumunda Akıllı Yol Sistemleri Şefliği, Trafik Yönetim Sistemi
Merkezi Şefliği ve Elektrik Sistemleri Şefliği ile iş birliği halinde çalışmak.
11-Trafik Yönetim Sistemleri ve Sürücü Bilgilendirme Sistemleri envanterinin tutulmasında
Envanter ve Dokümantasyon Şefliğine destek sağlamak.
12-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanını, analizleri, birim fiyatları,
birim fiyat tariflerini hazırlamak. İhalelerin yapılması için gerekli belgelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
13-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
14-Trafik yönetimi ve sürücü bilgilendirmeye dair gerekli mevzuatın geliştirilmesini
sağlamak.
TRAFİK YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Trafik Yönetim Sistemleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ MERKEZİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Devlet ve il yolu ağının ihtiyaç duyduğu trafik yönetim sistemi modelinin
geliştirilmesine katkı sağlamak.
2-Ana Trafik Yönetim Sistemi Merkezinin geliştirilmesi, kurulumu ve işleyişine dair görüş
bildirmek, kurulduğunda bu merkezin bakım, onarım, yenileme ve işletmesini sağlamak.
3-Sistem tasarım ve kurulumlarında sistemler arası uyuma önem vermek.
4-Bölge Müdürlüklerinde tesis edilecek Trafik Yönetim Sistemi Merkezleri ile iş birliği
halinde çalışmak.
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5-Trafik Yönetim Sistemi Merkezi konusundaki gelişmeleri ulusal ve uluslararası
standartları da dikkate alarak izlemek, bunlara dair görüşlerini sunmak, cihaz seçimi ve kurulumlarına katkı sağlamak.
6-Trafik Yönetim Sistemi Merkezindeki cihaz ve sistemlere dair teknik şartnamelerin
hazırlanmasına katkı sağlamak.
7-Akıllı Ulaşım Sistemleri mimarisinin oluşturulmasına katkı sağlamak.
8-Trafik Yönetim Sistemi Merkezine dair kurum görüşü olacak dokümanları hazırlamak.
9-Sistem geliştirme ve kurulumunda Akıllı Yol Sistemleri Şefliği, Trafik Yönetim
Sistemleri Şefliği ve Elektrik Sistemleri Şefliği ile iş birliği halinde çalışmak.
10-Trafik Yönetim Sistemi Merkezinin envanterinin tutulmasında Envanter
Dokümantasyon Şefliğine destek sağlamak.
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11-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanını, analizleri, birim fiyatları ve
birim fiyat tariflerini hazırlamak. İhalelerin yapılması için gerekli belgelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
12-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
13-Trafik yönetimine dair gerekli mevzuatın geliştirilmesine katkı sağlamak.
TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ MERKEZİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Trafik Yönetim Sistemi Merkezi Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ELEKTRİK SİSTEMLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-İç tesisat, orta ve yüksek gerilim trafo merkezleri, yer altı ve havai enerji nakil hatları,
dizel elektrojen grupları ve tesisatı, topraklamalar, kesintisiz güç kaynakları konularında çalışmak.
2-İşlerin teknik esaslar, proje, şartname, sözleşme ve iş programına uygun olarak
yapılmasını izlemek.
3-Devlet ve il yolu ağında Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ihtiyacı olan enerji altyapısına dair
gereksinimleri belirlemek ve temini yönünde çalışmalar yapmak.
4-Çalışmalarında Akıllı Yol Sistemleri Şefliği, Trafik Yönetim Sistemleri Şefliği ve
Trafik Yönetim Sistemi Merkezi Şefliğinin ihtiyaçlarını dikkate almak.
5-Yenilikçi enerji kaynaklarının Akıllı Ulaşım Sistemlerinde kullanılması yönünde
çalışmalar yapmak.
6-Elektrik sistemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası standartları izlemek, uygun olanların
seçilmesini sağlamak.
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7-Elektrik sistemleri envanterinin tutulmasında Envanter ve Dokümantasyon Şefliğine
destek sağlamak.
8-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanını, analizleri, birim fiyatları ve
birim fiyat tariflerini hazırlamak. İhalelerin yapılması için gerekli belgelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
9-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
ELEKTRİK SİSTEMLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Elektrik Sistemleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ULAŞIM GÜVENLİĞİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Trafiğe çıkacak taşıtların tasarımı ve kullanılması ile ilgili çalışmalara, ilgili birimlerle
iş birliği içinde kuruluşumuz adına katılımı sağlamak, görüş ve önerilerde bulunmak.
2-Trafiğe çıkacak taşıtlarla ilgili plan ve projeleri, ilgili diğer birimlerin görüşlerini de
almak suretiyle, araç-yol ilişkileri (Yol ve trafik güvenliği) yönünden incelemek, ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarına görüş bildirilmesini sağlamak.
3-Ağırlık ve/veya boyutları yasal sınırların üzerinde olan araç ve yüklerin karayolundan
nakli ile ilgili teknik esasları belirlemek.
4-Ağırlık ve/veya boyutları yasal sınırların üzerinde olan araç ve yüklerin taşınması için
gelen talepleri incelemek, ilgili birimlerin görüşlerini de alarak, uygun olanlar için izin verilmesini
sağlamak.
5-Ulaşım planlamasına, karayolu proje çalışmalarına, trafik denetleme çalışmalarına,
hukuki ve idari inceleme ve soruşturmalarına esas olmak üzere; ağırlık ve/veya boyutları yasal
sınırların üzerinde olan araç ve yüklerin taşınması ile ilgili gerekli kayıtların tutulması, istatistik
çalışmalarının yapılması, ilgili birimlere, mercilere, kurum ve kuruluşlara bildirilmesi işlemlerini
yapmak.
6-Trafik kazalarından dolayı kuruluşumuza iletilen tazminat taleplerini yol sorunları
yönünden incelemek, değerlendirmek, savunmaya yönelik gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak
ve sonuçlarını izlemek.
7-Karayolu ve üzerinde yer alan her türlü yapı, tesis, tesisat, işaret, araç, gereç ve
cihazlara verilen zararların tahsili için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını
izlemek.
8-Trafik güvenliği konularındaki eğitim programları çalışmalarına katılımın sağlanması,
görüş ve önerilerde bulunulması, bu programlar çerçevesinde görev alanına giren konulardaki
gerekli eğitimlerin verilmesi için ilgili birim ile koordineli çalışmak.
9-Genel Müdürlük karayolu ağında yapılacak koşu ve yarışlar hakkındaki Genel
Müdürlük onayını veya görüşünü alarak ilgililere ulaştırılmasını sağlamak.
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ULAŞIM GÜVENLİĞİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Ulaşım Güvenliği Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ENVANTER VE DOKÜMANTASYON ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Akıllı Ulaşım Sistemleri mimarisi oluşturulması amacıyla yapılacak çalışmalarda
bulunmak.
2-Şube Müdürlüğünün faaliyet konuları kapsamında tesis edilecek her türlü sisteme ait
envanterin tutulmasını sağlamak.
3-Şube Müdürlüğünün çalışmaları kapsamındaki sistemlere ilişkin yıllık faaliyet raporunu
hazırlamak.
4-Yol kullanıcılarının bilgilendirilmesinde ve personelin eğitiminde kullanılmak üzere tesis
edilecek sistemlere dair; tanıtım kılavuzu, kullanım kılavuzu, harita, görsel ve işitsel materyaller,
broşür, kitapçık vb. gibi materyallerin hazırlanmasını ve dağıtımlarının yapılmasını sağlamak.
5-Şube Müdürlüğünün faaliyet alanlarına dair konularda yayınlanmış olan ve temininde
fayda görülen yerli ve yabancı kitap, dergi ve ilgili eğitim materyallerini, diğer şefliklerin de
görüşünü alarak, belirlemek ve temini yönünde çalışmalar yapmak.
6-Eğitim için gerekli cihaz, alet, gereç, görsel ve işitsel materyaller ile dokümanların
kullanıma hazır bulundurulmasını sağlamak.
7-Personelin eğitimine dair programı hazırlamak, eğitim faaliyetlerine katılımda bulunacak
personelin, şefliklerin ve Bölge Müdürlüklerinin görüşleri doğrultusunda seçilmesini sağlamak.
8-Eğitime dair hususlarda Eğitim Şubesi Müdürlüğü ile iş birliği yapılmasını sağlamak.
9-Personelin eğitilmesine katkıda bulunacak bilgilerin toplanmasını, derlenmesini,
arşivlenmesini ve ilgili personele ulaştırılmasını sağlamak.
10-Şeflik faaliyet alanları kapsamında ihtiyaç duyulacak mevzuatı geliştirmek için çalışmak.
ENVANTER VE DOKÜMANTASYON ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Envanter ve Dokümantasyon Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Trafik Güvenliği Başmühendisliklerinde
görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Proje ve Danışmanlık Şubesi, Yapım ve Köprüler Şubesi ile Bakım ve İşletme Şubesi
Müdürlüklerinden oluşmaktadır.
Görevleri
1-İlgili mevzuat çerçevesinde kamu özel iş birliği ile yapılan ve yapılması öngörülen
projeler/işlerle ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek.
2-Birim görev alanında bulunan işletmeye açık yolların ve sanat yapılarının envanter
bilgilerini toplamak, bakım ve onarım kayıtlarını tutmak.
3-İşletme hakkı devir işlemleri sonuçlanana kadar işletmeye açık otoyolların bakım ve
işletmelerini yapmak veya yaptırmak
4-Kamu finansmanından karşılanarak yapılan yollar da dahil, geçişi ücretli olan yolların
ücretlendirme, para toplama ve buna bağlı iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, elektrik ve
elektronik ücret toplama sistemleri ile aydınlatma sistemlerinin sürekli bakımlarını yaptırmak,
işletilmesini sağlamak, kontrol etmek.
5-Geçişi ücretli olan otoyol, köprü ve tünellerin, işletme merkezlerinin bakım ve
işletmesini sağlamak.
6-Birim görev alanında bulunan yollar üzerinde trafik güvenliğini sağlamak üzere, yatay ve
düşey işaretlemelerle ilgili standartları ilgili hizmet birimleri ile iş birliği yaparak şartlara göre
geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
7-İşletme hakkı devredilen veya Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan yollarda işletme süresi
dolanların geri/devir alınması ve bunların işletme haklarının ilgili mevzuata göre yeniden devri
işlemlerini yürütmek.
8-İşletme hakkı devredilmeyen veya Yap-İşlet-Devret modeli kapsamı dışında yapılan
erişme kontrollu olan yolların üzerinde bulunan bakım, işletme ve ücret toplama tesisleri ile
yolculukla ilgili park alanları, servis alanları gibi hizmet tesislerinin işletmesini yapmak,
yaptırmak, denetlemek.
9-Geçişi ücretli otoyollarda karayolu sınır çizgisi içindeki alanlara kurulmuş veya
kurulacak reklam panolarına trafik güvenliğini gözeterek izin vermek ve bu izinlere ilişkin her
türlü iş ve işlemleri takip etmek ve denetlemek.
10-Trafik altında yapımı süren yollarda, çalışma zaman dilimlerini mevsim ve trafik
şartlarına göre düzenlemek, trafik emniyetini belirlenen standartlara göre sağlayacak şekilde trafik
işaretlemelerini yapmak veya yaptırmak.
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANI
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
İşletmeler Dairesi Başkanının diğer görevleri bu kitapta yer alan “Daire Başkanlarının
Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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PROJE VE DANIŞMANLIK ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
İlgili mevzuat çerçevesinde kamu özel işbirliği ile yapılan ve yapılması öngörülen
projelerle ilgili Şube Müdürlüğü’nün görev alanındaki tüm iş ve işlemleri yürütmek.
Yap-İşlet-Devret ve kamu özel iş birliği ile yapılması öngörülen projelerde etüt proje
mühendislik hizmetleri işlemlerinin kontrolü ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun yayımından önce Otoyolları Dairesi Başkanlığınca
ihaleleri gerçekleştirilip finansmanı bütçeden temin edilmek suretiyle hali hazırda devam
etmekte olan otoyollar ve bağlantı yollarının etüt, proje mühendislik hizmetlerinde;
1-Yıllık çalışma programında yer alan projelerin öncelik sıralarını tespit etmek.
2-Gelecek yılları da kapsayan projelerde sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için
Genel Müdürlükten onay almak.
3-Öncelik sırası belirlenmiş projelerde, proje ve mühendislik hizmetlerinin yaptırılması
amacıyla ihale dokümanlarını hazırlamak ve ihalelerin yapılması için ilgili Şube Müdürlüğüne
göndermek, ön yeterlik ve ihale komisyonlarında görev alacak asil ve yedek komisyon üyelerini
belirlemek.
4-Proje standartlarını belirlemek, değişen koşullara göre yenilenmesini ve teknik
şartnamelere işlenmesini sağlamak.
5-Çalışma programında yer alan projelerin güzergâh etütlerini yapmak-yaptırmak, proje
hizmetleri ile ilgili verileri hazırlamak-hazırlatmak, büroda ve arazide etütler yaparak, yolun en
iyi ve ekonomik şekilde geçeceği güzergâh koridorunu kesin olarak belirlemek.
6-Projelerin şartnamelere, iş programına ve teknik esaslara uygun olarak yapılıpyapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
7-Proje hizmetlerini üstlenmiş bulunan firmalarca hazırlanan projelerin arazi ve büro
kontrollerini yapmak ve onaylanmasını sağlamak.
8-Proje hizmetlerinin tüm aşamalarında yol güzergâhı ve projeleri hakkında görüş ve
düşünce birliğini sağlamak üzere yasaların görevli ve yetkili kıldığı kuruluşlarla ilişki
kurulmasını sağlamak.
9-Güzergâhların belediye veya ilgili kurum ve kuruluşlarca imar planlarına işlenmesini
sağlamak ve gerektiği durumlarda imar planlarının Bakan tarafından resen onaylanması için
çalışmalar yapmak ve onaya sunmak.
10-Hakediş raporlarını incelemek ve onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
Onaylandıktan sonra tahakkukları yapılmak üzere ilgili birime göndermek.
11-Kabul komisyonlarını oluşturmak ve tamamlanan proje hizmetlerinin kabul işlemlerini
yapmak ve onaya sunulmasını sağlamak.
12-Projelerin yıl içindeki ödeneğinin, iş programına uygun olarak dağıtımını ve takibini
yapmak.
13-Gerektiği hallerde sözleşmesine uygun olarak süre uzatımı ve ödenek aktarımı
Olur’larını hazırlamak.
14-Sorumluluğunda yürütülen işler ile ilgili olarak yüklenici firmalar veya 3. şahıslar ile
İdare arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarla ilgili olarak gerektiğinde İdarece yapılacak
savunmalar için teknik konularda ilgili birime bilgi vermek.
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15-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapmak, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde Hukuk Müşavirliği’nin görüşünü
alarak Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak
ve sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
16-İhtiyaç olması durumunda ihale yoluyla müşavir firmalardan proje kontrollük
hizmetinin alınmasını sağlamak.
17-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını sağlamak.
18-Sorumluluk alanına giren teknik konularda personelin eğitimini kurum içinde veya
kurum dışında sağlamak için ilgili birimle koordineli olarak çalışmak.
19-Yapım aşaması devam eden işlerde Yapım ve Köprüler Şubesi Müdürlüğü ile birlikte
koordineli çalışarak gerekli proje değişikliklerinin kontrolünü yapmak ve onaylanmasını
sağlamak.
20-İşletme döneminde bulunan otoyollarda yapılması düşünülen veya istenilen bağlantı
yolu, alt ve üst geçit gibi ilave yeni bağlantıların uygunluğunu ve gerekliliğini Bakım ve İşletme
Şubesi Müdürlüğü ile koordineli olarak karara bağlamak, ilave projeleri kontrol etmek ve
onaylanmasını sağlamak.
21-Güzergâhlar konusundaki vatandaş talepleri, şikayetleri ve bilgi edinme ile ilgili
dilekçe konularını inceleyerek görüş oluşturmak,
22-Onaylanan her türlü proje ve dokümanın yazılı ve dijital ortamda arşivini yapmak ve
yaptırmak.
PROJE VE DANIŞMANLIK ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire başkanına sunmak.
Proje ve Danışmanlık Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait görevleri
yürütmek.
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PROJE VE DANIŞMANLIK ŞEFLİĞİ
Görevleri
Yap-İşlet-Devret ve kamu özel iş birliği ile yapılması öngörülen projelerde etüt proje
mühendislik hizmetleri işlemlerinin kontrolü ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun yayımından önce Otoyolları Dairesi Başkanlığınca
ihaleleri gerçekleştirilip finansmanı bütçeden temin edilmek suretiyle hali hazırda devam
etmekte olan otoyollar ve bağlantı yollarının etüt, proje mühendislik hizmetlerinde;
1-Yıllık çalışma programında yer alan projelerin öncelik sıralarını tespit etmek.
2-Gelecek yılları da kapsayan projelerde sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için
Genel Müdürlükten onay alınmasını sağlamak.
3-Öncelik sırası belirlenmiş projelerde, proje ve mühendislik hizmetlerinin yaptırılması
amacıyla ihale dokümanlarını hazırlamak ve ihalelerin yapılması için ilgili Şube Müdürlüğüne
gönderilmesini sağlamak, ön yeterlik ve ihale komisyonlarında görev alacak asil ve yedek
komisyon üyelerini belirlemek.
4-Proje standartlarını belirlemek, değişen koşullara göre yenilenmesini ve teknik
şartnamelere işlenmesini sağlamak.
5-Çalışma programında yer alan projelerin güzergâh etütlerini yapmak-yaptırmak, proje
hizmetleri ile ilgili verileri hazırlamak-hazırlatmak, büroda ve arazide etütler yaparak, yolun en
iyi ve ekonomik şekilde geçeceği güzergâh koridorunu kesin olarak belirlemek.
6-Proje hizmetlerini üstlenmiş bulunan firmalarca hazırlanan iş programını incelemek
ve görüşüyle birlikte Şube Müdürüne sunmak.
7-Projelerin şartnamelere, iş programına ve teknik esaslara uygun olarak yapılıpyapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
8-Proje hizmetlerini üstlenmiş bulunan firmalarca hazırlanan projelerin arazi ve büro
kontrollerini yapmak ve onaylanmasını sağlamak.
9-Proje hizmetlerinin tüm aşamalarında yol güzergâhı ve projeleri hakkında görüş ve
düşünce birliğini sağlamak üzere yasaların görevli ve yetkili kıldığı kuruluşlarla ilişki
kurulmasını sağlamak.
10-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
11-Kabul komisyonlarını oluşturulmasını, tamamlanan proje hizmetlerinin kabul
işlemlerinin yapılmasını ve onaya sunulmasını sağlamak.
12-Projelerin yıl içindeki ödeneğinin, iş programına uygun olarak dağıtımını ve takibini
yapmak.
13-Gerektiği hallerde sözleşmesine uygun olarak süre uzatımı ve ödenek aktarımı
Olur’larını hazırlamak.
14-Sorumluluğunda yürütülen işler ile ilgili olarak yüklenici firmalar veya 3. şahıslar ile
İdare arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarla ilgili olarak gerektiğinde İdarece yapılacak
savunmalar için teknik konularda ilgili birime bilgi verilmesini sağlamak.
15-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapmak, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde Hukuk Müşavirliğinin görüşünü
alarak Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak
ve sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
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16-İhtiyaç olması durumunda ihale yoluyla müşavir firmalardan proje kontrollük
hizmetinin alınmasını sağlamak.
17-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
18-Yapım aşaması devam eden işlerde Yapım ve Köprüler Şubesi Müdürlüğünün ilgili
şeflikleri ile koordineli çalışarak gerekli proje değişikliklerinin kontrolünü yapmak ve onaya
sunulmasını sağlamak.
19-İşletme döneminde bulunan otoyollarda yapılması düşünülen veya istenilen bağlantı
yolu, alt ve üst geçit gibi ilave yeni bağlantıların uygunluğunu ve gerekliliğini Bakım ve İşletme
Şubesi Müdürlüğünün ilgili şeflikleri ile koordineli çalışarak karara bağlamak, ilave projeleri
kontrol etmek ve onaylanmasını sağlamak.
20-Güzergâhlar konusundaki vatandaş talepleri, şikayetleri ve bilgi edinme ile ilgili
dilekçe konularını inceleyerek görüş oluşturmak.
21-Onaylanan her türlü proje ve dokümanın yazılı ve dijital ortamda arşivini yapmak ve
yaptırmak.
PROJE VE DANIŞMANLIK ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Proje ve Danışmanlık Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
HARİTA VE İMAR PLAN - PROJE ŞEFLİĞİ
Görevleri
Yap-İşlet-Devret ve kamu özel iş birliği ile yapılması öngörülen projelerde etüt proje
mühendislik hizmetleri işlemlerinin kontrolü ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun yayımından önce Otoyolları Dairesi Başkanlığınca
ihaleleri gerçekleştirilip finansmanı bütçeden temin edilmek suretiyle hali hazırda devam
etmekte olan otoyollar ve bağlantı yollarının etüt, proje mühendislik hizmetlerinde;
1-Yıllık çalışma programında yer alan projelerin imar planı işlerinin öncelik sıralarını
tespit etmek.
2-Bu yolların güzergâhlarına ve bunların değişikliklerine ilişkin planları hazırlamak,
belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerlerde imar planlarına işlenmesini belediye ile
ilgili kurum ve kuruluşlardan talep etmek, onaylanmaması durumunda imar planlarının Bakan
tarafından resen onaylanması için çalışmalar yapmak ve onaya sunmak.
3-Belediye veya ilgili kurum ve kuruluşların planlara ilişkin itiraz, kurum ve
kuruluşlarla olan koordine, revizyon ve onay aşamasını takip etmek.
4-Kesinleşen imar planları ile ilgili konuların Bakanlık, kurum ve kuruluşlarla olan
işlemlerini takip etmek.
5-Öncelik sırası belirlenmiş projelerde, proje ve mühendislik hizmetlerinin
yaptırılması amacıyla ihale dokümanlarını hazırlamak ve ihalelerin yapılması için ilgili Şube
Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak, ön yeterlik ve ihale komisyonlarında görev alacak asil
ve yedek komisyon üyelerini belirlemek.
6-Harita ve imar ile ilgili gelişmeleri ve şartnameleri takip etmek, değişikliklerin
teknik şartnamelere işlenmesini sağlamak.
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7-Harita ve imar planlarının şartnamelere, iş programına ve teknik esaslara uygun
olarak yapılıp-yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
8-Proje hizmetlerini üstlenmiş bulunan firmalarca hazırlanan imar planlarının arazi ve
büro kontrollerini yapmak ve onaylanmasını sağlamak.
9-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
10-Kabul komisyonlarını oluşturmak ve tamamlanan proje hizmetlerinin kabul
işlemlerini yapmak ve onaya sunulmasını sağlamak.
11-İmar planlarının hazırlanması aşamalarında imar planları hakkında görüş ve düşünce
birliğini sağlamak üzere yasaların görevli ve yetkili kıldığı kuruluşlarla ilişki kurulmasını
sağlamak.
yapmak.

12-Projelerin yıl içindeki ödeneğinin, iş programına uygun olarak dağıtımını ve takibini

13-Sorumluluğunda yürütülen işler ile ilgili olarak yüklenici firmalar veya 3. şahıslar
ile İdare arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarla ilgili olarak gerektiğinde İdarece yapılacak
savunmalar için teknik konularda ilgili birime bilgi verilmesini sağlamak.
14-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapmak, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde Hukuk Müşavirliğinin görüşünü
alarak Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak
ve sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
15-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
16-Yapım aşaması devam eden işlerde imarlı kesimlerde yapılan proje değişikliklerine
göre imar tadilat planlarının yapılmasını sağlamak.
17-İmar planları ile ilgili vatandaş talepleri, şikayetleri ve bilgi edinme ile ilgili dilekçe
konularını inceleyerek görüş oluşturmak.
18-Gerektiği hallerde sözleşmesine uygun olarak süre uzatımı ve ödenek aktarımı
Olur’larını hazırlamak.
19-Proje hizmetlerini üstlenmiş bulunan firmalarca hazırlanan
fotogrametrik çalışmaların arazi ve büro kontrollerini yapmak ve onaya sunmak.

jeodezik

ve

20-Harita, fotoğraf vb. nin sağlanması konusunda diğer kuruluşlarla ilişki kurulmasını
sağlamak.
21-Koordinat değerlerinin ilgili kuruluştan sağlanmasını, kontrollerinin ve hesaplarının
yapılmasını sağlamak.
HARİTA VE İMAR PLAN - PROJE ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Harita ve İmar Plan-Proje Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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ÇEVRE VE PEYZAJ İŞLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
Yap-İşlet-Devret ve kamu özel iş birliği ile yapılması öngörülen projelerde etüt proje
mühendislik hizmetleri işlemlerinin kontrolü ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun yayımından önce Otoyolları Dairesi Başkanlığınca
ihaleleri gerçekleştirilip finansmanı bütçeden temin edilmek suretiyle hali hazırda devam
etmekte olan otoyollar ve bağlantı yollarının etüt, proje mühendislik hizmetlerinde;
1-Proje hizmetlerini üstlenmiş bulunan firmalarca hazırlanan peyzaj projelerinin arazi
ve büro kontrollerini yapmak ve onaylanmasını sağlamak.
2-Peyzaj ve Püskürtme Yöntemi ile Bitkilendirme (Hyroseeding) Teknik Şartnamelerinin değişen koşullara göre yenilenmesini sağlamak.
3-Çevre mevzuatı ile ilgili her türlü yasa, tüzük ve yönetmelikleri takip etmek.
4-Öncelik sırası belirlenmiş projelerde, proje ve mühendislik hizmetlerinin
yaptırılması amacıyla ihale dokümanlarını hazırlamak ve ihalelerin yapılması için ilgili Şube
Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak, ön yeterlik ve ihale komisyonlarında görev alacak asil
ve yedek komisyon üyelerini belirlemek.
5-ÇED raporu ve peyzaj projelerinin şartnamelere, iş programına ve teknik esaslara
uygun olarak yapılmasını sağlamak ve iş ilerleme durumunu izlemek.
6-Proje hizmetlerini üstlenmiş bulunan firmalarca hazırlanan ÇED raporlarının kontrol
edilmesi için Çevre Şubesi Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak.
7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
8-Kabul komisyonlarını oluşturmak ve tamamlanan proje hizmetlerinin kabul
işlemlerini yapmak ve onaya sunulmasını sağlamak.
9-ÇED raporu ve peyzaj projelerinin hazırlanması aşamalarında yol güzergâhı ve
projeleri hakkında görüş ve düşünce birliğini sağlamak üzere yasaların görevli ve yetkili kıldığı
kuruluşlarla ilişki kurulmasını sağlamak.
yapmak.

10-Projelerin yıl içindeki ödeneğinin, iş programına uygun olarak dağıtımını ve takibini

11-Sorumluluğunda yürütülen işler ile ilgili olarak yüklenici firmalar veya 3. şahıslar
ile İdare arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarla ilgili olarak gerektiğinde İdarece yapılacak
savunmalar için teknik konularda ilgili birime bilgi verilmesini sağlamak.
12-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapmak, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde Hukuk Müşavirliğinin görüşünü
alarak Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak
ve sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
13-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
14-Yapım aşaması devam eden işlerde Yapım ve Köprüler Şubesi Müdürlüğünün ilgili
şeflikleri ile koordineli çalışarak gerekli proje değişikliklerinin kontrolünü yapmak ve onayının
alınmasını sağlamak.
15-Çevresel etkiler konusundaki vatandaş talepleri, şikayetleri ve bilgi edinme ile ilgili
dilekçe konularını inceleyerek görüş oluşturmak.
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16-Gerektiği hallerde sözleşmesine uygun olarak süre uzatımı ve ödenek aktarımı
Olur’larını hazırlamak.
17-Yatırımın çevreye olabilecek etkilerini değerlendiren ilgili kurum ve kuruluşlardan
temin edilen her türlü bilgi ve belgeleri, gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması–
yaptırılması için Çevre Şubesi Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak ve sonucunu takip etmek.
18-ÇED çalışmaları sırasında ilgili birimler ile birlikte büro ve arazi çalışmalarının
koordineli olarak yürütülmesini sağlamak.
19-ÇED Yönetmeliğinde tarif edilen proje tanıtım dosyası, ÇED raporu vb. raporların
hazırlanması sürecini takip etmek, ilgili birimlerle gerekli yazışmaların yapılmasını ve raporların
onaya sunulmasını sağlamak.
20-Hazırlanan veya hazırlattırılan ÇED raporlarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
koordinatörlüğündeki inceleme-değerlendirme komisyonlarında değerlendirilmesi için gerekli
çalışmaların yürütülmesine yardımcı olmak.
21-ÇED olumlu belgesi alınmış işleri proje, yapım, bakım ve işletme aşamalarında
izlemek, çıkan eksiklik ve yanlışlıkların giderilmesinde ilgili birimlerle temas kurmak.
ÇEVRE VE PEYZAJ İŞLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Çevre ve Peyzaj İşleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten
çıkarma işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile İşletmeler Başmühendisliklerinde
görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin
düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin
ederek vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
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10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
aynıdır.

Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
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YAPIM VE KÖPRÜLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-İlgili mevzuat çerçevesinde kamu özel iş birliği ile yapılan ve yapılması öngörülen
projelerle/işlerle ilgili Şube Müdürlüğü görev alanındaki tüm iş ve işlemleri yürütmek.
2-İşletme hakkı devir işlemleri sonuçlanana kadar işletmeye açık otoyolların büyük
onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
3-İşletme hakkı devredilen veya Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan yollarda işletme
süresi dolanların geri/devir alınması ve bunların işletme haklarının ilgili mevzuata göre yeniden
devri işlemlerini Bakım ve İşletme Şubesi Müdürlüğü ile birlikte yürütmek.
4-Yap-İşlet-Devret ve kamu özel iş birliği ile yapılacak karayolları ile bunlar üzerindeki
tüm yapı (Köprü, viyadük, tünel vb.) ve tesislerin, yapım işlerinin öncelik sıralarını saptamak.
5-6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
yayımından önce Otoyolları Dairesi Başkanlığınca ihaleleri gerçekleştirilip finansmanı bütçeden
temin edilmek suretiyle devam etmekte olan otoyol ve bağlantı yolları ile bunların içerisindeki
tüm yapı (Köprü , viyadük, tünel vb.) ve tesislerin, yapım işlerinin iş programlarını incelemek, bu
işlerin yapımının iş programlarına uygun olarak kontrol edilmesini veya ettirilmesini sağlamak.
6-İhale dokümanlarını (Özel teknik şartnameler, standartlar, metraj, keşif vb.)
hazırlamak-hazırlatmak, ihale işlerini yürütmek.
7-Yap-İşlet-Devret ve kamu özel iş birliği ile yapılması öngörülen projeler üzerindeki
sanat yapılarının projelendirilmesi ile ilgili etüt çalışmalarını yaparak yapıların türlerinin,
yerlerinin ve tiplerinin tespitine karar vermek, ön proje ve uygulama projeleri ile bunların metraj
ve keşiflerinin hazırlanması-hazırlatılması, kontrol edilmesi işlemlerini yapmak.
8-Yap-İşlet-Devret ve kamu özel iş birliği ile gerçekleştirilen otoyol ve bağlantı yolları
üzerindeki büyük sanat yapılarının gerektiğinde sismik takviyeleri, yapısal takviyeleri ile ilgili
şartnameleri hazırlamak-hazırlatmak, standartlarını belirlemek.
9-Asma köprü, gergin eğik askılı köprü, ardgermeli, çelik ve benzeri geniş açıklıklı özel
köprülerle ilgili yapısal analiz, sismik takviye, yapısal takviye, onarım, iyileştirme gibi çalışmalara
ait veri tabanını oluşturmak.
10-Özel köprülerle ilgili projelendirme, yapım, analiz, takviye, onarım ve iyileştirme gibi
teknik konularda ihale yöntemi ile danışmanlık hizmeti alınmasını sağlamak.
11-Yap-İşlet-Devret ve kamu özel iş birliği ile yapılacak karayolu projeleri yapım işlerinin
yapım süresince sözleşme ve şartnamelerine göre yürütülmesini, bu işlerle ilgili kontrollük ve
denetim hizmetlerinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak.
12-Yap-İşlet-Devret ve kamu özel iş birliği ile yapılacak karayolu projelerinde işletme
döneminde ortaya çıkan yapım, onarım ve güçlendirme işlerinin sözleşme ve şartnamelere göre
yürütülmesini sağlamak.
13-Yap-İşlet-Devret ve kamu özel iş birliği veya diğer usullerle yapılan projelerde
danışmanlık ve hizmet alımı işlerinin ihale edilerek yürütülmesini sağlamak.
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14-Şube Müdürlüğünce yürütülen işler ile ilgili olarak yüklenici firmalar veya 3.şahıslar ile
İdare arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarla ilgili olarak gerektiğinde İdarece yapılacak
savunmalar için hukuki ve teknik konularda ihale yöntemi ile danışmanlık hizmeti alınmasını
sağlamak.
15-Yap-İşlet-Devret ve kamu özel iş birliği ile yapılması öngörülen projeler ile 6001 sayılı
Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun yayımından önce
Otoyolları Dairesi Başkanlığınca ihaleleri gerçekleştirilip devam etmekte olan otoyol ve bağlantı
yolları ile bunlar üzerindeki tüm yapı (Köprü , viyadük, tünel vb.) ve tesislerin yol güzergâhları
üzerinde yapılması yararlı görülen debuşe, tip değişiklikleri, ripaj ve varyantlar ile mevcut projeler
dışında tahkimat ve drenaj yapılması gibi konulardaki tekliflerini incelemek, gerektiğinde ilgili
birimlerin onayını almak ve sonuçlandırmak.
16-Proje değişiklikleri, keşif veya sözleşme bedeli artışı ya da azalması, süre uzatımı gibi
konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak, onaylarını almak, sonuçların ilgililere
bildirilmesini sağlamak.
17-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden sonra,
onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
18-Hakediş raporlarını incelemek ve onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
Onaylandıktan sonra tahakkukları yapılmak üzere ilgili birime göndermek.
19-Makam onayı alınmasını gerektiren iş ve işlemler için hazırlık yapmak, teklifleri
incelemek ve işlemleri yürütmek.
20-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
21-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde Hukuk Müşavirliğinin görüşünü alarak
Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
22-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay almak, kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını ve kesin hesapların kontrol edilmesini sağlamak.
23-Sorumluluğunda gerçekleştirilen karayolu projelerindeki elektrik ve elektronik
sistemlere ilişkin işlerin ilgili iş programına, standartlara ve teknik esaslara göre yapılmasını ve
kontrol edilmesini sağlamak.
24-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını
sağlamak.
25-Yapım hizmetlerinin tüm aşamalarında karayollarının güzergâhı ve yapımı hakkında
görüş ve düşünce birliğini sağlamak üzere yasaların görevli ve yetkili kıldığı kuruluşlarla ilişki
kurmak.
26-Sorumluluk alanına giren teknik konularda personelin eğitiminin kurum içinde veya
kurum dışında sağlanması için ilgili birimle koordineli olarak çalışmak.
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27-İşletmeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan karayollarının tüm büyük onarım ve
iyileştirme işlerinin yapılması ve yaptırılmasını sağlamak.
28-Genel Müdürlükçe veya Daire Başkanlığınca verilen yurt içi veya yurt dışı görevlerle
ilgili kurulacak komisyonlarda görev alacak personeli belirlemek.
29-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
YAPIM VE KÖPRÜLER ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra, yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak
Yapım ve Köprüler Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
YAPIM ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yıllık çalışma programına alınan otoyol (Tüm tesis ve sanat yapılarıyla birlikte),
ekspres yol, yan yol ve bağlantı yollarının yapım işlerinin öncelik sıralarını saptamak.
2-Merkez ihaleli otoyol (Tüm tesis ve sanat yapılarıyla birlikte), ekspres yol, yan yol ve
bağlantı yollarının yapım işleri ile ilgili olarak;
2.1-Metrajlar ile hazırlanan veya hazırlattırılacak özel şartnamelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
2.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
2.3-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
2.4-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunulmasını sağlamak.
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2.5-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
2.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
2.7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
2.8-Proje değişikliği, keşif veya sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı
gibi konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların
ilgililere bildirilmesini sağlamak.
2.9-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra Şube Müdürüne sunmak.
2.10-İşin bitmesinden sonra merkeze gönderilecek olan kesin hesap ve son hakediş
raporunu kontrol etmek.
2.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
2.12-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
2.13-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
3- Yapım hizmetlerinin tüm aşamalarında karayolu güzergahı ve yapımı hakkında görüş
ve düşünce birliğini sağlamak üzere yasaların görevli ve yetkili kıldığı kuruluşlarla ilişki
kurulmasını sağlamak.
4-Görev alınan komisyon çalışmalarını yürütmek ve sonuçlandırmak.
YAPIM ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Yapım Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
SANAT YAPILARI ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Sanat yapılarıyla ilgili standartları, teknik şartnameleri hazırlamak-hazırlatmak ve
bunların kabul gören uluslararası standartlara uyumlu olmasını sağlamak.
2-Projelendirilmesi kararlaştırılan sanat yapıları veya güzergâh ile ilgili arazi etüt
çalışmalarına katılarak sanat yapılarının türlerinin, yerlerinin ve tiplerinin tespitine karar vermek.
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3-Sanat yapılarının ön projelerini hazırlamak, hazırlatmak ve/veya kontrolünü yapmak ve
ilgili birimlerle iş birliği yaparak yapılacak sanat yapılarının temel sistemlerinin seçilmesini
sağlamak.
4-Sanat yapılarının statik-dinamik hesaplarını yapmak, yaptırmak ve/veya kontrol etmek
ve diğer hesaplarla birlikte bunların sonuçlarına göre uygulama projelerini hazırlamak,
hazırlatmak ve/veya kontrol etmek.
5-Merkez ihaleli büyük ve küçük sanat yapıları ile ilgili olarak;
5.1-Metrajlar ile hazırlanan veya hazırlattırılacak özel şartnamelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
5.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
5.3- İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
5.4-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunulmasını sağlamak.
5.5-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
5.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
5.7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
5.8- Proje değişikliği, keşif veya sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı
gibi konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların
ilgililere bildirilmesini sağlamak.
5.9-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra Şube Müdürüne sunmak.
5.10-İşin bitmesinden sonra gönderilecek olan kesin hesap ve son hakediş raporunu
kontrol etmek.
5.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
5.12-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
5.13-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
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SANAT YAPILARI ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Sanat Yapıları Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ÖZEL ŞARTNAME HAZIRLAMA ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük bünyesinde yürütülecek olan projelerin ihale evraklarını hazırlamak, ihale
işlemlerini yürütmek.
2-Yapılacak ihaleler ile ilgili ihale komisyonunun oluşturulması işlemlerini yürütmek.
3-İlgili şefliklerle birlikte ihale onayının alınmasını sağlamak.
4-Yüklenici firmalar veya 3. şahıslar ile İdare arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar
konusunda İdarece yapılacak savunmalar için hukuksal ve teknik konularda ihale yöntemi ile
danışmanlık hizmeti alınmasını sağlamak.
5-Görevlendirilmesi halinde Daire Başkanlığı bünyesindeki diğer Müdürlüklerin ihale
işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
6-İhale mevzuatlarını takip etmek, değişiklikler konusunda Şube Müdürünü ve diğer
şeflikleri bilgilendirmek.
ÖZEL ŞARTNAME HAZIRLAMA ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Özel Şartname Hazırlama Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ELEKTRİK–ELEKTRONİK SİSTEMLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük bünyesinde yürütülen projelerle ilgili olarak Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği kapsamındaki;
1.1-Genel Müdürlüğün diğer ilgili birimlerinin görüşünü de alarak standartları
belirlemek, teknik şartnameleri hazırlamak ve değişen şartlara göre bunları geliştirmek.
1.2-İhale onaylarını almak.
1.3-Projeleri incelemek.
1.4-İş programına, standartlara ve teknik esaslara göre yapılmasını sağlamak.
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1.5-Envanterlerini hazırlamak.
1.6-İşin yapılması sırasında belirlenen aksaklıkların giderilmesi için çözüm önerileri
sunmak.
1.7-Sözleşmesine göre test edilmesi gerekli malzemenin testlerini yaptırmak.
1.8-Süre uzatımı, keşif veya sözleşme bedeli artışı veya azalması gibi Genel Müdürlük
onayını gerektiren durumlarda Bölge Müdürlüğü tekliflerini incelemek, varılan karara göre,
gerekçeleri ile birlikte onay veya red yazılarını hazırlamak, keşif veya sözleşme bedeli artışları
nedeniyle yüklenicilerden alınması gerekli ek teminat miktarını hesaplayarak ilgili birime
bildirilmesini sağlamak.
1.9-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
1.10-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
1.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulmasını sağlamak.
1.12-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak hazırlanan kesin hesap ve son
hakediş raporunu kontrol etmek.
1.13-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
2-Mimarlık, İnşaat, Elektronik ve Makine Mühendisliği hizmetleri kapsamındaki işlerde,
ilgili birimler ile koordineli çalışmak.
ELEKTRİK–ELEKTRONİK SİSTEMLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Elektrik-Elektronik Sistemler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ÖZEL KÖPRÜLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görev alanında yer alan özel standart ve şartnamelere tabi ileri teknoloji ve
bilgi birikimi gerektiren geniş açıklıklı asma köprü, eğik askılı köprü ve benzeri köprülerin; proje,
bilgi ve belgelerinin, yapılabilirlik etüdünün, proje ve mühendislik hizmetlerinin, inşaat süresince
kontrollük hizmetlerinin yaptırılması konusundaki ihaleler için ihale dokümanlarını hazırlamak,
hazırlatmak ve ihalelerin gerçekleştirilmesi için gerekli işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak.
2-Merkez ihaleli geniş açıklıklı asma köprü, eğik askılı köprü ve benzeri köprülerin
yapım işleri ile ilgili olarak;
204

2.1-Metrajların, özel şartnamelerin ve teknik esasların hazırlanmasını-hazırlatılmasını
ve ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
2.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
2.3-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
2.4-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunulmasını sağlamak.
2.5-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
2.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
2.7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
2.8-Proje değişikliği, keşif veya sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı
gibi konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların
ilgililere bildirilmesini sağlamak.
2.9-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra Şube Müdürüne sunmak.
2.10-İşin bitmesinden sonra gönderilecek olan kesin hesap ve son hakediş raporunu
kontrol etmek.
2.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
2.12-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
2.13-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
3-Müdürlük görev alanında yer alan özel standart ve şartnamelere tabi ileri teknoloji ve
bilgi birikimi gerektiren geniş açıklıklı asma köprü, eğik askılı köprü ve benzeri köprülerle ilgili
standartları, teknik şartnameleri hazırlamak/hazırlatmak, revizyonlarını sağlamak ve bunların
uluslararası kabul gören standartlarla uyumluluğunu denetlemek.
4-Özel standart ve şartnamelere tabi ileri teknoloji ve bilgi birikimi gerektiren geniş
açıklıklı asma köprü, eğik askılı köprü ve benzeri köprülerle ilgili dünyadaki güncel gelişmeleri
takip ederek ilgili eğitimleri planlamak, üniversiteler ve benzeri kuruluşlarla araştırma-geliştirme,
izleme ve benzeri projelere iştirak edilmesini sağlamak.
5-Özel köprüler ile ilgili arazi etüt çalışmalarına katılarak yapı türlerinin, yerlerinin ve
tiplerinin tespitine karar vermek.
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6-Özel köprülerin statik-dinamik ve diğer hesaplarını yapmak, yaptırmak ve/veya kontrol
edilmesi ve bunların sonuçlarına göre uygulama projelerinin hazırlanması, hazırlatılması ve/veya
kontrol edilmesini sağlamak.
7-Özel köprülerin rüzgar tüneli, iklimsel rüzgar etüdü, sismik izolasyon ve benzeri
testlerini yaptırmak, bunların kontrol edilmesini veya ettirilmesini sağlamak.
ÖZEL KÖPRÜLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Özel Köprüler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
KÖPRÜ GÜÇLENDİRME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlüğün bünyesinde bulunan köprülerin sismik–yapısal güçlendirilmesi ve
onarımına karar vermek, sismik–yapısal güçlendirilmesine ve onarımına karar verilen köprülerin
proje, bilgi ve belgelerinin, yapılabilirlik etüdünün, proje ve mühendislik hizmetlerinin, inşaat
süresince kontrollük hizmetlerinin yaptırılması konusundaki ihaleler için ihale dokümanlarını
hazırlamak, hazırlatmak ve ihalelerin gerçekleştirilmesi için gerekli işlemleri yürütmek ve
sonuçlandırmak.
2-Sismik-yapısal güçlendirme ve onarımlar ile ilgili standartları, teknik şartnameleri
hazırlamak, revizyonlarını sağlamak ve bunların uluslararası kabul gören standartlarla
uyumluluğunu denetlemek.
3-Sismik-yapısal güçlendirilmesi ve onarımı kararlaştırılan köprüler ile ilgili arazi etüt
çalışmalarına katılarak gerekli güçlendirme ve onarım metotlarını belirlemek.
4-Sismik-yapısal güçlendirilmesi ve onarımı kararlaştırılan köprülerin statik-dinamik
analizleri ve diğer hesaplarını yapmak, yaptırmak ve/veya kontrol etmek ve bunların sonuçlarına
göre güçlendirme ve onarımı ile ilgili uygulama projelerini hazırlamak, hazırlatmak ve/veya
kontrol etmek.
5-Merkez ihaleli sismik-yapısal güçlendirilmesine ve onarımına karar verilen köprü
yapım işleri ile ilgili olarak;
5.1-Metrajların, özel şartnamelerin hazırlanmasını-hazırlatılmasını ve ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
5.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
5.3-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
5.4-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunulmasını sağlamak.
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5.5-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
5.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
5.7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
5.8-Proje değişikliği, keşif veya sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı
gibi konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların
ilgililere bildirilmesini sağlamak.
5.9-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra Şube Müdürüne sunmak.
5.10-İşin bitmesinden sonra merkeze gönderilecek olan kesin hesap ve son hakediş
raporunu kontrol etmek.
5.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
5.12-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
5.13-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
KÖPRÜ GÜÇLENDİRME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Köprü Güçlendirme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
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5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile İşletmeler Başmühendisliklerinde
görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
12-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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BAKIM VE İŞLETME ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-İlgili mevzuat çerçevesinde Yap-İşlet-Devret ve kamu özel iş birliği ile yapılan ve
yapılması öngörülen projelerle ilgili Şube Müdürlüğü görev alanına giren tüm iş ve işlemleri
yürütmek.
2-İşletme hakkı devredilen veya Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan yollarda işletme süresi
dolanların geri/devir alınması ve bunların işletme haklarının ilgili mevzuata göre yeniden devri
işlemlerini yürütmek.
3-Konforlu ve emniyetli bir trafiğin sağlanabilmesi amacıyla, işletmeye açık otoyollar,
ücretli karayolları ve bunların bağlantı yolları ile bu yolların kamulaştırma sınırı içerisinde kalan
alanların, sanat yapılarının bakım ve işletme tesislerinin, hizmet tesislerinin, ücret toplama
merkezlerinin ve bunların bütünleyici parçalarının (Mütemmim cüzleri) bakım, onarım ve
işletmelerini yapmak ve/veya yaptırmak ve denetlemek.
4-İşletmeye açık otoyolların ve ücretli karayollarının bakımını, onarımını, aydınlatmasını,
ücret toplama sistemlerinin çalışır halde olması için gerekli bakım, onarım ve kontrollerin
yapılmasını, otoyollar ve ücretli karayollarının gelirlerinin sağlıklı bir şekilde toplanmasını ve
aktarımının yapılması işlemlerini takip etmek, kayıtlarını tutmak.
5-Otoyollar ve ücretli karayollarında kış bakım programlarını incelemek, kar ve buzla
mücadele esaslarını tespit etmek, bu konudaki çalışmaları planlamak ve kış bakım programını
onaya sunmak, uygulamaları izlemek.
6-Merkezce ihalesi yapılacak elektrik-elektronik sistemleri, işletmeye açık otoyollar ve
ücretli karayollarının bakım ve onarımları ile bu yolların işletilmesi ve trafik güvenliği konuları ile
ilgili olarak;
6.1-Metrajları, özel şartnameleri hazırlamak/hazırlatmak ve ilgili birime gönderilmesini
sağlamak.
6.2-Ön yeterlik ve ihale komisyonlarında görev alacak asil ve yedek komisyon üyelerini
belirlemek.
6.3-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
6.4-İş programlarını incelemek ve onaylamak.
6.5-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunmak.
6.6-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
6.7-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
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6.8-Hakediş raporlarını incelemek ve onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
Onaylandıktan sonra tahakkukları yapılmak üzere ilgili birime göndermek.
6.9-Proje değişiklikleri, keşif veya sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı
gibi konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak, onaylarını almak, sonuçların ilgililere
bildirilmesini sağlamak.
6.10-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra, onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
6.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay almak, kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını ve kesin hesapların kontrol edilmesini sağlamak.
6.12-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
7-Bölge Müdürlüklerince ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
7.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
7.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
8-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayının alınmasını sağlamak.
9-İşletmeye açık otoyollar ve ücretli karayolları üzerinde yapılması gerekli olan her tür
tesisin yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan protokollü işleri yürütmek ve izlemek.
10-Performans bütçe teklifini hazırlamak ve onaya sunmak.
11-Her yıl sonunda faaliyet raporlarını, performans bütçe ile uyumlu olarak hazırlamak.
12-Bölge Müdürlüklerinin ödenek taleplerini değerlendirip, yıllık ödenek dağılımlarının
ayarlanması Bölge Müdürlüklerine gönderilmesi ve harcamaların güncel olarak kaydedilmesi
işlemlerini yapmak.
13-Uygulama sırasında karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi için değerlendirmeler
yapmak ve bu aksaklıkların önlenmesi ile standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi için Yapım
ve Köprüler Şubesi Müdürlüğüne önerilerde bulunmak ve koordineli çalışmak.
14-Bölgelerce yapılacak bakım ve onarım işleri ile kar mücadelesinde kullanılacak
makine ve ekipmanı tespit etmek ve gerekli hallerde ilgili bölgeler ve Makine Şubesi Müdürlüğü
ile iş birliği yaparak bölgeler arası transferlerin yapılmasını sağlamak.
15-İşletmeye açık otoyollar ve ücretli karayollarında trafik güvenliğini sağlamak üzere,
yatay, düşey işaretlemeler ve otokorkuluk, telçit ile ilgili standartları Trafik Güvenliği Dairesi
Başkanlığının ilgili birimleri ile iş birliği yaparak belirlemek, bunların değişen şartlara göre
geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak.
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16-İşletmeye açık otoyollar ve ücretli karayollarında trafik kazalarına ait istatistiki bilgileri
toplamak ve değerlendirmek, yoldan kaynaklanan trafik kazalarına ait yol kusurlarının ortadan
kaldırılması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
17-İşletmeye açık otoyollar ve ücretli karayollarında envanter bilgilerini toplamak,
değerlendirmek, düzenlemek.
18-Trafiğe yeni açılacak otoyollar ve ücretli karayolları ile çeşitli nedenlerle trafiğe
kapatılacak otoyollar ve ücretli karayollarının yayın organları kanalıyla kamuoyuna duyurulmasını
sağlamak.
19-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerde
verilen görevleri yapmak.
20-İşletmeye açık otoyollar, ücretli karayolları ve sanat yapılarının bakım sicil kartlarının
tutulmasını sağlamak.
21-İşletmeye açık otoyollar ve ücretli karayolları üzerinde trafik akımlarını incelemek,
tıkanmaların nedenlerini ve çözümlerini araştırmak.
22-Trafik yönetim sisteminin kurulmasını, bakımını ve işletilmesini sağlamak.
23-Hizmet Tesisleri, Bakım İşletme Merkezleri ve Tünel Kontrol Merkezlerine ait ısıtma,
soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat, yangın söndürme tesisatı ile tünellerin havalandırma, yangın
söndürme ve mekanik benzeri sistemleri işlerinin şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara
uygun olarak yapılıp-yapılmadığını kontrol etmek.
24-İşletmeye açık otoyollar ve ücretli karayolları üzerindeki tesislerin, (Hizmet Tesisleri,
Bakım İşletme Merkezleri, Tünel Kontrol Merkezleri) su depoları ile mevzuat gereği tesisi zorunlu
olan pis ve temiz su arıtma sistemlerinin yapımını sağlamak.
25-İşletmeler Başmühendisliklerinin sorumluluk alanındaki makine ve ekipman parkını
izlemek ve buna dair “mevcut-gerekli-ihtiyaç” durumlarını belirlemek.
26-Merkezce ihale edilecek mekanik işler ile ilgili keşifleri, özel şartnameleri, ihale
dosyalarını hazırlamak ve ihalenin gerçekleşmesi işlemlerini yürütmek, kontrollük hizmetinin
verilmesi, hakedişlerin düzenlenmesi ve kesin hesabın yapılması işlemlerini yürütmek.
27-Otoyollarda ve ücretli karayollarında geçiş ücret tarifelerini düzenlemek ve gerekli
yerlere bildirmek, bu yollarda trafik akış tahminlerini yapmak.
28-İşletmeye açık otoyollar ve ücretli karayollarından geçen araç sayılarını ve gelirlerini
aylık olarak, bölge, kesim ve ücret toplama merkezleri bazında kayıt altına almak, yolların
açılışından bugüne dek istatistiki bilgilerinin hazırlanmasını ve Karayolları internet sitesinde
yayınlanmasını sağlamak.
29-İşletmeye açık otoyollar ve ücretli karayolları gelirlerinin sağlıklı bir şekilde
toplanması, varsa gelir kayıplarının irdelenmesi ile ilgili çalışmaları yürüterek gerekli
düzenlemeleri yapmak.
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30-İşletmeye açık otoyollar ve ücretli karayollarında araç geçişlerini değerlendirmek,
kaçak geçişlerin takibini yapmak, bankalardan gelen hesap ekstrelerinin Ana Kontrol Merkezinin
hazırlamış olduğu raporlar ile uyuşup uyuşmadığını kontrol etmek, bankalar tarafından
gerçekleştirilen fazla ödemelerin iadesi için Ana Kontrol Merkezinden gelen bilgileri Muhasebe,
Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğüne bildirmek.
31-Yap-İşlet-Devret ve/veya İşletme Hakkı Devri yöntemleri ile bakım ve işletmesi özel
şirketlere devredilen ücretli karayollarında ve otoyollarda işleticileri denetlemek, yapılan sözleşme
süresince ve sözleşme şartlarına bağlı olarak işlerin kontrolünü yapmak.
32-Şikayet ve bilgi dilekçelerini cevaplandırmak.
33-İhale aşamasında fizibilite raporlarını değerlendirmek.
34-Merkez ve taşra teşkilatı personelinin bakım ve işletme konularında eğitimi için
gerekli kurs, konferans, seminer vb.’nin düzenlenmesi için gerekli işlemleri yürütmek bu konuda
Eğitim Şubesi Müdürlüğü ile iş birliği yapmak.
35-Sorumluluk alanına giren konularda personelin eğitiminin kurum içi veya kurum
dışında sağlanması için ilgili birimlerle koordineli çalışmak.
36-İşletme hakkı devir işlemleri sonuçlanana kadar ve işletme hakkı devir işinin
bitiminden itibaren işletmeye açık ücretli karayolları ve otoyollar ile bu yolların bağlantı yolları,
otoyol kamulaştırma sınırı içinde kalan alanların, sanat yapılarının, hizmet tesislerinin, bakım ve
işletme tesislerinin, ücret toplama merkezlerinin ve bunların bütünleyici parçalarının (Mütemmim
cüzleri) bakım, onarım ve işletmelerini yapmak ve/veya yaptırmak ve denetlemek.
37-İşletme hakkı devredilmeyen veya kamu finansmanı ile yapılarak işletmesi
Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan ücretli karayolu, otoyollar ve bunların bağlantı
yolları ile bu yolların kamulaştırma sınırı içerisinde kalan alanların, sanat yapılarının bakım ve
işletme tesislerinin, hizmet tesislerinin, ücret toplama merkezlerinin ve bunların bütünleyici
parçalarının (Mütemmim cüzleri) bakım, onarım ve işletmelerini yapmak ve/veya yaptırmak ve
denetlemek.
38-İşletmeye açık otoyollar ve ücretli karayolları üzerindeki hizmet tesislerinin proje
dahil yapımı, bakımı ve işletmesini yapmak ve/veya yaptırmak ve denetlemek.
39-Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığınca verilecek görevlerle ilgili komisyonlarda
görev alacak personeli belirlemek.
40-Otoyollarda ve ücretli karayolları üzerinde 6001 sayılı Karayolları Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30’uncu maddesinin birinci ve ikinci
fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması işlemlerini, 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun 7. maddesinin 1. fıkrasının (j) bendinde belirtilen görevleri ve 3465 sayılı Kanunla
düzenlenen para cezası uygulaması işlemlerini yürütmek.
41-Sorumluluğunda
hazırlatılmasını sağlamak.

gerçekleştirilen

işler
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BAKIM VE İŞLETME ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra, yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Bakım ve İşletme Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
BAKIM ONARIM ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Konforlu ve emniyetli bir trafiğin sağlanabilmesi amacıyla işletmeye
açık otoyolların ve ücretli karayollarının her tür bakım ve onarımının (Üstyapı onarımları
yapılması, rutin temizlik işleri vb.) yapılmasını sağlamak, denetlemek.
2-Merkez ihaleli otoyolların ve ücretli karayollarının bakım ve onarım işleri ile ilgili
olarak;
2.1-Yaklaşık maliyetlerin, özel şartnamelerin hazırlanmasını-hazırlatılmasını ve ilgili
birime gönderilmesini sağlamak.
2.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
2.3-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
2.4-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunulmasını sağlamak.
2.5-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
2.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
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2.7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
2.8-Proje değişikliği, keşif veya sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı
gibi konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların
ilgililere bildirilmesini sağlamak.
2.9-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim incelenmesinden sonra Şube
Müdürüne sunmak.
2.10-İşin bitmesinden sonra merkeze gönderilecek olan kesin hesap ve son hakediş
raporunu kontrol etmek.
2.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
2.12-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
2.13-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
3-Bölgelerce ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
3.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
3.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
4-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayı alınması için gerekli işlemleri yapmak.
5-Çalışmalar esnasında oluşacak zarar ve ziyanlarla ilgili gerekli Olur’ların alınması
işlemlerini yapmak.
6-Bölgelerin kış bakım programlarını incelemek, kar ve buzla mücadele esaslarını
belirlemek, bu konudaki çalışmaları planlamak ve kış bakım programını onaya sunmak,
uygulamaları izlemek ve denetlemek.
7-Bölgelerce yapılacak normal bakım, onarım ve kar mücadelesinde kullanılacak makine
ve ekipmanların yetersiz kalması durumunda bölgeler arası transferlerin yapılmasını sağlamak.

8-Temiz su, atık su, doğalgaz ve petrol boru hattı geçirilmesi, peyzaj vb. işlere ait
protokolleri yürütmek, ödeneklerinin takibini ve denetimini yapmak.
9-Bakım işlerinin daha iyi yürütülmesi için gerekli istatistiki bilgileri
toplamak, bölgelerden gelen aylık faaliyet raporlarındaki bilgileri istatistiksel amaçlı
değerlendirmek ve ilgili birime iletilmesini sağlamak.
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10-Otoyolların ve ücretli karayollarının bakım sicil kartlarının Bölge Müdürlüklerince
tutulmasını sağlamak.
11-Telçit ve kamulaştırma sınırlarının korunması çalışmalarını yürütmek ve denetlemek.
12-Yol boyu mevcut peyzajın korunmasını, bakımının (Sulama, çapalama, gübreleme vb.)
yapılmasını, peyzajda bozulan yerlere ya da kuruyan bölgelere yeni fidan dikilmesinin
sağlanmasını, yaptırtılmasını, denetlenmesini, yolların yapımından itibaren yapılan tüm peyzaj
çalışmalarının istatistiki bilgi olarak tutulmasını sağlamak.
13-Şikayet ve bilgi dilekçelerini cevaplandırmak.
14-Karayolları web sitesinde şefliğe ait bilgilerin güncellemesini periyodik olarak yapmak.
15-Yap-İşlet-Devret ve/veya İşletme Hakkı Devri yöntemleri ile bakım ve işletmesi özel
şirketlere devredilen ücretli karayollarında ve otoyollarda işleticileri denetlemek, sözleşme
süresince ve sözleşme şartlarına bağlı olarak görev alanına giren işlerin kontrolünü yapmak.
16-Hizmete açık otoyollarda ve ücretli karayollarında bakım ile ilgili inceleme ve
araştırmalar yapmak. Bölgelerdeki bakım ve onarım çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi,
yapılan işlerin kayıt altına alınması, istatistiki bilgilere kaynak olması amacıyla hazırlanan günlük
defterlere, (Bakım İşletme Şefliği Günlük Defteri, Bakım Teknik Görevlisi - Trafik ve İşaretleme
Teknik Görevlisi Günlük Defteri, Ekip Başı Günlük Defteri) işlenen bilgilerin derlenerek Genel
Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak. Gerekli görülen konularda yapılan denetimlerde ilgililere
önerilerde bulunmak, önemli olanlar hakkında Şube Müdürüne rapor vermek.
17-Görev verilen komisyon çalışmalarına katılmak ve neticelendirmek.
18-Hizmete açık yollar üzerinde bulunan Bakım İşletme Merkezi alanları içerisindeki
binaların [İdare Binası, Atölye, Yemekhane, Ambar, Lojman, Misafirhane, Depo (Tuz Deposu,
Trafik İşaretleri Deposu, Su Deposu, Araç Yakıt Deposu, Isı Merkezi Yakıt Deposu), Trafo ve
Jeneratör Binası, Yıkama Yağlama Binası, Garaj, Isı Merkezi Binası, Tamirhane Binası vb.],
Ücret Toplama Binaları ve ona bağlı yapıların, Tünel İşletme Binaları ve ona bağlı yapıların, Ana
Kontrol Merkezi Binası ve ona bağlı yapıların, Boğaz Köprüleri Bakım İşletme Başmühendisliği
ve ona bağlı yapıların ve tesislerin içindeki her türlü tesisatın (Temiz su, pis su, elektrik, kalorifer
vb.) bakımını, onarımını ve kontrolünün yapılmasını ve yaptırılmasını sağlamak.
19-Otoyollarda ve ücretli karayolları üzerinde 6001 sayılı Karayolları Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30’uncu maddesinin birinci ve ikinci
fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması işlemlerini, 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun 7. maddesinin 1. fıkrasının (j) bendinde belirtilen görevleri ve 3465 sayılı Kanunla
düzenlenen para cezası uygulaması işlemlerini yürütmek.
BAKIM ONARIM ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Bakım Onarım Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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SANAT YAPILARI ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Konforlu ve emniyetli bir trafiğin sağlanabilmesi amacıyla işletmeye açık otoyollar
üzerindeki sanat yapılarının bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak.
2-Merkez ihaleli sanat yapıları bakım ve onarım işleri ile ilgili olarak;
2.1-Yaklaşık maliyetlerin, özel şartnamelerin hazırlanmasını-hazırlatılmasını ve ilgili
birime gönderilmesini sağlamak.
2.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
2.3-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
2.4-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunulmasını sağlamak.
2.5-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
2.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
2.7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
2.8-Proje değişikliği, keşif veya sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı
gibi konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların
ilgililere bildirilmesini sağlamak.
2.9-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra Şube Müdürüne sunmak.
2.10-İşin bitmesinden sonra merkeze gönderilecek olan kesin hesap ve son hakediş
raporunu kontrol etmek.
2.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
2.12-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
2.13-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
3-Bölgelerce ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
3.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
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3.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
4-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayı alınması için gerekli işlemleri yapmak.
5-Çalışmalar esnasında oluşacak zarar ve ziyanlarla ilgili gerekli Olur’ların alınması
işlemlerini yapmak.
6-Sanat yapılarına ait envanter bilgilerini ve istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek
ve ilgili birime iletilmesini sağlamak.
7-Sanat yapılarının sicil kartlarını tutmak.
8-Köprü yönetim sistemi ve erken uyarı sistemi ile ilgili çalışmalar için Avrupa Birliği
hibelerinden yararlanarak ve üniversitelerden teknik destek sağlayarak sanat yapılarında
kullanılan, kullanılacak olan sistemlerin işleyişini sağlamak.
9-Eğik askılı ve asma köprüler gibi özel yapıların teknik muayenelerini ve bakımlarını
yapmak, yaptırmak.
10-Şikayet ve bilgi dilekçelerini cevaplandırmak.
11-Karayolları web sitesinde şefliğe ait bilgilerin güncellemesini periyodik olarak yapmak.
12-Yap-İşlet-Devret ve/veya İşletme Hakkı Devri yöntemleri ile bakım ve işletmesi özel
şirketlere devredilen ücretli karayollarında ve otoyollarda işleticileri denetlemek, sözleşme
süresince ve sözleşme şartlarına bağlı olarak görev alanına giren işlerin kontrolünü yapmak.
13-Görev verilen komisyon çalışmalarına katılmak ve neticelendirmek.
SANAT YAPILARI ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Sanat Yapıları Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ELEKTRONİK SİSTEMLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Merkez ihaleli elektronik ve haberleşme sistemleri ile ilgili olarak;
1.1-Yaklaşık maliyetlerin, özel şartnamelerin hazırlanmasını-hazırlatılmasını ve ilgili
birime gönderilmesini sağlamak.
1.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
1.3-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
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1.4-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunulmasını sağlamak.
1.5-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
1.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
1.7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
1.8-Proje değişikliği, keşif veya sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı
gibi konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların
ilgililere bildirilmesini sağlamak.
1.9-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra Şube Müdürüne sunmak.
1.10-İşin bitmesinden sonra merkeze gönderilecek olan kesin hesap ve son hakediş
raporunu kontrol etmek.
1.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
1.12-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
1.13-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
2-Bölgelerce ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
2.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
2.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
3-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayı alınması için gerekli işlemleri yapmak.
4-Çalışmalar esnasında oluşacak zarar ve ziyanlarla ilgili gerekli Olur’ların alınması
işlemlerini yapmak.
5-Ücretlerin sağlıklı bir şekilde toplanması için ihtiyaç duyulan sistemlerin kurulumunu
yapmak, İşletme ve Gelir Etütleri Şefliğince gelir takibi için talep edilecek rapor formatlarını
oluşturmak, bankalar ile ücret toplamadaki bankacılık hizmetlerini tanımlayan protokolleri
düzenlemek, yürütmek ve izlemek.
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6-İşletmeye açık otoyollarda hizmet veren elektronik donanımların envanterlerinin
hazırlanmasında, Envanter Şefliği ile iş birliği yapmak.
7-Elektronik ücret toplama sistemleri, haberleşme sistemleri ile tünel elektronik
sistemlerinin çalışmalarını yerinde denetleyerek varsa aksayan tarafları hakkında iyileştirici
çalışmalar yapmak, yaptırtmak.
8-Elektronik ücret toplama sistemleri, haberleşme sistemleri ve tünel sistemleri
konularında teknolojik gelişmeleri izlemek ve mevcut işletme koşullarına uygulanabilirliğini
araştırmak.
9-İşletmeye açık otoyollarda ileride kurulacak sistemler için ön hazırlık çalışmalarını
yapmak, yaptırtmak.
10-Trafik yönetim sisteminin kurulması konusunda Trafik ve İşaretleme Şefliği ile iş birliği
yapmak.
11-Ana Kontrol Merkezinin işleyişini düzenlemek ve denetimini yapmak.
12-Şikayet ve bilgi dilekçelerini cevaplandırmak.
13-Karayolları web sitesinde şefliğe ait bilgilerin güncellemesini periyodik olarak yapmak.
14-Yap-İşlet-Devret ve/veya İşletme Hakkı Devri yöntemleri ile bakım ve işletmesi özel
şirketlere devredilen ücretli karayollarında ve otoyollarda işleticileri denetlemek, sözleşme süresince ve sözleşme şartlarına bağlı olarak görev alanına giren işlerin kontrolünü yapmak.
15-Baz istasyonu ve zayıf akım haberleşme kablolarının protokollerini hazırlatmak,
denetimini yapmak.
16-Görev verilen komisyon çalışmalarına katılmak ve neticelendirmek.
ELEKTRONİK SİSTEMLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Elektronik Sistemler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ELEKTRİK SİSTEMLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Elektrik sistemleriyle ilgili olarak kuvvetli akım iç tesisatı, orta ve yüksek
gerilim trafo merkezleri, yer altı ve hava enerji nakil hatları, dizel elektrojen grupları ve tesisatları,
yıldırımdan korunma tesisatı, topraklamalar, kesintisiz güç kaynakları konularında işlevsel
kontrollerin yapılmasını, yaptırtılmasını, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesini,
denetlenmesini sağlamak.
2-Merkez ihaleli elektrik işleri (Yol, tünel, bina aydınlatma, trafo merkezleri, nakil hatları
vb.) ile ilgili olarak;
2.1-Yaklaşık maliyetlerin, özel şartnamelerin hazırlanmasını-hazırlatılmasını ve ilgili
birime gönderilmesini sağlamak.
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2.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
2.3-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
2.4-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunulmasını sağlamak.
2.5-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
2.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
2.7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
2.8-Proje değişikliği, keşif veya sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı
gibi konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların
ilgililere bildirilmesini sağlamak.
2.9-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra Şube Müdürüne sunmak.
2.10-İşin bitmesinden sonra merkeze gönderilecek olan kesin hesap ve son hakediş
raporunu kontrol etmek.
2.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
2.12-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
2.13-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
3-Bölgelerce ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
3.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
3.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
4-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayı alınması için gerekli işlemleri yapmak.
5-Çalışmalar esnasında oluşacak zarar ve ziyanlarla ilgili gerekli Olur’ların alınması
işlemlerini yapmak.
6-Enerji nakil hatlarının otoyollardan geçiş esaslarını belirlemek.
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7-Hizmet Tesisleri Şefliğinin yürüttüğü işlerin, elektrik projelerinin kontrol edilmesini
sağlamak.
8-Elektrik tüketimi ve bedellerine ait istatistiki bilgileri bölgeler genelinde toplamak ve
değerlendirilmesi için ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
9-Kazaların önlenmesinde iş ve çalışma hayatını düzenleyen mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
10-Merkez ve taşra teşkilatı personeline verilecek elektrik sistemlerine ait eğitimleri
programlamak ve uygulanması için ilgili Şube Müdürlüğüne iletilmesini sağlamak.
11-Şikâyet ve bilgi dilekçelerini incelemek, cevaplandırmak.
12-Yap-İşlet-Devret ve/veya İşletme Hakkı Devri yöntemleri ile bakım ve işletmesi özel
şirketlere devredilen ücretli karayollarında ve otoyollarda işleticileri denetlemek, sözleşme süresince ve sözleşme şartlarına bağlı olarak görev alanına giren işlerin kontrolünü yapmak.
13-Otoyollar ve Boğaziçi Köprüleri ile ilgili, aydınlatma ve elektrifikasyon işlerinin bakım
ve servis hizmetlerine ait bölgeler tarafından hazırlanmış programları incelemek ve rapor
halinde Şube Müdürüne sunmak.
14-Sistemlerin çalışmalarını yerinde incelemek, ve görülen aksaklıkların giderilmesi
doğrultusunda raporlar hazırlayarak Şube Müdürüne sunmak.
15- Enerji nakil hatlarının otoyoldan geçirilmesi ile ilgili protokolleri yürütmek, takibini ve
denetimini yapmak.
16-Karayolları web sitesinde şefliğe ait bilgilerin güncellemesini periyodik olarak yapmak.
17-Görev verilen komisyon çalışmalarına katılmak ve neticelendirmek.
ELEKTRİK SİSTEMLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Elektrik Sistemleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
TRAFİK VE İŞARETLEME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Trafik güvenliğini sağlamak üzere, yatay ve düşey işaretlemeler ile otokorkuluk, telçit ve
trafik güvenliği ile ilgili standartları, Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığına bağlı birimlerdeki
ilgili şefliklerle iş birliği yaparak belirlemek, bunların değişen şartlara göre geliştirilmesini ve
uygulanmasını sağlamak.
2-Bölge Müdürlüklerince yaptırılacak yatay ve düşey işaretleme ile otokorkuluk ve telçit
işlerinin programlarını yapmak, ödeneklerin gönderilmesini sağlamak.
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3-Merkez ihaleli yatay ve düşey işaretleme, otokorkuluk ve telçit ile ilgili olarak;
3.1-Yaklaşık maliyetlerin, özel şartnamelerin hazırlanmasını-hazırlatılmasını ve ilgili
birime gönderilmesini sağlamak.
3.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak.
3.3- İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
3.4-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunulmasını sağlamak.
3.5-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
3.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
3.7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
3.8-Proje değişikliği, keşif veya sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı
gibi konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların
ilgililere bildirilmesini sağlamak.
3.9-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra Şube Müdürüne sunmak.
3.10-İşin bitmesinden sonra merkeze gönderilecek olan kesin hesap ve son hakediş
raporunu kontrol etmek.
3.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
3.12-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
3.13-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
4-Bölgelerce ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
4.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
4.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
5-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayı alınması için gerekli işlemleri yapmak.
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6-Çalışmalar esnasında oluşacak zarar ve ziyanlarla ilgili gerekli Olur’ların alınması
işlemlerini yapmak.
7-Trafik kazalarına ait istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek, yoldan kaynaklanan
trafik kazalarına ait yol kusurlarının ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınmasını
sağlamak.
8-İşletmeye açık otoyollarda ve ücretli karayollarında özellik arz eden taşımalar için trafik
mevzuatına uygun olarak Özel Yük Taşıma İzin Belgesi verilmesi için görüş bildirmek.
9-İşletmeye açık otoyollar ve ücretli karayolları üzerinde ağırlık kontrolü yapılabilmesi
için Ağırlık ve Kontrol İstasyonlarının kurulacağı yerleri tespit etmek. Gerekli trafik işaretleme
standartlarını hazırlamak.
10-Trafiğe yeni açılacak otoyollar ve ücretli karayolları üzerinde bölgelerin yapmış olduğu
bakım onarım çalışmaları nedeni ile veya diğer sebeplerle trafiğe kapatılacak otoyolların yayın
organları kanalıyla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.
11-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan
yönetmeliklerde verilen diğer görevleri yapmak.
12-Trafik akımlarını incelemek, tıkanma olduğu durumlarda nedenlerini araştırmak ve
çözüm önerilerini geliştirmek.
13-Akıllı Ulaşım Sistemlerinin bakımını ve işletilmesini sağlamak.
14-Yatay ve düşey trafik işaretleme ile otokorkuluk ve telçit projelerini kontrol etmek ve
onaylanmasını sağlamak.
15-İşletmeye açık otoyollar ve ücretli karayolları üzerinde, bağlantı yapılması talep edilen
giriş ve çıkış yerlerini trafik açısından değerlendirmek.
16-Trafik güvenliği projesi kapsamında, ödenek talep etmek ve bu ödeneğin uygun yerlerde
kullanılmasını sağlamak.
17-İhtiyaca göre gerekli olan yerlere gürültü bariyeri (Ses perdesi) yapılması işlerini
değerlendirmek ve organizasyonu sağlamak.
18-Şikayet ve bilgi dilekçelerini cevaplandırmak.
19-Trafik kazalarından dolayı hukuksal savunmalar için belgeler hazırlamak.
20-İstatistiksel veri amaçlı aylık trafik güvenliği faaliyetlerini takip etmek, kaza
istatistiklerini tutmak.
21-Kamulaştırma sahası içerisine konulmuş veya konulacak olan reklam levhası panolarının
yapım veya kiralama ihalelerinin yapılmasını ve kontrol edilmesini sağlamak.
22-Trafik güvenliğini ilgilendiren işlerle ilgili protokol işlemlerini yürütmek.
23-Karayolları web sitesinde şefliğe ait bilgilerin güncellenmesini periyodik olarak yapmak.
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24-Yap-İşlet-Devret ve/veya İşletme Hakkı Devri yöntemleri ile bakım ve işletmesi özel
şirketlere devredilen ücretli karayollarında ve otoyollarda işleticileri denetlemek, sözleşme
süresince ve sözleşme şartlarına bağlı olarak görev alanına giren işlerin kontrolünü yapmak.
25-Otoyol ve ücretli karayollarından, yapımı tamamlanmış ve trafiğe açılacak olan yolların
açılışı için onay alıp, Resmi Gazete’de ilan edilmesini sağlamak.
26-Otoyol ve ücretli karayolunun özel amaçlı olarak kullanılabilmesi taleplerini incelemek
ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
27-Görev verilen komisyon çalışmalarına katılmak ve neticelendirmek.
28-Otoyollarda ve ücretli karayolları üzerinde 6001 sayılı Karayolları Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30’uncu maddesinin birinci ve ikinci
fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması işlemlerini yürütmek, 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun 7. maddesinin 1. fıkrasının (j) bendinde belirtilen görevleri yürütmek ve 3465 sayılı
Kanunla düzenlenen para cezası uygulaması işlemlerini yürütmek.
TRAFİK VE İŞARETLEME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Trafik ve İşaretleme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
HİZMET TESİSLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Otoyollar ile ücretli karayolları üzerindeki hizmet tesislerinin ihale, yeterlik,
görevlendirme dokümanlarını, sözleşme tasarılarını ve şartnamelerini hazırlamak veya hazırlatmak
ve ihale, yeterlik ve görevlendirme işlemlerini ilgili Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre
yürütmek.
2-Hizmet tesisleriyle ilgili projeleri kontrol etmek-ettirmek ve onaya sunmak.
3-Otoyollar ile ücretli karayolları üzerindeki hizmet tesislerinin projelendirilmesi dahil
yapımı bakımı ve/veya işletmesini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek.
4-Hizmet tesislerinin geçici ve kesin kabullerini yapmak, bu kabulleri yapacak
komisyonların oluşturulması için asil ve yedek komisyon üyelerini belirleyerek onay alınmasını ve
kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
5-Hizmet tesisleri ile ilgili projelendirme, yapım, bakım ve işletme gibi konulardaki
kriterlerin oluşturulmasını, standartların belirlenmesini ve değişen şartlara göre geliştirilmesini
sağlamak.
6-Hizmet tesislerinin projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve/veya işletilmesi aşamalarının
her birinde hizmet kalitesini artırmak amacıyla yasalarla bu konularda yetkili kılınan kuruluşlarla
diyalog kurmak.
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7-İhale, yeterlik ve görevlendirme komisyonlarında görev alacak asil ve yedek komisyon
üyelerini belirleyerek Makam onayına sunulmasını sağlamak.
8-Hizmet tesisleriyle ilgili işlerin, imzalanan sözleşme ve eki şartname hükümlerine
uygun olarak yürütülmesini, yürüttürülmesini sağlamak ve denetlemesini yapmak.
9-İşletmeye açık olan otoyollar ve ücretli karayolları üzerindeki hizmet tesisleriyle ilgili
Makam onayı alınması gereken iş ve işlemlerle ilgili hazırlık yapmak ve işlemleri yürütmek.
10-Proje değişikliği, süre uzatımı vb. konuları incelemek, bunlarla ilgili gerekli onayları
alarak sonuçların ilgililere bildirilmesini sağlamak.
11-Sözleşme feshi, tasfiyesi vb. hallerde Hukuk Müşavirliği görüşünü alarak Genel
Müdürlüğe teklifte bulunmak ve sonuca göre gerekli işlemleri yürütmek.
12-İşletme süresi sona eren hizmet tesislerinin devir-teslim işleri ve yeniden işletilmesi ile
ilgili gerekli işlemleri yürütmek.
13-İşletme hakkı devredilen, kamu-özel işbirliği veya Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan
ücretli karayolları ve/veya otoyollar üzerinde yer alan hizmet tesisleri için, ilgili mevzuata göre
gerekli her tür işlemi yürütmek, yürüttürmek ve denetlemek ile sözleşmeleri süresince ve sözleşme
şartlarına bağlı olarak görev alanına giren işlemleri yürütmek, yürüttürmek ve denetlemek.
14-Sonuçlanan hizmet tesisi ihale ve görevlendirmeleri alan firmalarla sözleşme
imzalanması için gerekli işlemleri yürütmek, imzalanan sözleşme ve eklerini ilgili Bölge
Müdürlüğü ve firmaya göndererek yer teslimi yapılması için gerekli işlemleri yapmak.
15-Görev verilen komisyon çalışmalarına katılmak ve neticelendirmek.
16-Otoyollarda ve ücretli karayolları üzerinde 6001 sayılı Karayolları Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30’uncu maddesinin birinci ve ikinci
fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması işlemlerini yürütmek, 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun 7. maddesinin 1. fıkrasının (j) bendinde belirtilen görevleri yürütmek ve 3465 sayılı
Kanunla düzenlenen para cezası uygulaması işlemlerini yürütmek.
HİZMET TESİSLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Hizmet Tesisleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ENVANTER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-İşletmeye açık otoyollara ait envanter bilgilerini toplamak, değerlendirmek ve coğrafi
bilgi sistemi projesinin Bölge Müdürlüklerince yürütülmesini izlemek.
2-Otoyol ağında bulunan bütün kesimlerde otoyolu meydana getiren yapıların kontrol
kesim başlangıcına göre cinslerinin, ölçülerinin, uzaklıklarının ve gereksinim duyulan diğer
bilgilerinin düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak.
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3-Çeşitli toplantı, kongre, seminer ve kitaplarda yer alacak olan Şube Müdürlüğünün
yürüttüğü işlere ait sunu, slayt ve bilgileri hazırlamak.
4-Türkiye karayolları haritası ile diğer harita ve krokilere esas olacak bilgileri Bölge
Müdürlüklerinden temin ederek ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
5-Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Biriminin raporlarının takibini, ilgili şeflikler
ve Bölge Müdürlükleri ile birlikte koordineli olarak yürütmek.
6-Mevcut otoyol ağından çıkarılması planlanan otoyollar hakkındaki önerileri incelemek
ve görüş bildirmek.
7-Şikayet ve bilgi dilekçelerini cevaplandırmak.
8-Karayolları web sitesinde şefliğe ait bilgilerin güncellemesini periyodik olarak yapmak.
9-Yap-İşlet-Devret ve/veya İşletme Hakkı Devri yöntemleri ile bakım ve işletmesi özel
şirketlere devredilen ücretli karayollarında ve otoyollarda işleticileri denetlemek, sözleşme süresince ve sözleşme şartlarına bağlı olarak görev alanına giren işlerin kontrolünü yapmak.
10-Merkez ve taşra teşkilatı personelinin bakım ve işletme konularında eğitimi için gerekli
kurs, konferans, seminer vb.nin düzenlenmesi için gerekli işlemleri yürütmek.
ENVANTER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Envanter Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MEKANİK SİSTEMLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
l-Hizmet Tesisleri, Bakım İşletme Merkezleri ve Tünel Kontrol Merkezlerine ait ısıtma,
soğutma, havalandırma, tünellerin havalandırma, yangın söndürme ve mekanik benzeri sistemleri
işlerinin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak kontrol edilmesini
sağlamak.
2-İlgili kurum onayı alındıktan sonra İdareye sunulan tesislere ait yangın tesisatı projelerinin
uygulanmasını sağlamak.
3-İşletmeye açık otoyol tesislerindeki (Hizmet Tesisleri, Bakım İşletme Merkezleri, Tünel Kontrol
Merkezleri) su depoları ile mevzuat gereği tesisi zorunlu olan pis ve temiz su arıtma sistemlerinin
yapımını sağlamak.
4-İşletmeler Başmühendisliklerinin sorumluluk alanındaki makine ve ekipman parkını
izlemek ve buna dair "mevcut-gerekli-ihtiyaç" durumlarını belirlemek.
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5-Merkez ihaleli mekanik işler ile ilgili olarak;
5.l-Yaklaşık maliyetlerin, özel şartnamelerin hazırlanmasını-hazırlatılmasını ve ilgili
birime gönderilmesini sağlamak.
5.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini
sağlamak.
5.3-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
5.4-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunulmasını sağlamak.
5.5-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
5.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli araştırmaları
yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
5.7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
5.8-Proje değişikliği, keşif veya sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi
konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların ilgililere
bildirilmesini sağlamak.
5.9-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra Şube Müdürüne sunmak.
5.10-İşin bitmesinden sonra merkeze gönderilecek olan kesin hesap ve son hakediş
raporunu kontrol etmek.
5.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
5.12-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
5.13-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
6-Bölgelerce ihale edilmiş işler ile ilgili olarak;
6.l-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
6.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
7-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayı alınması için gerekli işlemleri yapmak.

227

8-Çalışmalar esnasında oluşacak zarar ve ziyanlarla ilgili gerekli Olur’ların alınması
işlemlerini yapmak.
9-Merkez ve taşrada çalışan mekanik sistemler personelinin eğitilmesini sağlamak.
10-Yap-İşlet-Devret ve/veya İşletme Hakkı Devri yöntemleri ile bakım ve işletmesi özel
şirketlere devredilen ücretli karayollarında ve otoyollarda işleticileri denetlemek, sözleşme
süresince ve sözleşme şartlarına bağlı olarak görev alanına giren işlerin kontrolünü yapmak.
11-Karayolları web sitesinde şefliğe ait bilgilerin güncellemesini periyodik olarak yapmak.
12-Görev verilen komisyon çalışmalarına katılmak ve neticelendirmek.
MEKANİK SİSTEMLER ŞEFİ
Görevleri
l-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Mekanik Sistemler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
İŞLETME VE GELİR ETÜTLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yıl sonunda kesin hesap gerekçesini hazırlamak.
2-Her yıl sonunda faaliyet raporlarını, performans bütçe ile uyumlu olarak hazırlamak.
3-Bölge Müdürlüklerinin ödenek taleplerini değerlendirmek, Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini ve harcamaların güncel olarak kaydedilmesini sağlamak.
4-Otoyollarda ve ücretli karayollarında geçiş ücret tarifelerini düzenlemek ve gerekli
yerlere bildirmek. Ücretli karayollarının tahminlerini yapmak.
5-İşletmeye açık otoyollardan ve ücretli karayollarından geçen araç sayılarının ve
gelirlerinin aylık olarak, bölge, kesim ve ücret toplama merkezleri bazında bilgisayara
aktarılmasını, yolların açılışından bugüne dek istatistiki bilgilerin hazırlanmasını ve Karayolları
web sayfasında yayınlanmasını sağlamak.
6-İşletmeye açık otoyol ve ücretli karayollarının gelirlerinin sağlıklı bir şekilde
toplanması, varsa gelir kayıplarının irdelenmesi ile ilgili çalışmaları, Elektronik Sistemler Şefliği
ve Trafik ve İşaretleme Şefliği ile koordineli olarak yürütmek.
7-İşletmeye açık otoyol ve ücretli karayollarındaki araç geçişlerini değerlendirmek,
kaçak geçişlerin takibini yapmak. Bankalardan gelen hesap ekstrelerinin Ana Kontrol Merkezinin
hazırlamış olduğu raporlar ile uyuşup uyuşmadığını kontrol etmek. Bankalar tarafından
gerçekleştirilen fazla ödemelerin iadesi için Ana Kontrol Merkezinden gelen bilgilerin Muhasebe,
Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğüne iletilmesini sağlamak.
8-İşletme hakkı devredilen veya Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan yollarda işletme
süresi dolanların geri/devir alınması ve bunların işletme haklarının ilgili mevzuata göre yeniden
devri işlemlerini yürütmek.
9-İhaleyi yapacak olan şeflik ile birlikte ihale aşamasında fizibilite raporlarını
değerlendirmek.
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10-Yap-İşlet-Devret ve/veya İşletme Hakkı Devri yöntemleri ile bakım ve işletmesi özel
şirketlere devredilen ücretli karayollarında ve otoyollarda işleticileri denetlemek, sözleşme
süresince ve sözleşme şartlarına bağlı olarak görev alanına giren işlerin kontrolünü yapmak.
11-Geçiş ücretleri ile ilgili hukuksal savunmalar için belgeler hazırlamak.
12-Karayolları web sitesinde şefliğe ait bilgilerin güncellemesini periyodik olarak yapmak.
13-Ücret toplama işlerinde ve ihlalli kaçışlarda tahsilat ve tebliğ için diğer resmi kurum ve
kuruluşlar arasında ihtiyaç duyulan bilgi alış verişini sağlamak.
14-İşletmeye açık otoyollarda ve ücretli karayollarındaki araç geçiş gelirlerinin, otoyol
hizmet tesislerinden, çeşitli protokollerden ve reklam panolarından vb. elde edilen gelirlerin yıllık
bazda tutulmasını sağlamak.
15-Şube Müdürlüğünün bünyesinde yer alan ilgili şefliklerle birlikte elde edilen gelirlerde,
karşılaşılan kayıpların incelenmesini ve irdelenmesini sağlamak.
16-Ücret toplama merkezlerinde meydana gelen kaçak geçiş bilgilerini tutmak ve Ana
Kontrol Merkezi ile birlikte değerlendirmek.
17-Şefliğin görevleri ile ilgili konulardaki şikayet ve bilgi dilekçelerini cevaplandırmak.
İŞLETME VE GELİR ETÜTLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
İşletme ve Gelir Etütleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile İşletmeler Başmühendisliklerinde
görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
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8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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MAKİNE VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Merkezde Makine Şubesi, İkmal Şubesi ve Etüt İmalat Şubesi Müdürlüklerinden, taşrada
ise İkmal Müdürlüğü ile Atölye Müdürlüğünden oluşmaktadır.
Görevleri
1-Yıllık programlar göz önünde tutularak Genel Müdürlük makine parkının eksikliklerini
belirlemek ve gidermek, işletilmesi ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
2-Makinelerin bakım ve onarımları için gerekli atölyeleri, makine yedek parça ve malzeme
ambarları ile depoları, servis ve akaryakıt tesislerini, alıcı-verici telsiz istasyonları ve şebekelerini
kurmak, işletmek veya işlettirmek.
3-İhtiyaç duyulan ve satın alınması mümkün veya ekonomik olmayan makine, teçhizat ve
yedek parçaların imali için gerekli etüt, inceleme ve piyasa araştırması yapmak, imal etmek veya
ettirmek.
4-Her tür malzeme, makine, taşıt, araç-gereç ve yedek parça, akaryakıt ve madeni yağların
en az ve en çok stok seviyeleri ile bunların yıllık tüketim miktarını, işletme giderlerini izlemek,
kayıt ve sicillerini tutmak ve bunları takip etmek.
5-İhtiyaç duyulan makine, taşıt, araç-gereç, yedek parça ve akaryakıt ve madeni yağları
temin etmek, kabul ve muayene işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak, depo etmek, ikmali ve
dağıtımı için gerekli iş ve işlemleri yapmak.
6-Ekonomik ömrünü doldurmuş olan makine, ekipman, teçhizat, atölye tezgahı ve bunlara
ait malzemeleri kullanım dışına çıkartmak, hibe, satış ve benzeri iş ve işlemleri yapmak.
MAKİNE VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANI
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Makine ve İkmal Dairesi Başkanının diğer görevleri bu kitapta yer alan “Daire
Başkanlarının Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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MAKİNE ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Yıllık programları göz önünde bulundurarak Genel Müdürlük makine parkının
eksikliklerini belirlemek, işletilmesi ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
2-Makinelerin bakım ve onarımları için gerekli atölyeleri, depoları, servis ve alıcı-verici
telsiz istasyonlarını ve şebekelerini kurmak, işletmek veya işlettirmek.
3-İhtiyaç duyulan atölye tezgahı, kaynak makinesi, jeneratörler ve akaryakıt tesisleri için
gerekli makinelerin etüt, inceleme ve piyasa araştırmasını yapmak, imal etmek veya ettirmek,
muayene ve kabul işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
4-Her tür malzeme, makine, taşıt, araç-gerecin işletme giderlerini izlemek, kayıt ve
sicillerini tutmak ve bunları takip etmek.
5-Temin edilen makine, taşıt, araç-gereç ve tezgahların kayıtlarını tutmak, dağıtımı için
gerekli iş ve işlemleri yapmak.
6-Ekonomik ömrünü doldurmuş olan makine, ekipman, teçhizat, atölye tezgahı ve bunlara
ait malzemeleri kullanım dışına çıkartmak, hibe, satış ve benzeri iş ve işlemleri yapmak.
7-Teşkilatta kullanılan makinelerin seçilmesi konusunda görüş bildirmek. Mevcut
makinelerin çalıştırılması, bakım ve onarımları ile atölye işletmeciliği konularında araştırmalar
yaparak esaslar konulması, programların hazırlanması ve uygulamaların izlenmesi iş ve işlemlerini
yapmak/yaptırmak.
8-Yatırım Programına göre makine parkının yenilenmesi ve noksanlıklarının giderilmesi
için Etüt İmalat Şubesi Müdürlüğü ve ilgili Şube Müdürlükleri ile iş birliği yapmak.
9–Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığınca temin ettirilecek olan makinelerin proje veya
şartnameleri hazırlanırken, Şube Müdürlüğü bilgi kütüğünde takip sonucu tutulan bilgileri Etüt
İmalat Şubesi Müdürlüğüne aktarmak. Kontrollük, ara denetim ve muayene hizmetlerinin
yürütülmesinde ihtiyaca göre diğer Şube Müdürlükleri ile iş birliği yapmak.
10-Yol yapım, bakım, kar mücadelesi ve trafik hizmetlerinde çalıştırılacak iş makineleri ve
taşıtların tescillerinin yapılmasını/yaptırılmasını, bu iş makineleri ve taşıtlar ile atölyelerde
kullanılan her tür makinenin sicil kayıtlarının tutulmasını, durumlarının devamlı kontrol
edilmesini ve ettirilmesini sağlamak.
11-Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığınca satın alınan ya da imal ettirilen makinelerin
garanti süresi içerisinde takiplerini yapmak, en uygun makine tipinin belirlenmesi için
performanslarıyla ilgili sonuçları Etüt İmalat Şubesi Müdürlüğü ile paylaşmak.
12-Genel Müdürlük makine parkında bulunan her türlü makinenin trafik tescili, iş makinesi
tescili, sigorta, plaka, periyodik ve teknik muayene vb. iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak, bunlar
için ihtiyaç olacak ödeneği tespit etmek.
13-Makine, ekipman, tezgah ve araç gereç üzerinde tadilat yapılabilmesi için kriterleri
belirlemek ve gerekli Olur’ların alınması gibi iş ve işlemleri yapmak.
14-Makine parkının, teşkilatın her tarafında en ekonomik şekilde çalıştırılması için esaslar
koymak ve gerektiğinde önlemler almak. Bunun için makinelerin;
14.1-Değişen şartlara göre işletme maliyetlerini hesaplamak.
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14.2-Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna,
yürürlükte olan Kanunlara ve günün şartlarına uygun olarak kiralama usullerini ve yaklaşık kira
bedellerini belirlemek, bu iş ve işlemlerde uygulanacak protokolleri hazırlamak, standardize
ederek tip protokoller oluşturmak.
14.3-Verimli çalışma şartlarını sağlamak için taşra teşkilatında çalışan makinelerin
çalışmalarını yerinde kontrol etmek/ettirmek ve varsa alınması gerekli tedbirleri almak.
14.4-Makine, ekipman, atölye tezgahları, telsizler vb. cihazların servis dışına
çıkarılması için gerekli kriterleri belirlemek, servis dışına çıkarılmalarına karar vermek.
14.5-İşletme kayıtlarını takip ederek taşra teşkilatında iş verilemeyen ya da çalıştırılamayan makine, ekipman ve teçhizatı tespit etmek. İlgili Bölge Müdürlükleri ile gerekli
görüşmeleri yaparak, faal durumda olanların ihtiyacı olan Bölge Müdürlüklerine verilmesi,
teşkilatta kullanılmayacak olanların satılabilmesi, çalışır olmayanların hurdaya intikali için gerekli
iş ve işlemleri yapmak.
15-Bölge Müdürlüklerinin ihtiyacı olan “Personel Servis Hizmeti İhdas ve İşletmesi”
izninin ilgili Bakanlıktan alınması, kiralık taşıtların tavan sayılarının ve ödeneklerinin belirlenmesi
ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
16-Merkezin bölgelerle iletişiminin ve bölgeler arası iletişimin sağlanmasına yönelik
tesislerin (Telsiz vb.) kurulmasını, gereken cihazlarla donatılmasını, sistemin işletilmesini/
işlettirilmesini sağlamak. İletişimde kullanılan cihazların ilgili kurum ve kuruluşlar ile kira
protokollerinin yapılmasını, kira, enerji vb. ödenek ihtiyaçlarının tespitini ve ilgili kurum ve
kuruluşlara ödenmesini sağlamak.
17-İlgili Şube Müdürlüklerinin de görüşünü alarak, servis, bakım, yedek parça ihtiyaçlarına ait iş ve işlemleri kolaylaştırmak için her tür makinenin tip standardizasyonuna gidilmesini,
kalite yükseltilmesi yönünde önlemlerin alınmasını sağlamak.
18-Makine parkındaki makinelerin teşkilat içinde gerekli görülen yerlere zamanında
gönderilmesini sağlamak.
19-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, Kanunların verdiği görevler doğrultusunda
personel görevlendirilmesini, gerekli görülen komisyonlara eleman gönderilmesini sağlamak.
20-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
21-Makinelerin bakım ve onarımı için atölyeler kurulması, kiralanması, gerekli tezgâh ve
takımlarla donatılması, geliştirilmesi, ayrıca taşra teşkilatının ihtiyacı olan takım, tezgâh, cihaz,
avadanlık vb. araç ve gereçlerin ödeneğinin tespit edilmesi ve satın alınması ile ilgili iş ve
işlemleri yapmak.
22-Atölye tezgahlarının geliştirilmesi ve yenilenmesi ile ilgili araştırmalar yapmak ve
günün şartlarına göre atölyeleri geliştirmek.
23-Kurum içi ve kurum dışı personele eğitim, kurs, konferans vb. düzenlenmesi için
gerekli işlemleri yürütmek ve ilgili Şube Müdürlükleri ile iş birliği yapmak, gerektiğinde kurum
personelinin teşkilat dışında eğitilmesini sağlamak, eğitim için gerekli alet, araç-gereç ve
dokümanları sağlamak, kullanıma hazır halde bulundurmak.
24-Bilgi yetersizliğinden kaynaklanan zararlara sebep olan hataların giderilmesi amacıyla
araştırmalar yapmak, makineli personele yönelik teknik broşür, bülten hazırlamak, ilgili birimler
ile koordineli olarak kurslar düzenlemek.
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25-Merkez ve taşra teşkilatında çalışan makine teknik personeli ile ilgili belgeleri toplamak,
derlemek, arşivlemek.
26-Merkez ve taşra teşkilatında çalışan makine personelinin (Teknik ve sanat sınıfı) eğitimi
ile ilgili olarak diğer Şube Müdürlükleri ile ortak çalışma yürütmek, kurumumuza yeni atanmış
makine mühendisi ve teknikerlerine her türlü teknik, teorik ve uygulamalı eğitimin verilmesini
sağlamak, planlanan eğitimlerin merkez ve taşra teşkilatında uygulanabilmesi için Atölye
Müdürlüğü, Bölge Müdürlükleri ve diğer ilgili Şube Müdürlükleri ile koordinasyonu sağlamak.
27-Kurumun ihtiyaç duyduğu sanat sınıfı makineli ve atölye personelinin nitelik kriterlerini
belirlemek.
28-Müdürlüğün yürüttüğü hizmetlerde verimliliğinin artırılması, zaman kaybının önlenmesi
amacıyla merkez ve taşra birimlerinde bulunan makine, tezgah ve teçhizatın takip ve kontrol
hizmetlerinin bilgisayar ortamında yürütülebilmesi için ihtiyaç olan yazılım ve donanımları temin
etmek ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.
29-Dış yardımlardan sağlanacak makine, tezgah ve teçhizat ile ilgili konularda Genel
Müdürlükçe uygun görüldüğü takdirde yerli ve yabancı resmi kuruluş veya firmalarla ilişkiler
kurulmasını ve gerektiğinde toplantılara katılınmasını sağlamak.
30-Daire Başkanlığının yıllık çalışma bilgilerini ilgili Şube Müdürlüklerinden temin ederek
yıllık faaliyet kitabını hazırlamak, yayımlamak/yayımlatmak.
31-Müdürlük çalışmalarının gerektirdiği her tür kitap, kroki, resim, cetvel, grafik, bülten,
broşür vb. taslağı hazırlamak/hazırlatmak, yayımlamak/ yayımlatmak.
32-Personel servis ihaleleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ihaleye esas olacak belgeleri
hazırlayarak Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri Şubesi Müdürlüğüne iletmek, servislerin sevk ve
idaresini sağlamak.
33-Resmi işlerin yürütülmesinde ya da hastalık, ölüm gibi hallerde teşkilat çalışanlarına araç
temin etmek.
34-Genel Müdürlük araç havuzunda bulunan resmi ve kiralık araçların sevk ve idaresini
sağlamak.
35-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
MAKİNE ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması : Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı : Yıllık yatırım programının onayından sonra, yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Makine Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlerinin Ortak
Görevleri” ile aynıdır.
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MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
MAKİNE İŞLETME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Makine ve ekipmanların sevk edileceği yerleri ilgili birimlerin görüşünü alarak
belirlemek, bu konuda öneriler hazırlamak, ilgili Müdürlüklere bildirilmesini sağlamak.
2-Teşkilatımızda çalıştırılan makinelerin yerinde ve usulünde çalıştırılmasını, takım ve
avadanlıklarının tam olup olmadığı ile bakım, yağlama, onarım ve ayarlarının konulan teknik
esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığını izlemek, kontrol etmek/ettirmek.
3-Ülke ve çalışma şartlarına en uygun makine tiplerini belirlemek.
4-İş makineleri ile taşıtlara verilen TCK numara sisteminin bütün teşkilatta uygulanmasını
sağlamak ve takibini yapmak. TCK numarası taşıyan bütün makinelerin bulundukları yerleri ve
durumlarını izlemek.
5-Makine sicil kayıtlarının noksansız ve sağlıklı olarak tutulmasını sağlamak.
6-Makinelerin işletme maliyetlerini hesaplamak, kira bedellerini belirlemek ve kiraya
verilecek olanlara ait Genel Müdürlük onayını hazırlamak.
7-İlgili birimlerin teklifi ya da uygun görüşleri doğrultusunda bölgeler arası makine
transferlerinin yapılmasını sağlamak.
8-Merkez ile bölgeler veya bölgeler arası iletişimin sağlanmasına yönelik tesislerin
kurulması, gereken cihazlarla (Telsiz) donatılması, personel sağlanması, sistemin işletilmesi /
işlettirilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak.
9-Trafik Kanunu gereğince sigorta edilmesi zorunlu olan araçların sigorta işlemlerinin
yapılmasını sağlamak ve takibini yapmak.
10-İş makinelerinden tescil edilmesi gerekenlerin tescil işlemlerini yapmak.
11-Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından satın alınan makine ve ekipmanların
garanti süresi içerisinde meydana gelen arızalarını takip etmek, ilgili Müdürlüklere verilecek
bilgileri hazırlamak.
12-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Kanunların verdiği görevler doğrultusunda personel
görevlendirilmesini, gerekli görülen komisyonlara eleman gönderilmesini sağlamak.
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13-Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığınca satın alınması planlanan en uygun makine
tipinin belirlenmesinde; Bölge uygulama sonuçlarından, KBOS ortamında toplanan verilerden ve
ilgili Şube Müdürlüklerinden gerekli bilgileri toplamak ve değerlendirilerek rapor hazırlayıp Şube
Müdürüne sunmak.
14-Makine transferleri için Şube Müdürünün onayını alarak gerekli işlemlerin usulünde ve
zamanında yapılmasını sağlamak.
15-Bilgisayar programından işletilmesinin ekonomik olmadığı tespit edilen, ya da teşkilatta
ihtiyaç fazlası olan makinelerin, bulundukları bölgeler ile görüşerek servis dışına çıkarılması
işlemlerinin merkeze ait olan kısmının sonuçlandırılmasını sağlamak.
16-Makinelerin arazide çalıştırıldıkları sırada hatalı veya noksan yapıldığı belirlenen
kullanma, bakım ve onarım işlerinin düzeltilmesi için Makine Eğitim Şefliği ile iş birliği yaparak
bu konudaki eğitim eksikliklerini gidermek ve uyarıların bütün teşkilata duyurulmasını sağlamak.
17-Daire Başkanlığının yıllık çalışma bilgilerini ilgili Şube Müdürlüklerinden temin ederek
yıllık faaliyet kitabını hazırlamak.
18-Yeni alınan makinelerin makine bakım kartlarını hazırlamak veya hazırlatmak.
19-Şeflik çalışmalarının gerektirdiği her tür kitap, kroki, resim, cetvel, grafik vb. taslağı
hazırlamak/hazırlatmak, yayımlamak/ yayımlatmak.
20-Personel servis ihaleleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ihaleye esas olacak belgeleri
hazırlayarak Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri Şubesi Müdürlüğüne iletilmesini, servislerin sevk ve
idaresini sağlamak.
21-Resmi işlerin yürütülmesinde ya da hastalık, ölüm gibi hallerde teşkilat çalışanlarına
araç temin etmek.
22-Genel Müdürlük araç havuzunda bulunan resmi ve kiralık araçların sevk ve idaresini
sağlamak.
MAKİNE İŞLETME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Makine İşletme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
ATÖLYE İŞLETME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Makinelerin bakımı, onarımı ve imali için gerekli olan ve Genel Müdürlükçe uygun
görülen atölye binalarının kurulması, birleştirilmesi, genişletilmesi, kaldırılması, kiralanması,
tezgah, makine vb. ile donatılması işlemlerini ilgili birimler ve bölgeler ile iş birliği içinde
yürüterek sonuçlandırılmasını sağlamak.
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2-İlgili Müdürlüklerce projeleri hazırlanacak bina, atölye ve diğer makine tesislerinin,
havalandırma, ışık, güç kaynağı, su, kanalizasyon ve basınçlı hava tesislerinin plan ve projelerini
inceleyerek görüş bildirmek ve yerleşme düzenini belirlemek, uygulamak/uygulatmak.
3-Atölyelere bölgelerce sağlanamayan veya merkezce sağlanması gereken ya da daha
ekonomik olan tezgah, teçhizat, takım ve avadanlıkların alınması için gerekli iş ve işlemleri
yürütmek.
4-Atölyelerin montaj işlerinin yapılması/ yaptırılması ve gerektiğinde bu işlerin kontrollük
işlerinin yapılmasını/yaptırılmasını sağlamak.
5-Taşradaki atölyelerin iş programlarını, sanat sınıfı personelin verimliliğe etkilerini takip
ederek, verimliliği artırıcı öneriler hazırlamak.
6-Atölyelerin ihtiyacı olan standart donanım listelerini hazırlamak, yeni kurulması
gerekenlerin bu standarda göre donatılmasını sağlamak. Takım, tezgah ve diğer ihtiyaçlar için
teknik şartnameler hazırlamak, satın alma işlemlerini yürütmek ve teknik muayenelerinin
yapılması ile ilgili kontrollük işlemlerini yürütmek ve gereken yerlere dağıtılmasını sağlamak.
7-Atölye işletme maliyetlerini incelemek, bunlara göre verim hesaplarını yapmak. Bu
bilgileri teşkilatın kullanımına sunmak.
8-Teşkilat içinde bütün atölyelerde bulunan makine, tezgah, teçhizat, takım vb.nin
sicillerini genel esaslara ve kod sistemine uygun olarak tutmak, TCK numarası vermek ve
değişiklikleri zamanında işlemek.
9-Merkezden bölgelere veya gerektiğinde bölgeler arasında, atölye tezgahı, teçhizat ve
takımların transferlerini sağlamak.
10-Atölyelerde çalışan sanat sınıfı personelin çalışma esaslarını belirlemek.
11-Atölye organizasyonu ve işletmesi bakımından gerekli sistemlerin, bölgelerin de
görüşünü alarak merkez ve taşrada kurulmasını teklif etmek. Şube Müdürü tarafından uygun
görüldüğü takdirde Genel Müdürlük emri olarak tüm teşkilata duyurmak, uygulanmasını ve
kontrolünü sağlamak.
12-Atölyelerdeki sabit ve seyyar tezgah, teçhizat, takım vb.nin her zaman çalışmaya hazır
bulundurulması için, kullanım yöntemleri ile koruyucu bakım esaslarını saptamak ve Genel
Müdürlük emri olarak bütün teşkilata duyurulmasını Şube Müdürüne teklif etmek. Uygun
görülenlerin bütün işlemlerini yürütmek ve uygulanmasını kontrol etmek.
13-Şeflik çalışmalarının gerektirdiği her tür kitap, kroki, resim, cetvel, grafik vb. taslağı
hazırlamak/hazırlatmak, yayımlamak/ yayımlatmak.
ATÖLYE İŞLETME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Atölye İşletme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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MAKİNE EĞİTİM ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Makine konularında merkez ve taşra teşkilatı personelinin eğitimi için gerekli kurs,
konferans, seminer vb.nin düzenlenmesini, gerekli işlemlerin yürütülmesini, bu konuda Eğitim
Şubesi Müdürlüğü ve ilgili Müdürlüklerle iş birliği yapılmasını sağlamak.
2-Eğitim için gerekli alet, araç, gereç, not, bülten, kitap, resim, kesit, pano, şema vb.
dokümanları hazırlamak/hazırlatmak, basım ve dağıtımını yapmak ve kullanıma hazır halde
bulundurmak.
3-Teşkilatta kullanılan makinelerle ilgili bakım ve onarım kataloglarının tercüme
ettirilmesini sağlamak ve kullanıma sunmak.
4-Makine İşletme ve Atölye İşletme Şefliklerince tespit edilen, yanlış bilgilendirme ya da
bilgi yetersizliğinden dolayı meydana gelmiş hasar ve arızaların giderilmesi amacıyla araştırmalar
yapmak, makine personeline yönelik teknik broşürler hazırlamak, kurslar düzenlemek.
5-Gerekli belgelerin toplanması, derlenmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapmak.
6-Yeni atanan makine teknik elemanlarının tabi tutulacağı Makine Temel Kursu
programını hazırlamak, öğreticileri belirlemek, kursun sorumlu yöneticiliğini yapmak, devamı
süresince kursa katılanların başarı, özel yetenek, teknik bilgi gibi yeterliliklerini belirlemek, sınav
sonuçlarını Şube Müdürüne bildirmek. Kurs sonunda kursiyerlere verilecek belgeler hakkında
Eğitim Şubesi Müdürlüğü ile bağlantı kurulmasını sağlamak.
7-İş makineleri ile bunların bakımı ve onarımı konusundaki gelişmeleri öğretmek, makine
parkına yeni alınan makineler hakkında bilgi vermek, teknik ve sanat sınıfı personelin bilgilerini
güncelleme maksadıyla ihtisas ve geliştirme kursları düzenlemek.
MAKİNE EĞİTİM ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Makine Eğitim Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
İŞ GÜVENLİĞİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili mevzuat ve uygulamaları takip etmek,
mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yapmak.
2-İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde, gelişmeleri ve değişiklikleri
takip ederek bölgeler arası birliktelik, iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
3-Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerindeki İş Güvenliği Mühendislerinin veya iş
güvenliği hususunda görevlendirilen personelin gerek mevzuat, gerekse uygulamalar hususunda
bilgi seviyelerinin artırılması için, ilgili birimler ile eğitimler, kurslar organize etmek, bülten,
broşür vb. eğitici dokümanlar yayımlamak/yayımlatmak.
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4-Genel Müdürlük makine parkındaki makinelerde, merkez ve taşra atölyelerinde en
yüksek düzeyde güvenlikli çalışma koşulları ve işletim sağlanabilmesi için gerekli her tür
araştırmayı yaparak yeni önlemler geliştirmek, stratejiler belirlemek ve Şube Müdürüne sunmak.
5-Şeflik çalışmalarının gerektirdiği her tür kitap, resim, pano, kesit, şema, bülten, broşür
vb. hazırlamak/hazırlatmak, yayımlamak/yayımlatmak.
İŞ GÜVENLİĞİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
İş Güvenliği Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Makine ve İkmal Başmühendisliklerinde
görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
12-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
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BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Büro Şeflerinin Ortak Görevleri” ile
aynıdır.
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İKMAL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-İhtiyaç duyulan ve satın alınması mümkün veya ekonomik olmayan yedek parçaların
imali için gerekli etüt, inceleme ve piyasa araştırması yapmak, imal etmek veya ettirmek.
2-Her tür malzeme, yedek parça, akaryakıt ve madeni yağların en az ve en çok stok
seviyeleri ile bunların yıllık tüketim miktarını, işletme giderlerini izlemek, kayıt ve sicillerini
tutmak ve bunları takip etmek.
3-İhtiyaç duyulan yedek parça, akaryakıt ve madeni yağları temin etmek, kabul ve
muayene işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak, depo etmek, ikmali ve dağıtımı için gerekli iş ve
işlemleri yapmak.
4-Makine parkında bulunan ve ekonomik ömrünü doldurarak kullanım dışına çıkarılan
makine, ekipman, teçhizat, atölye tezgahları ve bunlara ait malzemelerin hibe, satış ve benzeri iş
ve işlemlerini yapmak.
5-Yıllık programları göz önünde bulundurarak Genel Müdürlük makine parkındaki
makinelerin bakım ve onarımları için gerekli yedek parça ve malzeme ambarları ile akaryakıt
depolarını kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
6-İhtiyaç duyulan ve satın alınması mümkün veya ekonomik olmayan makine ve teçhizat
ile ilgili yedek parçaların imali için gerekli etüt ve piyasa araştırması yapmak, imal etmek veya
ettirmek.
7-Bölgelerin makine ve ekipmanlarının yedek parça ile bakım onarımı için ihtiyaç
duyacağı ödenekleri tespit etmek, gönderilmesi hususunda Daire Başkanlığına teklifte bulunmak
ve bu ödeneklerin yerinde kullanılıp kullanılmadığını takip etmek.
8-Yukarıda belirtilen malzemelerin stok seviyelerinin korunması ve ihtiyaç duyulanların
sağlanması için gerekli sipariş listelerini ya da dosyalarını hazırlamak ve temin etmek.
9-Makine ve malzemelerin teslim, tesellüm, sevk, koruma, ambarlama ve dağıtımı ile
taşınması sırasında gerektiği takdirde sigorta işlemlerinin yaptırılmasını sağlamak.
10-Malzemelerin korunması için ambarlar kurulmasının veya kiralanmasının sağlanması ile
ambarlama işlerini düzenlemek.
11-Makine ve malzemelere kod ve stok numarası verilmesi, gerekli katalogların
hazırlanması ve bu konudaki değişikliklerin izlenerek kayıtlara geçirilmesi işlemlerini yapmak.
12-İkmal Müdürlüğü ile Atölye Müdürlüğü bünyesindeki transit ambarlarında bulunan
malzemeler ile Bölge Müdürlüğündeki İkmal Şefliklerine bağlı ambarlardaki malzemelerin stok
kayıtlarının tutulmasını ve kontrol edilmesini sağlamak.
13-Gerekli görülen petrol ürünlerinin TTS (Taşıt Tanıma Sistemi) ile alınması, elektronik
ortamda takibinin yapılarak gerek görülen alt yapının kurulması işlerini yapmak.
14-Her türlü malzeme, yedek parça, akaryakıt ve madeni yağların stok kontrol hizmetlerinin
bilgisayar ortamında yapılması, gerekli yazılımlar ile donanımların temini için ilgili birimlerle
koordinasyonu sağlayarak gerekli çalışmaları yapmak.
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15-Yurt dışından sağlanan makine ve malzeme ile bedelsiz malzemelerin gümrük
işlemlerini yapmak, yaptırmak.
16-Yerli olarak imalatı mümkün olan yedek parçaların imalatını etüt etmek, imalatın
yaptırılması konusundaki siparişleri hazırlamak, imalatı izlemek ve kontrolünü yapmak,
yaptırmak.
İKMAL ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
İkmal Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlerinin Ortak
Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
YEDEK PARÇA ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlük makine parkında bulunan mevcut makinelere ait yedek parçaların;
1.1-Kataloglarının taranması suretiyle ana kartlarını açarak stok numarasını vermek,
ambardaki stokları izlemek, ihtiyaç miktarlarını belirlemek ve sipariş listelerini zamanında
hazırlamak.
1.2-İkmalleri için bütçeye konulan ödeneği, en uygun ve gerekli marka ve cinslerin
sağlanmasında kullanmak, ambarlarda ölü stoklar meydana gelmesini önlemek.
2-Sağlanan yedek parçaları transit ambarlarda stoklamak ve bölgelerin ihtiyaçlarının bu
stoklardan zamanında karşılanmasını sağlamak.
3-Transit ambardan karşılanamayan istekleri, mümkün olduğu takdirde bölgeler arası
transferlerle sağlamak.
4-Ambarlarda uzun zaman hareket görmeyen malzemenin kullanılıp kullanılmayacağını, ilgili
birimlerin görüşünü alarak belirlemek.
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5-Kullanılmayacak malzemelerden hurdaya ayrılmış olanların parçalarından faydalanılmasını sağlamak ve işe yaramayanları elden çıkarmak.
6-Yedek parça ambarlarındaki yıllık sayım sonuçlarına göre (Stok seviyesinin belirlenmesi ve
kontrolü, transfer, imha, satış gibi) malzeme hareketlerinin yürütülmesini sağlamak, bu konuda
hazırlanacak önerileri Şube Müdürüne sunmak.
7-Sipariş yapılacak yedek parçalara ait özel teknik şartnameleri, gerektiğinde ilgili birimlerin
de görüşünü almak suretiyle hazırlamak.
8-Şeflikte hazırlanan yedek parça sipariş listelerinin kontrol edilmesini, proforma faturaların
veya teklif mektuplarının incelenmesini, satın alınacaklar için Şube Müdürünün onayının alınmasını
ve gerekli işlem yapılmak üzere konunun ilgili birime iletilmesini sağlamak.
9-Resmi kuruluşlara satış veya transfer suretiyle ve yüklenicilerin sözleşmeleri gereğince
bedeli karşılığında verilmesini istedikleri yedek parçaların stok durumu itibariyle verilmesinin mümkün
olup olmadığını belirlemek ve Şube Müdürünün kararına göre gereken işlemin yapılmasını sağlamak.
YEDEK PARÇA ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında sonuçlandırmak.
Yedek Parça Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MÜŞTEREK MALZEME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlük makine parkında bulunan veya yeni alınan makinelerin üzerindeki
müşterek malzemeler ile atölyelerdeki sarf malzemeleri, atölye tezgahları ile tüm bineklere,
pikaplara, kamyonlara ait yedek parçaların;
1.1-Kataloglarının taranması suretiyle ana kayıt açarak stok numarasını vermek,
ambardaki stokları izlemek, ihtiyaç miktarlarını belirlemek ve sipariş listelerini zamanında
hazırlamak.
1.2-İkmalleri için bütçeye konulan ödeneği, en uygun ve gerekli marka ve cinslerin
sağlanmasında kullanmak, ambarlarda ölü stoklar meydana gelmesini önlemek.
2-Malzemelerin transit ambarda stoklanarak bölgelerin ihtiyaçlarının bu stoklardan zamanında karşılanmasını sağlamak.
3-Transit ambardan karşılanamayan talepleri, mümkün olduğu takdirde bölgeler arası
transferlerle sağlamak.
4-Ambarlarda uzun zaman hareket görmeyen malzemenin kullanılıp kullanılmayacağını,
ilgili birimlerin görüşünü alarak belirlemek.
5-Kullanılmayacak malzemelerden hurdaya ayrılmış olanların parçalarından faydalanılmasını sağlamak ve işe yaramayanları elden çıkarmak.
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6-Merkez ve bölgelerin çalışmalarını kolaylaştırmak üzere, müşterek malzemeler
üzerinde yapılan etütlerin sonucuna göre hazırlanacak liste ve katalogların basılıp yayınlanması ve
bölgelerce yapılan müşterek malzeme isteklerinin ihtiyaca uygunluğunun araştırılmasını sağlamak.
7-Müşterek malzeme ambarlarındaki yıllık sayım sonuçlarına göre (Stok seviyesinin
belirlenmesi ve kontrolü, transfer, imha, satış gibi) malzeme hareketlerinin yürütülmesini
sağlamak, bu hususta hazırlanacak önerileri Şube Müdürüne sunmak.
8-Siparişi yapılacak malzemelere ait özel teknik şartnameleri, gerektiğinde ilgili birimlerin
de görüşünü almak suretiyle hazırlamak.
9-Şeflikte hazırlanan sipariş listelerinin kontrol edilmesini, proforma faturaların ve teklif
mektuplarının incelenmesini, satın alınacaklar için Şube Müdürünün onayının alınmasını ve
gerekli işlem yapılmak üzere konunun ilgili birime iletilmesini sağlamak.
10-Resmi kuruluşlara satış veya transfer suretiyle ve yüklenicilerin sözleşmeleri gereğince
bedeli karşılığında verilmesini istediği yedek parçaların, stok durumu itibariyle verilmesinin
mümkün olup olmadığını belirlemek ve Şube Müdürünün kararına göre gereken işlemin
yapılmasını sağlamak.
MÜŞTEREK MALZEME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Müşterek Malzeme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri’’ ile aynıdır.
YERLİ İMALAT ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yerli sanayi kuruluşlarını izlemek ve yerli üretim olanaklarını araştırmak.
2-Yerli imalatı mümkün olan yedek parçaların, servisleri ile ilişki kurarak yerli imalat
programlarına alınmasını sağlamak.
3-Yaptırılmasına karar verilen malzemenin sipariş listelerini ve şartnamelerini hazırlamak.
4-İmalat aşamasındaki malzemeleri kontrol etmek ve izlemek.
5-İmalatı tamamlanan malzemelerin teknik kontrollerinin yapılmasını sağlamak.
6-Bölgelerce istenilen malzemenin, bölge ambarına girinceye kadar olan işlemlerini
izlemek.
7-Bölgelere gönderilen yerli imalat yedek parçaların kullanımını takip etmek.
8-Şeflik çalışmalarının gerektirdiği her tür kroki, teknik resim, cetvel, grafik vb.nin
taslağını hazırlamak-hazırlatmak, çizdirilmesini sağlamak.
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YERLİ İMALAT ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Yerli İmalat Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri’’ ile aynıdır.
ETÜT KONTROL ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Ambar tesisleri ile ambar işlerini etüt ederek, uygun görülen sistem ve yöntemlerin
uygulamaya konulması için teklifler hazırlamak ve sonuçlarını izlemek.
2-Müdürlüğün bütçe ve harcamalarını takip etmek, ödenek gönderme ve harcamalar ile
ilgili işlemleri yapmak.
3-Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan petrol ürünlerinin (Kalorifer yakıtı, motorin, benzin,
madeni yağ, gres, antifiriz vb.) uygun olarak karşılanması için, petrol ürünleri ile ilgili yasal ve
teknik gelişmeleri izlemek, şartnameleri hazırlamak, taşra teşkilatı ile yazışmaların yapılmasını ve
ihale işlem dosyasını hazırlayarak ilgili birime iletilmesini sağlamak.
4-Petrol ürünleri ihalesi ile ilgili Bölge Müdürlüklerine yapılan teslimatların teknik
şartname ve genelgelere göre uygun olarak yapıldığını kontrol etmek, Bölge Müdürlüklerinin
ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasını sağlamak, teslim edilen petrol ürünlerinin standart ve
şartnamelere uygunluğunun tespiti için gerekli laboratuvar analizleri ile ilgili yazışmalar yapmak.
5-Petrol ürünleri ile ilgili ödemeye esas belgelerin kontrolünü yapmak.
6-Petrol ürünleri ile ilgili yasal izin ve lisans çalışmalarının yapılmasını sağlamak.
7-Petrol ürünlerinin mevzuata uygun olarak kullanılmasını izlemek ve ortaya çıkan
atıkların bertarafı ile ilgili çalışmaları yapmak ve izlemek.
8-İç ve dış piyasadan sağlanacak malzemelerin ambarlara girinceye kadar iş akışını
izlemek, gümrük işlerinin yürütülmesini sağlamak.
9-Ölü stok malzemenin saptanması ile tasfiye işlemlerini yürütmek.
10-Arızalı makinelerin acil malzeme siparişlerini yaparak iş sonuçlanıncaya kadar takibini
yapmak.
11-Müdürlüğün, makine ve malzeme stok kontrol hizmetlerinin bilgisayar ortamında
yapılması ve gerekli yazılımların ve donanımların temini için gerekli çalışmaları yaparak Bilgi
Teknolojileri Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerindeki ilgili şefliklerle iş birliği
yapmak, önemli yenilikler hakkında Şube Müdürüne bilgi vermek.
12-Başkanlığın yıllık faaliyet kitabı için; İkmal Şubesi Müdürlüğünün yıllık faaliyetlerini
hazırlamak.
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13-Müdürlüğün diğer şefliklerinin yaptığı işler ile ilgili etüt yapmak, bilgi toplamak ve
mevzuat takibini yapmak.
14-Müdürlüğün yürütmüş olduğu faaliyetleri ile ilgili bilgileri toplamak ve ihtiyaç halinde
bu bilgileri istenilen formatta sunmak.
15-Bölge Müdürlüklerinin petrol ürünleri stoklarının azami seviyede tutulmasını sağlayarak
stok miktarının ulusal stok seviyesinin altına düşmemesi için gerekli önlemleri almak ve önerilerini
Şube Müdürüne sunmak.
ETÜT KONTROL ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Etüt Kontrol Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
AYNİYAT SAYMANLIĞI
Görevleri
1-Bütün taşınır mal kayıtlarının mevzuata uygun olarak sürekli tutulmasını sağlamak,
gerekli kontrolleri yapmak, uygulamada birlikteliği sağlamak.
2-Taşınır mal hesaplarını tutarak konsolide görevlisine vermek.
3-Toplu İş Sözleşmesi ve Giyim Eşyası Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde personele
verilecek giyim eşyası ile ilgili işlemleri yürütmek.
4-Zayiat ve fire dolayısıyla meydana gelen eksilmelere veya ambar fazlalarına ait gerekli
işlemleri yapmak.
5-Kaza sonucu bozulan veya kırılan malzeme ile hurdaya çıkan (Maliye Bakanlığının
koyduğu sınırdan fazla değerdeki) malzemenin satışı veya yok edilmesi için gerekli işlemleri
yürütmek, ihmal veya kasıt yüzünden yitirilenlerin ilgililere ödettirilmesini sağlamak.
6-Malzemenin kullanıcılarına veya yüklenicilere usulüne göre teslim edilmesini sağlamak,
şahıs borçları hesaplarını tutmak, sonuçlarını izlemek.
7-Yıl sonunda ve istenildiğinde taşınır mal hesabını vermek.
8-Hesapları kontrol etmek ve zimmeti kalmayanları ibra etmek. Zimmeti bulunanlar
hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak.
9-Çalışmalar ile ilgili her tür raporu hazırlamak ve Şube Müdürüne sunmak.
10-Müdürlüğün diğer şeflikleri ile iş birliği ve yardımlaşma esasına göre çalışmak.

246

AYNİYAT SAYMANI
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirlenen işleri mevzuata uygun
olarak yürütmek ve işleri zamanında sonuçlandırmak.
Ayniyat Saymanının diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Makine ve İkmal Başmühendisliklerinde
görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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ETÜT İMALAT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-İhtiyaç duyulan makine, taşıt, araç-gereç ve teçhizatın temini veya imali için gerekli etüt,
inceleme ve piyasa araştırması yapmak, imal etmek veya ettirmek, muayene ve kabul işlemlerinin
yapılmasını sağlamak.
2-Genel Müdürlük makine parkı mevcudunu devamlı olarak izlemek ve ilgili birimlerle iş
birliği yaparak makine ihtiyaçlarını belirlemek.
3-Makine konusunda, taşra teşkilatı ve ilgili diğer Daire Başkanlıklarından gelen talep ve
teklifleri değerlendirmek.
4-İmal ettirilecek olan makinelere ait projelerin ihale yoluyla yaptırılması durumunda,
ihale işlemlerini ve proje kontrollük hizmetlerini yürütmek.
5-Dış yardımlarla sağlanacak makine vb. için ilgili birimlerle ilişki kurulmasını ve bunlara
ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
6-İhtiyaç duyulan makineler için her tür etüdü yapmak, teknik şartnameleri ile gerekiyorsa
projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.
7-Makine parkında bulunan araçlarda standarda
Müdürlüğü ile çalışmalar yapmak.

gidilmesi konusunda Makine Şubesi

8-İmal edilecek veya yenilenecek makinelerden Atölye Müdürlüğü’nde imal edilecek
olanları, Makine Şubesi Müdürlüğü ile ortak çalışma yaparak tespit etmek.
9-Gerektiğinde ihale yoluyla temin edilecek olan makinelerin teknik şartnamelerini ve
diğer şartlarını belirleyerek, evrakları Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri Şubesi Müdürlüğüne
göndermek.
10-İhale dosyası ile ilgili işlemleri yürütmek.
11-İmalatı yapılan makine ve ekipmanların ara denetimlerinin gerektiğinde diğer Şube
Müdürlükleri ile koordineli olarak yapılmasını sağlamak.
12-Satın alınan ve imal ettirilen makinelerin muayenesi, denenmesi ve teknik kontrollerinin
yapılması işlemlerini yürütmek.
13-Ambara teslimi yapılan makine ve ekipman ile bölgelere kurulan asfalt plentleri ve
benzeri makinelerin muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Gerektiğinde ilgili Şube
Müdürlükleri ve ilgili Bölge Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak.
14-Daire Başkanlığının ödeneklerinin takibini yapmak,
gönderilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.

Bölge Müdürlüklerine ödenek

15-Teslim alınan makinelerin ödemeleri ile ilgili belgeleri düzenlemek ve ilgili Şube
Müdürlüğüne göndermek.
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16-Ar-Ge konularında gerekli etüt, kontrol, koordinasyon, raporlama ve arşiv işlemlerinin
yapılmasını sağlamak.
17-Daire Başkanlığının ihtiyacı olan yönetmelik vb. dokümanları Başkanlık veya Genel
Müdürlüğün ilgili Müdürlükleri ile koordineli olarak hazırlamak.
18-Makineler hakkında yapılacak her türlü teklifi inceleyerek değerlendirmek, raporlarını
Daire Başkanına sunmak. Genel Müdürlükçe bu konuda alınacak karara göre gerekli işlemlerin
yürütülmesini sağlamak.
19-Dış yardımlardan sağlanacak makinelerle ilgili konularda Genel Müdürlükçe uygun
görüldüğü takdirde yerli ve yabancı resmi kuruluş veya firmalarla ilişkiler kurulmasını ve
gerektiğinde toplantılara katılımı sağlamak.
ETÜT İMALAT ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Etüt İmalat Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan olan “Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
BÜTÇE VE PROGRAM ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Bölge Müdürlüklerinden ve diğer Daire Başkanlıklarından gelen talepleri ve ihtiyaçları
değerlendirmek. Yatırım projelerini planlamak, bütçe yatırım program tasarısını hazırlamak.
2-Satın alınması planlanan taşıtlarla mevcut taşıtların durumunu tespit etmek, alınacak
taşıtlara ait talep formlarını ve hizmet gerekçelerini hazırlamak.
3-Yıl içinde kullanılacak tüm ödeneklere ilişkin ayrıntılı harcama alanları planını yapmak
ve bütçe fişlerini hazırlamak.
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4-Mevcut yılın bütçe uygulama sonuçlarını, yapılan faaliyetleri ve gelecek yılın planlamalarını yapmak.
5-Taslak ve nihai bütçeye göre Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı Şube
Müdürlüklerindeki ilgili şeflikler ile koordineli olarak performans programını hazırlamak.
6-Yatırım ile ilgili global projeler detayını hazırlamak.
7-Maliye Bakanlığı, Merkezi Bütçe ve Başkanlık Bütçe Takip Programları verilerine göre
kesin hesabı hazırlamak, formları düzenlemek.
8-Başkanlığın bütçe ve projeleri ile ilgili bilgileri derlemek.
9-Yıl içi ve yıl sonu kamu yatırımları izleme raporlarını hazırlamak.
10-Yapılacak ihalelerin ihtiyaç fişlerini düzenlemek ve takibini yapmak.
11-Merkez ve taşra teşkilatına ödenek gönderme işlemlerini yapmak, gerektiğinde ek
ödenek taleplerini hazırlamak ve takibini yapmak.
12-Daire Başkanlığı tarafından temin edilen makine ve ekipmanlar için ödeme emri belgesi
ve bu belgenin düzenlenmesine esas olacak belgeleri hazırlamak ve ilgili birime gönderilmesini
sağlamak.
13-Bütçe ve program ödeneklerinin sarf şeklini gösteren aylık cetvelleri hazırlamak ve Şube
Müdürüne sunmak.
14-Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin düzenlediği ihtiyaç fişlerinden birer suret
alarak ödeneklerin takibini yapmak.
15-Cari ödemelerin takibini yapmak ve programın aksamadan yürütülmesinin sağlanması
konusunda öneriler hazırlamak.
16-Merkez ve taşra teşkilatının ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşıt ve makine satın alınması
veya imal ettirilmesi için Daire Başkanlıklarının ve Bölge Müdürlüklerinin tekliflerini göz önünde
bulundurarak Başkanlığın bütçe tasarısını hazırlamak. Gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
BÜTÇE VE PROGRAM ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Müdürlüğün yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı
teklifini hazırlamak ve Şube Müdürüne sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra Müdürlüğün
yıllık çalışma programını hazırlamak ve Şube Müdürüne sunmak.
Bütçe ve Program Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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ETÜT İMALAT ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-İhtiyaç duyulan makineler için her tür etüdü yapmak, teknik şartnameleri ile gerekiyorsa
projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.
2-İmal ettirilecek olan makinelerin projelerinin ihale yoluyla yapılması durumunda ihale
işlemlerini ve proje kontrollük hizmetlerini yürütmek.
3-Dış yardımla sağlanacak makinelerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
4-İhale yoluyla temin edilecek olan makinelerin teknik şartnamelerini ve diğer şartları
belirleyerek, evrakların Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri Şubesi Müdürlüğüne gönderilmesini
sağlamak.
5-İhale sözleşmesi imzalandıktan sonra ihale dosyası ile ilgili teknik işlemleri yürütmek.
6-İmalatı yapılan makine ve ekipmanların ara denetimlerini Başkanlığa bağlı Şube
Müdürlüklerindeki ilgili şefliklerle koordineli olarak yapmak.
7-Ambara teslimi yapılan makine ve ekipman ile bölgelere kurulan asfalt plentlerinin
muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
8-Taahhüdünü yerine getiren yüklenicilere ödemelerin yapılabilmesi için gerekli belgeleri
hazırlamak ve ilgili Şube Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
ETÜT İMALAT ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Etüt İmalat Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri” ile aynıdır.
AR-GE VE KOORDİNASYON ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Daire Başkanlığının faaliyet alanı içinde makine konuları ile ilgili görüşmelerin,
toplantıların dokümantasyonunu hazırlamak, kararları tasnif ederek arşivlenmesini ve
muhafazasını sağlamak.
2-Gerek Bölge Müdürlüklerinden, gerekse merkez birimlerinden gelen yeni makine
taleplerinin tasnif edilmesini, arşivlenmesini sağlamak.
3-Yeni makine talepleri hakkında mevcut makine parkını göz önünde bulundurarak gerekli
değerlendirmeleri yapmak, ihtiyaç durumunu belirlemek ve rapor haline getirmek.
4-Yeni makine alımlarında göz önünde tutulmak ve alım ile ilgili şefliklere teknik done
sağlamak üzere, mevcut makine parkı hakkında işletme süreci boyunca taşra birimlerinden ve
Makine Şubesi Müdürlüğünden gelen bilgi geri dönüşlerinin, yenilik/iyileştirme önerilerinin,
istatistiki bilgilerini toplamak ve raporlamak.
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5-Makineler hususunda Bölge Müdürlüklerinden gelen tadilat, iyileştirme taleplerinin
gerektiğinde yerinde incelenmesini, uygulanabilirliğini, piyasa imkanları ile yaptırılabilirliği
hususlarında araştırmaların ve fizibilite çalışmalarının yapılmasını sağlamak.
6-İhale mevzuatı ile ilgili bütün yasa ve yönetmeliklerin arşivlemesini yapmak, mevzuat
değişikliklerini takip ederek güncellemeleri yapmak, ilgili birimlere gerek doküman, gerekse bilgi
desteği vermek.
7-Daire Başkanlığının faaliyet alanı ile ilgili Resmi Gazetede yayınlanan teknik mevzuatı,
değişiklikleri takip etmek, arşivleme yapmak, gerekiyorsa ilgili birimleri bilgilendirmek.
8-Daire Başkanlığının faaliyet alanı ile ilgili daha önce yayınlanmış ve yürürlükte olan ve
yeni yayınlanan, yönetmelik, tüzük, tebliğ, standart vb. gerekli yayınların temini, tasnifi, arşivleme
işlerinin yapılmasını sağlamak.
9-Daire Başkanlığının faaliyet alanı ile ilgili olabilecek kurum, kuruluş, organizasyon,
dernek vb. tüzel kişilik iştigal ve irtibat bilgilerinin tasnifini ve bilgi bankası oluşturulmasını
sağlamak.
10-Daire Başkanlığının faaliyet alanı ile ilgili özel sektör kuruluşlarının (İmalatçı, satıcı,
tedarikçi vb.) iştigal ve irtibat bilgilerinin tasnifini, arz ettikleri ürünlerin dokümanlarını, katalog
ve broşürlerinin toplanmasını, arşivlenmesini, bilgi bankası oluşturulmasını sağlamak.
11-Genel Müdürlüğün hizmetlerinde kullanılabilecek gerek yurt içi, gerekse yurt dışı
makine imalatlarının, piyasaya arzların, yeniliklerin, teknolojik değişikliklerin araştırılması, takip
edilmesi, arşiv oluşturulması, gerektiğinde raporlamalar yapılması gibi işlemleri yürütmek.
12-Yeni makine alımlarında, yapılan araştırma sonuçlarını değerlendirmeye sunmak,
öneriler oluşturmak.
13-Satın alma işlemleri, Şube Müdürlüğünce yapılmakta/yürütülmekte olan her türlü
makine, ekipman, araç, gereç vb.nin alım prosedürünün, Şube Müdürünce uygun görülen
aşamalarındaki (İhale öncesi ve sonrası) işlemlerini yürütmek.
14-İhale dosyası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
15-Makine parkına yeni giren makine, ekipman vb.nin görsel ve dokümanter bilgilerini
toplamak ve arşivlemek.
16-Kurumun internet sitesinde Daire Başkanlığı ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.
17-Daire Başkanlığının yıllık faaliyet kitabının hazırlanmasında Makine İşletme Şefliği ile
koordineli çalışmak.
18-Şefliğin görevleri içinde sayılan konularda, her türlü iletişim ve bilgi edinme araçlarını
kullanarak, görev alanı ile ilgili kurum, kuruluş, organizasyon faaliyetlerine katılmak, Şube
Müdürünün onayı ile gerektiğinde bu görevleri için yayın temin etmek, abonelikler oluşturarak
bilgi bankası ve arşiv oluşturma işlerini yapmak, yaptırmak.
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19-Şefliğin görevleri içinde sayılan, gerek Genel Müdürlük makine parkı hususunda,
gerekse yeni makine alımlarında gerekli Ar-Ge çalışmalarını ve inceleme sonuçlarını Şube
Müdürüne rapor etmek, ilgili şefliklere ve birimlere teknik, istatistik, arşiv desteği sağlamak.
20-Makine ile ilgili muayene ve tesellüm komisyonlarına katılım sağlamak, merkezce
sağlanan ve imal ettirilen makinelerin teknik muayenelerinin yapılması, ya da işyerlerinde
çalıştırılarak denenmeleri işlerine katılmak.
21-Her türlü iletişim, yayın, bilgi edinme aracını kullanarak, gerektiğinde kurum, kuruluş,
firma, organizasyon faaliyetlerine katılarak makine ve ekipman teknolojilerindeki gelişmelerin
takibini yapmak, kurumsal bilgilendirme için gerektiğinde kurum, kuruluş, firma ve
organizasyonlar ile kurumumuzda bilgilendirme sunumlarının, seminerlerinin organizasyonunun
yapılması işlerini yürütmek.
AR-GE VE KOORDİNASYON ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işlerin zamanında
sonuçlandırmak.
Ar-Ge ve Koordinasyon Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Makine ve İkmal Başmühendisliklerinde
görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
253

11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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SANAT YAPILARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sanat Yapıları Proje Şubesi, Sanat Yapıları Yapım Şubesi, Tarihi Köprüler Şubesi ve
Tüneller Şubesi Müdürlüklerinden oluşmaktadır.
Görevleri
1-Yapılacak tünellerin, büyük sanat yapılarının projelendirme kriterlerini belirlemek ve
teknik şartnamelerini hazırlamak veya hazırlatmak.
2-Yapılacak tünellerin, büyük sanat yapılarının avan projeleri ile detay projelerini ve
metrajlarını hazırlamak veya hazırlatmak.
3-Karayolları yapımında kullanılan sanat yapılarının ve dayanma yapılarının standartlarını
belirlemek, bunlara ait projeleri geliştirip yayımlamak, gerektiğinde tip projeleri, çığ ve teressübat
geçiş yapıları projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.
4-Projesi tamamlanmış olan tünelleri, büyük sanat yapılarını yapmak veya yaptırmak.
5-Tarihi köprülerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak.
6-Tünel projeleri ve tünel yapımı ile ilgili şartnameleri ilgili birimlerle koordine ederek
hazırlamak veya hazırlatmak.
7-Tüneller ve büyük sanat yapılarıyla ilgili yönetim bilgi/bilişim sistemini kurmak ve ilgili
birime devretmek.
8-Karayollarından taşınacak ağır, özel ve tehlikeli yüklerin taşınmasına ilişkin büyük sanat
yapıları açısından görüş vermek.
SANAT YAPILARI DAİRESİ BAŞKANI
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Sanat Yapıları Dairesi Başkanının diğer görevleri bu kitapta yer alan “Daire Başkanlarının
Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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SANAT YAPILARI PROJE ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Yapılacak, büyük sanat yapılarının projelendirme kriterlerini belirlemek ve teknik
şartnamelerini hazırlamak veya hazırlatmak.
2-Yapılacak, büyük sanat yapılarının avan projeleri ile detay projelerini ve metrajlarını
hazırlamak veya hazırlatmak.
3-Karayolları yapımında kullanılan mesnet eksenleri arası açıklığı 10 m.den daha küçük
sanat yapılarının ve dayanma yapılarının standartlarını belirlemek, bunlara ait projeleri geliştirip
yayımlamak, gerektiğinde tip projeleri, çığ ve teressübat geçiş yapıları projelerini hazırlamak veya
hazırlatmak.
4-Resmi ve özel kuruluşlarca yapılacak ağır, özel ve tehlikeli yüklerin taşınmasında, yük
taşınacak güzergâhta bulunan büyük sanat yapıları için yük araştırması yaparak büyük sanat
yapılarının geçiş için uygun olup olmadığı konusunda ilgili birime görüş bildirmek.
5-Yeni yapılacak veya genişletilecek yollar üzerindeki büyük sanat yapılarının (Mesnet
eksenleri arası 10 m. ve daha büyük);
5.1-Arazi ve hidrolik etütlerini yapmak/yaptırmak.
5.2-Yapım işleri sırasında, gerekirse proje değişikliklerini yapmak/yaptırmak.
5.3-Demiryolu geçitlerinde min.gabariyi sağlayacak şekilde üstyapıyı seçmek.
6-Büyük sanat yapıları ile ilgili olarak;
6.1-Yol güzergâhlarının saptanması, zemin araştırmaları, sondaj ve laboratuvar deneylerinin yapılabilmesi için ilgili birimler ile iş birliği yapmak.
6.2-Debuşe belirlenmesi işinde, ilgili kurumlar ile iş birliği yapılmasını sağlamak.
7-Çeşitli sistem ve açıklıkta yapılan büyük sanat yapıları ve bunlara ait kanat ve yaklaşım
duvarları için tip projeler hazırlamak/hazırlatmak.
8-Büyük sanat yapılarının en ekonomik şekilde yapılmasını sağlamak için etüt ve
araştırmalar yapmak/yaptırmak.
9-Geoteknik ve sondaj raporu sonuçlarını değerlendirerek, büyük sanat yapılarının temel
sistemlerini belirlemek.
10-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanlarını, analizleri, birim fiyatları,
birim fiyat tariflerini hazırlamak, ihalelerin yapılması için gerekli belgeleri ilgili birime
göndermek.
11-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
12-Hazırlanan projelerden ve metrajlardan yeteri kadar sureti ilgili birimlere göndermek.
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13-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını
sağlamak.
SANAT YAPILARI PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Sanat Yapıları Proje Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
PROJE ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Zeminde yapılan sondaj, yükleme deneyi vb. araştırma sonuçlarını değerlendirerek
büyük sanat yapıları projelerinde güvenilir ve ekonomik temel sistemini saptamak.
2-Temel mühendisliği işlerindeki ilerlemeleri yerli ve yabancı kaynaklardan izlemek,
gerek bu kaynaklardan gerekse uygulamadan edinilen bilgilerden faydalanarak ilgililerin de
görüşünü almak suretiyle teknik şartnameleri hazırlamak.
3-Yol güzergâhlarının etüdü sırasında büyük sanat yapıları yerlerinin belirlenmesinde
veya plankoteler üzerinde ve arazide yapılacak etütler sonucunda büyük sanat yapıları yerinin
değiştirilmesi zorunluluğu ile güzergâhta değişiklik yapılması gerektiğinde Müdürlüğün diğer
birimleri ile iş birliği yapılmasını sağlamak.
4-Büyük sanat yapılarının yerinin etüdünün yapılmasını sağlamak.
5-Geoteknik rapor ya da sondaj raporlarına göre, büyük sanat yapısı alt yapısı sisteminin
en ekonomik ve en güvenilir şekilde seçilmesini sağlamak.
6-Programa alınmış büyük sanat yapılarının avan projelerini, hazırlık etütleri sonuçlarına
göre teknik bakımdan en uygun tipi belirleyerek, teknik şartnamelere ve proje genel ilkelerine
uygun olarak hazırlamak/hazırlatmak.
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7-Avan ve detay projeleri hazırlanacak/hazırlattırılacak büyük sanat yapılarının;
7.1-Avan proje esaslarına göre genel yerleşim projesini hazırlamak/hazırlatmak.
7.2-Üstyapı ve altyapı statik hesaplarını yapmak/yaptırmak.
7.3-Statik ve kesin hesapların sonuçlarına göre altyapı ve üstyapıya ait detay projeleri
hazırlamak/hazırlatmak.
7.4-Korkuluk, mesnet ve genleşme derzi vb. detay projeleri hazırlamak/hazırlatmak.
8-Bölgelerden gelecek değişiklik ve düzeltme tekliflerini incelemek ve gerektiğinde
bunlara ait detay projeleri hazırlamak/hazırlatmak.
9-İnşaatı biten büyük sanat yapılarında, seçilen temel sistemlerinin sonuçlarını Sanat
Yapıları Yapım Şubesi Müdürlüğündeki ilgili şeflikler ile iş birliği yaparak incelemek ve gerekli
raporları hazırlamak.
10-Büyük sanat yapıları inşaatı sırasında çıkacak temel problemlerini incelemek ve ilgili
birimler ile iş birliği yapılmasını ve uygun çözümün bulunmasını sağlamak.
11-Hazırlanan avan ve detay projeleri kontrol etmek, Şube Müdürüne sunmak. Projesi
tamamlanmış büyük sanat yapılarına ait her türlü çizim, hesap, plankote, yazışma, CD.
vb. bilgi ve belgeleri Proje Çizim Şefine teslim etmek.
12-İlgililerle iş birliği yaparak projeleri en ekonomik çözümleri verecek şekilde
hazırlamak.
13-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanlarını, analizleri, birim fiyatları,
birim fiyat tariflerini hazırlamak, ihalelerin yapılması için gerekli belgelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
14-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin
yapılmasını, kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.
15-Hazırlanan projelerden ve metrajlardan yeteri kadar suretin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
16-Müdürlüğün sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini
hazırlamak.
PROJE ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Proje Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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AĞIR YÜK DEĞERLENDİRME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği olarak, resmi ve özel kuruluşlarca
yapılacak ağır, özel ve tehlikeli yüklerin taşınmasında, yük taşınacak güzergâhta bulunan büyük
sanat yapıları için yük araştırması yaparak büyük sanat yapılarının geçiş için uygun olup olmadığı
konusunda ilgili birime görüş bildirilmesini sağlamak.
2-Büyük sanat yapıları açısından, ağır yük taşınması sakıncalı görülen güzergâhlar yerine
yeni güzergâhları belirlemek ve ilgili birime bildirilmesini sağlamak.
3-Yükün taşınacağı güzergâh üzerinde kritik büyük sanat yapısı var ise, yükün emniyetli
bir şekilde geçirilmesi için yan geçit durumunu araştırmak, bu mümkün değilse, büyük sanat
yapısının tipi ve cinsini göz önünde bulundurarak kirişlerine takviye ya da alttan takviye
yapılmasını sağlamak, bu da mümkün değilse, uygun açıklıklarda panel köprü kurdurarak yükün
geçişini sağlamak.
4-Takviyesine karar verilen büyük sanat yapılarının, proje bedelleri ilgili kuruluşa ait
olmak üzere projelerini hazırlatmak.
5-Büyük sanat yapılarından ağır yüklerin geçirilmesinden sonra ortaya çıkabilecek
olumsuz etkilenmeleri ve hasar durumunu gözlem ve incelemeler sonucu yerinde saptamak ve
gerekli raporların hazırlanmasını sağlamak.
6-TIR güzergâhlarında bulunan büyük sanat yapılarının fiziksel özelliklerini sürekli
izlemek, bu güzergâhlarda yük taşımayı engelleyecek etkileri saptayarak giderilmesi için
çalışmalar yapmak.
7-Resmi ve özel kuruluşların, Özel Yük Taşıma İzin Belgesi için başvurularından önce,
taşıma yapmayı planladıkları güzergâh üzerindeki büyük sanat yapılarının geçiş için uygun olup
olmadığına ilişkin dilekçeleri incelemek.
8-Özellik arz eden başvurular üzerine taşıma yapılacak olan güzergâh üzerinde bulunan
büyük sanat yapılarının ağır yük tahkiklerini içeren rapor hazırlatmak ve ihtiyaç görüldüğü
durumlarda bu raporların, akademik birimleri içerisinde İnşaat Mühendisliği bölümü bulunan bir
üniversiteden onaylatılmasını sağlamak.
9-Gerekli görülen durumlarda, Özel Yük Taşıma İzin belgesi verilen taşımalara refakat
edilmesini sağlamak.
AĞIR YÜK DEĞERLENDİRME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Ağır Yük Değerlendirme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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PROJE ÇİZİM ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Proje yapma yöntemlerini ve çizim tekniklerini belirlemek, bu konularda geliştirme
çalışmaları yapmak ve çizim işlerini yürütmek.
2-İş programına göre, Proje Şefliğinden gelmiş projesi tamamlanmış büyük sanat
yapılarına ait bilgi ve belgeleri, çizim ekibine dağıtmak.
3-Emanet olarak projesi hazırlanmış olan büyük sanat yapılarına ait varsa eksik detay
paftalarını saptamak.
4-Projesi ihaleli hizmet alımı şeklinde yaptırılmış büyük sanat yapılarının; her türlü
çizim, hesap ve eksik paftalarını saptamak, projeleri çoğaltmak, CD ye kopyalamak ve ilgili
Başkanlıklar ile Bölge Müdürlüklerine dağıtılması işini yürütmek. Emanet ya da hizmet alımı
şeklinde hazırlanmış büyük sanat yapıları projelerinin dağıtımını yapmak.
5-Şeflik çalışmalarının gerektirdiği her türlü harita, kroki, resim, cetvel, grafik vb.nin
taslağını hazırlamak/hazırlattırmak ve çizdirmek.
PROJE ÇİZİM ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Proje Çizim Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Sanat Yapıları Başmühendisliklerinde
görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
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8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.

261

SANAT YAPILARI YAPIM ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Projesi tamamlanmış olan büyük sanat yapılarını yapmak veya yaptırmak.
2-Büyük sanat yapılarıyla ilgili yönetim bilgi/bilişim sistemini kurmak ve ilgili birime
devretmek.
3-Mesnet eksenleri arası açıklığı 10 m. ve daha büyük olan büyük sanat yapılarının
yapımı ile standardı düşük köprülerin yapılması işlerinin yürütülmesini sağlamak.
4-Yıllık çalışma programına göre büyük sanat yapılarının (Mesnet eksenleri arası açıklığı
10 m. ve daha büyük olan) sismik onarım işlerinin yürütülmesini sağlamak.
5-Merkez ihaleli büyük sanat yapıları yapım ve sismik onarımı işleri ile ilgili olarak;
5.1-Büyük sanat yapıları yapım işlerinde, metrajlar ile hazırlanacak veya hazırlattırılacak özel şartnamelerin ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
5.2-Sismik onarım işlerinde, metrajları, özel şartnameleri hazırlamak/hazırlattırmak ve
ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
5.3-Ön yeterlik ve ihale komisyonlarında görev alacak asil ve yedek komisyon üyelerini
belirlemek.
5.4-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak.
5.5-İş programlarını incelemek ve onaylamak.
5.6-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunmak.
5.7-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
5.8-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
5.9-Hakediş raporlarını incelemek ve onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
Onaylandıktan sonra tahakkukları yapılmak üzere ilgili birime göndermek.
5.10-Proje değişikliği, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi
konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak, onaylarını almak, sonuçların ilgililere
bildirilmesini sağlamak.
5.11-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra, onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
5.12-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay almak, kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını ve kesin hesapların kontrol edilmesini sağlamak.
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5.13-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
6-Bölge Müdürlüklerince ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
6.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
6.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
7-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayının alınmasını sağlamak.
8-Çalışmalar sırasında çevreye verilen zararların hak sahiplerine sulhen ödenmesi için
gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
9-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını
sağlamak.
10-Merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta olan elemanların eğitimi için açılması gereken
kurslar konusunda Eğitim Şubesi Müdürlüğüne teklifte bulunmak.
11-Yürütülen hizmetlerin tüm aşamalarında görüş ve düşünce birliği sağlamak amacıyla
yasaların görevli ve yetkili kıldığı kuruluşlarla ilişki kurulmasını sağlamak.
12-İnşaatları tamamlanan büyük sanat yapılarının her birine ait gerekli bilgilerin Tesisler ve
Bakım Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.
13- Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
SANAT YAPILARI YAPIM ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Sanat Yapıları Yapım Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.

263

MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
SANAT YAPILARI YAPIM ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Merkez ihaleli büyük sanat yapıları (Mesnet eksenleri arası açıklığı 10 m. ve daha
büyük olan) yapım işleri ile ilgili olarak;
1.1-Metrajlar ile hazırlanacak veya hazırlattırılacak özel şartnamelerin ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
1.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak.
1.3-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
1.4-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunulmasını sağlamak.
1.5-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
1.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
1.7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
1.8-Proje değişikliği, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi konuları
incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların ilgililere
bildirilmesini sağlamak.
1.9-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra Şube Müdürüne sunmak.
1.10-İşin bitmesinden sonra merkeze gönderilecek olan kesin hesap ve son hakediş
raporu hakkında bilgi edinmek ve evrakın Kesin Hesap Şefliğine iletilmesini sağlamak.
1.11-Yüklenicilerle olan anlaşmazlıkların çözümünde ve son hakediş raporlarının
incelenmesinde Kesin Hesap Şefliği ile iş birliği yapmak.
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1.12-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
1.13-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
1.14-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
2-Bölgelerce ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
2.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
2.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
3-Çalışmalar esnasında oluşacak zarar ve ziyanlarla ilgili gerekli Olur’ların alınması
işlemlerini yapmak.
SANAT YAPILARI YAPIM ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Sanat Yapıları Yapım Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
KESİN HESAP ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Kesin hesap evrakının kontrolünü yapmak.
2-Yüklenicilerle İdare arasında çıkan ve kesin hesap aşamasına gelen anlaşmazlıklarla
ilgili teknik görüşleri hazırlamak.
3-Yüklenicilerin malzeme ve diğer borçlarının saptanmasını, izlenmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
4-Sözleşmenin iptali halinde yüklenicilerin tazminat isteklerini incelemek veya gerekli
hallerde İdarenin yüklenicilerden isteyeceği tazminat miktarı ile buna ait gerekçenin teknik
esaslarını hazırlamak.
5-Kesin hesap aşamasında alınacak Sayıştay istizahlarına verilecek cevabı hazırlamak, ilgili
birime gönderilmesini ve gerektiğinde sözlü açıklamalarda bulunulmasını sağlamak.
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6-Son hakediş raporunu ve kesin hesapları kontrol etmek, hakedişin ödenmesine veya
yüklenicinin teminatının iadesine esas olan evrakı tam olarak, ilgili Şube Müdürlüğüne göndermek
için gerekli işlemleri yapmak.
7-İdare/yüklenici ilişkileri ile ilgili olarak resmi kurum ve kuruluşlarca istenilen teknik ve
idari konular hakkında cevabi yazıları hazırlamak.
8-İstenmesi halinde geçici kabul, kesin kabul veya tasfiye kabulü için oluşturulacak
komisyona katılacak elemanı tespit etmek.
9-Müdürlüğün sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili
hazırlamak.

İş Deneyim Belgelerini

KESİN HESAP ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin
sonuçlandırmak.

Yürütülmesi:

Belirlenen

görevleri

yürütmek

ve

işleri

zamanında

Kesin Hesap Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
PROGRAM VE BÜTÇE ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Ulaştırma ana planına paralel olarak, tahsis edilmiş olan kaynakların saptanan amaç, ilke
ve politikalar doğrultusunda global dağılımın belirlenmesini ve ödeneklerin proje düzeyinde
öncelik ve zamanlamalarının yapılmasını sağlamak.
2-İllere göre yatırım programını hazırlamak.
3-Kesinlik kazanan yatırım projeleri ve kararların detay ekonomik ve finansal fizibilite
etütlerinin hazırlanabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.
4-Kurum içinden ya da dışından gelecek büyük sanat yapıları yapım ve sismik onarım işleri
ile ilgili istekleri incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
5-Yıllık program uygulamasını izlemek, gerekli program değişiklik önerilerini değerlendirmek ve gerçekleşmesini sağlamak.
6-Program ve bütçe ile ilgili konulara ait cevapları hazırlamak.
7-Ödeneklerin yasallaşmasından sonra gerekli ödeneklerin ilgili birimlere gönderilmesini
sağlamak.
8-Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan işlerle ilgili dış kredi ve ödenek harcamalarının
takibini ve kontrolünü yapmak.
9-Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan işlerle ilgili yıllık hedef ve gerçekleşmelerin
hazırlanmasını ve takibini yapmak.
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10-Bütçe uygulamasını izlemek, gerekli bütçe revizyonunu yaparak eksik veya fazla
ödeneklerin dengelenmesini sağlamak.
11-Yıllık programların izlenmesine ilişkin çeşitli merciler tarafından istenilen raporları
hazırlamak.
12-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayı alınması için gerekli işlemleri yapmak.
PROGRAM VE BÜTÇE ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Müdürlüğün yıllık yatırım programı ile bütçe tasarısı
teklifini hazırlamak ve Şube Müdürüne sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra, Müdürlüğün
yıllık çalışma programını hazırlamak ve Şube Müdürüne sunmak.
Program ve Bütçe Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
SİSMİK ONARIM ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Mesnet eksenleri arası açıklığı 10 m.den büyük köprülerin depreme karşı onarılması
işlerini yürütmek, bu işle ilgili yönetmelikleri hazırlamak, 10 m.den küçük olup onarım özelliği
gösterenler için ise istenildiğinde teknik yardımda bulunmak.
2-Büyük sanat yapılarının sismik onarım gerekenlerini belirlemek, gerekli onarımların
yapılmasını ve büyük sanat yapılarının envanter kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
3-Merkez ihaleli sismik onarım işleri ile ilgili olarak;
3.1-Metrajları, özel şartnameleri hazırlamak/hazırlatmak ve ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
3.2-Ön yeterlik ve ihale komisyonlarında görev alacak asil ve yedek komisyon üyelerini belirlemek.
3.3-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak.
3.4-İş programlarını incelemek ve onaylamak.
3.5-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunulmasını sağlamak.
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3.6-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
3.7-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
3.8-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
3.9-Proje değişikliği, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi konuları
incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak, onaylarını almak, sonuçların ilgililere bildirilmesini
sağlamak.
3.10-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra Şube Müdürüne sunmak.
3.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay almak, kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını ve kesin hesapların kontrol edilmesini sağlamak.
3.12-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
4-Bölge Müdürlüklerince ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
4.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
4.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
5-Çalışmalar sırasında çevreye verilen zararların hak sahiplerine sulhen ödenmesi için
gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
6-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
7-Büyük sanat yapılarıyla ilgili yönetim bilgi/bilişim sisteminin kurulmasını ve ilgili
birime devredilmesini sağlamak.
SİSMİK ONARIM ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Sismik Onarım Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Sanat Yapıları Başmühendisliklerinde
görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
12-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi:
sonuçlandırmak.

Belirlenen

görevleri

yürütmek

ve

işleri zamanında

Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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TARİHİ KÖPRÜLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
6001 sayılı Kanunun 4.h maddesinde yer alan “Tarihi köprülerin bakım ve onarımını
yapmak veya yaptırmak” hükmü ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda (2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile bu kapsamdaki Kültür Varlıklarının Restorasyon
Proje ve Uygulamasına Dair Yönetmelik ve Alt Mevzuatı);
1-Tarihi köprüler kapsamında yer alan taş, ahşap, demir, betonarme köprülerin
tespitlerinin yapılması, belgelenmesi, kaynak araştırması yapılması, tescillerinin yaptırılması,
tarihi yol ağları haritası üzerinde gösterilmesi, dönem, yapım tekniği vb. özelliklerine göre
tipolojilerinin hazırlanması, genel envanterin oluşturulmasının sağlanması işlemlerini yapmak.
2-Tarihi köprülerin Restorasyon Uygulama Projelerinin hazırlanması, hazırlanmasının
sağlanması, 11.06.2006 tarihli ve 26195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 716 sayılı ilke kararı
gereği diğer kurumlardan gelen projeler de dahil olmak üzere Genel Müdürlük tarafından
incelenip onaylanarak Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulması, Kurul
toplantılarına katılımın sağlanması işlerini yapmak.
3-Teknik araştırmalar kapsamında jeolojik-jeoteknik araştırmalar, orijinal ve yeni
malzeme analizleri vb. işleri yaptırmak. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulundan gerekli izinlerin alınmasını sağlamak.
4-Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan restorasyon uygulama projelerinin
envanterini hazırlamak, tipolojilerini oluşturmak ve arşivlenmesini sağlamak.
5-Yıllık çalışma programında yer alan tarihi köprülerin restorasyon uygulamalarının
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylı restorasyon uygulama projeleri doğrultusunda
yaptırılmasını sağlamak.
6-Onarımı biten tarihi köprülere ait resimli bakım onarım envanterini oluşturmak ve
arşivlenmesini sağlamak.
7-Restorasyon uygulaması esnasında proje değişikliğinin zorunlu olduğu durumlarda
revize projenin hazırlanmasını, incelenmesini ve onaylanmasını sağlamak. Ayrıca Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunmak. Son durum (As-built) projelerinin
hazırlanmasını, incelenmesini ve onaylanmasını sağlamak.
8-Yurt içindeki tarihi köprüler ile yurt dışındaki Türk köprülerinin restorasyon uygulama
projelerinin temini ve restorasyon uygulaması işlerinde protokollu olarak diğer kurumlara
kontrolluk ve danışmanlık hizmetleri vermek.
9-Tarihi köprülerin restorasyon proje ve uygulama işlerine ait Birim Fiyat Tarifinin,
Birim Fiyat Analizinin ve Birim Fiyat Listesinin güncellenmesini, yayınlanmasını ve dağıtımının
yapılmasını sağlamak.
10-Tarihi Köprüler (Özel Teknik Şartname, Mevzuat, Envanter, Proje, Bakım ve Onarım)
Kitabının güncellenmesini, yayınlanmasını ve dağıtımının yapılmasını sağlamak.
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11-11.06.2006 tarihli ve 26195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 716 sayılı ilke kararı
gereği tarihi köprülerin üzerindeki mevcut tesisatların (Su borusu, elektrik, telefon hattı vb.)
kaldırılmasının sağlanması ile yenilerinin yapılmasının önlenmesine yönelik girişimlerde
bulunmak ve tarihi köprülerin koruma alanları içinden geçirilmesi düşünülen yeni köprülerin
inşası konusunda ilgili kurumlara görüş bildirmek, tarihi köprülere ait tanıtım levhalarını
hazırlatmak ve uygun bir yere konulmasını sağlamak.
12-Tarihi köprülerle ilgili mevzuat arşivinin (Kanunlar, ilke kararları, genelgeler,
tebliğler, tüzükler, yönetmelikler) güncellenmesini ve Bölge Müdürlüklerine bilgi verilmesini
sağlamak.
13-Tarihi köprülerin restorasyon proje ve restorasyon uygulama işlerine ilişkin stratejik
plan/performans programını hazırlamak. İç Denetim Birimi Başkanlığınca hazırlanan risk bazlı
sistem denetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğine ilişkin raporları incelemek, gerekli
önlemleri almak ve uygulanmasını sağlamak.
14-Tarihi köprülere ait restorasyon proje ve restorasyon uygulama işlerine ilişkin hizmet
içi eğitimler programlanması, düzenlenmesi, tarihi eserlerle ilgili yurt içi ve yurt dışında
düzenlenen seminer, sempozyum, konferans vb. faaliyetlerin izlenmesi, katılımın sağlanması
işlerini yapmak. İlgili birimlerle koordineli olarak çalışmak.
15-Tarihi köprülere ait restorasyon proje ve restorasyon uygulama işlerinin koruma
teknikleri ve mühendislik bilgilerinin doğru birleştirilerek bilimsel bir zemine oturtulmasının
sağlanması amacıyla Ar-Ge çalışmalarının yapılmasını sağlamak, yapılan çalışmaları ilgili
kurumlar ile ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşmak.
16-Dünya kültür miras listesine teklif edilecek tarihi köprüler ile ilgili çalışmaları
yürütmek.
17-Merkez ihaleli tarihi köprü restorasyon proje ve restorasyon uygulama işleri ile ilgili
olarak;
17.1-Metrajları, özel şartnameleri hazırlamak-hazırlatmak ve ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
17.2-Ön yeterlik ve ihale komisyonlarında görev alacak asil ve yedek komisyon üyelerini belirlemek.
17.3-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak.
17.4-İş programlarını incelemek ve onaylamak.
17.5-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak
yapılıp yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
17.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
17.7-Hakediş raporlarını incelemek ve onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
Onaylandıktan sonra tahakkukları yapılmak üzere ilgili birime göndermek.
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17.8-Proje değişikliği, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi
konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak, onaylarını almak, sonuçların ilgililere
bildirilmesini sağlamak.
17.9-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden sonra, onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
17.10-Restorasyon uygulama projesi temini işlerinde Genel Müdürlük ve Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının onayı ile kabul işlemi gerçekleştirilmiş olduğundan
hakediş ödemelerinin yapılmasını sağlamak.
17.11-Restorasyon uygulaması işlerinde geçici ve kesin kabul komisyonlarının
oluşturulması için onay almak, kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını ve kesin hesapların kontrol
edilmesini sağlamak.
17.12-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
18-Bölge Müdürlüklerince ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
18.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
18.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak
yapılıp yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
19-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayının alınmasını sağlamak.
20-Çalışmalar sırasında çevreye verilen zararların hak sahiplerine sulhen ödenmesi için
gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
21-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını sağlamak.
22-Müdürlüğe ait faaliyetlerle ile ilgili olarak istatistiksel bilgiler, bilgi notları, sunum vb.
hazırlamak.
23-Merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta olan elemanların eğitimi için açılması gereken
kurslar konusunda Eğitim Şubesi Müdürlüğüne teklifte bulunmak.
24-Yürütülen hizmetlerin tüm aşamalarında görüş ve düşünce birliği sağlamak amacıyla
yasaların görevli ve yetkili kıldığı kuruluşlarla ilişki kurulmasını sağlamak.
25-Müdürlüğe ait web sitesini güncellemek.
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TARİHİ KÖPRÜLER ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması : Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı : Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Tarihi Köprüler Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS/ MİMAR
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
PROJE ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Tarihi köprülerin restorasyon uygulama projelerini hazırlamak, hazırlanmasını
sağlamak, 11.06.2006 tarihli ve 26195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 716 sayılı ilke kararı
gereği diğer kurumlardan gelen projeler de dahil olmak üzere incelemek, onaylanmasından sonra
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasını sağlamak. Kurul toplantılarına
katılmak.
2-Teknik araştırmalar kapsamında jeolojik/jeoteknik araştırmalar, orijinal ve yeni
malzeme analizleri vb. işleri yaptırmak. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulundan gerekli izinlerin alınmasını sağlamak.
3-Proje değişikliğinin zorunlu olduğu durumlarda Bakım Onarım Şefliği ile iş birliği
yaparak revize projenin hazırlanmasını sağlamak, incelemek, onaylanmasından sonra Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasını sağlamak.
4-Restorasyon uygulama projesi temini işlerinin gerçekleşme durumlarını izlemek,
restorasyon uygulama projesi tamamlanan işleri listeleyerek Bakım Onarım Şefliğine bildirmek.
5-Yurt içindeki tarihi köprüler ile yurt dışındaki Türk köprülerinin restorasyon
uygulama projelerinin temini işlerinde protokollu olarak diğer kurumlara kontrolluk ve
danışmanlık hizmetleri vermek.
6-Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan restorasyon uygulama projelerinin
envanterini hazırlamak, tipolojileri oluşturmak ve arşivlenmesini sağlamak.
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7-Merkez ihaleli restorasyon projeleri ile ilgili olarak;
7.1-Metrajları, özel şartnameleri hazırlamak/hazırlatmak ve ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
7.2-Ön yeterlik ve ihale komisyonlarında görev alacak asil ve yedek komisyon üyelerini belirlemek.
7.3-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak.
7.4-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
7.5-İşin şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
7.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
7.7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
7.8-Proje değişikliği, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi
konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak, onaylarını almak, sonuçların ilgililere
bildirilmesini sağlamak.
7.9-Restorasyon uygulama projesi temini işlerinde Genel Müdürlük ve Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının onayı ile kabul işlemi gerçekleştirilmiş olduğundan
hakediş ödemelerinin yapılmasını sağlamak.
7.10-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
8-Bölge Müdürlüklerince ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
8.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
8.2-İşin şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
9-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayının alınmasını sağlamak.
10-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
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PROJE ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Proje Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BAKIM ONARIM ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yıllık çalışma programında yer alan tarihi köprülerin restorasyon uygulamalarını
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylı restorasyon uygulama projeleri doğrultusunda
yapmak, yaptırmak.
2-Restorasyon uygulaması esnasında proje değişikliğinin zorunlu olduğu durumlarda
Proje Şefliği ile iş birliği yaparak, revize projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, teknik araştırma
çalışmalarını (Karot numunesi alınması, laboratuvar çalışmaları vb.) yaptırmak, yapılacak işlerle
ilgili gerekli izinleri almak, son durum (As-built) projelerinin hazırlanmasını sağlamak, incelemek
ve onaya sunmak.
3-Restorasyon uygulaması işlerinin gerçekleşme durumlarını izlemek, restorasyon uygulaması tamamlanan işleri listeleyerek Envanter Şefliğine bildirmek.
4-Yurt içindeki tarihi köprüler ile yurt dışındaki Türk köprülerinin restorasyon uygulaması işlerinde protokollu olarak diğer kurumlara kontrolluk ve danışmanlık hizmetleri vermek.
5-Onarımı biten tarihi köprülere ait resimli bakım onarım envanterini oluşturmak ve
arşivlenmesini sağlamak.
6-Tarihi köprülerin restorasyon proje ve uygulama işlerine ait Birim Fiyat Tarifini, Birim
Fiyat Analizini ve Birim Fiyat Listesini güncellemek.
7-Tarihi Köprüler Kitabını (Özel Teknik Şartname, Mevzuat, Envanter, Proje, Bakım ve
Onarım) diğer şeflikler ile iş birliği yaparak güncellemek.
8-11.06.2006 tarihli ve 26195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 716 sayılı ilke kararı
gereği tarihi köprülerin üzerindeki mevcut tesisatların (Su borusu, elektrik, telefon hattı vb.)
kaldırılmasının sağlanması ile yenilerinin yapılmasının önlenmesine yönelik girişimlerde
bulunmak ve tarihi köprülerin koruma alanları içinden geçirilmesi düşünülen yeni köprülerin
inşası konusunda ilgili kurumlara görüş bildirmek, tarihi köprülere ait tanıtım levhalarını
hazırlatmak ve uygun bir yere konulmasını sağlamak.
9-Merkez ihaleli restorasyon uygulamaları ile ilgili olarak;
9.1-Metrajları, özel şartnameleri hazırlamak/hazırlatmak ve ilgili birime gönderilmesini
sağlamak.
9.2-Ön yeterlik ve ihale komisyonlarında görev alacak asil ve yedek komisyon üyelerini
belirlemek.
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9.3-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak.
9.4-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
9.5-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
9.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
9.7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
9.8-Proje değişikliği, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi
konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak, onaylarını almak, sonuçların ilgililere
bildirilmesini sağlamak.
9.9-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra Şube Müdürüne sunmak.
9.10-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınmasını, kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını ve kesin hesapların kontrol edilmesini sağlamak.
9.11-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
10-Bölge Müdürlüklerince ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
10.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
10.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak
yapılıp yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
11-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayının alınmasını sağlamak.
12-Çalışmalar sırasında çevreye verilen zararların hak sahiplerine sulhen ödenmesi için
gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
13-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
14-Müdürlüğe ait web sitesini güncellemek.
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BAKIM ONARIM ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Bakım Onarım Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ENVANTER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Tarihi köprüler kapsamında yer alan taş, ahşap, demir, betonarme köprülerin tespitlerini
yapmak, belgelenmesi, kaynak araştırması yapılması, tescillerinin yaptırılması, tarihi yol ağları
haritası üzerinde gösterilmesi, dönem, yapım tekniği vb. özelliklerine göre tipolojilerinin
hazırlanması, genel envanterin oluşturulması ve arşivlenmesi işlerini yapmak.
2-Tarihi köprülerin restorasyon proje ve restorasyon uygulama işlerine ilişkin teklifleri
listelemek. Çalışma programının onaylanmasından sonra gerekli ödeneklerin ilgili birimlere
gönderilmesini sağlamak.
3-Tarihi köprülerin restorasyon proje ve restorasyon uygulama işlerine ait hazırlanan
Birim Fiyat Tarifini, Birim Fiyat Analizini ve Birim Fiyat Listesini diğer şefliklerle iş birliği
yaparak yayınlamak, dağıtımını yapmak.
4-Tarihi Köprüler Kitabını (Özel Teknik Şartname, Mevzuat, Envanter, Proje, Bakım ve
Onarım) diğer şefliklerle iş birliği yaparak yayınlamak ve dağıtımını yapmak.
5-Tarihi köprülerle ilgili mevzuat arşivini (Kanunlar, ilke kararları, genelgeler, tebliğler,
tüzük, yönetmelikler) güncellemek ve Bölge Müdürlüklerine bilgi verilmesini sağlamak.
6-Müdürlüğe ait işlere ilişkin stratejik plan/performans programını hazırlamak ve takip
etmek, yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak İç Denetim Birimi Başkanlığınca hazırlanan risk bazlı
sistem denetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğine ilişkin raporları incelemek, diğer şefliklerle
iş birliği yaparak gerekli önlemlerin alınmasına yönelik öneriler geliştirmek ve uygulanmasını
sağlamak.
7-Müdürlüğe ait faaliyetlerle ilgili olarak istatistiksel bilgiler, bilgi notları, sunum vb.
hazırlamak.
8-Tarihi köprülere ait restorasyon proje ve restorasyon uygulama işlerine ilişkin hizmet
içi eğitimler programlanması, düzenlenmesi, tarihi eserlerle ilgili yurt içi ve yurt dışında
düzenlenen seminer, sempozyum, konferans vb. faaliyetlerin izlenmesi, katılımın sağlanması
işlemlerini yapmak. İlgili birimlerle koordineli olarak çalışmak.
9-Dünya kültür miras listesine teklif edilecek tarihi köprüler ile ilgili çalışmaları diğer
şefliklerle iş birliği yaparak yürütmek.

277

ENVANTER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Envanter Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Sanat Yapıları Başmühendisliklerinde
görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan " Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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TÜNELLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Yapılacak tünellerin, projelendirme kriterlerini ilgili birimlerle belirlemek ve teknik şartnamelerini hazırlamak veya hazırlatmak.
2-Yapılacak tünellerin, avan projeleri ile detay projelerini ve metrajlarını hazırlamak veya
hazırlatmak.
3-Projesi tamamlanmış olan tünelleri yapmak veya yaptırmak.
4-Tünel yapımına ait şartnameleri ilgili birimlerle koordine ederek hazırlamak veya
hazırlatmak.
5-Tüneller ile ilgili yönetim bilgi/bilişim sistemini kurmak ve ilgili birime devretmek.
6-Yapım sırasında temel kazı sınıflarının belirlenmesi ve kazı sınıfının gerektirmesi
halinde destek sistemlerindeki değişiklikleri gerekli görülen durumlarda proje revizyonlarını veya
yeni projeleri yapmak veya yaptırmak, yapım sırasında veya sonrasında her türlü ölçüm ve gözlem
çalışma programlarını, ölçüm ve gözlem raporlarını hazırlamak veya hazırlatmak.
7-Merkez ihaleli tünellerle ilgili olarak;
7.1-Metrajları, özel şartnameleri hazırlamak-hazırlatmak ve ilgili birime gönderilmesini
sağlamak.
7.2-Ön yeterlik ve ihale komisyonlarında görev alacak asil ve yedek komisyon üyelerini
belirlemek.
7.3-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak.
7.4-İş programlarını incelemek ve onaylamak.
7.5-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunmak.
7.6-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
7.7-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
7.8-Hakediş raporlarını incelemek ve onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
Onaylandıktan sonra tahakkukları yapılmak üzere ilgili birime göndermek.
7.9-Proje değişikliği, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi konuları
incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak, onaylarını almak, sonuçların ilgililere bildirilmesini
sağlamak.
7.10-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra onaylanmak üzere Daire Başkanına sunmak.
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7.11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay almak, kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını ve kesin hesapların kontrol edilmesini sağlamak.
7.12-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
8-Bölge Müdürlüklerince ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
8.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
8.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
9-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayının alınmasını sağlamak.
10-Çalışmalar sırasında çevreye verilen zararların hak sahiplerine sulhen ödenmesi için
gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
11-Merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta olan elemanların eğitimi için açılması gereken
kurslar konusunda Eğitim Şubesi Müdürlüğüne teklifte bulunmak.
12-Yürütülen hizmetlerin tüm aşamalarında görüş ve düşünce birliği sağlamak amacıyla
yasaların görevli ve yetkili kıldığı kuruluşlarla ilişki kurulmasını sağlamak.
13-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını
sağlamak.
14-İnşaatları tamamlanan tünel yapım işlerine ait gerekli bilgilerin Tesisler ve Bakım
Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.
TÜNELLER ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Tüneller Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlerinin Ortak
Görevleri" ile aynıdır.
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MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
TÜNEL PROJE ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yıllık çalışma programına alınan, tünellerin proje işlerinin öncelik sıralarını saptamak.
2-Tünellerin istikşaflarının yapılması/yaptırılması, güzergâh koridorunun ilgili birim ile
birlikte belirlenmesi, proje hizmetleriyle ilgili verilerin hazırlanması/hazırlatılması işlemlerini
yapmak.
3-Belirlenen güzergâh koridoru üzerinde büroda ve arazide etütler yaptırarak, tünelin en
iyi ve ekonomik şekilde geçeceği güzergâhı kesin olarak saptamak.
4-Projelendirilecek güzergâha ait mevcut haritaları ve harita değerlerini ilgili kurum ve
kuruluşlardan sağlamak.
5-Projelerin yaptırılması için ihale dokümanlarını hazırlamak, ihale edilmesi için ilgili
birime gönderilmesini sağlamak.
6-Proje hizmetlerini üstlenmiş olan yüklenicilerce hazırlanan projeleri incelemek, arazide
gerekli güzergâh, plan ve profil tetkiklerinin yapılması, projelerin kontrol edilmesi ve onaya
sunulması işlemlerini yapmak.
7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
8-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
9-Tünel proje standartlarını belirlemek ve değişen şartlara göre geliştirilmesini sağlamak.
10-Yapımı devam eden tünellerde varsa proje değişikliklerini inceleyerek görüş bildirmek.
11-Proje hizmetlerinin tüm aşamalarında tünel güzergâhı ve projeleri hakkında görüş ve
düşünce birliğini sağlamak üzere yasaların görevli ve yetkili kıldığı kuruluşlarla ilişki kurulmasını
sağlamak.
12-Projelerin uygulanmasını izlemek.
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TÜNEL PROJE ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Tünel Proje Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
TÜNEL YAPIM ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Merkez ihaleli tünel yapım işleri ile ilgili olarak;
1.1-Metrajların, özel şartnamelerin hazırlanmasını/hazırlatılmasını ve ilgili birime
gönderilmesini sağlamak.
1.2-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak.
1.3-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
1.4-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması veya malzeme verilmesi
gerekiyorsa, tahsislerin yapılması için ilgili birimlere tekliflerde bulunulmasını sağlamak.
1.5-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
1.6-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
1.7-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
1.8-Proje değişikliği, sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi
konuları incelemek ve gerekli teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların ilgililere
bildirilmesini sağlamak.
1.9-Yeni fiyat tutanaklarını inceledikten veya ilgili birim tarafından incelenmesinden
sonra Şube Müdürüne sunmak.
1.10-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
1.11-Tasfiye veya başka nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin tamamen
feshedilmesi veya değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak
üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını, bu konulardaki onayların alınmasını sağlamak ve
sonucuna göre gerekli işlemleri yürütmek.
1.12-Sorumluluk alanındaki işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini hazırlamak.
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2- Bölgelerce ihale edilmiş işlerle ilgili olarak;
2.1-Merkeze gönderilen ihale dosyası örneğini incelemek.
2.2-İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
3-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Bölge
Müdürlüklerinden gelen teklifler üzerine Genel Müdürlükten yıllara sari ihale ve harcama yetkisi
onayı alınması için gerekli işlemleri yapmak.
4-Çalışmalar esnasında oluşacak zarar ve ziyanlarla ilgili gerekli Olur’ların alınması
işlemlerini yapmak.
TÜNEL YAPIM ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Tünel Yapım Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Tünellerin Elektro-Mekanik sistemlerine ait tüm ikincil işlerin projelendirilmesi
aşamasında Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonun kurulmasını sağlamak.
Projeleri, kontrol edilmesi ve imzalanması için ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
2-Tünel yapım işlerini etkileyen Elektro-Mekanik işleri tespit ederek ve Tünel Yapım Şefi
ile irtibat kurarak koordinasyonu sağlamak.
3-Tünellerle ilgili yönetim bilgi/bilişim sistemini kurulmasını ve ilgili birime devredilmesini sağlamak.
ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Elektromekanik Sistemler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Sanat Yapıları Başmühendisliklerinde
görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10- Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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TAŞINMAZLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kamulaştırma Şubesi, Envanter ve Planlama Şubesi ile Malzeme Ocakları Şubesi
Müdürlüklerinden oluşmaktadır.
Görevleri
1-Genel Müdürlük görev alanı içinde bulunan işlerin yapılması, trafik akışının emniyetle
ve kolaylıkla sağlanması için gerekli her türlü araziyi, binalı ve binasız taşınmazları, ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde kamulaştırma, satın alma, devir, trampa yapma, kiralama, toplulaştırma
işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
2-Gerekli hallerde ilgili birimlerle koordineli olarak Genel Müdürlüğün görev ve faaliyet
alanları ile ilgili her türlü imar planı ve imar uygulaması işlerini yapmak veya yaptırmak.
3-Genel Müdürlük görev alanındaki karayollarında, karayolu sınır çizgisi içinde kalan
uygun alanlar ile karayolu sınır çizgisi dışında Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilmiş veya
Genel Müdürlüğün mülkiyetinde olan diğer alanlardaki taşınmazların ve tesislerden kullanımına
ihtiyaç duyulmayanların belirlenmesi ile satış, tahsis, kiraya verilmesi ve bunlar üzerinde irtifak
hakkı, kullanma izni veya ön izin verilmesi işlemlerini ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak
yapmak veya yaptırmak.
4-Genel Müdürlük görev alanındaki karayollarının yapımında kullanılan her türlü
malzeme ocakları ile bağlı tesislerinde yapılacak çalışmaların usul ve esaslarını hazırlamak,
kontrol etmek, malzeme ocaklarının izin ve diğer iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
5-Genel Müdürlük görev alanındaki karayolları güzergâhlarındaki taşınmazlarla ilgili
olarak tahsis, devir, kamulaştırma veya ilgili diğer hukuki süreçlerin tamamlanmasını müteakip
ilgili taşınmazların tapu sicillerinde tescil, terkin ve diğer işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
6-Genel Müdürlük görev alanındaki karayolları güzergâh planları uyarınca Devlet
ormanları ile millî parklar ve 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamındaki
alanlarda, hazinenin özel mülkiyeti ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, 4/6/1985
tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındaki yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimine
yönelik olarak gerekli olan sahalarda ilgili mevzuata göre alınması gereken izin, vasıf değişikliği
ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek.
7-Genel Müdürlüğün taşınmaz mülkiyeti ile ilgili konuları içeren sözleşme ve
protokollerindeki usul ve esaslarla ilgili görüş bildirmek.
TAŞINMAZLAR DAİRESİ BAŞKANI
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Taşınmazlar Dairesi Başkanının diğer görevleri bu kitapta yer alan “Daire Başkanlarının
Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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KAMULAŞTIRMA ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Genel Müdürlük görev alanı içinde bulunan işlerin yapılması, trafik akışının emniyetle
ve kolaylıkla sağlanması için gerekli her türlü araziyi, binalı ve binasız taşınmazları, ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde kamulaştırma, satın alma, devir, trampa yapma, kiralama, toplulaştırma
işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
2-Genel Müdürlük görev alanındaki karayolları güzergâhlarındaki taşınmazlarla ilgili
olarak tahsis, devir, kamulaştırma veya ilgili diğer hukuki süreçlerin tamamlanmasını müteakip
ilgili taşınmazların tapu sicillerinde tescil, terkin ve diğer işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
3-Genel Müdürlüğün taşınmaz mülkiyeti ile ilgili konuları içeren sözleşme ve
protokollerindeki usul ve esaslarla ilgili görüş bildirmek.
4-Karayolları Genel Müdürlüğünün iktisap ettiği veya edeceği taşınmaz mallar üzerinde
ayni hak tesisi, kaldırılması ve değiştirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak veya yasal mevzuatları
çerçevesinde yaptırmak.
5-Bölgelerince talep edilen kamulaştırma teklifleri ve eklerini inceledikten sonra
kamulaştırma kararlarını alarak işlemlerini başlatmak.
6-Bölgelerince teklif edilen ve alınan kamulaştırma kararlarının kamulaştırma bilgi
sisteminden takibini yaparak tahmini ihtiyaçlarını belirlemek. Yıllık çalışma programlarının ilgili
Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlükleri ile koordineli olarak düzenlenmesini sağlamak.
7-Kamulaştırma planlarının zamanında ve belirlenen niteliklerde hazırlanması için
gerekli tedbirleri almak.
8-Kamulaştırma ihtiyaçlarını belirlemek, bütçe ile verilen kamulaştırma ödeneklerinin
Bölge Müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda dağıtımını yapmak ve harcama işlemlerini
kontrol etmek.
9-Kamulaştırma kararları doğrultusunda ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili
hükümleri çerçevesinde taşınmazların değer tespitine yönelik veri toplama, araştırma, anket vb.
işleri yapmak veya yaptırmak. Bölgelerden gönderilen değer tespit dosyalarını incelemek, varsa
eksikliklerini tamamlattırmak.
10-Genel Müdürlük görev alanındaki karayolları güzergâhlarındaki devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki yerler ile hazine, orman ve mera arazilerinde tahsis, izin, vasıf değişikliği ve
benzeri iş ve işlemleri yürütmek.
11-Emanet veya ihaleli olarak yürütülen projelerin kamulaştırma haritalarını, ilgili
mevzuatlarına uygun olarak yapmak veya yaptırmak.
12-Otoyol, Devlet ve il yollarının yapımı için gerekli olan alanlarda ihtiyaç duyulması
halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde toplulaştırma işlemlerinin kamu kurum ve
kuruluşları ile koordineli olarak yürütülmesini sağlamak.
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13-Otoyol, Devlet ve il yollarının yapımı için gerekli olan alanlarda ihtiyaç duyulması
halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde toplulaştırma ve İmar Kanununun 18. maddesinin
uygulamasına tabi tutulan alanlar üzerindeki her türlü bina, müştemilat, zarar-ziyan, ürün vb.
bedellerin ödenmesini sağlamak.
14-Satın alma usulünün uygulanması sonucunda uzlaşma sağlanamayan veya maliklerine
ulaşılamayan taşınmazların davaya esas olacak her türlü bilgi ve belgelerini kontrol ederek
ödenekler çerçevesinde dava Olur’larının verilmesini ve ödeneklerin planlamasını yapmak.
15-Otoyol, Devlet ve il yollarında trampa taleplerinin değerlendirilmesi, arazilerin
belirlenmesi, elde edilmesi ve arazi düzenlemesi işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yapmak
veya yaptırmak.
16-Diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak sözleşme ve protokollerin (Mülkiyetle ilgili
konuları içermesi durumunda, uygulamaya yönelik usul ve esasları hazırlayarak) ilgili Daire
Başkanlıkları, Bölge Müdürlükleri, diğer kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak yürütülmesini
sağlamak.
17-Görev alanı içerisindeki hizmetlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan
malzemenin ihale yolu ile temini için dokümanları hazırlamak ve ilgili birime göndermek.
18-Kamulaştırmayla ilgili her türlü işlemlerin mevzuat hükümlerine göre, birlik,
bütünlük, ekonomi ve kolaylık sağlayacak bir düzen içerisinde yapılmasını sağlamak.
19-Hasar bedellerinin (Zarar-ziyan) sulhen ödenmesi işlemlerinin ilgili Daire
Başkanlıkları ve Bölge Müdürlükleri ile koordineli olarak yürütülmesini sağlamak.
20-Personelin hizmet içi eğitimini planlamak ve ilgili birimle koordineli olarak çalışmak.
21-Yol ağına alınması düşünülen güzergâhların mülkiyet ve kamulaştırma durumları ile
ilgili bilgileri derlemek ve görüş bildirmek.
22-Kamulaştırma işlemlerine yönelik her türlü istatistikî bilgileri toplamak ve
değerlendirmek.
23-Kamulaştırma işlemleri ve ödemeleri gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesine götürülen dosyalara bilgi, belge ve savunma amaçlı görüş hazırlayarak Dışişleri
Bakanlığına iletilmesini sağlamak.
24-5999 sayılı Kanun kapsamında yapılan başvuruları değerlendirerek, bu Kanun
kapsamında yer alan parsellerin kamulaştırma işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
25-Toprak koruma proje taleplerini değerlendirerek projeleri yapmak veya yaptırmak.
26-Taşınmazların kamulaştırma işlemlerine esas bedellerinin tespiti ile ilgili her türlü
değerleme işlemlerini yapmak veya yaptırmak. Devir, satış, kiralama, kullanım izni, irtifak hakkı
tesisi vb. ile ilgili olarak yapılan değer (Bedel) tespit raporlarını incelemek, görüş bildirmek ve
onaya sunulmasını sağlamak.
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27-Kamulaştırma işlemleri tamamlanan taşınmazlara ait bilgileri Envanter ve Planlama
Şubesi Müdürlüğüne göndermek.
28-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanlarını hazırlamak. İhalelerin
yapılması için gerekli belgeleri ilgili birime göndermek.
29-Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak.
30-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay almak, kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını ve kesin hesapların kontrol edilmesini sağlamak.
31-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını sağlamak.
32-Kamulaştırılan ve bedeli ödenen taşınmaz malların ve üzerlerindeki mütemmim
cüzlerin (Bina, müştemilat vb.) boşaltılması ve ilgili birimlere teslim edilmesi işlemlerini ilgili
birimlerle koordineli olarak yürütmek.
33-Arazi toplulaştırma çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.
34-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
KAMULAŞTIRMA ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Kamulaştırma Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
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KAMULAŞTIRMA ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Devlet ve il yolları, turistik yollar, DSİ yolları ve tesis sahalarına (Şube, Bakımevi,
Şantiye vb.) ait Bölge Müdürlüklerinden gönderilen kamulaştırma plan ve cetvellerini incelemek,
varsa eksiklikleri tamamlattırmak.
2-İdare adına kamulaştırılacak taşınmazlar için ilgili birimlerin görüşünü aldıktan sonra
kamulaştırma kararlarının ve dosyaların ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
3-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi uyarınca anlaşma sağlanan
taşınmazların kontrollerini yapmak ve ödeneklerin Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini
sağlamak.
4-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca anlaşma sağlanamayan
taşınmazların kontrollerini yaparak dava Olur’ larını hazırlamak.
5-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi uyarınca kamu tüzel kişiliğine haiz
olan taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
6-Devlet ve il yolları, turistik yollar, DSİ yolları ve tesis sahalarında (Şube, Bakımevi,
Şantiye vb.) kamulaştırma sınırları içerisinde kalan taşınmazların tahsis işlemlerinin
sonuçlandırılmasını sağlamak.
7-Doğrudan veya dolaylı yollardan merkeze gönderilen dilekçelerin incelenmesi, açıklayıcı
bilgilerin Bölge Müdürlüklerinden alınması, gerektiğinde durumun yerinde saptanması ve
verilecek cevabın hazırlanması işlemlerini yürütmek.
8-Mahkemelerden gelen müzekkerelerin ilgili Bölge Müdürlüklerine ve ihtiyaç duyulması
halinde Hukuk Müşavirliğine iletilmesini sağlamak.
9-Kamulaştırılan ve bedeli ödenen taşınmaz malların ve üzerlerindeki mütemmim
cüzlerin (Bina, müştemilat vb.) boşaltılması ve ilgili birimlere teslim edilmesi işlemlerini ilgili
birimlerle koordineli olarak yürütmek.
KAMULAŞTIRMA ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Kamulaştırma Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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OTOYOL KAMULAŞTIRMA ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Otoyollarına ait Bölge Müdürlüklerinden gönderilen kamulaştırma plan ve cetvellerini
incelemek, varsa eksiklikleri tamamlattırmak.
2-İdare adına kamulaştırılacak taşınmazlar için ilgili birimlerin görüşünü aldıktan sonra
kamulaştırma kararlarının ve dosyaların ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
3-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi uyarınca anlaşma sağlanan
taşınmazların kontrollerini yapmak ve ödeneklerin Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini
sağlamak.
4-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca anlaşma sağlanamayan
taşınmazların kontrollerini yaparak dava Olur’larını hazırlamak.
5-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi uyarınca kamu tüzel kişiliğine haiz
olan taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
6-Otoyollarında kamulaştırma sınırları içerisinde kalan taşınmazların tahsis işlemlerinin
sonuçlandırılmasını sağlamak.
7-Doğrudan veya dolaylı yollardan merkeze gönderilen dilekçelerin incelenmesi, açıklayıcı
bilgilerin Bölge Müdürlüklerinden alınması, gerektiğinde durumun yerinde saptanması ve
verilecek cevabın hazırlanması işlemlerini yürütmek.
8-Mahkemelerden gelen müzekkerelerin ilgili Bölge Müdürlüklerine ve ihtiyaç duyulması
halinde Hukuk Müşavirliğine iletilmesini sağlamak.
9-Kamulaştırılan ve bedeli ödenen taşınmaz malların ve üzerlerindeki mütemmim
cüzlerin (Bina, müştemilat vb.) boşaltılması ve ilgili birimlere teslim edilmesi işlemlerini ilgili
birimlerle koordineli olarak yürütmek.
OTOYOL KAMULAŞTIRMA ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Otoyol Kamulaştırma Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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TEKNİK İŞLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Bölgelerce teklif edilen mühendislik hizmetlerini değerlendirmek ve yıllık yatırım
programı detayını hazırlamak.
2-Teknik şartnameleri, birim fiyat analizlerini ve birim fiyat tariflerini diğer şefliklerle
ortaklaşa hazırlamak ve güncelleştirmek.
3-Gerektiğinde ihaleye esas olacak yaklaşık maliyetleri hazırlamak.
4-İhale dokümanlarını hazırlamak ve ihalelerin yapılması için ilgili birime iletilmesini
sağlamak.
5-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini
sağlamak.
6-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
7-İşin şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
8-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli araştırmaları
yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
9-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
10-Sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi konuları incelemek ve gerekli
teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların ilgililere bildirilmesini sağlamak.
11-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
12-Müdürlüğün sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini
hazırlamak.
TEKNİK İŞLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin
sonuçlandırmak.

Yürütülmesi:

Belirlenen

görevleri

yürütmek

ve

işleri

zamanında

Teknik İşler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
DEĞERLEME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Kamulaştırma kararları doğrultusunda ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili
hükümleri çerçevesinde taşınmazların değer tespitine yönelik veri toplama, araştırma, anket vb.
işleri yapmak veya yaptırmak.
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2-Taşınmaz mal değerlemesi danışmanlık ve mühendislik hizmetlerinin ihale yolu ile
yapılması amacıyla dokümanların ilgili birime gönderilmesini sağlamak, sözleşmenin
uygulanmasındaki kontrollük ve kabul işlemlerini yürütmek.
3-Süre uzatımı, ilave iş yaptırılması, ödenek aktarılması vb. Genel Müdürlük Olur’larının
alınması işlemlerini yapmak.
4-Sosyal Güvenlik Kurumu ilişiksiz belgesi ile kesin teminatın iadesi işlemlerini yürütmek.
5-İhale işlemlerine yönelik başvuruları değerlendirerek gerekli cevapları hazırlamak.
6-Hasar bedellerinin (Zarar-ziyan) sulhen ödenmesi işlemlerinin ilgili Daire Başkanlıkları
ve Bölge Müdürlükleri ile koordineli olarak yürütülmesini sağlamak.
7-Bölge Müdürlüklerinden gönderilen değer tespit dosyalarını incelemek, varsa
eksikliklerinin tamamlatılmasını sağlamak.
8-Toprak koruma proje taleplerini değerlendirerek projeleri yapmak veya yaptırmak.
9-Taşınmazların kamulaştırma, devir, satış, kiralama vb. işlemlerine esas bedellerin tespiti
ile ilgili her türlü değerleme işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
10-5999 sayılı Kanun kapsamında yapılan başvuruları değerlendirerek, bu Kanun
kapsamında yer alan parsellere ait değer tespit raporlarını incelemek ve eksikliklerinin
tamamlanmasını sağlamak.
DEĞERLEME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Değerleme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
DEVİR, TAHSİS VE PROTOKOLLU İŞLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Günlük mevzuat değişikliklerini izleyerek kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesinde
uygulamaya esas görüş bildirmek ve Bölge Müdürlüklerine bilgi verilmesini sağlamak.
2-Diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan protokolleri inceleyerek varsa eksiklikleri
tamamlamak ve protokolde yer alan hususları takip etmek.
3-Genel Müdürlük görev alanında bulunan karayolu güzergâhlarındaki taşınmazların kamu
tüzel kişiliğine haiz kurumlara ait olması halinde, Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesi
uyarınca devir işlemlerini yapmak.
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4-Genel Müdürlük görev alanında bulunan karayolları güzergâhlarındaki Devletin hüküm
ve tasarrufu altındaki yerler ile hazine, orman ve mera arazilerinde tahsis, izin ve vasıf değişikliği
ve benzeri iş ve işlemleri yürütmek.
DEVİR, TAHSİS VE PROTOKOLLU İŞLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Devir, Tahsis ve Protokollu İşler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
PROGRAMLAMA ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Kamulaştırma ihtiyaçlarını belirlemek, bütçe ile verilen kamulaştırma ödeneklerinin
ihtiyaçlar doğrultusunda Bölge Müdürlüklerine dağılımını sağlamak.
2-Stratejik hedefte yer alan ödemelere ait performans harcama listelerini hazırlayarak ilgili
Daire Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.
3-Performans harcama listesine göre tahmini ödenek ihtiyacını belirleyerek ilgili Daire
Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.
4-Bölge Müdürlüklerince yapılan ödenek taleplerini kamulaştırma bilgi sisteminden takip
etmek, kontrollerini yapmak ve ödeneklerin aktarılmasını sağlamak.
5-Bütçe ile verilen ödeneklerin harcama kalemlerine göre takibini yapmak, ihtiyaç olması
halinde ek ödenek talebinde bulunulmasını sağlamak.
6-Ödenek gönderme belgeleri hazırlanarak oluşturulan icmal belgesinin ilgili Daire
Başkanlığına gönderilmesi ve nakit ihtiyaç yazılarının yazılması işlemlerini yapmak.
7-Dava Olur’larının planlanması ve ödeneklerinin takibi ve ihtiyaç olması halinde ek
ödenek talebinde bulunulmasını sağlamak.
8-Başkanlık bütçesinin takibini ve kontrolünü yapmak.
PROGRAMLAMA ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Müdürlüğün yıllık yatırım programı ile bütçe tasarısı
teklifini hazırlamak ve Şube Müdürüne sunmak.
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3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra Müdürlüğün yıllık
çalışma programını hazırlamak ve Şube Müdürüne sunmak.
Programlama Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Taşınmazlar Başmühendisliklerinde
görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
12-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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ENVANTER VE PLANLAMA ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Gerekli hallerde ilgili birimlerle koordineli olarak 6001 sayılı Kanunun 19. maddesinin
3. fıkrasında belirtilen işler ile tesislere ait imar planı işlerini yapmak veya yaptırmak.
2-Genel Müdürlük görev alanındaki karayollarında, karayolu sınır çizgisi içinde kalan
uygun alanlar ile karayolu sınır çizgisi dışında Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilmiş veya
Genel Müdürlüğün mülkiyetinde olan diğer alanlardaki taşınmazların ve tesislerden kullanımına
ihtiyaç duyulmayanların belirlenmesi ile satış, tahsis, kiraya verilmesi ve bunlar üzerinde irtifak
hakkı, kullanma izni veya ön izin verilmesi işlemlerini ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak
yapmak veya yaptırmak.
3-Genel Müdürlüğün taşınmazlarının değerlendirilmesi (Satış, kira, devir vb.) ile ilgili
konuları içeren sözleşme ve protokollerin ilgili Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlükleri ile
koordineli olarak yürütülmesini sağlamak, usul ve esaslara ilişkin görüş bildirmek.
4-Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan, kullanımına tahsis edilmiş olan taşınmazlar
ile yola terk edilen taşınmazların döküm bilgilerini tutmak ve Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığına bildirilmesini sağlamak. Genel Müdürlüğün emlakinin envanterinin yapılması, sicil
kayıtlarının tutulması, belgelerinin arşivlenmesi işlerini yapmak veya yaptırmak.
5-3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında; deniz, tabii ve suni göl ve bazı akarsu kıyılarında
Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluğu kapsamında yürütülen çalışmalarda Dolgu İmar Planının
hazırlanması veya hazırlatılmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesinde Genel Müdürlüğün ilgili
üniteleri ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayarak işlemleri yürütmek.
6-İdaremiz mülkiyetinde ve kullanımında bulunan taşınmazlarla ilgili diğer kurum ve
kuruluşlarca yapılan imar tadilatlarını takip ederek Genel Müdürlüğün ilgili üniteleri ile
koordinasyonu sağlayarak yapılan çalışmaların kamulaştırma planlarına ve projesine uygun olarak
yapılmasını, yapılmadığının tespiti halinde gerekli itirazların yapılmasını sağlamak.
7-Otoyol, Devlet ve il yolları ile turistik yolların yapımı için gerekli olan alanlarda ihtiyaç
duyulması halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde imar uygulaması işlemlerinin kamu
kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülmesini sağlamak (Taşınmaz üzerindeki
mütemmim cüzlerin kamulaştırma işlemleri Kamulaştırma Şubesi Müdürlüğünce yürütülecektir).
8-Kamulaştırma Kanununun 12. maddesi uyarınca taşınmazların kamulaştırmadan arta
kalan kısımları ile ilgili Kamulaştırma Şubesi Müdürlüğünün görüşünü alarak tescil işlemlerini ve
envanterinin tutulmasını sağlamak.
9-Tesis sahalarındaki trampa işlemlerinde kullanılacak arazilerin belirlenmesi, elde
edilmesi ve arazi düzenlemesi işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yapmak veya yaptırmak.
10-Genel Müdürlüğün mülkiyetinde ve kullanımındaki taşınmaz mallara yapılan tecavüzler
karşısında, mevzuatları çerçevesinde engellemeye yönelik çalışmaları Genel Müdürlüğün diğer
üniteleri ile birlikte koordineli olarak yürütmek.
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11-Diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak sözleşme ve protokollerin (Mülkiyetle ilgili
konuları içermesi durumunda, uygulamaya yönelik usul ve esasları hazırlayarak) ilgili Daire
Başkanlıkları,
Bölge Müdürlükleri
ile diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak
yürütülmesini sağlamak.
12-Görev alanı içerisindeki hizmetlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan
malzemenin ihale yolu ile temini için dokümanları hazırlamak ve ilgili birime göndermek.
13-Personelin hizmet içi eğitimini programlamak ve ilgili birim ile koordineli olarak
çalışmak.
14-Görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında istatistikî bilgileri toplamak ve bunları
değerlendirmek.
15-Kira, kullanım izni ve irtifak hakkı sürelerini takip ederek, süresi bitenlerin teslim
alınması, kira kayıtlarının tutulması ve takibinin yapılması ile sözleşmede belirtilen kira artışları
ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
16-Genel Müdürlüğün mülkiyetinde ve kullanımındaki taşınmaz malların son
durumlarının tespiti amacıyla, planların ve arşivin güncellenerek taşınmaz envanterlerinin
çıkarılması işlemlerini yapmak veya yaptırmak ve kamulaştırması tamamlanmamış taşınmazları
işlemlerin tamamlanması amacıyla ilgili Şube Müdürlüğüne bildirmek.
17-Taşınmazların satış, kira, kullanım izni, irtifak hakkı tesisi işlemlerini ilgili
mevzuatları (2886 sayılı Kanun) uyarınca planlamak, yapmak veya yaptırmak,
18-Genel Müdürlüğün mülkiyetinde ve kullanımındaki taşınmaz malların sınırlarının
tespit ve işaretlemesini yapmak veya yaptırmak.
19-Emanet/ihaleli olarak yapılan/yaptırılan tüm proje, plan ve haritaların ilgili yönetmelik
ve mevzuatlarındaki usul ve esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve onaya
sunulmasını sağlamak.
20-Yol ağından çıkarılması düşünülen güzergâhların mülkiyet ve kamulaştırma durumları
ile ilgili bilgileri derlemek ve görüş bildirmek.
21-Yol ve tesis sahalarının orman, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile tescil
harici ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı alanlara rastlaması durumunda alınan izin-irtifak ve
tahsislerine ait belgelerin kayıtlarını tutmak (Terkin edilen alanlar hariç).
22-Komisyon kararlarını incelemek, değerlendirmek, planlamak ve bu doğrultuda satış
Olur’larının hazırlanmasını, alınmasını, ilgili birimlere iletilmesini ve sonuçlandırılmasını
sağlamak.
23-Satışı, devri veya trampası planlanan taşınmazlarla ilgili olarak diğer kurum ve
kuruluşlarla yapılacak protokolleri düzenlemek ve sonuçlandırmak.
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24-Satış, devir veya trampa işlemlerine ait bilgilerin arşivlenmesi ile elde edilen gelirlerin
ilgili Daire Başkanlığına bildirilmesi işlemlerini yapmak.
25-Tesis sahaları ile ilgili olarak devir etme ve İdaremize tahsislerinin sağlanması
işlemlerini yürütmek.
26-Yapmakla yükümlü olduğu işlerle ilgili ihale dokümanlarını hazırlamak. İhalelerin
yapılması için gerekli belgeleri ilgili birime göndermek.
27- Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak.
28-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay almak, kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını ve kesin hesapların kontrol edilmesini sağlamak.
29-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını
sağlamak.
30-Kamulaştırma işlemleri sırasında Genel Müdürlük adına tescili gereken (Şantiye, depo,
ariyet vb.) alanlardan sehven yola terkin edilenlerin Genel Müdürlük adına tescil edilmesi
işlemlerini yürütmek.
31-İdaremizce yol ve emniyet sahası olarak kamulaştırılarak yola terk edilen veya tesis
sahası olarak (Şantiye, depo, şube, bakımevi vs.) olarak kamulaştırılarak İdaremiz adına tescil
edilen veya İdaremiz adına tahsisli, kullanım izinli olan taşınmaz mallar üzerine çeşitli kişi ve
kuruluşlarca tecavüz, işgal ile üzerlerine yine tecavüzlü olarak tesis edilmiş mütemmim cüzlerin
(Bina, müştemilat vb.) boşaltılması ve yapılan tecavüzlerin önlenmesi işlemlerini ilgili birimlerle
koordineli olarak yürütmek.
32-Tesis sahalarının her türlü (Kamulaştırma, imar vb.) teknik planları hazırlamak.
33-Genel Müdürlüğün tasarrufundaki yol ve tesis sahalarının güncellenmesi sonrasındaki
eksik kalan işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak.
34-Kamulaştırma sınırlarını tespit etmek ve işaretlemek.
ENVANTER VE PLANLAMA ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Envanter ve Planlama Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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MÜHENDİS/ŞEHİR PLANCISI
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
İMAR PLANLAMA VE UYGULAMA ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-İdaremiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların Genel Müdürlüğün görev alanı içerisindeki
amaçlarına uygun olarak değerlendirilmesi düşünülenlerle ilgili her türlü imar planı çalışmalarını
yürütmek.
2-Otoyol, Devlet ve il yolları ile turistik yolların yapımı için gerekli olan alanlarda, ihtiyaç
duyulması halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde imar uygulaması işlemlerinin kamu
kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülmesini sağlamak.
3-İdaremiz mülkiyetinde ve kullanımında bulunan taşınmazlarla ilgili diğer kurum ve
kuruluşlarca yapılan imar tadilatlarını takip ederek Genel Müdürlüğün diğer ilgili üniteleri ile
koordinasyonu sağlayarak yapılan çalışmaların kamulaştırma planlarına ve projesine uygun olarak
yapılmasını, yapılmadığının tespiti halinde gerekli itirazların yapılmasını sağlamak.
4-3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında; deniz, tabii ve suni göl ve bazı akarsu kıyılarında
Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluğu kapsamında yürütülen çalışmalarda dolgu imar planının
hazırlanması veya hazırlatılmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesinde Genel Müdürlüğün ilgili
üniteleri ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayarak işlemleri yürütmek.
5-Otoyol, Devlet ve il yolları ile turistik yollarda kamulaştırma sınırlarının belirlenmesi
sırasında, ihtiyaç duyulması halinde kamulaştırma sınırlarını dikkate alarak, ilgili kurum ve
kuruluşlarla iş birliği içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak imar planı ve tadilatlarını yaptırarak onaylanmasını sağlamak.
İMAR PLANLAMA VE UYGULAMA ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve
sonuçlandırmak.

işleri zamanında

İmar Planlama ve Uygulama Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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TEKNİK İŞLER VE PROGRAMLAMA ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Tesis sahalarındaki trampa işlemlerinde kullanılacak arazilerin belirlenmesi, elde
edilmesi, arazi düzenlemesi işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yapmak veya yaptırmak.
2-Genel Müdürlüğün mülkiyetinde ve kullanımındaki taşınmaz malların sınırlarının tespit
ve işaretlemesini yapmak veya yaptırmak.
3-Taşınmazların satış, kira, kullanım izni, irtifak hakkı tesisi işlemlerini ilgili mevzuatları
(2886 sayılı Kanun) uyarınca planlamak, yapmak veya yaptırmak.
4-Bölge Müdürlüklerince teklif edilen mühendislik hizmetlerini değerlendirmek ve yıllık
yatırım programı detayını hazırlamak.
5-Genel Müdürlüğün mülkiyetinde ve kullanımındaki taşınmazların devir, satış, kira,
kullanım izni ve irtifak hakkına esas değer (Bedel) tespit işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
Değer (Bedel) tespit raporların hakkında, Kamulaştırma Şubesi Müdürlüğünün uygun görüşünden
sonra işleme konulmasını sağlamak.
6-Teknik şartnameleri, birim fiyat analizlerini ve birim fiyat tariflerini diğer şefliklerle
ortaklaşa hazırlamak ve güncelleştirmek.
7-Gerektiğinde ihaleye esas olacak yaklaşık maliyetleri hazırlamak.
8-İhale dokümanlarını hazırlamak ve ihalelerin yapılması için ilgili birime iletilmesini
sağlamak.
9-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini
sağlamak.
10-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
11-İşin şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
12-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
13-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
14-Sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi konuları incelemek ve gerekli
teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların ilgililere bildirilmesini sağlamak.
15-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
16-Müdürlüğün sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini
hazırlamak.
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TEKNİK İŞLER VE PROGRAMLAMA ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Müdürlüğün yıllık yatırım programı ile bütçe tasarısı
teklifini hazırlamak ve Şube Müdürüne sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra Müdürlüğün yıllık
çalışma programını hazırlamak ve Şube Müdürüne sunmak.
Teknik İşler ve Programlama Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ENVANTER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan, kullanımına tahsis edilmiş olan taşınmazlar ile
yola terk edilen taşınmazların döküm bilgilerini tutmak ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına
bildirilmesini sağlamak. Genel Müdürlüğün emlakinin envanterinin yapılması, sicil kayıtlarının
tutulması, belgelerinin arşivlenmesi işlerini yapmak veya yaptırmak.
2-Kamulaştırma Kanununun 12. maddesi uyarınca taşınmazların kamulaştırmadan arta
kalan kısımları ile ilgili Kamulaştırma Şubesi Müdürlüğünün görüşünü alarak tescil işlemleri ile
envanterinin tutulmasını sağlamak.
3-Genel Müdürlüğün mülkiyetinde ve kullanımındaki taşınmaz malların son durumlarının
tespiti amacıyla planların ve arşivin güncellenerek taşınmaz envanterlerinin çıkarılması işlemlerini
yapmak veya yaptırmak ve kamulaştırması tamamlanmamış taşınmazları işlemlerin tamamlanması
amacıyla ilgili Şube Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak.
4-Yol ağından çıkarılması düşünülen güzergâhların mülkiyet ve kamulaştırma durumları
ile ilgili bilgileri derlemek ve görüş bildirmek.
5-Yol ve tesis sahalarının orman, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile tescil
harici ve hazine adına kayıtlı alanlara rastlaması durumunda alınan izin-irtifak ve tahsislerine ait
belgelerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak (Terkin edilen alanlar hariç).
6-İdaremizce yol ve emniyet sahası olarak kamulaştırılarak yola terk edilen veya tesis
sahası olarak (Şantiye, depo, şube, bakımevi vs.) olarak kamulaştırılarak İdaremiz adına tescil
edilen veya İdaremiz adına tahsisli, kullanım izinli olan taşınmaz mallar üzerine çeşitli kişi ve
kuruluşlarca tecavüz, işgal ile üzerlerine yine tecavüzlü olarak tesis edilmiş mütemmim cüzlerin
(Bina, müştemilat vb.) boşaltılması ve yapılan tecavüzlerin önlenmesi işlemlerini ilgili birimlerle
koordineli olarak yürütmek.
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ENVANTER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Envanter Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
DEĞERLENDİRME VE DEVİR İŞLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlüğün mülkiyetinde karayolu sınır çizgisi ve yol güvenlik alanı dışındaki
kullanımına ihtiyaç duyulmayan (İhtiyaç fazlası) alanların belirlenmesi ile satış, devir işlemlerinin
ilgili Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlükleri ile koordineli olarak yürütülmesini sağlamak.
2-Komisyon kararlarını incelemek, değerlendirmek, planlamak ve bu doğrultuda satış
Olur’larının hazırlanması, alınması ve ilgili birimlere iletilmesi ile sonuçlandırılmasını sağlamak.
3-Satışı, devri veya trampası planlanan taşınmazlarla ilgili olarak diğer kurum ve
kuruluşlarla yapılacak protokollerin düzenlenmesi ve sonuçlandırması işlemlerini yapmak.
4-Satış, devir veya trampa işlemlerine ait bilgilerin arşivlenmesi ile elde edilen gelirlerin
ilgili Daire Başkanlığına bildirilmesi işlemlerini yapmak.
DEĞERLENDİRME VE DEVİR İŞLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Değerlendirme ve Devir İşleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
GELİR VE TAKİP ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Otoyol, Devlet ve il yolları ile turistik yollarda karayolu sınır çizgisi içinde kalan uygun
alanlar ile karayolu sınır çizgisi dışında Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilmiş veya Genel
Müdürlüğün mülkiyetinde olan diğer alanlardaki taşınmazların ve tesislerin kiraya verilmesi,
bunlar üzerinde irtifak hakkı, kullanma izni veya ön izin verilmesi gibi işlemlerin ilgili Daire
Başkanlıklarıyla koordineli olarak yapılmasını, yaptırılmasını sağlamak.
2-Kira, kullanım izni ve irtifak hakkı sürelerini takip ederek, süresi bitenlerin teslim
alınması, kira kayıtlarının tutulması ve takibinin yapılması ile sözleşmede belirtilen kira artışları
ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
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3-Genel Müdürlüğün mülkiyetinde karayolu sınır çizgisi ve yol güvenlik alanı dışındaki
kullanımına ihtiyaç duyulmayan (İhtiyaç fazlası) alanların belirlenmesi ile kira, irtifak hakkı tesisi
veya kullanım izni işlemlerinin ilgili Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlükleri ile koordineli
olarak yürütülmesini sağlamak.
4-Komisyon kararlarını incelemek, değerlendirmek, planlamak ve bu doğrultuda kira,
irtifak hakkı tesisi veya kullanım izni Olur’larının hazırlanması, alınması ve ilgili birimlere
iletilmesi ile sonuçlandırılması işlemlerini yapmak.
5-Kira, irtifak hakkı tesisi veya kullanım izni planlanan taşınmazlarla ilgili olarak diğer
kurum ve kuruluşlarla yapılacak protokollerin düzenlenmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
6-Kira, irtifak hakkı tesisi veya kullanım izni işlemlerine ait bilgilerin arşivlenmesi ile elde
edilen gelirlerin ilgili Daire Başkanlığına bildirilmesini sağlamak.
GELİR VE TAKİP ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Gelir ve Takip Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj kartları ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Taşınmazlar Başmühendisliklerinde
görevli memur personelin geçici görevleriyle ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
302

10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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MALZEME OCAKLARI ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Genel Müdürlük görev alanındaki karayollarının yapımında kullanılan her türlü
malzeme ocakları ile bağlı tesislerinde yapılacak çalışmaların usul ve esaslarını hazırlamak,
kontrol etmek, malzeme ocaklarının izin ve diğer iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
2-Genel Müdürlük görev alanındaki karayolları güzergâh planları uyarınca Devlet
ormanları ile millî parklar ve 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamındaki
alanlarda, hazinenin özel mülkiyeti ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, 4/6/1985
tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındaki yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimine
yönelik olarak gerekli olan sahalarda ilgili mevzuata göre alınması gereken izin, vasıf değişikliği
ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek.
3-Genel Müdürlüğün taşınmaz mülkiyeti ile ilgili konuları içeren sözleşme ve
protokollerindeki usul ve esaslarla ilgili görüş bildirmek.
4-Malzeme ocaklarında 3213 sayılı Maden Kanunu ile ilgili diğer Kanun ve
yönetmelikler çerçevesinde, çalışmaların etkin ve verimli olarak yapılabilmesi için gerekli
genelge, tamim ve yazışmaları hazırlayarak Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak.
5-Otoyol, Devlet ve il yolları ile turistik yolların yapım, bakım, onarım ve asfalt
çalışmaları için gerekli malzemenin temin edildiği ocak sahalarında ve tesislerinde işin
yüklenicileri ve alt yüklenicileri tarafından yapılacak çalışmaların Kanun, yönetmelik ve
genelgelere paralel yapılabilmesi için gerekli usul ve esasları hazırlamak, çalışmaları denetlemek
ve tespit edilen eksikliklerin Bölge Müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe bildirilmesini sağlamak.
6-Malzeme ocakları ve bağlı tesislerinde (Konkasör, şantiye ve depo yerleri vb.) izin
işlemleri ve envanter çalışmalarına yönelik gerekli plan, proje, form, imalat haritası, jeolojik harita
ve diğer planları yapmak, yaptırmak.
7-Bölge Müdürlüklerinin yatırım ve çalışma programları dikkate alınarak; yol yapım,
bakım ve onarım çalışmalarının yapılacağı güzergâhlarda bulunan taş, kum-çakıl ve ariyet ocakları
için gerekli Hammadde Üretim İzin Belgesinin alınması için; yapı hammaddesi talepleri ile ilgili
form, plan, proje vb.ni incelemek varsa eksikliklerini tamamlatarak, Hammadde Üretim İzin
Belgesi almak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne
iletilmesini sağlamak. İzin süreleri bitenlerin süre uzatım işlemlerini yapmak, yaptırmak.
8-Kullanımına ihtiyaç kalmayan ocakları Bölge Müdürlükleri ile birlikte belirlemek,
doğaya yeniden kazandırma planları çerçevesinde ocak sahasının terk işlemlerini yapmak,
yaptırmak.
9-Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ve İl Özel İdaresine iletilen Hammadde Üretim İzin
Belgesi taleplerinin sonuçlanması için, ilgili İdarelerin ocak mahallinde yapacağı tespit, denetim
ve bilgilendirme toplantılarına katılmak.
10-Malzeme ocaklarıyla ilgili alınan Hammadde Üretim İzin Belgesi ile birlikte izin, görüş
vs. diğer belgelerin Bölge Müdürlüklerine iletilmesini sağlamak.
11-Otoyol, Devlet ve il yolları ile turistik yolların yapım, bakım, onarım ve asfalt
çalışmaları için gerekli malzemenin temin edildiği ocak sahalarında ve bunların tesislerinde;
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile hazine, orman ve mera arazilerinde tahsis, izin ve
vasıf değişikliği ve benzeri iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak.
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12-Orman, muhafaza ormanı, ağaçlandırma alanları, kara avcılığı alanları, özel koruma
bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, tarım, mera, sit alanları, su
havzaları, kıyı alanları ve sahil şeritleri, karasuları, turizm bölgeleri, alanları ve merkezleri ile
kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, askerî yasak bölgeler ve imar alanları ile mücavir
alanlarda malzeme ocak izinleri, gayri sıhhî müesseseler ile ilgili hususlar dahil her türlü izin
işlemlerini yapmak, yaptırmak.
13-Malzeme ocaklarında Maden Kanunu kapsamında teknik nezaretçi hizmeti, sevk fişi
kullanımı ve patlayıcı madde izni işlemlerini yapmak, yaptırmak.
14-Malzeme ocaklarında 3213 sayılı Maden Kanunu ile ilgili diğer Kanun ve
yönetmelikler çerçevesinde proje, plan, imalat haritası, jeolojik harita, form, teknik nezaretçilik vs.
gibi mühendislik hizmetleri ile yapmakla yükümlü olduğu diğer işlerin ihale yoluyla yaptırılması
durumunda ihale dokümanlarını hazırlamak, ihalenin yapılması için ilgili birime göndermek ve
kontrollük hizmetlerini yürütmek.
15-Tüm kurum ve kuruluşlarca malzeme ocakları ile ilgili Kanun ve yönetmelikler
çerçevesinde yapılan ulusal ve uluslararası her tür konferans, toplantı, kurultay, seminer,
sempozyum, vb. çalışmalara Genel Müdürlük adına katılımı sağlamak.
16-6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
18. maddesinin 5. fıkrasına dayalı iş ve işlemleri diğer ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.
17-Görev alanı ile ilgili her türlü istatistiği toplamak, envanterlerini hazırlamak ve bunları
değerlendirmek.
18-Merkez ve taşra teşkilatı personelinin 3213 sayılı Maden Kanunu ile ilgili diğer Kanun,
yönetmelik ve ocak sahalarında yapılacak çalışmalar konusunda eğitimleri ile ilgili programları
hazırlamak ve uygulamaya konulması için ilgili Şube Müdürlüğüne iletmek.
19-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay almak, kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını ve kesin hesapların kontrol edilmesini sağlamak.
20-Sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerinin hazırlatılmasını
sağlamak.
21-Otoyol, Devlet ve il yollarının yeni proje çalışmaları ile mevcut yolların proje
değişikliği çalışmaları aşamasında yol güzergâhı ile kesişen maden ruhsatları hakkında, ilgili
kamu kurum, kuruluş ve İdarelerinden mevzuatları gereği alınacak izinler ile ilgili işlemlerin
yürütülmesini sağlamak.
MALZEME OCAKLARI ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
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3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Malzeme Ocakları Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
HAMMADDE ÜRETİM İZİNLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Hammadde Üretim İzin Belgesi almak üzere Bölge Müdürlüklerinden gelen yapı
hammaddesi talep formu, plan, proje, jeolojik harita, imalat haritası vs. belgeleri incelemek, varsa
eksikliklerini tamamlatmak.
2-Bölge Müdürlüklerinden gelen Hammadde Üretim İzin Belgesi taleplerinin Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne iletilmesini sağlamak.
3-Hammadde Üretim İzin Belgesi almak üzere Maden İşleri Genel Müdürlüğüne iletilen
taleplerin sonuçlanması için, ilgili İdarelerin ocak mahallinde yapacağı tespit, denetim ve
bilgilendirme toplantılarına katılmak.
4-Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınan Hammadde Üretim İzin Belgelerinin Bölge
Müdürlüklerine iletilmesini sağlamak.
5-Maden Kanunu ve Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında atanması
zorunlu olan teknik nezaretçi atamaları ile ilgili Bölge Müdürlüklerinden gelen talepleri incelemek
ve ilgili İdarelere iletilmesini sağlamak.
6-Maden Kanunu ve Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında kullanımı
zorunlu olan sevk fişleri ile ilgili Bölge Müdürlüklerinden gelen talepleri incelemek ve ilgili
İdarelere iletilmesini sağlamak.
7-Maden Kanunu ve Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında alınması zorunlu
olan patlayıcı madde kullanılması ile ilgili izinler için Bölge Müdürlüklerinden gelen talepleri
incelemek ve ilgili İdarelere iletilmesini sağlamak.
8-Maden Kanunu ve Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında verilmesi
zorunlu olan faaliyet bilgi formları ile ilgili Bölge Müdürlüklerinden gelen talepleri incelemek ve
ilgili İdarelere iletilmesini sağlamak.
9-Süresi dolan Hammadde Üretim İzin Belgeleri için Bölge Müdürlüklerinden gelen temdit
taleplerinin Maden İşleri Genel Müdürlüğüne iletilmesini sağlamak ve temdit işlemi sonuçlanana
kadar gerekli takibi yapmak.
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HAMMADDE ÜRETİM İZİNLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Hammadde Üretim İzinleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
TEKNİK İŞLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
İhale yolu ile yapılacak malzeme ocakları ve bağlı tesislerinde izin işlemlerinin
mühendislik hizmetleri ile ilgili olarak; talep, plan, proje, imalat haritası, jeolojik harita ve diğer
planlar ile verilerin güncellenmesi, envanterlerin çıkartılması ve arşivlenmesi işlemlerinde,
1-Teknik şartnameleri, birim fiyat analizlerini ve birim fiyat tariflerini diğer şefliklerle
ortaklaşa hazırlamak ve güncelleştirmek.
2-Gerektiğinde ihaleye esas olacak yaklaşık maliyetleri hazırlamak.
3-İhale dokümanlarını hazırlamak ve ihalelerin yapılması için ilgili birime iletilmesini
sağlamak.
4-İhale dosyalarının ve işe başlama emirlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini
sağlamak.
5-İş programlarını incelemek ve onaylanması için Şube Müdürüne sunmak.
6-İşin şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılıp
yapılmadığının kontrolü ile iş ilerleme durumunun izlenmesini sağlamak.
7-İdare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için gerekli
araştırmaları yapmak. Çözümlenemeyenlerin ilgili mercilere intikal ettirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
8-Hakediş raporlarını incelemek ve Şube Müdürüne sunmak.
9-Sözleşme bedeli artışı ya da azalması ile süre uzatımı gibi konuları incelemek ve gerekli
teklifleri hazırlamak. Onayların alınmasını ve sonuçların ilgililere bildirilmesini sağlamak.
10-Geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulması için onay alınması ile kabul
işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
11-Müdürlüğün sorumluluğunda gerçekleştirilen işler ile ilgili İş Deneyim Belgelerini
hazırlamak.
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TEKNİK İŞLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Teknik İşler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MALZEME OCAKLARI İZİN ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Otoyol, Devlet ve il yolları ile turistik yolların yapım, bakım, onarım ve asfalt
çalışmaları için gerekli malzemenin temin edildiği ocak sahalarında ve bunların tesislerinde;
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile hazine, orman ve mera arazilerinde tahsis, izin ve
vasıf değişikliği işlemlerini yapmak ve işlemi biten sahaların Envanter ve Planlama Şubesi
Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak.
2-Orman, muhafaza ormanı, ağaçlandırma alanları, kara avcılığı alanları, özel koruma
bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, tarım, mera, sit alanları, su
havzaları, kıyı alanları ve sahil şeritleri, karasuları, turizm bölgeleri, alanları ve merkezleri ile
kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, askerî yasak bölgeler ve imar alanları ile mücavir
alanlarda malzeme ocak izinleri, gayri sıhhî müesseseler ile ilgili hususlar dahil her türlü izin
işlemlerini yürütmek.
3-Orman sayılan alanlar ile mera arazilerine rastlayan malzeme ocaklarında izin
işlemlerine yönelik her türlü plan, proje ve haritaları Bölge Müdürlüklerinin ilgili birimleri ile
birlikte yapmak.
4-Malzeme ocaklarında Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile hazine, orman ve
mera arazileri vb. yerlerdeki izin işlemleri ile ilgili mevzuat değişiklilerini takip etmek. Yapılan
değişikliklere paralel gerekli genelge, tamim ve yazışmaları hazırlayarak Bölge Müdürlüklerine
gönderilmesini sağlamak.
5-Bölge Müdürlüklerinden gelen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile hazine,
orman ve mera arazileri vb. yerlerdeki malzeme ocakları izin işlemlerine yönelik her türlü plan,
proje ve haritaları incelemek, varsa eksikliklerini tamamlatmak. İzin işlemleri için ilgili İdarelere
iletilmesini sağlamak.
6-Malzeme ocaklarında; 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında Çevre Şubesi
Müdürlüğünce alınan izinlerin Hammadde Üretim İzin Belgesi almak üzere Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili İdarelere iletilmesini sağlamak.
İzin işlemleri ile ilgili takibi yapmak.
7-Orman ve mera arazileri vb. yerlere rastlayan ocak sahaları ile ilgili olarak Genel
Müdürlüğün ilgili birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
8-Otoyol, Devlet ve il yollarının yeni proje çalışmaları ile mevcut yolların proje değişikliği
çalışmaları aşamasında yol güzergâhı ile kesişen maden ruhsatları hakkında, ilgili kamu kurum,
kuruluş ve İdarelerinden mevzuatları gereği alınacak izinler ile ilgili işlemlerin yürütülmesini
sağlamak.
308

MALZEME OCAKLARI İZİN ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Malzeme Ocakları İzin Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Taşınmazlar Başmühendisliklerinde
görevli memur personelin geçici görevleriyle ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.

309

PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şubesi, Mevzuat ve Organizasyon Şubesi, Yapım ve
Danışmanlık İhaleleri Şubesi, Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri Şubesi ile Eğitim Şubesi
Müdürlüklerinden oluşmaktadır.
Görevleri
1-Harcama birimlerinin talebi ve Genel Müdürün onayı ile bu birimlere ait yapım ve
danışmanlık ihaleleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak, ihale süreci tamamlandıktan sonra
tamamlanmış ihale dosyalarını ilgili hizmet birimine iletmek.
2-Harcama birimlerinin talebi ve Genel Müdürün onayı ile bu birimlere ait mal ve hizmet
ihaleleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak, ihale süreci tamamlandıktan sonra tamamlanmış
ihale dosyalarını ilgili hizmet birimine iletmek.
3-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler ile ilgili koordinasyonu sağlamak, karayolu koridorları
ve altyapısı ile ilgili ikili iş birliği faaliyetlerini yürütmek, uluslararası altyapı projeleri ile ilgili
altyapı planlaması faaliyetlerini ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği faaliyetlerini
gerçekleştirmek.
4-Genel Müdürlük teşkilat yapısının ve hizmet dağılımının günün gereklerine göre
geliştirilmesi için organizasyon, reorganizasyon, metot incelemeleri ile birimlerin kurulması,
bünyelerinin veya bağlantılarının değiştirilmesi ya da tamamen kaldırılması konularında
incelemeler yapmak, önerilerde bulunmak.
5-Genel Müdürlük teşkilatında kullanılan bütün formları geliştirmek, işlevini yitirmiş
olanları kaldırmak, gerektiğinde yeni formlar hazırlamak, yazışma, kayıt, dosyalama ve arşivleme
işlerinde uygulanan sistemleri geliştirmek, Genel Müdürlük görev alanına giren iş ve işlemlerde
uygulamada birlikteliği sağlamak ve karşılaşılan problemlere çözüm üreten mevzuat geliştirmesi
yapmak, görüş bildirmek, uygulamaya yönelik doküman hazırlamak.
6-Genel Müdürlüğün eğitim plan ve programlarını ilgili birimlerle iş birliği yaparak,
kendi personeli ile veya gerektiğinde ücreti karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile özel
sektörden yerli ve yabancı ilgililerin iştirak edebileceği ve katılımcılara sertifika verilen eğitim
programlarını düzenlemek, uygulamak.
7-Orta öğretim ve üniversitelerde okuyan öğrenciler ile yabancı ülkelerden gelen
üniversite öğrencilerine staj yaptırmak.
8-Eğitimlerde, eğitici olarak, kurum personeli yanında, işinde deneyimli personel veya
diğer eğiticilerden hizmet alımı yaparak eğitimde verimliliği artıracak tedbirleri almak.
PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANI
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Program ve İzleme Dairesi Başkanının diğer görevleri bu kitapta yer alan “Daire
Başkanlarının Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler ile ilgili koordinasyonu sağlamak, karayolu koridorları
ve altyapısı ile ilgili ikili iş birliği faaliyetlerini yürütmek, uluslararası altyapı projeleri ile ilgili
altyapı planlaması faaliyetlerini ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği faaliyetlerini
gerçekleştirmek.
2-Ülkemizin, Avrupa Birliği’ne katılım sürecindeki politikalarını izlemek, kurumumuzu
ilgilendiren konularda çıkarılan mevzuatları ve uygulamaları takip ederek, gerekli değerlendirme
ve kurum içi bilgilendirme çalışmalarını yapmak.
3-Ulusal Programın izlenmesi, kurumumuzla ilgili hususların araştırılması ve talep edilen
katkıların sağlanması konusunda gerekli bilgilendirme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.
4-Kurumumuzdan katılım talep edilen toplantı, seminer, çalıştay gibi etkinlikler için ilgili
birimler arasındaki organizasyonu yürütmek, kurumu temsil görevinin yerine getirilmesini
sağlamak.
5-Kurumumuz bünyesinde, Avrupa Birliği çalışmalarına yönelik kurum hafızasının
oluşturulması, bilgi ve belgelerin güncel ve düzenli olarak her an kullanıma hazır tutulması, kurum
içi erişim ve paylaşıma açılması işlerini yapmak.
6-Kurum içinde veya dışında geliştirilen veri tabanları için talep edilen bilgilerin ilgili
birimlerce temini ve güncelleme çalışmalarını izlemek.
7-Avrupa Birliği eğitim ve yardım programlarından faydalanmaya yönelik kurum içi
çalışmaları koordine etmek.
8-Kurumumuzun paydaş olarak yer aldığı dış kurumlar bünyesindeki çalışmalara katılım
için gerekli koordinasyonu sağlamak.
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şubesi Müdürünün diğer görevleri, bu kitapta yer alan
“Şube Müdürlerinin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
ŞUBE MÜDÜRÜNE YARDIMCI PERSONEL
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
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AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler ile ilgili koordinasyonu sağlamak, karayolu koridorları ve
uluslararası karayolu altyapısı projeleri ile ilgili ikili iş birliği ve planlama faaliyetlerini
gerçekleştirmek.
2-Kurumumuzu temsilen katılım talep edilen toplantı, seminer, çalıştay gibi etkinlikler için
kurum içi ve dışındaki ilgili birimler arasında gerekli organizasyonu yürütmek, kurumu temsil
görevinin yerine getirilmesini sağlamak.
3-Avrupa Birliği çalışmalarına yönelik bilgi ve belgelerin, kullanıma uygun şekilde güncel
ve düzenli olarak toplanması, arşivlenmesi, kurum içi erişim ve paylaşıma açılması, kurum
hafızasının oluşturulması çalışmalarını yapmak.
4-Kurum içi veya dışında oluşturulan veri kaynaklarının kurumumuz ile ilgili bölümlerinin
güncelliğini takip etmek, talep edilen bilgileri ilgili birimlerden sağlamak.
5-Avrupa Birliği konularında, eğitim ve yardım programlarını izlemek, katılım taleplerini
değerlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
6-Kurumumuzun faaliyet alanındaki konularda, paydaş olarak yer aldığı dış kurumlar
bünyesindeki çalışmalara katılım için gerekli kurum içi koordinasyonu sağlamak.
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Ülkemizin, Avrupa Birliği’ne katılım sürecindeki politikalarını izlemek, kurumumuzu
ilgilendiren mevzuatları ve uygulamaları takip etmek.
2-Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanı ile ilgili, Avrupa Birliği ve ilgili kurumlar
tarafından yürütülen mevzuat çalışmaları konusunda gerekli değerlendirme ve kurum içi
bilgilendirme çalışmalarını yapmak.
3-Ulusal Programın uygulanmasını izlemek ve bu amaçla geliştirilmiş olan Ulusal Veri
Tabanındaki izleme formlarını kurumumuz faaliyetleri açısından güncellemek, gerekli araştırma,
bilgilendirme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.
4-Kurum hafızası oluşturulmasına yönelik çalışmalarda, Avrupa Birliği mevzuatı ile ilgili
bilgi ve belgelerin güncel tutulmasını sağlamak, kurum içi erişim ve paylaşımını etkinleştirmek.
5-Mevzuatların uyumlaştırılması ve uygulanması sürecindeki çalışmalarda kurum içi ve
kurum dışı gerekli koordinasyonu sağlamak, ilerleme raporlarını hazırlamak.
6-Avrupa Birliği konuları ile ilgili belge ve metinlerin, gerekli durumlarda tercüme
işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
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AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Avrupa Birliği Mevzuatı Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin, rapor ve geçici görevleri ile ilgili işlemlerini
yürütmek.
6-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
7-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
8-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
9-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
10-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Büro Şeflerinin Ortak Görevleri” ile
aynıdır.
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MEVZUAT VE ORGANİZASYON ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Genel Müdürlük teşkilat yapısının ve hizmet dağılımının günün gereklerine göre
geliştirilmesi için organizasyon, reorganizasyon, metot incelemeleri ile birimlerin kurulması,
bünyelerinin veya bağlantılarının değiştirilmesi ya da tamamen kaldırılması konularında
incelemeler yapmak, önerilerde bulunmak.
2-Birimlerin pozisyon şemaları hakkındaki değişiklik tekliflerini incelemek ve uygun
olanları sonuçlandırmak.
3-Genel Müdürlük teşkilatında kullanılan bütün formları geliştirmek, işlevini yitirmiş
olanları kaldırmak, gerektiğinde yeni formlar hazırlamak, yazışma, kayıt, dosyalama ve arşivleme
işlerinde uygulanan sistemleri geliştirmek.
4-Genel Müdürlük görev alanına giren iş ve işlemlerde uygulamada birlikteliği sağlamak
ve karşılaşılan problemlere çözüm üreten mevzuat geliştirmesi yapmak, görüş bildirmek,
uygulamaya yönelik doküman hazırlamak.
5-Birimlerin ve pozisyonların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesini, yayımlanmasını ve günün koşullarına göre güncelleştirilmesini sağlamak.
6-Kurum dışından gelen Kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ taslakları hakkında birimler
arasında koordinasyonu sağlayarak Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak.
7-Kurumu ilgilendiren Kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ ile bunlara ilişkin yapılan
değişikliklerin teşkilata duyurulmasını sağlamak.
8-Genel Müdürlüğümüz merkez birimlerince taslak olarak hazırlanan iç ve dış
genelgelerin, konusu itibariyle ilgilendiren birimlerin görüşünü de aldıktan sonra teşkilata
dağıtımının yapılmasını sağlamak.
9-Yayınlanan iç ve dış genelgeleri yıl sonunda kitap haline getirerek, teşkilata dağıtımını
yapmak.
MEVZUAT VE ORGANİZASYON ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Mevzuat ve Organizasyon Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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ŞUBE MÜDÜRÜNE YARDIMCI PERSONEL
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
MEVZUAT ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlük görev alanına giren iş ve işlemlerde uygulamada birlikteliği sağlamak
ve karşılaşılan problemlere çözüm üreten mevzuat geliştirmesi yapmak, görüş bildirmek,
uygulamaya yönelik doküman hazırlamak.
2-Kurum dışından gelen Kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ taslakları hakkında birimler
arasında koordinasyon sağlayarak Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak.
3-Kurumu ilgilendiren Kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ ile bunlara ilişkin yapılan
değişikliklerin teşkilata duyurulmasını sağlamak.
4-Genel Müdürlüğümüz merkez birimlerince taslak olarak hazırlanan iç ve dış
genelgelerin, konusu itibariyle ilgilendiren birimlerin de görüşünü aldıktan sonra teşkilata
dağıtımının yapılmasını sağlamak.
5-Yayınlanan iç ve dış genelgeleri yıl sonunda kitap haline getirerek, teşkilata dağıtımının
yapılmasını sağlamak.
MEVZUAT ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Mevzuat Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri” ile aynıdır.
ORGANİZASYON ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlük teşkilat yapısının ve hizmet dağılımının günün gereklerine göre
geliştirilmesi için organizasyon, reorganizasyon ve metot incelemelerini yapmak.
2-Birimlerin kurulması, bünyelerinin veya bağlantılarının değiştirilmesi ya da tamamen
kaldırılması konularında incelemeler yapmak, önerilerde bulunmak.
3-Birimlerin ve pozisyonların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, yayımlamak ve
günün koşullarına göre geliştirilmesini sağlamak.
4-Birimlerin pozisyon şemaları hakkındaki değişiklik tekliflerini incelemek ve uygun
olanları sonuçlandırmak.
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ORGANİZASYON ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Organizasyon Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
METOT ANALİZ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Merkez ve taşra teşkilatında kullanılan ve Form Kılavuzunda yer alan bütün formların
geliştirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
2-Form Kılavuzunda yer alan ve 2 yıl süre ile bastırılmadığı belirlenen veya kullanılmasına
gerek kalmadığı ilgili birimlerce bildirilen işlevini yitirmiş formların kaldırılması ile ilgili
işlemleri yapmak.
3-Yeni formların hazırlanması için;
3.1-Birimlerin tekliflerine göre taslağı çizmek veya bu teklif ile birlikte bir taslak da
gönderilmiş ise, bunu form tekniğine göre incelemek. Bu inceleme sonucuna göre görüş birliği
sağlayarak forma son şeklini vermek.
3.2-Şube Müdürünün onayını almak.
4-Bastırılacak olan formlar için baskı özel şartnamesini hazırlamak, baskı provalarının ve
formların baskı özel şartnamesine uygun olarak basılmış olup olmadığını kontrol etmek.
5-Teşkilatta kullanılan her form için bir sicil dosyası açılmasını ve sicil kayıtlarının
tutulmasını sağlamak.
6-Formların yıllık kullanım miktarları ile en az stok seviyelerini tespit ederek stok
kontrolünü yapmak, buna göre formların bastırılması ve dağıtılması esaslarının hazırlanması ile
ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
7-Yazışma, kayıt, dosyalama ve arşivleme işlerinde uygulanan sistemlerin geliştirilmesi
için çalışmak.
METOT ANALİZ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Metot Analiz Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2- Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin, rapor ve geçici görevleri ile ilgili işlemlerini
yürütmek.
6-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
7-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
8-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
9-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
10-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Büro Şeflerinin Ortak Görevleri” ile
aynıdır.
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YAPIM VE DANIŞMANLIK İHALELERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Harcama birimlerine ait yapım ve danışmanlık ihaleleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri
yapmak, ihale süreci tamamlandıktan sonra tamamlanmış ihale dosyalarını ilgili hizmet birimine
iletmek.
2-Birim fiyat analizi, birim fiyat tarifi vb. evrak üzerinde gerekli çalışmaları yapmak, bu
evrakların geliştirilmesi, bastırılması, çoğaltılması, teşkilata dağıtılması, devam eden işlerde;
uygulama yılı birim fiyatlarının hazırlanması, yeni fiyat tutanaklarının incelenmesi, yıllık rayiç
teklifinin hazırlanması, yıllık birim fiyatların hesaplanması, bastırılması ve dağıtılması işlemlerini
yapmak.
3-İlgili Şube Müdürlüklerince hazırlanan proje, metraj, itinerer ve araştırma raporlarına
göre yol, köprü, tünel, sanat yapıları, üstyapı, bakım, trafik ve benzer işlere ait yaklaşık maliyetleri
hazırlamak.
4-Yaklaşık maliyetleri hazırlanan işlerin ihale onaylarını almak.
5-İhale ilanları ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
6-İhale komisyonunu oluşturmak.
7-Mevzuatına uygun olarak ihale dokümanının hazırlanmasını sağlamak.
8-İhaleye katılmak isteyen isteklilere ihale veya ön yeterlilik dokümanının bedeli
karşılığında verilmesini sağlamak.
9-Ön yeterlik dosyalarının veya tekliflerin sıra numaralı alındılar karşılığında teslim
alınmasını sağlamak.
10-İhale komisyonuna ait sekreterlik işlerinin yürütülmesini sağlamak.
11-Komisyon kararlarını hazırlatmak.
12-Kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirilmesini sağlamak.
13-İhale dokümanı, ilan ve kesinleşen ihale kararı ile ilgili olarak İdareye yapılan şikayet
başvuruları hakkında gerekli işlemleri yapmak.
14-Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu yapılması durumunda kurum
tarafından istenilecek belge ve bilgilerin hazırlanmasını sağlamak.
15-Ön mali kontrol gereken işlerde ön mali kontrol işlemlerinin yaptırılması ve sonucunun
yükleniciye bildirilmesi işlerini yürütmek.
16-Sözleşme dosyalarının hazırlanması, kesin teminatın, karar pulunun, damga vergisinin
ve Kamu İhale Kurumu payının yatırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
17-Sözleşmenin yapılmasını ve tescil gereken işlerde tescil işlemlerinin yaptırılmasını
sağlamak.
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18-Sözleşmenin imzalanmasından sonra asıl dosya ile uygulama örnek dosyalarının ilgili
birime gönderilmesini sağlamak.
19-Yükleniciler hakkında verilecek yasaklama kararları ile ilgili işlemleri yürütmek.
20-İhaleli işlerin yürütülmesi ve sözleşme uygulamasında görüş bildirmek.
21-Hazırlanan yaklaşık maliyetlerin uygulamadaki durumunu merkez ve bölgelerde
devamlı olarak izlemek ve ileride yapılacak yaklaşık maliyet hesaplarında bu bilgilerden
yararlanmak.
22-Bölge Müdürlükleri tarafından ihale edilecek işlerin ihale prensiplerini tayin ve tespit
etmek ve bu hususların uygulanıp uygulanmadığını izlemek.
23-Mevcut Karayolu Teknik Şartnamesinin gelişen teknolojiye uygun
değiştirilmesini veya ilaveler yapılmasını ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.

olarak

24-Kamu İhale Kanunu dışında ihale edilecek işlere ait şartname, sözleşme vb. ihale
dokümanlarının hazırlanmasını sağlamak.
25-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
YAPIM VE DANIŞMANLIK İHALELERİ ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan
“Şube Müdürlerinin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
ŞUBE MÜDÜRÜNE YARDIMCI PERSONEL
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
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FİYAT ANALİZ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yol, köprü, tünel, sanat yapıları, üstyapı, bakım ve trafik işlerine ait birim fiyat
analizlerini şartnamelere uygun olarak hazırlamak, birim fiyatları hesaplamak, bastırılmasını ve
teşkilata dağıtılmasını sağlamak.
2-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından istenilen rayiç tekliflerini hazırlamak, gerekli
görülen yeni rayiçleri tespit etmek ve rayiç cetvelinde yer alması için teklifte bulunulmasını
sağlamak.
3-Birim fiyat analizlerini geliştirmek amacıyla incelemelerde bulunmak, gerekli büro ve
şantiye çalışmalarını yapmak.
4-Piyasa fiyatları ile kurum tarafından hazırlanan birim fiyatları karşılaştırmak ve
değerlendirmek, gerektiği durumlarda analiz ve birim fiyatları güncel hale getirmek.
5-İhaleleri merkezden yapılan ve devam eden işlerde yeni fiyat tutanaklarını incelemek ve
ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
6-Merkezden ihalesi yapılan işlerde komisyon çalışmalarına katılmak.
FİYAT ANALİZ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Fiyat Analiz Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
ŞARTNAME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Mevcut Karayolu Teknik Şartnamesinin gelişen teknolojiye uygun olarak değiştirilmesini veya ilaveler yapılmasını ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.
2-Kamu İhale Kanunu dışında ihale edilecek işlere ait şartname, sözleşme vb. ihale
dokümanlarını hazırlamak.
3-Uygulamaları izlemek, incelemek ve standartların saptanması sureti ile şartnamelerin
eksikliklerinin giderilmesine çalışmak.
4-Şartnamelerde yapılan değişikliklerin ve uygulamaya ait önemli özelliklerin ilgililere
duyurulmasını sağlamak.
5-Yeni birim fiyat tariflerini hazırlamak, mevcut tarifleri günün koşullarına uygun olarak
Fiyat Analiz Şefliği ile koordineli olarak revize etmek.
6-Merkezden ihalesi yapılan işlerde komisyon çalışmalarına katılmak.

320

ŞARTNAME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Şartname Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri” ile aynıdır.
KEŞİF VE İHALE ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-İlgili Şube Müdürlüklerince hazırlanan proje, metraj, itinerer ve araştırma raporlarına
göre yol, köprü, tünel, sanat yapıları, üstyapı, bakım, trafik ve benzer işlere ait yaklaşık
maliyetleri hazırlamak, ihale onaylarını almak, ihale veya ön yeterlilik dokümanını hazırlamak.
2-İhalenin kesinleşmesinden sonra sözleşme dosyalarını ve uygulama örnek dosyalarını
hazırlamak.
3-Hazırlanan yaklaşık maliyetlerin uygulamadaki durumunu merkez ve bölgelerde
devamlı olarak izlemek ve ileride yapılacak yaklaşık maliyet hesaplarında bu bilgilerden
yararlanmak.
4-Bölge Müdürlükleri tarafından ihale edilecek işlerin ihale prensiplerini tayin ve tespit
etmek ve bu hususların uygulanıp uygulanmadığını izlemek.
5-Merkezden ihalesi yapılan ve devam eden işlerin uygulama yılı birim fiyatlarını
hazırlamak ve ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
6-Merkezden ihalesi yapılan işlerde komisyon çalışmalarına katılmak.
KEŞİF VE İHALE ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Keşif ve İhale Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
İHALE VE İZLEME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yaklaşık maliyetleri hazırlanarak ihale edilmesi için onay alınan işlerin ilanlarının
yayınlanmasını sağlamak ve izlemek.
2-İhale komisyonunun oluşturulmasını sağlamak.
3-İhale veya ön yeterlik dokümanının ilgilenenlere gösterilmesini, ihaleye katılmak isteyen
isteklilere ise, bedeli karşılığında verilmesini sağlamak.
4-Ön yeterlik dosyalarını veya teklifleri sıra numaralı alındılar karşılığında teslim almak.
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5-İhale komisyonuna ait sekreterlik işlerini yapmak.
6-Komisyon kararlarını hazırlamak.
7-Kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirilmesini sağlamak.
8-İhale dokümanı, ilan ve kesinleşen ihale kararı ile ilgili olarak İdareye yapılan şikayet
başvuruları hakkında gerekli işlemleri yapmak.
9-Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu yapılması durumunda kurum
tarafından istenilecek belge ve bilgileri hazırlamak.
10-Ön mali kontrol gereken işlerde ön mali kontrol işlemlerinin yaptırılmasını sağlamak.
11-Kesin teminatın, karar pulunun, damga vergisinin ve Kamu İhale Kurumu payının
yatırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
12-Sözleşmenin yapılmasını ve tescil gereken işlerde tescil işlemlerinin yaptırılmasını
sağlamak.
13-Sözleşmenin imzalanmasından sonra asıl dosya ile uygulama örnek dosyalarının ilgili
birime gönderilmesini sağlamak.
14-Yükleniciler hakkında verilecek yasaklama kararları ile ilgili işlemleri yürütmek.
15-Merkezden ihalesi yapılan işlerde komisyon çalışmalarına katılmak.
İHALE VE İZLEME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
İhale ve İzleme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
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6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile İhaleler Başmühendisliklerinde görevli
memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
12-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Büro Şeflerinin Ortak Görevleri” ile
aynıdır.
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MAL VE HİZMET ALIMI İHALELERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Harcama birimlerine ait mal ve hizmet ihaleleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,
ihale süreci tamamlandıktan sonra tamamlanmış ihale dosyalarını ilgili hizmet birimine iletmek.
2-Yaklaşık maliyetleri hazırlanan işlerin ihale onaylarını almak.
3-İhale ilanları ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
4-Mevzuatına uygun olarak ihale dokümanının hazırlanmasını sağlamak.
5-İhaleye katılmak isteyen isteklilere ihale dokümanının bedeli karşılığında verilmesini
sağlamak.
6-İhale komisyonunu oluşturmak.
7-Tekliflerin sıra numaralı alındılar karşılığında teslim alınmasını sağlamak.
8-İhale komisyonuna ait sekreterlik işlerinin yürütülmesini sağlamak.
9-Komisyon kararlarını hazırlatmak.
10-Kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirilmesini sağlamak.
11- İhale dökümanı, ilan ve kesinleşen ihale kararı ile ilgili olarak İdareye yapılan şikayet
başvuruları hakkında gerekli işlemleri yapmak.
12-Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu yapılması durumunda kurum
tarafından istenilecek belge ve bilgilerin hazırlanmasını sağlamak.
13-Ön mali kontrol gereken işlerde ön mali kontrol işlemlerinin yaptırılması ve sonucunun
yükleniciye bildirilmesi işlerini yürütmek.
14-Sözleşme dosyalarının hazırlanması, kesin teminatın, karar pulunun, damga vergisinin
ve Kamu İhale Kurumu payının yatırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
15-Sözleşmenin yapılmasını ve tescil gereken işlerde ilgili yerlere tescil işlemlerinin
yaptırılmasını sağlamak.
16-Sözleşmenin imzalanmasından sonra asıl dosya veya uygulama örnek dosyalarının ilgili
birime gönderilmesini sağlamak.
17-Yükleniciler hakkında verilecek yasaklama kararları ile ilgili işlemleri yürütmek.
18-İhaleli işlerin yürütülmesi ve sözleşme uygulamasında görüş bildirmek.
19-Bölge Müdürlükleri tarafından ihale edilecek işlerin ihale prensiplerini ilgili mevzuata
uygun tayin ve tespit etmek ve bu hususların uygulanıp uygulanmadığını izlemek.
20-Kamu İhale Kanunu dışında ihale edilecek işlere ait şartname, sözleşme vb. ihale
dokümanlarının hazırlanmasını sağlamak.
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21-Yurt dışından temin edilen her türlü makine, ekipman, yedek parça vb.nin ihale
dokümanını Türkçe-İngilizce olarak hazırlamak ve ihaleyi yaparak, yüklenicinin ülkesinde
bulunan bir bankayı muhabir olarak seçip akreditifini açmak ve akreditif işlemlerini yürüterek
sonuçlandırmak.
22-Genel Müdürlüğün mülkiyetinde olan bina, arsa ve ambar gibi taşınmazlar ile
taşınırların kiralanması, kiraya verilmesi, satın alınması ve satışının yapılmasına ait her türlü iş ve
işlemleri yürütmek.
23-Resmi kuruluşlar ile yapılacak her türlü mal ve hizmet alımlarına ait satışların protokol
veya sözleşmelerini hazırlamak, bunlara ait iş ve işlemleri sonuçlandırmak.
24-Yurt içinden ve yurt dışından temin edilen makine ve araçların Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası ihalesi ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak ve ihale süreci tamamlandıktan
sonra tamamlanmış ihale dosyalarının ilgili birime iletilmesini sağlamak.
25-Yurt dışından temin edilecek makine, ekipman ve malzemelerin akreditif işlemlerinin
yürütülmesi için, yetkili banka seçimi ihalesini yapmak.
26-İhale usulleri ve doğrudan temin yöntemi ile temin edilecek mal ve hizmet alımlarına
ait iş ve işlemleri yürürlükte bulunan Kanun, yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen mevzuata uygun
olarak yaparak sonuçlandırmak.
27-Genel Müdürlüğün mülkiyetinde olan taşınmaz ve taşınırlara ait kiralama, kiraya
verme, satın alma ve satışlarla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak.
MAL VE HİZMET ALIMI İHALELERİ ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan
“Şube Müdürlerinin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
ŞUBE MÜDÜRÜNE YARDIMCI PERSONEL
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
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ŞARTNAME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlüğün mülkiyetinde olan taşınmaz ve taşınırlara ait kiralama, kiraya verme,
satın alma ve satışlarla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak.
2-Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri ile ilgili olarak;
2.1-İhale onay belgesini tanzim ettikten sonra; Harcama birimleri tarafından gönderilen
özel ve teknik şartnamesine göre idari şartname ve sözleşme tasarısını düzenlemek ve yürürlükteki
mevzuat doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek.
2.2-İhale dokümanının hazırlanmasından sonra yürürlükteki mevzuata uygun olarak
ihale ilanlarının yayınlanmasını sağlamak ve izlemek.
2.3-İhale dokümanının satılması, komisyonun teşkili, ihale gününde tekliflerin
değerlendirilmesi ile üzerinde ihale kalan istekliyle sözleşme imzalanmasına kadar geçen süreçteki
iş ve işlemleri yürütmek.
2.4-İhale dökümanına, ilan ve kesinleşen ihale kararına şikayet veya itirazen şikayet
olduğunda yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre bunlara ait iş ve işlemleri yapmak.
2.5-Taraflar arasında imzalanan sözleşme ile ihale evraklarının tasdikli suretlerinin ilgili
birime gönderilmesini sağlamak.
2.6-TÜPRAŞ, TELEKOM, TRT ve diğer resmi kurumlar ile doğrudan temini gerektiren
mal ve hizmet alımlarına ait iş ve işlemleri yürütmek.
2.7-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3-e maddesinde belirtilen resmi kurumlardan
yapılacak olan mal ve hizmet alımlarına ait iş ve işlemleri yürütmek.
3-Yükleniciler hakkında verilecek yasaklama kararları ile ilgili işlemleri yürütmek.
4-Kamu kurum ve kuruluşlarında imal ettirilerek satın alınacak malzemeler ile hizmet
sözleşmeleri hakkında ilgililerle görüşmelerde bulunmak ve sonucunda gerekli sözleşme veya
protokol metnini hazırlamak-hazırlatmak.
ŞARTNAME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Şartname Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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SATIN ALMA ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlüğün mülkiyetinde olan taşınmaz ve taşınırlara ait kiralama, kiraya verme,
satın alma ve satışlarla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak.
2-Harcama birimlerinin talebi üzerine, iç ve dış piyasadan temin edilecek mal ve hizmet
alımı ihaleleri ile ilgili olarak;
2.1-İhale onay belgesini tanzim ettikten sonra; Harcama birimleri tarafından gönderilen
özel ve teknik şartnamesine göre idari şartname ve sözleşme tasarısını düzenlemek ve yürürlükteki
mevzuat doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek.
2.2-İhale dokümanının hazırlanmasından sonra
ihale ilanlarının yayınlanmasını sağlamak ve izlemek.

yürürlükteki mevzuata uygun olarak

2.3-İhale dokümanının satılması, komisyonun teşkili, ihale gününde tekliflerin
değerlendirilmesi ile üzerinde ihale kalan istekliyle sözleşme imzalanmasına kadar geçen süreçteki
iş ve işlemleri yürütmek.
2.4-İhale dökümanına, ilan ve kesinleşen ihale kararına şikayet veya itirazen şikayet
olduğunda yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre bunlara ait iş ve işlemleri yapmak.
2.5-Taraflar arasında imzalanan sözleşme ile ihale evraklarının tasdikli suretlerinin ilgili
birime gönderilmesini sağlamak.
2.6-İlgili birimin talebi üzerine tek kaynaktan yapılacak mal ve hizmet alımlarına ait iş ve
işlemleri yürütmek.
2.7-İhale usulleri dışında kalan doğrudan temin yoluyla satın alınacak malzemelerle ilgili
iş ve işlemleri yürütmek.
3-Yükleniciler hakkında verilecek yasaklama kararları ile ilgili işlemleri yürütmek.
4-Doğrudan temin yoluyla piyasada imal ettirilecek ya da satın alınacak malzeme
hakkında piyasa araştırması yapmak ve sonucuna göre gerekirse sözleşme metnini hazırlamakhazırlatmak ve alım işlemlerini başlatmak ve sonuçlandırmak.
SATIN ALMA ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Satın Alma Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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İTHALAT ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlüğün mülkiyetinde olan taşınmaz ve taşınırlara ait kiralama, kiraya
verme, satın alma ve satışlarla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak.
2-Dış ticaret rejimi esasları çerçevesinde ithal edilecek ve nakil ettirilecek mal ve
hizmetlerle ilgili olarak;
2.1-İhale onay belgesini tanzim ettikten sonra; Harcama birimleri tarafından
gönderilen özel ve teknik şartnamesine göre idari şartname ve sözleşme tasarısını gerekli hallerde
Türkçe – İngilizce olarak düzenlemek ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda iş ve işlemleri
yürütmek.
2.2-İhale dokümanının hazırlanmasından sonra yürürlükteki mevzuata uygun olarak
ihale ilanlarının yayınlanmasını sağlamak ve izlemek.
2.3-İhale dokümanının satılması, komisyonun teşkili, ihale gününde tekliflerin
değerlendirilmesi ile üzerinde ihale kalan istekliyle sözleşme imzalanmasına kadar geçen süreçteki
iş ve işlemleri yürütmek.
2.4-İhale dökümanına, ilan ve kesinleşen ihale kararına şikayet veya itirazen şikayet
olduğunda yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre bunlara ait iş ve işlemleri yapmak.
2.5-Taraflar arasında imzalanan sözleşme ile ihale evraklarının tasdikli suretlerinin
ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
2.6-Sipariş ve sevk talimatları ile ilgili işlemleri hazırlamak.
2.7-Döviz işlemlerini izlemek, akreditiflerin açılmasını ve mahsubunun yapılmasını
sağlamak.
2.8-Malzemenin ülkeye sevki ve gümrük işlemleri ile ilgili belgeleri kontrol ederek
İkmal Müdürlüğüne veya Atölye Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
2.9-Sevkiyat sırasında olabilecek hasar ve zararla ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri
yapmak.
2.10-Malların teslimatı aşamasında ilgili birim tarafından kesin kabul belgesi
düzenlendikten sonra akreditif açılan bankaya ödeme talimatının verilmesini sağlamak.
3-Yükleniciler hakkında verilecek yasaklama kararları ile ilgili işlemleri yürütmek.
4-Harcama birimlerinin istekleri üzerine ithal edilecek malzemelerin sigorta, banka
seçiminin hangi yöntemle ihale edileceğini ve ihale günlerini belirlemek ve Şube Müdürüne
önermek.

328

İTHALAT ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
İthalat Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri” ile aynıdır.
SİGORTA ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yurt içinden ve yurt dışından temin edilen makine ve araçların Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası ihalesi ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak ve ihale süreci tamamlandıktan
sonra tamamlanmış ihale dosyalarının ilgili birime iletilmesini sağlamak.
2-Hurdaya ayrılan araçların aylık periyotlarda takibi ile iade primlerinin saymanlık
hesabına yüklenici sigorta şirketi tarafından yatırılmasını takip etmek.
3-Yurt dışından ithal gelen araç ve makine ile yedek parçaların nakliyat sigortasının
tanzimini sağlayarak ödemesinin yapılmasını sağlamak.
4-Akreditif işlemlerinde yetkili banka seçiminin yapılmasını sağlamak.
5-İdare-yüklenici ilişkileri ile ilgili olarak resmi kurum ve kuruluşlarca istenilen teknik
ve idari açıklamalara ait yazıları hazırlamak-hazırlatmak ve Şube Müdürüne sunmak.
6-Açık ihale, belli istekliler arasında ihale ve pazarlık usulü ihale dışında kalan ve
Kamu İhale Kanununda doğrudan temin olarak belirlenen usulle yapılacak tüm mal ve hizmet
alımlarına ait iş ve işlemleri yürütmek.
SİGORTA ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Sigorta Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri” ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
329

4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile İhaleler Başmühendisliklerinde görevli
memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Büro Şeflerinin Ortak Görevleri” ile
aynıdır.
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EĞİTİM ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1- Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, kendi personeli ile veya gerektiğinde
ücreti karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden yerli ve yabancı ilgililerin iştirak
edebileceği ve katılımcılara sertifika verilen eğitim programlarını ilgili birimlerle iş birliği yaparak
hazırlamak ve uygulamak.
2- Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek
ve karşılanmasına ilişkin esasları belirlemek.
3- Tespit edilen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim planını hazırlamak, Eğitim
Kuruluna sunmak, onaylandıktan sonra gerekli işlemleri yapmak.
4- Eğitim Kurulunun yıllık olağan veya olağanüstü toplantılarının tarih ve gündemini
belirlemek, raportörlüğünü yapmak, alınan kararları duyurmak.
5- Hizmet içi eğitim kapsamında uygulanacak eğitim programlarını ilgili birim ve
kuruluşlarla iş birliği yaparak kesinleştirmek ve uygulanması için gerekli onayları almak.
6- Müdürlükçe düzenlenmesi planlanan eğitim programlarını hazırlamak, katılımcıları
belirlemek, programları uygulamak ve değerlendirmek.
7- Eğitimlerde, eğitici olarak, kurum personeli yanında, işinde deneyimli personel veya
diğer eğiticilerden hizmet alımı yaparak eğitimde verimliliği artıracak tedbirleri almak.
8- Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerince yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde
incelemek ve denetlemek.
9- Genel Müdürlük merkez ve taşra birimi elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında diğer
eğitim imkânlarından yararlanmalarını sağlamak.
10- Diğer kurum ve kuruluşlarda ya da yurt dışında düzenlenen eğitimlere katılan
elemanlar tarafından hazırlanan raporları derlemek.
11- Genel Müdürlük merkez ve taşra birimi elemanlarının yabancı dil eğitim ihtiyacını
belirlemek ve karşılamak.
12- Diğer kurum, kuruluş ya da ülkelerce talep edilen eğitimleri ilgili birimlerle iş birliği
yaparak gerçekleştirmek.
13- Genel Müdürlükçe merkez ve taşra birimlerince düzenlenecek seminer, sempozyum
vb. gibi aktivitelerin gerçekleştirilmesinde talep edilmesi halinde ilgili birimlere yardımcı olmak.
14- Teknik iş birliği programları kapsamında yurt dışına eleman gönderilmesini, aynı
programlar çerçevesinde Genel Müdürlükçe yurt dışından talep edilecek eğitim konularının ilgili
Daire Başkanlıkları ile iş birliği yapılarak belirlenmesini sağlamak ve işlemleri yürütmek.
15- Ortaöğretim ve üniversite öğrencileri ile yabancı uyruklu üniversite öğrencileri için
belirlenen kontenjanlar dahilinde staj imkanı sağlamak.
16- Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerince düzenlenen eğitimler sonunda verilecek
sertifika veya belgeleri düzenlemek.
17- Müdürlük çalışmaları ile ilgili bilgileri, belgeleri, raporları derlemek, değerlendirmek
ve istatistiklerini tutmak.
18- Hizmet içi eğitimlerde kullanılacak eğitim materyallerini ilgili birim, kurum ve
kuruluşlarla iş birliği yaparak hazırlamak, kullanıma sunmak.
19- Eğitim yöntem ve teknikleriyle ilgili gelişmeleri takip etmek, bu gelişmeler
doğrultusunda mevcut dersliklerin gerekli araç ve gereçlerle donatılmasıyla ilgili çalışmalar
yapmak.
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20- Hizmet içi eğitimlerde gerekli görülen her tür eğitim araç ve gereçlerinin, yurt içinden
ve yurt dışından temini için gerekli işlemleri yürütmek, korumak ve bakımlarını yapmak.
21- Hizmet içi eğitimlerde yararlanılabilecek dokümanları temin etmek, ilgili birimlerce
hazırlanan kurs notlarının basıma uygun hale getirilmesinde yardımcı olmak ve çoğaltılmasını
sağlamak.
22- Genel Müdürlük merkez birimlerince düzenlenen eğitimlerde ders veren eğiticilere ek
ders görevi ücretlerinin ödenmesi için gerekli işlemleri yapmak.
23- Diğer kurum ve kuruluşların Genel Müdürlük Eğitim Tesislerinden yararlanma
taleplerini karşılamak.
24- Genel Müdürlük Eğitim Tesislerinde bulunan hizmet binaları ve kamu konutlarının
bakım, işletme, korunma ve yönetimine ilişkin tüm hizmetleri ilgili birimlerle iş birliği yaparak
yürütmek.
EĞİTİM ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Eğitim Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlerinin Ortak
Görevleri” ile aynıdır.
ŞUBE MÜDÜRÜNE YARDIMCI PERSONEL
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
PLANLAMA ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinde görevli personelin hizmet içi eğitim
ihtiyacının ne şekilde karşılanacağına ilişkin mevzuat esaslarını belirlemek ve güncellemek
(Yönetmelik, genelge, yönerge, vb.).
2-Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinde uygulanacak hizmet içi eğitim
programlarının standartlarının ilgili birimler ile iş birliği yaparak belirlenmesini ve değişen
ihtiyaçlara göre güncellenmesini sağlamak.
3-Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacının ilgili
birimler ile iş birliği yaparak belirlenmesini ve yıllık eğitim tasarısının hazırlanmasını sağlamak.
4-Birimlerce gönderilen Eğitim Tasarılarını Yıllık Eğitim Programı olarak hazırlamak,
onaylanan Yıllık Eğitim Programını çoğaltarak, merkez ve taşra birimlerine dağıtımının
yapılmasını sağlamak.
5-Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerince düzenlenecek eğitimlerin uygulanabilmesi için Olur almak ve gerekli işlemleri yürütmek.
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6-Genel Müdürlük merkez birimlerince düzenlenen eğitimlerde ders veren eğiticilere ek
ders ücretlerinin ödenmesi için gerekli işlemleri yapmak.
7-Eğitim programlarının uygulanmasından sonra ilgili birimlerce hazırlanan Eğitim
Sonrası Bildirim Formlarını incelemek, istatistiki kayıtlarını tutmak.
8-Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinde görev yapan her kademedeki teknik ve
idari personelin bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla kamu ve özel kuruluşlarca düzenlenen
kurs, seminer, sempozyum, kongre, kurultay, konferans vb. toplantılara katılacaklarla ilgili gerekli
işlemleri yürütmek.
9-Yurt dışında düzenlenen kurs, seminer vb. faaliyetlere görevli olarak katılacak
personelin gerekli işlemlerini yürütmek.
10-Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerince düzenlenecek seminer, sempozyum vb.
aktivitelerin gerçekleştirilmesinde talep edilmesi halinde ilgili birimlere yardımcı olmak.
11-Müdürlük faaliyetlerine ilişkin raporları, istatistiki bilgi ve bilgi notlarını ilgili
şefliklerden gelen veriler doğrultusunda hazırlamak.
12-Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı orta öğretim kurumları ile yüksek öğrenim
kurumlarınca belirlenen ve diğer kurum, kuruluş ve işyerlerince karşılanacak staj, mesleki eğitim
vb. eğitim ihtiyaçlarının, yürürlükte olan Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde ve Genel
Müdürlüğümüzce belirlenen prensipler doğrultusunda karşılanması için gerekli işlemleri yürütmek
ve istatistikî kayıtlarını tutmak.
13-Genel Müdürlüğümüze Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği
(IAESTE) aracılığı ile yaz stajı yapmak üzere gelecek yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili, staj
programlarını hazırlamak ve gerekli organizasyonları yapmak.
14-Uluslararası teknik iş birliği programları çerçevesinde diğer ülkelerce, uluslararası
kuruluşlarca, üniversitelerce veya kültürel mübadele komisyonlarınca sağlanan burslardan Genel
Müdürlük merkez ve taşra birimi elemanlarının yararlandırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
15-Uluslararası teknik iş birliği programları çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzde
düzenlenecek seminer vb. programların organizasyonu için gerekli işlemleri yürütmek,
gerçekleştirilmesini sağlamak.
16-Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinin uzman personel, seminer, ekipman ve
proje konularındaki iş birliği taleplerinin, teknik iş birliği anlaşmaları çerçevesinde
değerlendirilmek üzere ilgili kuruluşlara iletilmesini ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
17-Müdürlüğün tercüme işlerini yapmak, gerektiğinde Genel Müdürlük merkez ve taşra
birimlerince yapılan tercüme işlerine yardımcı olmak, ihtiyaç halinde Genel Müdürlüğün
uluslararası düzeyde yürüttüğü işlerle ilgili toplantılarda tercümanlık görevini yürütmek.
PLANLAMA ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Planlama Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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PROGRAM UYGULAMA ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, kendi personeli ile veya gerektiğinde
ücreti karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden yerli ve yabancı ilgililerin iştirak
edebileceği ve katılımcılara sertifika verilen eğitim programlarının ilgili birimlerle iş birliği
yaparak hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
yapmak.

2-Uygulanan eğitim programlarının verimliliğini artırmak için gerekli çalışmaları

3-Müdürlükçe uygulanan eğitimlerin sonunda, Eğitim Sonrası Bildirim Formları ile Ek
Ders Ücreti Çizelgesi’ni düzenlemek ve ilgili şefliğe iletmek.
4-Düzenlenen eğitim programına ait bilgileri Eğitim Kütüğü’ne işlemek.
5-Diğer kurum, kuruluş ya da ülkelerin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilecek
eğitimlere ait programları ilgili birimler ile iş birliği yaparak hazırlanması ve uygulanması için
gerekli işlemleri yürütmek.
6-Genel Müdürlük Eğitim Tesislerinde uygulanacak olan eğitim programlarının
gerçekleştirilme sürecinde düzenleyici birimle gerekli koordineyi yapmak.
7-Genel Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda diğer kuruluşlardan ya da yabancı
ülkelerden sağlanacak eğitimler ile ilgili programların hazırlanması ve gerçekleştirilmesine ilişkin
işlemleri yürütmek.
8-Eğitimlerde eğitici olarak görev yapacak kurum personeli yanında, gerektiğinde kurum
dışından eğitici ihtiyacını mevzuat hükümleri doğrultusunda karşılamak.
9-Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinin diğer kurum ve kuruluşlarla yapacakları
protokollü eğitim hizmetlerinin uygulanması için gerekli işlemleri yürütmek.
10-Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerince düzenlenen eğitimler sonunda mevzuat
gereği verilecek eğitim belgelerini, sertifikalarını hazırlamak, onaylanmasını ve ilgililere
iletilmesini sağlamak.
11-Laboratuvar eğitimleri ile ilgili mevcut donanım ile araç ve gerecinin bakım ve
onarımını yapmak, kullanıma hazır bulundurulmasını sağlamak.
12-Laboratuvar eğitimleri için gerekli sarf malzemelerinin stok kontrolünü yapmak,
ihtiyacı belirleyerek karşılamak.
13-Müdürlükçe düzenlenecek yabancı dil eğitimlerine ilişkin dil seviye tespit sınavlarını
yapmak, sonuçları değerlendirerek kurs düzeyini belirlemek, kursiyerleri belirlemek ve okutulacak
ders materyallerini ve testleri hazırlamak.
14-Dil eğitimi veren kurum ve kuruluşlardan sağlanarak düzenlenecek kurslara katılacak
adayları belirlemek, programlara ilişkin işlemleri yürütmek.
PROGRAM UYGULAMA ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Program Uygulama Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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EĞİTİM ARAÇLARI VE DOKÜMANTASYON ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Hizmet içi eğitimlerde kullanılacak eğitim araç, gereç ve dokümanların ilgili birimler ile
iş birliği yaparak hazırlanmasını, temin edilmesini ve arşivlenmesini sağlamak.
2-Genel Müdürlüğümüz birimlerince ve kuruluşumuz ihtisas alanlarında faaliyet gösteren
diğer kuruluşlarca üretilen hizmetlere ait mevcut slayt, fotoğraf, video filmi, çeşitli çizimler vb.
materyalleri inceleyerek, hizmet içi eğitimlerde kullanılabilecek olanları seçmek ve amaca uygun
şekilde yeniden hazırlamak.
3-Eğitim programlarında görev alacak eğiticilerle uygulama öncesinde iletişim kurarak,
programda kullanılacak eğitim araçları ve materyallerin seçiminde yardımcı olmak, eğitimlerin
uygulanacağı yerde zamanda hazır bulundurmak, gerektiğinde kullanımında yardımcı olmak.
4-Genel Müdürlük Eğitim Tesislerinde düzenlenecek eğitim programlarının uygulanacağı
mekânları hazırlamak.
5-Karayolları Bülteni’nde yayımlanmak üzere eğitim aktivitelerini kapsayan aylık eğitim
haberlerini hazırlamak.
6-Hizmet içi eğitimlerde kullanılmak üzere ilgili birimlerce hazırlanan ders notlarının
basıma uygun hale getirilmesinde ilgili birime yardımcı olmak ve ders notlarının çoğaltılmasını
sağlamak.
7-Hizmet içi eğitimlerde yararlanılabilecek dokümanları sağlamak ve kütüphane
hizmetlerini yürütmek.
8-Eğitim araçlarını ve materyallerini özelliklerine ve tekniğine uygun şekilde korumak,
gerekli bakımlarını yapmak ve kullanıma hazır tutmak.
9-Hizmet içi eğitimlerde gerekli görülen her tür eğitim araç ve gereçlerinin, yurt içinden ve
yurt dışından temini için gerekli işlemleri yürütmek, korumak ve bakımlarını yapmak.
10-Laboratuvar eğitimlerinde kullanılacak eğitim materyallerinin (Kitap, form, slayt, asetat
vb.) hazırlanmasına katkıda bulunmak.
11-Müdürlüğün bilgisayar donanım ve ekipmanın, projeksiyon, faks, fotokopi makinesi vb.
elektronik cihazların bakım onarımını yaptırmak ve kaydını tutmak, intranet, internet
bağlantılarının aktif olmasını sağlamak.
EĞİTİM ARAÇLARI VE DOKÜMANTASYON ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Eğitim Araçları ve Dokümantasyon Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
SOSYAL VE İDARİ İŞLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü alet, makine, malzeme, kitap, dergi,
büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının yaptırılmasını
sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
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3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlüğün güvenlik, temizlik, yurt, yemekhane, ısı merkezi, lokal ve çay ocakları
hizmetlerine ait aylık vardiya programlarını yapmak ve takip etmek.
6-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin, rapor ve geçici görevleri ile ilgili işlemlerini
yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
9-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
10-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
11-Müdürlüğe ait ambar hizmetlerini yürütmek ve gerekli kayıtları tutmak.
12-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuatı takip etmek, arşivlemek ve korumak.
13-Genel Müdürlük Eğitim Tesislerinin ısıtma, havalandırma, aydınlatma, içme ve kullanma
suyu, haberleşme, ulaşım, temizlik, bakım, küçük onarım, ağaçlandırma, bahçe düzenlemesi ve güvenlik
gibi genel hizmetlerini sağlamak, bu hizmetlere ilişkin mal ve hizmet alımları için gerekli işlemleri
yapmak, ödemelere ilişkin belgeleri düzenlemek, söz konusu hizmetlerin yürütülmesinde gerekli
kontrolleri yapmak.
14-Genel Müdürlük Eğitim Tesislerindeki hizmet binalarının, yangın, hırsızlık ve sabotaja karşı
korunmalarını sağlayacak önlemleri almak, koruma planında belirtilen hizmetleri yürütmek ve
olağanüstü durumlarda ilgili mevzuat hükümlerini uygulamak.
15-Genel Müdürlük Eğitim Tesisleri hizmet binalarının döşeme, dekorasyon ve hizmet üretimi
için gerekli her tür malzeme ve demirbaş eşyanın sağlanması ile ilgili işlemleri yürütmek, dağıtımlarını
yapmak, kayıtlarını tutmak.
16-Genel Müdürlük Eğitim Tesislerinin misafirhane (Yurt binası), yemekhane, lokal, kantin, çay
ocağı ve tabldot hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini, bunlarla ilgili malzeme alımını,
muhasebe ve diğer kayıtlarının tutulmasını, yemeklerin pişirilmesini, dağıtımını ve diğer işlemlerin
düzenli olarak yapılmasını, temizlik hizmetlerinin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak.
17-Genel Müdürlük Eğitim Tesislerinde düzenlenen kurs, seminer, toplantı vb. etkinliklerle ilgili
gerekli sosyal hizmeti sağlamak.
18-Diğer kurum ve kuruluşların, Genel Müdürlük Eğitim Tesisleri sosyal hizmet mekânları ve
alanlarından yararlanabilme taleplerinin karşılanmasına ilişkin işlemleri yürütmek, etkinlikler süresince
gerekli hizmeti sağlamak.
19-Şefliğe ait görevlerin düzenli yürütülmesi için diğer birimlerle iş birliği yapmak.
20-Personel arasındaki dayanışmayı geliştirmek için sosyal faaliyetleri planlamak.
21-Tertip edilecek toplantı ve etkinlikler için gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamak.
22-Şefliği ile ilgili iş tertiplerini yapmak, takip etmek, yapılan işler hakkında bilgi almak ve
amirine bilgi vermek.
23-Görevlerini iş güvenliği ve işçi sağlığı kuralları ile mevcut Kanun, yönetmelik, genelge ve
işyeri talimatlarına göre yapmak, kullanılması gereken koruyucu malzemeleri kullanmak ve
kullandırmak.
24-Görevleriyle ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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SOSYAL VE İDARİ İŞLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Sosyal ve İdari İşler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Büro Şeflerinin Ortak
Görevleri” ile aynıdır.
DAİRE TABİBİ
Görevleri
1-Şube Müdürlüğünde çalışan memur personelin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin muayene ve tedavilerini yapmak.
2-Sözleşmeli memur ve işçi personelin kendilerinin muayene ve tedavilerini yapmak.
3-Belirli zamanlarda bütün personelin sağlık muayenelerini yapmak ve raporlarını
hazırlamak.
4-Herhangi bir nedenle Şube Müdürlüğüne gelen taşra elemanlarından; memur personelin
ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin, sözleşmeli memur ve işçi personelin ise
kendilerinin, muayene ve tedavilerini yapmak.
5-Personelin reçetelerini yazmak.
6-Acil durumlarda hasta personelin yararlanması için ilaç temin etmek.
HEMŞİRE
Görevleri
1-Şube Müdürlüğünde çalışan memur personel ile herhangi bir nedenle Şube
Müdürlüğüne gelen taşra memur personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile
bireylerinin, hemşirelik hizmetlerini yapmak.
2-Şube Müdürlüğünde çalışan veya herhangi bir nedenle Şube Müdürlüğüne gelen,
sözleşmeli memur ve işçi personelin kendilerinin hemşirelik hizmetlerini yapmak.
3-Doktorun yazılı istemine göre, oral, deri içi, deri altı, kas içi, damar içi enjeksiyonları
yapmak, yara pansumanı yapmak, tansiyon, ateş, solunum, nabız ölçmek ve takibini yapmak.
EKG çekmek.
4-Birimlerde yerinde acil müdahalede bulunan doktora refakat etmek.
5-Tedavi odasında kullanılan ilaç, sarf malzemesi vb.ni temin etmek ve yerinde
kullanılmasını sağlamak. Acil çantasını kullanıma hazır halde bulundurmak.
6-Tedavi odasında kullanılan araç ve cihazların çalışır durumda tutulmasını sağlamak.
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TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Görevleri
1-Genel Müdürün emri veya onayı üzerine, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra
teşkilatının faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak Genel Müdür adına teftiş, ön inceleme, inceleme
ve soruşturma işlerini yürütmek.
2-Müfettişlerin araştırma, ön inceleme, inceleme, soruşturma ve denetim sonucu
düzenleyecekleri raporları Başkanlık görüşü ile birlikte Genel Müdürlük makamına sunmak.
3-Müfettiş Yardımcılığına yarışma ve yeterlik sınavları suretiyle alınma, meslekte
yetiştirilme, Müfettişliğe ve Başmüfettişliğe atanma ile Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usul
ve esaslarına ait yönetmelikleri düzenlemek.
TEFTİŞ KURULU BAŞKANI
Görevleri
Teftiş Kurulu Başkanı, Karayolları Genel Müdürlüğü Müfettişi sıfat ve yetkisine sahip
olup, Genel Müdürlük Makamının emir veya onayı üzerine doğrudan doğruya Genel Müdür adına
aşağıdaki görevleri yapar.
1-Kurul Başkanlığı’nın görevlerini yürütmek.
2-Teftiş Kurulu’nu yönetmek, Müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.
3-Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak.
4-Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili
mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek
ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak.
5-Müfettiş Yardımcılarının işe alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek ve 3 yıllık dönemde
yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak.
6-Müfettişlerin mesleki ve ilmi çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı
tetkik sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak.
7-Kurulun çalışmalarına ait yıllık Faaliyet Raporları düzenlemek ve Genel Müdürlük
Makamına arz etmek.
8-Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve
aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari
tedbirler konusunda Genel Müdürlük Makamına tekliflerde bulunmak.
9-Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.
Teftiş Kurulu Başkanının diğer görevleri bu kitapta yer alan “Daire Başkanlarının Ortak
Görevleri” ile aynıdır.
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MÜFETTİŞLER
Görevleri
Doğrudan doğruya Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yaparlar.
1-İlgili mevzuat kapsamında Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında her türlü
denetim, teftiş, inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak.
2-Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan
yolsuzluklar için, sorumlular hakkında, tabii oldukları soruşturma usulüne uygun olarak,
gecikmeden olaya el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Başkanına bildirmek,
gecikmesinde zarar görülecek ve delillerin kaybına meydan verilebilecek hallerde delilleri
toplamak.
3-Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, tespit edilecek
eksikliklerin giderilmesi ve yanlışlıkların düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenilen
seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Teftiş
Kurulu Başkanlığı’na bildirmek.
4-Yanlarına verilecek Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak.
5-Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri
komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak.
6-Soruşturma konusu suçun niteliğine göre ilgili mevzuat hükümleri, ilgili mevzuatta
açıklık olmayan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun hazırlık soruşturmasına ilişkin
usul ve esasları uyarınca hareket etmek.
7-Yapılmakta olan inşaat ve tesisat işlerini uzmanlıklarına göre teknik, ekonomik
bakımlardan ve başka yönlerden incelemek, alınması gerekli önlemler hakkında görüşlerini
raporla bildirmek.
8-Gerekli gördükleri her türlü yardım, her tür işleme ait ve işlemle ilgili evrak, kayıt ve
belgelerin asıllarını, Genel Müdürlük dışındaki bütün resmi daire ve kurumlarla, Devletin
denetlenmesine tabi bütün kuruluş, kurum ve ortaklıklarından, kamu yararına çalışan
derneklerden, gerçek ya da tüzel kişilerden inceleme ve soruşturmayla ilgili belgelerin asıl ya da
onanmış örneklerini ya da onanmış fotokopilerini istemek.
9-Teftiş Kurulu Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.
RAPORTÖR MÜFETTİŞLER
Görevleri
1-Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksiklikleri Başkanlık Makamına sunarak
giderilmesini sağlamak, raporlarla ilgili yazışmaları ve Olur'ları hazırlamak, ilgili mercilere
göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek.
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MÜFETTİŞ YARDIMCILARI
Görevleri
1-Bilimsel çalışmaları araştırmak.
2-Birlikte çalıştıkları Müfettişlere yardımcı olmak.
3-Müfettişlerin verecekleri işleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-İşleri ilgili personeline dağıtmak, çalışmaları yönetmek, gerektiğinde bu çalışmalara
katılmak veya bizzat çalışmak, şeflik personeli arasında koordinasyonu ve karşılıklı
yardımlaşmayı sağlamak, verimin sürekli yüksek düzeyde tutulması için gerekli önlemleri almak.
2-Büro Şefliğinin çalışmalarını Başkanlığın çalışmalarına uygun olarak iş birliği ve
yardımlaşma esasına göre yürütmek.
3-Başkanlık görevlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
4-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
5-Başkanlık personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma, işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
6-Başkanlık işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
7-Başkanlık personelinin fazla mesai, izin, rapor ve geçici görevleri ile ilgili işlemlerini
yürütmek.
8-Başkanlık personeline görevleri ile ilgili işler için araç temin etmek.
9-Başkanlık çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerini, kitaplığı ve arşivi düzenlemek ve
korumak.
10-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Başkanlık personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
11-Başkanlıktaki genelgeler dosyasının noksansız ve yöntemine göre düzenlenmesini ve
ilgililerin yararlanmasına hazır bulundurulmasını sağlamak.
12-Hizmetin daha iyi yapılması için organizasyon, sistem, metot ve formlarda değişiklikler
yapılması, gereksizlerin kaldırılması veya yenilerinin konulması konularındaki önerilerini Başkana
iletmek.
13-Büro Şefliği şemasında gerekli gördüğü değişiklikleri Başkana önermek.
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14-Büro Şefliğindeki pozisyonlarda çalışacak olanların niteliğinde yapılması gereken
değişiklikleri saptamak, öneriler hazırlamak ve Başkana sunmak.
15-Büro personelinin çalışma tempolarını izlemek ve verimliliklerini değerlendirmek.
16-Yeni alınan büro elemanlarının işe alıştırılmasını ve işbaşında yetiştirilmesini
sağlamak. Gerektiğinde özel olarak eğitilmelerini ve diğer eğitim çalışmalarına katılmalarını
Başkana önermek, uygun görülmesi halinde gereken işlemleri yürütmek.
17-Şefliğinde mesleki eğitim ve staj yapacak öğrencilerin okul programlarına uygun
olarak çalışma yapmalarını sağlamak, staj sonucunda verilecek belgeleri düzenlemek ve Başkana
bilgi vermek.
18-Başkanlık bürolarının temizlik, aydınlatma, ısıtma ve havalandırma gereksinmelerinin
veya aksaklıklarının zamanında giderilmesini, gerektiğinde onarılmasını ve yenilenmesini
sağlamak.
19-Başkanlık personeline verilecek giyim eşyasının cins ve miktarını ilgili yönetmeliğe
göre saptamak ve Daire Başkanının onayını almak. Sağlanması için gerekli işlemleri yapmak.
20-İşlerle ilgili başvuru sahiplerinin ilgililerle görüşmesini sağlamak.
21-Başkanlığın güvenlik, yangın, sabotaja karşı korunma ve seferberlik işleri ile ilgili
çalışmalarında yönetmelik ve emirler gereğince kendisine verilmiş işleri yapmak.
22-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
23-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
24-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlüğün lehine veya aleyhine açılacak davaları takip etmek.
2-Genel Müdürlük hizmetleriyle ilgili olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından
hazırlanan Kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını, Genel Müdürlük birimleri tarafından tertip ve
tanzim edilecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Genel Müdürlük ile üçüncü kişiler
arasında çıkan her türlü uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Genel Müdürlükçe sorulacak diğer işleri
inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek.
3-Genel Müdürlüğe Kanunlarla verilmiş olan görevlerle ilgili her türlü dava ve takip
işlerini yapmak.
4-Genel Müdürlükçe hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine
etmek.
5-Genel Müdürlüğe Kanunlarla verilmiş olan görevlerle ilgili her türlü dava ve takip
işlerini, Genel Müdürlüğün Hukuk Müşavirleri ile kadrolu veya sözleşmeli avukatları aracılığıyla
veya gerektiğinde Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 4/1/2002 tarihli ve
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde öngörülen doğrudan temin usulü ile
avukatlar veya avukatlık ortaklıkları ile yapılacak avukatlık sözleşmeleri yoluyla yürütmek.
6-Genel Müdürlük lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak
karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin dağıtımı hakkında, 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı
Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun
hükümlerini kıyas yoluyla uygulamak.
7-Hukuk Birimlerinin mesleki iş ve işlemlerini tetkik etmek ve denetlemek.
8-659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenen görevleri yapmak.
I. HUKUK MÜŞAVİRİ
Görevleri
1-Hukuk Müşavirliği talimatnamesinin 6 ncı maddesinde belirtilen görevlerin, mevzuata,
verilen karar ve talimatlara uygun olarak, zamanında, etkin ve verimli biçimde, esas ve usullerine
göre yürütülmesini sağlamak, gereken iş bölümünü yapmak, sevk ve idareyi gerçekleştirmek.
2-Dava veya icra takibinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin görev dağıtımında
gerektiğinde değişiklik yapmak.
3-Merkezde veya taşrada gerektiğinde duruşmalara ve murafaalara katılmak veya uygun
göreceği Hukuk Müşaviri/Avukatı görevlendirmek.
4-İlgili mevzuat gereği veya Makam Olur’u ile gerekli görülen hallerde kurul ve komisyon
çalışmalarına ve toplantılara hukuki yardımda bulunmak üzere katılmak.
5-Mahkeme kararlarının, gereğini yerine getirmek üzere ilgili birimlere gönderilmesini
sağlamak.
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6-Hukuk Birimlerinin hukuki işlemlerini tetkik etmek, denetlemek, Hukuk Müşaviri
ve/veya merkez kadrolu avukatlarını bu işle görevlendirmek.
7-Uygulama birliğini temin etmek, karşılaşılan güçlükleri çözmek amacıyla merkez ve
taşra avukatlarını Makam Olur’u alarak toplantıya çağırmak.
8-10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca
harcama yetkilisi görevini yerine getirmek.
9-Mevzuatta öngörülen veya Genel Müdür tarafından verilen görevleri yapmak.
İMZA YETKİSİNE SAHİP HUKUK MÜŞAVİRİ
Görevleri
1-Hukuk Müşavirliğine ait görevlerin yerine getirilmesinde I. Hukuk Müşavirine yardımcı
olmak.
2-I.Hukuk Müşavirinin çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda
Hukuk Müşavirliği iş ve işlemlerini yürütmek.
3-I.Hukuk Müşaviri tarafından verilen görevleri yapmak, gerektiğinde duruşma ve murafaalara katılmak.
4-I.Hukuk Müşaviri tarafından gerekli görülen hallerde, hukuki görüş bildirmek ve hukuki
yardımda bulunmak üzere komisyon çalışmalarına ve toplantılara katılmak.
5-Hukuk Müşavirliği avukatlarının çalışmalarını takip ve koordine etmek.
6-Büro personelinin çalışmalarını takip ve koordine etmek.
7-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca gerçekleştirme görevlisi
görevini yerine getirmek.
HUKUK MÜŞAVİRİ
Görevleri
1-I.Hukuk Müşaviri ve/veya imza yetkisi verilen Hukuk Müşaviri tarafından incelenmesi
istenilen konularda hukuki görüş bildirmek, hukuki yardımda bulunmak ve konularla ilgili görüş
vermek üzere toplantılara ve komisyon çalışmalarına katılmak.
2-Takip ettikleri dosyaları, öncelikle zaman aşımı yönünden inceleyerek gerekli önlemleri
zamanında almak, gerekli bilgi ve belgeyi I. Hukuk Müşavirinin ve/veya imza yetkisi verilen
Hukuk Müşavirinin imzasıyla ilgili birimden istemek, dava ve icra takiplerinin zamanında görevli
ve yetkili merciler nezdinde açılmasını sağlamak, Genel Müdürlüğün leh ve aleyhine açılan
davaları takip etmek, sonuçlandırmak, kanuni derecattan geçirmek.
3-Verilecek işleri, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre zamanında yapmak.
4-Mahkeme kararlarının gereğini zamanında yerine getirmeleri için kararı I. Hukuk
Müşavirinin ve/veya imza yetkisi verilen Hukuk Müşavirinin imzası ile ilgili birim ve ünitelere
göndermek.
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5-Takip ettikleri dava ve icra dosyaları ile ilgili olarak yazı işleri ve adli kalem işlemlerinin
yerine getirilip getirilmediğini takip ve kontrol etmek.
6-Görevlendirildiği dava ve icra takiplerini mevzuat hükümlerine uygun şekilde, kendi
mesleki sorumluluğunda takip etmek.
7-Kanun, tüzük, yönetmelik, genelgeler ve avukatlık meslek kuralları gereğince yapılması
gereken ve I. Hukuk Müşaviri ve/veya imza yetkisi verilen Hukuk Müşaviri tarafından verilen
diğer görevleri yapmak.
AVUKAT
Görevleri
1-I.Hukuk Müşaviri ve/veya imza yetkisi verilen Hukuk Müşaviri tarafından incelenmesi
istenilen konularda hukuki görüş bildirmek, hukuki yardımda bulunmak ve konularla ilgili görüş
vermek üzere toplantılara ve komisyon çalışmalarına katılmak.
2-Takip ettikleri dosyaları, öncelikle zaman aşımı yönünden inceleyerek gerekli önlemleri
zamanında almak, gerekli bilgi ve belgeyi I. Hukuk Müşavirinin ve/veya imza yetkisi verilen
Hukuk Müşavirinin imzasıyla ilgili birimden istemek, dava ve icra takiplerinin zamanında görevli
ve yetkili merciler nezdinde açılmasını sağlamak, Genel Müdürlüğün leh ve aleyhine açılan
davaları takip etmek, sonuçlandırmak, kanuni derecattan geçirmek.
3-Verilecek işleri, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre zamanında yapmak.
4-Mahkeme kararlarının gereğini zamanında yerine getirmeleri için kararı I. Hukuk
Müşavirinin ve/veya imza yetkisi verilen Hukuk Müşavirinin imzası ile ilgili birim ve ünitelere
göndermek.
5-Takip ettikleri dava ve icra dosyaları ile ilgili olarak yazı işleri ve adli kalem işlemlerinin
yerine getirilip getirilmediğini takip ve kontrol etmek.
6-Görevlendirildiği dava ve icra takiplerini mevzuat hükümlerine uygun şekilde, kendi
mesleki sorumluluğunda takip etmek.
7-Kanun, tüzük, yönetmelik, genelgeler ve avukatlık meslek kuralları gereğince yapılması
gereken ve I. Hukuk Müşaviri ve/veya imza yetkisi verilen Hukuk Müşaviri tarafından verilen
diğer görevleri yapmak.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Görevlerin yürütülmesi için gerekli her türlü alet, makine, malzeme, kitap, dergi, büro
eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının yaptırılmasını
sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Her türlü tebligatı almak ve alınmasını sağlamak.
4-Hukuk Müşavirleri ve avukatlarca ali ve idari mercilerde yerine getirilmesi istenilen
işlerin yapılmasını sağlamak ve sonucundan bilgi vermek.
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5-Personelin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma işlemlerini
yürütmek.
6-İşçi personelin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
7-Personelin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
8-Hukuk Müşavirliğinde ve Bölge Müdürlüğü Hukuk Birimlerinde görevli memur
personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
9-Personele görevleri ile ilgili işler için araç temin etmek.
10-Çalışmalar ile ilgili mevzuat metinlerini, kitaplığı ve arşivi düzenlemek ve korumak.
11-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan personele temin ederek vermek, işi
biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
12-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
13-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
14-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Büro Şeflerinin Ortak Görevleri” ile
aynıdır.
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STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Planlama Şubesi, İç Kontrol Şubesi, Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama
Şubesi, Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi ile Bütçe Programı ve Performans Şubesi
Müdürlüklerinden oluşmaktadır.
Görevleri
1-6/1/2006 tarihli ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 31/12/2005
tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul
ve Esaslarda belirtilen görevleri yerine getirmek.
2-Ulaştırma ana planı ve kalkınma planları ile uyumlu kurumun kısa, orta ve uzun vadeli
planlarını hazırlayarak karayolu yatırım politikalarının belirlenmesine esas olmak üzere koridor ve
altyapı ihtiyaç analizlerini yapmak.
3-Karayolu yatırım projelerinin ekonomik ve finansman fizibilite etütleri ile mevcut veya
planlanan karayolu ve karayolu elemanlarının kapasite analizlerini yapmak veya yaptırmak, bu
kapsamda geometrik ve fiziki standartların belirlenmesine yönelik değerlendirme ve çözüm
önerilerinde bulunmak.
4-Karayolu yatırımlarının ülke ekonomisine sağladığı katma değer ile sosyal ve ekonomik
faydaların belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak veya yaptırmak.
5-Genel Müdürlük görev ve sorumluluk alanındaki yol ağına alma, çıkarma, değiştirme ve
düzeltme işlemleri ile ilgili gerekli koordinasyonu sağlayarak süreci tamamlamak.
6-Uluslararası karayolu koridorları ve altyapı projeleriyle ilgili ikili ve çok taraflı iş birliği
faaliyetlerini yürütmek.
7-Genel Müdürlüğün yaptığı işler ve ürettiği hizmetlere ilişkin ulaşım maliyet etütleri ve
verimlilik çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
8-Genel Müdürlüğün orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemeye yönelik
gerekli etütleri yapmak veya yaptırmak.
9-Yapılacak analizlerin, tahminlerin ve önerilerin daha rasyonel olması açısından
ekonomik ve kaynak etkinliğini içeren ulaşım sistem modellerini kullanmak ve geliştirmek.
10-Orta ve uzun vadeli strateji ve politikalar çerçevesinde yatırım projelerinin
programlanmasına yönelik olarak daha ekonomik yeni finansman kaynakları araştırmaları yapmak
veya yaptırmak.
11-Genel Müdürlük faaliyetleri için her türlü çalışma haritalarını hazırlamak ve bastırmak.
12-İlgili mali yılında bütçe içerisine alınan dış kredi ödeneklerini ve harcamalarını izlemek,
akreditif avanslarını açtırmak ve mahsubunu izlemek, bir sonraki yıla devrini yapıp ödenek kaydı
yaptırmak.
13-Üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri, temlik işlemlerinin takibi ile gereğini yapmak.
14-Genel Müdürlük yatırımı ve uygulamaları ile ilgili soru ve talepleri birimlerle koordine
ederek cevaplamak, Genel Müdürlük çalışmaları hakkında diğer hizmet birimleri ile koordineli
olarak dokümantasyon ve bilgilendirme işlerini yapmak.
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STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanının diğer görevleri bu kitapta yer alan “Daire
Başkanlarının Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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STRATEJİK PLANLAMA ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Kalkınma Planları ve Ulaştırma Ana Planı çalışmalarına katılımı sağlamak, Kalkınma
Planları/Ulaştırma Ana Planı ile uyumlu kurumun kısa, orta ve uzun vadeli karayolu planlarını
hazırlayarak karayolu yatırım politikalarının belirlenmesine esas olmak üzere koridor ve altyapı
ihtiyaç analizlerini yapmak.
2-Hazırlanan planların işleyişini izlemek, belirlenen hedeflere ulaşmada gerçekleşme
durumunu saptamak, gerçekleşmeme ya da aksama nedenlerini araştırmak ve çözüm önerilerini
geliştirmek.
3-Genel Müdürlüğün orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemeye yönelik
gerekli etütleri yapmak veya yaptırmak.
4-Orta ve uzun vadeli strateji ve politikalar çerçevesinde yatırım projelerinin
programlanması amacı ile daha ekonomik yeni finansman yöntemlerine yönelik araştırmaları
yapmak veya yatırmak.
5-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna bağlı Strateji Geliştirme
Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, İdarenin kısa ve orta vadeli
amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara
ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını içeren Stratejik Planın
hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarını koordine etmek.
6-Yapılacak analizlerin, tahminlerin ve önerilerin daha rasyonel olması açısından
ekonomik ve kaynak etkinliğini içeren ulaşım sistem modellerini kullanmak ve geliştirmek.
7-Genel Müdürlük görev ve sorumluluk alanındaki yol ağına alma, çıkarma, değiştirme,
düzeltme ve bölge sınırlarının belirlenmesi için Bakanlık Onayı’nın alınması işlemleri ile ilgili
gerekli koordinasyonu sağlayarak süreci tamamlamak.
8-Karayolları ağ yönetimi faaliyetleri kapsamında; karayolu ulaşım sistemini oluşturacak
karayolu ağı sınıflandırmasını (İdari, fonksiyonel, geometrik) yapmak, yolların ağa alınması,
ağdan çıkarılması ve yol sınıflarının değiştirilmesi esaslarının belirlenmesi amacına yönelik etüt
ve incelemeler (İhtiyaç ve yeterlilik analizleri) yapmak, idari sınıflandırmaya göre Karayolu Ağı
Kontrol Kesim Sistemini oluşturmak, bölge sınırlarının tespiti için değerlendirmeler yapmak,
bölge sınır değişikliği ve yol ağına ilişkin teklifleri hazırlamak ve gerekli onayın alınmasını,
düzenlenecek kontrol kesim bilgilerinin, yol ağlarının ve sınıflarının, bölge ve şube sınırlarını
içeren liste ve haritaların ilgili merkez ve taşra birimlerine gönderilmesini sağlamak.
9-Ülkenin coğrafi, sosyal, ekonomik, idari, tarımsal, endüstriyel ve turistik özelliklerini göz
önünde bulundurarak, diğer ulaşım sistemleri ile bütünlük sağlayacak şekilde kuruluşumuzun
amaç, ilke ve politikaları ile uyumlu, karayolu ağının erişebilirlik ve hareketlilik düzeyini artıracak
yeni karayolu güzergâhlarını tespit etmek.
10-Karayolu yatırım projelerinin ekonomik ve finansman fizibilite etütleri ile mevcut veya
planlanan karayolu ve karayolu elemanlarının kapasite analizlerini yapmak veya yaptırmak, bu
kapsamda geometrik ve fiziki standartların belirlenmesine yönelik değerlendirme ve çözüm
önerilerinde bulunmak.
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11-Karayolu ağının işletme özelliklerinin geliştirilmesi amacı ile mevcut veya planlanan
iki şeritli, çok şeritli, bölünmüş yollar ve otoyollar, tırmanma şeritleri, çevre yolları, şehir
geçişleri, kavşaklar ve diğer karayolu elemanlarının mevcut durum ve talep tahminlerine göre
proje tasarım kontrol ve kriterinden biri olarak kapasite analizlerini yapmak, projelerin mevcut ve
öngörülen durumlarının kapasite amaçlı modelini kurmak, simulasyonunu yapmak.
12-Kalkınma planları hedefleri ile kurumsal amaçların gerçekleştirilmesi ve ülkemiz
insanının ulaşım ihtiyacının karşılanarak yaşam kalitesini artırabilmek amacı ile her türlü yatırım
kararı alınmasına yönelik alternatifler üretilmesi, bu alternatifler arasından en ekonomik olanın
seçimi ve yatırım programlarına teklif edilen yatırım projelerinin değerlendirilmesi (Karayolu
ulaşım sistem etkileri ile sosyal ve ekonomik etkiler) için hizmet ömrü boyunca oluşacak talep
tahminlerine göre ekonomik ve finansman fizibilite etütleri yapmak, gerektiğinde İdare dışında
yaptırarak kontrolünü gerçekleştirmek. Bu kapsamda fayda-maliyet analizleri, çoklu kriter
analizleri, maliyet etkinlik analizleri, ömür-döngü analizleri, yol kullanıcılarının ücretlendirilmesi
ve diğer sosyo-ekonomik kriterlere bağlı analizleri yapmak.
13-Karayolu yatırımlarının ülke ekonomisine sağladığı katma değer ile sosyal ve
ekonomik faydalarının belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak veya
yaptırmak.
14-Ekonomik ve finansman fizibilite etütleri hazırlanması kapsamında; projelerin yol
yapım ve bakım maliyetleri, taşıt işletme giderleri, zaman değeri, trafik kazalarının neden olduğu
ölüm, yaralanma ve maddi hasarların parasal değerleri, çevresel vb. maliyetler ile vergilerin
belirlenmesi ve tespitine yönelik etüt ve analizler ile uluslararası kabul görmüş metotların ülkemiz
koşullarına uyarlandığı çalışmaların yapılmasını veya yaptırılmasını, hazırlanan etüt tablolarının
yayınlanmasını sağlamak.
15-İkili ve çok taraflı anlaşmalarla yürütülen uluslararası karayolu koridorları ve iş birliği
faaliyetleri kapsamında araştırma, inceleme, çalıştay, her türlü istatistiki çalışma, mikro ve makro
plan, stratejik plan, strateji belgesi ve master plan hazırlanması, ikili iş birliği, bölgesel projeler,
eğitim, karayolu altyapısına yönelik ülke raporu düzenlenmesi, diğer ülke karayolu teşkilatları ile
iş birliği sağlanması konularında kurumsal koordinasyonu sağlamak.Uluslararası bilgilendirme
çerçevesinde, karşılıklı sorumlulukla yürütülen uluslararası karayolu koridor ve projeleri ile ilgili
ağ yönetimi ve altyapı planlaması faaliyetlerini Kurumumuz adına izlemek ve bu konulardaki
toplantılara aktif olarak katılımı sağlamak. Sonuçlarını Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şubesi
Müdürlüğüne bildirmek.
16-Türkiye karayolu ulaşım sisteminin Avrupa, Asya, Kafkasya ve Ortadoğu ülkeleriyle
entegrasyonu amacıyla uluslararası karayolu ulaşım koridorları ve uluslararası karayolu altyapı
projeleri (AGR, UNECE, UNESCAP, UNESCWA, EATL, TEM, BSEC, TRACECA, OECD,
ECO, CAREC, WEC, SECI, ECMT, İSEDAK, PAN AVRUPA ULAŞTIRMA KORİDOR ve
ALANLARI, İPEK YOLU vb.) ile ilgili karayolu altyapı planlaması faaliyetlerini ve uluslararası
kuruluşlarla (IRF, IRU, PIARC, AASHTO vb.) iş birliği faaliyetlerini gerçekleştirmek,
Başkanlığın görev alanı kapsamında Avrupa Birliği çalışmalarını izlemek ve katılımı sağlamak.
17-Karayolu yönetim sistemi aktiviteleri arasında yer alan planlama, programlama ve
izleme faaliyetlerinin bir parçası olan modern yönetim sistemleri ile ilgili çalışmalara katılmak,
geliştirilmesini yürütmek ve bu sistemlere ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle iş birliği içinde
yerine getirmek.
18-Yabancı kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen karayolu ağ yönetimi, ekonomik
ve finansal fizibilite, mikro ve makro planlar, master plan, stratejik plan vb. altyapı planlama
faaliyetlerini yapmak, talep edilmesi durumunda karayolu faaliyetleri ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını
organize etmek.
19- Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
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STRATEJİK PLANLAMA ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Stratejik Planlama Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS/ŞUBE MÜDÜRÜNE YARDIMCI PERSONEL
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
KARAYOLU AĞI PLANLAMA ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanındaki yol ağına alma, çıkarma, değiştirme
ve düzeltme işlemleri ile ilgili gerekli koordinasyonu sağlayarak süreci tamamlamak.
2-Karayolu ulaşım sistemini oluşturacak yol ağı sınıflandırmasının (İdari ve fonksiyonel)
yapılması, yolların ağa alınması, ağdan çıkarılması ve yol sınıflarının değiştirilmesi esaslarının
belirlenmesi amacına yönelik etüt ve incelemeler yapılması işlemlerini yürütmek.
3-Kuruluş içinden veya dışından gelecek karayolu isteklerini ve sınır değişikliği
tekliflerini incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
4-İdari sınıflandırmaya göre karayolu ağı kontrol kesim sistemlerinin oluşturulmasını,
düzenlenecek kontrol kesim listelerinin ve haritalarının genel olarak ve bölgeler itibariyle
hazırlanmasını, ilgili merkez ve taşra birimlerine gönderilmesini sağlamak.
5-Karayolu ağını oluşturan otoyolu, Devlet yolu ile il yolu güzergâhlarının belirlenmesi
ve saptanması, bu yollara ilişkin ağ değişikliği tekliflerinin hazırlanması, Bakanlık onayının
alınması işlemlerini izlemek ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
6-Karayolu bölge sınırlarının belirlenmesi için Bakanlık onayının alınması işlemlerini
yürütmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
7-Karayolu ağ ve bölge sınır değişikliklerinin, kesinleşmesinden sonra ilgili merkez ve
taşra birimlerine bildirilmesini sağlamak.
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8-Ülkenin coğrafi, sosyal, ekonomik, idari, tarımsal, endüstriyel ve turistik özelliklerini
göz önünde bulundurarak, diğer ulaşım sistemleri ile bütünlük sağlayacak erişebilirliği ve
hareketliliği artıracak yeni karayolu güzergâhlarının tespit edilmesini sağlamak.
9-Müdürlüğün çalışmalarında kullanılan grafik, kroki, plan, harita vb. teknik çizimleri
hazırlamak.
10-Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UN/ECE) BM/AEK tarafından
hazırlanan “Uluslararası Ana Trafik Arterleri Oluşturulması Deklarasyonu” (AGR) kapsamında
Uluslararası E-Yolları ağının belirlenmesini, bu yollara ilişkin işlemlerin izlenmesini ve
sonuçlandırılmasını sağlamak.
KARAYOLU AĞI PLANLAMA ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Karayolu Ağı Planlama Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
EKONOMİK VE FİNANSAL ANALİZ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Karayolu yatırım projelerinin ekonomik ve finansman fizibilite etütlerini yapmak veya
yaptırmak.
2-Karayolu yatırım projelerinin değerlendirilmesi, alternatiflerin üretilmesi ve bu
alternatifler arasından en ekonomik olanının seçimine yönelik ekonomik ve finansman fizibilite
etütlerinin hazırlanması kapsamında; fayda-maliyet analizleri, çoklu kriter analizleri, maliyetetkinlik analizleri, ömür-döngü analizleri ve diğer ulaşım sistemi ve sosyo-ekonomik faktörlere
bağlı analizleri yapmak veya yaptırmak.
3-Karayolu ağının mevcut durumunu dikkate alarak yatırım programına alınması veya
yatırım programındaki karakteristiğinde ve/veya proje bedelinde revizyona gidilmesi amacıyla
Kalkınma Bakanlığına teklif edilecek karayolu projelerinin finansal, ekonomik ve sosyal
gerekçesinin, yapılabilirliğinin ve önceliğinin belirlendiği fizibilite etütlerini hazırlamak veya
hazırlatmak.
4-Yatırım projelerinin ekonomik ve finansman fizibilite etütlerinin yaptırılmasında
kullanılmak üzere, uluslararası standartlara uygun teknik şartname hazırlamak veya hazırlatmak.
5-Otoyol projeleri başta olmak üzere, Kamu–Özel Sektör İş Birliği kapsamında yeni
finansman modellerinin kullanıldığı finansman analizlerini yapmak veya yaptırmak.
6-Yatırım projelerinin ekonomik ve finansman fizibilite etütlerinin kuruluş dışında
yaptırılması halinde gerekli kontrolleri yapmak.
7-Ekonomik ve finansman fizibilite etütleri hazırlanması kapsamında; yol yapım ve
bakım maliyetleri, taşıt işletme giderleri, zaman değeri, trafik kazalarının neden olduğu ölüm,
yaralanma ve maddi hasarların parasal değerleri, çevresel vb. maliyetlerin belirlenmesi ve tespitine
yönelik etüt ve analizler ile uluslararası kabul görmüş metotların ülkemiz koşullarına uyarlandığı
çalışmaların yapılmasını veya yaptırılmasını, bu çalışmalar sonucu hazırlanan etüt tablolarının
yayınlanmasını sağlamak.
8-Yol kullanıcı giderleri ve ücretlendirmesi konusunda gerekli teknik çalışmaları
yürütmek.
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9-Karayolu yatırımlarının ülke ekonomisine sağladığı katma değer ile sosyal ve
ekonomik faydalarının belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak veya
yaptırmak.
10-Ülkemizde karayolu yatırımlarının öngörüldüğü dış kredi kaynaklı (Dünya Bankası,
Japon Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası vb.) ekonomik değerlendirme çalışmalarını
gerçekleştirmek.
11-Koordinatörlüğü ülkemiz adına kuruluşumuz tarafından yürütülen Kuzey-Güney
Avrupa Otoyolu (TEM) Projesinin teknik çalışmalarını gerçekleştirmek, toplantılara katılımı
sağlamak ve projeyle ilgili kurum içi ve kurum dışı koordinasyonun gerektirdiği işlemleri
yürütmek.
12-Ülkemizin üyesi bulunduğu Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun (AEK) İç Ulaşım
Komitesi ile ilgili işlerde koordinasyonu sağlamak.
EKONOMİK VE FİNANSAL ANALİZ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Ekonomik ve Finansal Analiz Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Mevcut veya planlanan karayolu ve karayolu elemanlarının kapasite analizlerini
yapmak veya yaptırmak, bu kapsamda geometrik ve fiziki standartların belirlenmesine yönelik
değerlendirme ve çözüm önerilerinde bulunmak.
2-Mevcut veya planlanan iki şeritli, çok şeritli yollar, bölünmüş yollar, otoyollar,
tırmanma şeritleri, çevre yolları, şehir geçişleri, kavşaklar ve diğer karayolu elemanlarının
kapasite analizlerini, projenin mevcut ve gelecekteki trafik yapısını dikkate alarak yapmak ve
elde edilen analiz sonuçlarını aşağıda belirtilen karayolu planlama çalışmalarında kullanmak.
2.1-Karayolu ve karayolu elemanlarının geometrik standartlarını ve işletme özelliklerini
kapasite-güvenlik ve maliyet yaklaşımına göre kapasite açısından değerlendirmek.
2.2-Ulusal ve uluslararası karayolu ulaşım stratejileri çerçevesinde mevcut ve ileriye
dönük karayolu iyileştirme politikalarının üretilmesini sağlamak.
2.3-Karayolu ağını oluşturan yollara ilişkin ağ değişikliği tekliflerinin karara
bağlanması sürecindeki değerlendirmelere destek sağlamak.
2.4-Karayolu yatırım projelerinin ekonomik olarak değerlendirilmesi çalışmalarına
alternatif çözümlerin üretilmesi sırasında katkıda bulunmak.
3-İhtiyaç analizi ve yol yeterlik etütleri vasıtası ile karayolu ağını oluşturan yolların
mevcut geometrik ve fiziki durumunun tespit edilmesini, önceliklerin belirlenerek alternatif
karayolu politikalarının oluşturulmasını sağlamak.
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4-Karayolu ağı üzerinde yer alan kavşakların kapasitesine bağlı işletme özelliklerini
artırabilmek amacı ile kapasite-güvenlik-maliyet yaklaşımına göre trafik akımını düzenleyen
sinyalizasyon sistemlerinin kapasite açısından değerlendirmesini yapmak, sinyalizasyon
sisteminin verimliliğini ve kapasiteyi artırıcı geometrik iyileştirmeleri araştırmak ve kapasite
kapsamında oluşturulan çözüm alternatiflerinin ilgili birimlere önerilmesini sağlamak.
5-Modern karayolu yönetim sistemleri arasında yer alan Üstyapı Yönetim Sistemi
çalışmalarına Müdürlük adına katılmak ve katkı sağlamak. Karayolu üstyapı rehabilitasyon ve
iyileştirme projelerinin karayolu ağı düzeyinde yaşamsal döngü analizlerini yaparak karayolu
ağının daha uzun ömürlü hizmet vermesini sağlayacak, en uygun alternatiflerin seçilmesine
yönelik çalışma ve değerlendirmelerin yapılmasını sağlamak.
6-Karayolu ulaşım sistem planlamasına yönelik yazılımların geliştirilmesi ve dünyada bu
konuda geliştirilmiş yazılımları Türkiye koşullarına uygun hale getirerek kullanılmasını sağlamak.
7-Karayolu bilgi, varlık, karar-destek ve yönetim sistemlerinin kurulması ve işletilmesine
yönelik çalışmalar ile coğrafi tabanlı veri bankasının Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) içinde yer
almasını sağlayıcı altyapının oluşturulmasına, karayolu planlama çalışmalarının Coğrafi Bilgi
Sistemi kullanılarak daha rasyonel ve bilimsel olarak yerine getirilmesine dönük çalışmalara
destek vermek.
8-Karayolu ulaşım sistem planlamasında kullanılmak üzere ülkemiz koşullarına uygun
sistem yaklaşımını içeren modelleri geliştirmek, bu kapsamda ihtiyaç duyulacak talep tahminlerini
yapmak/yaptırmak.
9-Karayolu ağ yönetimi kapsamında; geometrik standartların tespiti, kapasite, trafik
güvenliği, maliyet, yapım-bakım stratejileri vb. faktörleri dikkate alan, karayolu projelerinin karar
verme aşamasından kullanım ömrü sonuna kadar değerlendirilmesine yönelik yaklaşımlar
geliştirilmesi için koordineli şekilde yürütülen her türlü çalışma, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge)
faaliyetlerine katılımı sağlamak. Kurumsal, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek en iyi
uygulama ve deneyimleri ülkemiz koşullarında kullanılabilir hale getirmek.
10-Uluslararası teknik iş birliği çerçevesinde yabancı kurum ve kuruluşlardan talep edilen
master plan, stratejik plan, strateji belgesi vb. altyapı planlaması faaliyetlerini yapmak.
11-Avrupa Birliği çalışmalarına Başkanlığın görev alanı kapsamında (TINA, TIS, TEN-T,
MIPD, IPA, TAIEX vb.) katılımı ve koordinasyonu sağlamak.
12-TRACECA, Euromed, Pan Avrupa Koridor ve Alanları, OECD, UBAK, Ekonomik İş
Birliği Teşkilatı (EİT) ve İpek Yolu konusundaki çalışmaları izlemek ve katılımı sağlamak.
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Stratejik Araştırmalar Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
PROJE İZLEME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Hazırlanan planların işleyişinin izlenmesi, belirlenen hedeflere ulaşmada gerçekleşme
durumunun belirlenmesi, gerçekleşmeme ya da aksama nedenlerinin araştırılması ve çözüm
önerilerinin geliştirilmesini sağlamak.
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2-Ulaşım sektörü, özellikle karayolu ulaşımı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili
olmak üzere kuruluş dışında yapılan plan ve projeleri izlemek, bunlar hakkında gerekli bilgileri
derlemek ve sınıflandırmak.
3-Kuruluşumuzun her türlü uygulama projeleri için bilgi akış sistemi esaslarının tespit
edilerek uygulanmasını, projelerin çeşitli birimlerce de izlenmesinin koordinasyonunu sağlamak.
4-Karayolu Modern Yönetim Sistemleri arasında yer alan Bilgi Sistemi’nin geliştirilmesi
ile güncelleme çalışmalarına Müdürlüğün görev kapsamı içerisinde katılmak.
5-Uluslararası İkili İlişkiler, Karma Ekonomik Komisyonu ve Karma Ulaştırma
Komisyonlarındaki Genel Müdürlüğümüz çalışma konularını kapsayan hususlarla ilgili çalışma
yapılmasını, konuların araştırılmasını, konu ile ilgili bilgi notu hazırlanmasını, gerektiğinde
toplantılara katılımı sağlamak.
6-Planlama çalışmalarında kullanılacak yol, envanter ve ulaşım bilgilerini teknik,
ekonomik ve mali bilgileri ve diğer istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek, Genel
Müdürlüğün faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası ulaştırma bilgilerini içeren istatistik yıllıklarını
hazırlamak ve yayımlamak.
7-Kuruluşumuz birimlerinde ilk başvuru kaynağı olarak kullanılabilecek Karayolları
Planlaması Bilgileri El Kitabını hazırlamak ve yayınlamak.
8-Her yıl düzenlenen geleneksel Bölge Müdürleri toplantısı kitabının hazırlanması için,
ilgili birimlerden gereken bilgilerin toplanması, derlenmesi, bilgisayar ortamına aktarılması, kitap
haline getirilmesi ve basılması işlemlerini yapmak.
9-Daire Başkanlığını ilgilendiren her türlü eğitim, seminer ve konferans hakkında
Başkanlığın diğer Müdürlüklerine bilgi vermek ve koordinasyonu sağlamak, uluslararası teknik iş
birliği çerçevesinde yabancı kurum ve kuruluşlardan talep edilen karayolları eğitim ihtiyaçlarını
organize etmek.
10-Uluslararası ilişkiler, çok taraflı ilişkiler ve uluslararası organizasyonlara (KEİ,
BM/ESCAP, Avrasya Karayolu Bağlantıları) bilgi akışı sağlamak, uluslararası güzergâhlarla ilgili
veri tabanı oluşturmak, uluslararası toplantılara ve ilgili Bakanlıklardaki eşgüdüm toplantılarına
katılımı sağlamak, konuları araştırmak ve bilgi notu hazırlamak.
PROJE İZLEME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Proje İzleme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
STRATEJİK KOORDİNASYON ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Stratejik Planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarının koordinasyonu kapsamında; toplantıların organizasyonu, kuruluş içi ve dışı iletişimin sağlanması, belge
yönetimi ve diğer destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
2-Stratejik planlama sürecinin hazırlık programı çalışmaları kapsamında; ihtiyaç
duyulacak eğitim, danışmanlık ve veri ile bu ihtiyaçları karşılayacak mali kaynak ihtiyacını
belirlemek, zaman planının yapılması çalışmalarını koordine etmek.
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3-Stratejik planlama sürecinde mevcut durumun analizi kapsamında; kuruluşun tarihsel
gelişiminin, yasal yükümlülükleri ve mevzuatın değerlendirilmesi ile kuruluşun faaliyet alanları
ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi, paydaş analizi, GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler,
Fırsatlar ve Tehditler) yöntemi kullanılarak, çevre analizinin (Kuruluş iç ve dış koşullarının
analizi) gerçekleştirilmesini sağlamak.
4-Genel Müdürlüğün orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemeye yönelik
gerekli etütleri yapmak veya yaptırmak.
5-Ulaştırma Ana Planı, Kalkınma Planları vb. çalışmalara kuruluşumuz sorumluluk
alanları kapsamında katılımın sağlanması, hazırlanması, izlenmesi ve revizyonunun yürütülmesi
işlerini yapmak.
6-Genel Müdürlüğün her türlü kısa, orta ve uzun vadeli planlarını hazırlamak,
uygulanmasını izlemek, bu planlar hakkında gerekli bilgilerin Genel Müdürlük çalışmalarında
kullanılacak hale getirilmesini sağlamak.
7-Kuruluşun misyon, vizyon ve ilkelerinin belirlenmesi, amaç, hedef ve stratejilerinin
ortaya konulması çalışmalarının koordinasyonunu yapmak.
8-Stratejik planlama konusunda resmi-özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte
çalışıldığı durumlarda gerekli bilgi akışını sağlamak.
9-Müdürlüğün birim faaliyet raporunu hazırlamak.
10-Uluslararası kuruluşlar (UNECSWA, WEC, SECI, CAREC, İSEDAK, PIARC,
AASHTO, IRU ve IRF) ile ilgili iş birliği faaliyetlerini koordine etmek.
STRATEJİK KOORDİNASYON ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Stratejik Koordinasyon Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2- Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
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6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Strateji Geliştirme Başmühendisliklerinde görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
12-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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İÇ KONTROL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-6/1/2006 tarihli ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 31/12/2005
tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul
ve Esaslarda belirtilen görevleri yerine getirmek.
2-İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
3-Üst yönetimin iç kontrole yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
4-İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerini, İdarenin
bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve verimli bir şekilde
kullanılması yönlerinden yapmak.
5-İdarenin kaynaklarının, amaçlara ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde kullanılması için gerekli ön mali kontrol önlemlerini almak.
6-Riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibariyle belirlenen ve Üst
Yöneticinin onayı ile yürürlüğe giren ve yılda bir kez değerlendirilen usul ve esaslarda belirlenen
mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin de kontrol edilmesine yönelik
düzenlemeler yaparak bu düzenlemeler doğrultusunda gerekli kontrollükleri yapmak.
7-İhale Kanunlarına tabi olsun ya da olmasın harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve
sözleşme tasarısının, Maliye Bakanlığınca belirlenen limitler dahilinde kontrolünü yapmak.
8-İhaleleri yapılan işlerde ihale dokümanlarında görevine ilişkin hususlarda gerekli kontrol
ve incelemeleri yapmak.
9-Personelin kadro dağılım cetveli, serbest seyahat kartı listesi, seyyar görev tazminatı
cetvellerinin, geçici işçi pozisyon cetvellerinin, yan ödeme cetvellerinin, giyecek yardımı dağıtım
listelerinin, sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin kontrolü ile gerek duyulacak diğer
hizmetlerin kontrolünü yapmak ve Daire Başkanına sunmak.
10-Yapılan iç ve ön mali kontrole ilişkin rapor düzenlemek.
İÇ KONTROL ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
İç Kontrol Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlerinin Ortak
Görevleri” ile aynıdır.
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ŞUBE MÜDÜRÜNE YARDIMCI PERSONEL
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
MALİ HİZMETLER UZMANI VE UZMAN YARDIMCISI
Görevleri
1-5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine
verilen iş ve işlemleri yapmak.
2-22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere ilişkin
olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak.
3-Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle mali hizmetler birimlerine verilen görevlerden
kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
4-Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek.
5-Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak.
6-Yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak.
TEKNİK İŞLER ÖN MALİ KONTROL ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-İç kontrol sisteminin kurulması standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında
katkı sağlamak.
2-Üst yönetimin iç kontrole yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için
gerekli hazırlıkları yapmak.
3-İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerini, İdarenin
bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve verimli bir şekilde
kullanılması yönlerinden yapmak.
4-Riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibariyle belirlenen ve Üst
Yöneticinin onayı ile yürürlüğe giren ve yılda bir kez değerlendirilen usul ve esaslarda belirlenen
mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin de kontrol edilmesine yönelik
düzenlemeler yaparak bu düzenlemeler doğrultusunda gerekli kontrolleri yapmak.
5-İdarenin ihale Kanunlarına tabi olsun ya da olmasın harcamayı gerektirecek taahhüt
evrakı ve sözleşme tasarısında Maliye Bakanlığınca belirlenen limitler dahilinde tüm belgelerin
kontrolünü yapmak.
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6-İhaleleri yapılan işlerde ihale dokümanında görevine ilişkin hususlarda gerekli kontrol ve
incelemeleri yapmak.
7-Genel Müdürlüğe gönderilen hakediş raporları ile eklerini kontrol etmek, varsa
yanlışlıklarını düzelttirip eksikliklerini tamamlatmak ve Şube Müdürüne sunmak. Onaydan sonra
ilgili birime iletilmesini sağlamak.
8-Gerek duyulacak diğer hizmetlerin kontrolünü yapmak ve Şube Müdürüne sunmak.
9-Görevleri ile ilgili iç ve ön mali kontrole ilişkin rapor düzenlemek.
TEKNİK İŞLER ÖN MALİ KONTROL ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Teknik İşler Ön Mali Kontrol Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
İÇ KONTROL STANDARTLARI HAZIRLAMA ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
2-Üst yönetimin iç kontrole yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için
gerekli hazırlıkları yapmak.
3-Riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibariyle belirlenen ve Üst
Yöneticinin onayı ile yürürlüğe giren ve yılda bir kez değerlendirilen usul ve esaslarda belirlenen
mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin de kontrol edilmesine yönelik
düzenlemeler yaparak bu düzenlemeler doğrultusunda gerekli kontrolleri yapmak.
4-Yapılan iç kontrol standartlarına ilişkin rapor düzenlemek.
İÇ KONTROL STANDARTLARI HAZIRLAMA ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

İç Kontrol Standartları Hazırlama Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
PERSONEL ÖN MALİ KONTROL ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında katkı sağlamak.
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2-Üst yönetimin iç kontrole yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için
gerekli hazırlıkları yapmak.
3-Personelin özlük hakları, yollukları, kadro dağılım cetvelleri, seyahat kartları, seyyar
görev tazminatı, geçici işçi, sözleşmeli personel ile ilgili yükümlüklerine ilişkin mali karar ve
işlemlerini, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygun olarak ve
verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapmak.
4-Kadro dağılım cetvellerini, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların
Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kontrol etmek.
5-6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesi uyarınca seyahat kartı verilecek
personel listesini, birimlerin tekliflerini değerlendirerek kontrol etmek.
6-Bölge Müdürlüklerinin ihtiyaçlarına göre hazırlanan seyyar görev dağılım listelerinin
kontrolünü yapmak.
7-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen yetki çerçevesinde, geçici işçi
pozisyon (Adam/ay) sayılarının aylar ve birimler itibarıyla dağılımının kontrolünü yapmak.
8-Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelin kadro
veya görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerleri ile bunlara uygun olarak
ödenecek zam ve tazminatın miktarlarını gösteren ve serbest kadro üzerinden hazırlanan cetvel ile
bunların birimler itibarıyla dağılımını gösteren listelerin kontrolünü yapmak.
9-Maliye Bakanlığınca vize edilen cetvellere ve tip sözleşmeye uygun olarak çalıştırılacak
personelle yapılacak sözleşmeler ile ilgili mevzuat gereğince Maliye Bakanlığı vizesi alınmaksızın
çalıştırılabilecek sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmelerin kontrolünü yapmak.
10-Yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personele yapılacak yurt dışı kira katkısı
ödemelerine ilişkin belgeleri içeren işlem dosyasının kontrolünü yapmak.
11-Gerek duyulacak diğer hizmetlerin kontrolünü yaparak Şube Müdürüne sunmak.
12-Görev alanı ile ilgili iç ve ön mali kontrole ilişkin rapor düzenlemek.
13-Riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibariyle belirlenen ve Üst
Yöneticinin onayı ile yürürlüğe giren ve yılda bir kez değerlendirilen usul ve esaslarda belirlenen
mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin de kontrol edilmesine yönelik
düzenlemeler yaparak bu düzenlemeler doğrultusunda gerekli kontrolleri yapmak.
PERSONEL ÖN MALİ KONTROL ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Personel Ön Mali Kontrol Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin, rapor ve geçici görevleri ile ilgili işlemlerini
yürütmek.
6-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
7-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
8-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
9-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
10-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-21/01/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Muhasebe Yetkilisi
Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik’’ le belirlenen görevleri yürütmek.
2-Muhasebe biriminin faaliyet alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
3-Gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuatına göre tahsil edilmesi, yersiz ve fazla tahsil
edilenlerin ilgililerine iade edilmesi, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi işlemlerini
yürütmek.
4-Para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere
verilmesi ve gönderilmesi işlemlerini yürütmek.
5-Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında
öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim
yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
6-Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen
sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, arşivleme işlemlerinin yapılmasını
yürütmek.
7-Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ve
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli kontrolleri yapmak.
8-Gerekli bilgi ve raporların, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu İdaresinin harcama
yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde
belirtilen sürelerde düzenli olarak verilmesini sağlamak.
9-Muhasebe biriminin ay ve yıl sonu hesap ve cetvellerinin süresinde hazırlanması,
Muhasebat Genel Müdürlüğüne sistem üzerinden gönderilmesi işlemlerini yürütmek.
10-Yönetim Dönemi Hesabınının mevzuatında belirtilen süre içerisinde yetkili mercilere
verilmesini sağlamak.
11-Harcama birimlerince hazırlanan Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip
onaylayarak Harcama Yetkilisine gönderilmesi işlemlerini yürütmek.
12-Muhasebe biriminde görev yapan personeli mevzuat yönünden bilgilendirmek ve
eğitmek.
13-Vezne kontrolünü ilgili mevzuatın öngördüğü sürelerde yapmak.
14-Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasını da göz önünde bulundurarak,
muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılması işlemlerini yürütmek.
15-Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne
uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden
bağımsız olarak düzenlemek.
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16-Kanuni kesinti ve yükümlülüklere ilişkin yapılan tahsilatların süresi içinde ilgili
yerlere gönderilmesi işlemlerini yürütmek.
17-Bütçe kesin hesabını hazırlamak.
18-Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her tür rapor, cetvel ve belgeyi hazırlamak.
19-Genel Müdürlük mali istatistiklerinin hazırlanmasına dayanak teşkil eden bilgi ve
belgelerin ilgili Makamlara verilmesini sağlamak.
20-Genel Müdürlük personelinin özlük haklarına ait mali hakları ve diğer mali haklarına
ilişkin işlemleri yapmak, Bölge Müdürlükleri ile bu konularda gerekli koordinasyonu sağlamak.
MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Muhasebe biriminde yapılan işlemlerin doğruluk ve uygunluğunu kontrol etmek, hatalı
kayıtların düzeltilmesine ilişkin muhasebeleştirme belgelerini imzalamak.
3-say2000i ve KBS uygulamalarını kullanarak, muhasebe ve harcama birimlerindeki
personele, görevlerine uygun yetkilendirme işlemini yapmak.
4-Gün içerisinde ilgililer adına düzenlenen gönderme emirlerini imzalamak.
5-Hazinece karşılanan nakit taleplerini sistem üzerinden onaylamak.
6-Muhasebe birimine ait görev dağılımını Görev Tanım Rehberine uygun olarak
belirlemek.
7-Muhasebe Yetkilisi Yardımcılarına yetki devri yapmak.
8-Kefalet Kanununa göre mükeffel memurların gereken kontrollerini yapmak.
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer
alan "Şube Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ŞUBE MÜDÜRÜNE YARDIMCISI PERSONEL
(Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı)
Görevleri
1- İş grupları veya servisleri yönetmek.
2-Devredilen yetki dahilinde, gelirlerin ve alacakların tahsil edilmesi, giderlerin ve
borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması,
saklanması, ilgililere verilmesi ve gönderilmesine ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak.
3-Yetki sınırını aşan ve sorumlu olduğu iş ve işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri
doğrultusunda tetkik ederek muhasebe yetkilisine sunmak.
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4-Sorumlu olunan hesap ve işlemlere ilişkin raporları sistem üzerinden alarak mutabakatı
sağlamak.
5-Defterlerin, kayıtların ve belgelerin usulüne uygun olarak tutulmasını, muhafazasını,
denetim için hazır bulundurulmasını ve arşivleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
6-Mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek ve muhasebe biriminde görev yapan
personeli mevzuat yönünden bilgilendirmek ve eğitmek.
7-Müdürlük personeli tarafından iletilen sorunları çözmek, çözülememesi halinde sorunu
Muhasebe Yetkilisine iletmek.
8-Muhasebe biriminin ay ve yıl sonu hesap ve cetvellerinin doğruluğunu kontrol etmek
ve imzalayarak Muhasebe Yetkilisine sunmak.
9-Yapılan yazışmaları kontrol etmek, parafladıktan sonra Muhasebe Yetkilisinin imzasına
sunmak.
10-Muhasebe Yetkilisinin havalesi ile gelen evrakların ilgililere dağıtımını yapmak.
11-Şefliklerdeki iş ve işlemlerin doğru, etkin ve verimli yapılmasını sağlamak.
12-Çalışan personelin disiplin ve izin işlemlerini yürütmek.
13-Muhasebe Yetkilisinin görevinden ayrılması halinde yerine vekalet etmek.
14-say2000i ve KBS uygulamalarını kullanmak.
15-Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
MALİ HİZMETLER UZMANI VE UZMAN YARDIMCISI
Görevleri
1-5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine
verilen iş ve işlemleri yapmak.
2-22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere ilişkin
olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak.
3-Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle mali hizmetler birimlerine verilen görevlerden
kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
4-Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek.
5-Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak.
6-Yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak.
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GİDER VE ÖDEMELER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Görev dağılımında kendisine bağlı personelin iş ve işlemlerini koordine etmek,
görevliler tarafından iletilen sorunları çözmek, çözülemeyen sorunları, Muhasebe Yetkilisi
Yardımcısı veya Muhasebe Yetkilisine iletmek.
2-Tetkikle sorumlu olduğu iş ve işlemlere ilişkin belgelerin kendisine bağlı personelce
incelenmesinden sonra, mevzuat hükümleri doğrultusunda tetkik ederek uygun olanları Muhasebe
Yetkilisi Yardımcısına veya Muhasebe Yetkilisine sunmak.
3-Sorumlu olduğu hesaplara ilişkin tüm iş ve işlemler ile muhasebe biriminin ay ve yıl
sonu hesap ve cetvellerinin süresinde hazırlanması işlemlerini koordine etmek.
4-Görev alanına giren yazışmaları kontrol etmek.
5-Muhasebe biriminin iş ve işlemlerine ilişkin defter ve belgelerin usulüne uygun olarak
tutulmasını, muhafazasını ve denetim için hazır bulundurulmasını sağlamak, arşivleme
işlemlerinin yapılmasını koordine etmek.
6-Görev alanına giren konularla ilgili istatistiki bilgileri toplamak.
7-Mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek ve iş sorumluluğu altında görev yapan
personeli mevzuat yönünden bilgilendirmek.
Tetkik İşlemlerine İlişkin Konular;
8-Tetkik edilmiş ve Muhasebe Yetkilisi (Yetki sınırı çerçevesine göre Muhasebe Yetkilisi
Yardımcısı) tarafından imzalanmış olan ödeme belgelerinin, say2000i sistemine girişlerini
yapmak.
9-Tetkik edilen ödeme belgesi ve eki belgelerde, eksiklik veya hata bulunması halinde
düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç, hata veya eksikliğin tespit edildiği günü izleyen iş
günü içinde gerekçelerini Hata veya Noksanı Bulunan Tahakkuk Evrakı Listesinde belirtmek
suretiyle Muhasebe Yetkilisinin imzasını aldıktan sonra harcama birimine imza karşılığı teslim
edilmesini sağlamak.
10-Ödeme Emri Belgeleri üzerinde istihkak sahiplerinin vergi ve icra borcu bulunup
bulunmadığını araştırmak, varsa ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kesintileri yaparak
muhasebeleştirme işlemlerini yapmak.
11-Tetkik işlemleriyle ilgili belgeleri muhafaza etmek.
Ödenek İşlemlerine İlişkin Konular;
12-Harcama birimlerine ilişkin olarak elektronik ortamda alınan ödenek gönderme
belgelerinde; gönderilen muhasebe biriminin adı ve kodunun doğru olup olmadığı, rakam ve yazı
ile yazılan tutarların birbirine uygun olup olmadığı gibi hususları kontrol etmek, tespit edilen
noksanlıkların ilgili birime bildirilmesini sağlamak.
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13-Harcama birimlerine ilişkin, elektronik ortamda alınan ödenek gönderme belgesinde yer
alan tutarı muhasebeleştirmek.
14-İlgili mevzuatında ödeme emri aranmaksızın yapılması öngörülen ödemeler hariç,
ödemesi yapılmak üzere intikal eden ödeme belgelerinin say2000i sisteminden ödeneğinin olup
olmadığını kontrol etmek.
15-Mali yıl içinde veya yıl sonunda ödenek tenkis işlemlerini yapmak.
16-Mali yıl sonunda, tenkisler yapıldıktan sonra muhasebe birimlerine gelen ödenekleri,
hiçbir kayda tabi tutulmaksızın geri göndermek.
17-Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda Kullanılacak Ödenekler, Ödenekler,
Ödenekli Giderler hesaplarını kontrol etmek, hatalı durumları çözümlemek.
18-Ödenek işlemleriyle ilgili belgeleri muhafaza etmek.
19-Taahhüt Hesapları kayıtları ile Günlük hesap özet cetveli ve aylık mizanda Gider
Taahhütleri Hesabı, Gider Taahhütleri Karşılığı Hesaplarını karşılıklı kontrol etmek, hatalı
durumları çözümlemek.
20-say2000i ve KBS uygulamalarını kullanmak.
GİDER VE ÖDEMELER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Gider ve Ödemeler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MEMUR ÖZLÜK HAKLARI ŞEFLİĞİ
Görevleri
Merkez teşkilatı memur personelinin;
1-Maaş istihkaklarına ait işlemlere esas olacak verilerin hazırlanıp Maliye Bakanlığınca
yürütülen say2000i ve KBS sistemine girilmesini sağlamak.
2-say2000i sistemi üzerinde onaylanan belgeleri Maliye Bakanlığınca yürütülen KBS
sistemi üzerinden kontrol etmek, dökümlerini almak, dosyalamak ve ıslak imzalı olarak harcama
birimlerine gönderilmesini sağlamak.
3-Asgari geçim indirimi ile ilgili belgeleri kontrol etmek ve bordroları hazırlayarak
ödeme emrine bağlanmasını sağlamak.
4-say2000i ve KBS sistemleri üzerinde tamamlanması mümkün olmayan ancak, 6001
sayılı Kanunla memur ve sözleşmeli personele ödenen ek ödeme bordrolarının hazırlanmasını,
imzalatılmasını ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlık
Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
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4.1-say2000i ve KBS sistemleri üzerinde tamamlanması mümkün olmayan ancak
2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği teknik hizmetler sınıfında görev yapan personele
üç ayda bir ödenen kapalı alan dışı çalışma tazminatı bordrolarını ve ödeme emrini düzenlemek.
4.2-say2000i ve KBS sistemleri üzerinde tamamlanması mümkün olmayan diğer
istisnai durumlara ait maaş, tazminat, ek çalışma karşılıkları, ek ders ücreti, vekalet ücreti, giyim
yardımı, doğum yardımı ve ölüm yardımı gibi her türlü genel ve şahsi istihkak işlemlerini yaparak
ödeme emrini düzenlemek.
5-Geçici veya daimi görev yollukları ile ilgili avans ve mahsup ödeme emirlerini
düzenlenmek.
6-Sigorta primlerini (Malullük, yaşlılık, emeklilik ve genel sağlık sigortası kesenekleri)
mevzuatın ön gördüğü sürede Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yürütülen SGK sistemi
üzerinden elektronik ortamda göndermek.
7-Kefalet aidatı, personel icra borçları, lojman kirası, bütçe hizmetlerinden doğan şahıs
borçları gibi kesintiler ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
8-Yapılan maaş ve her türlü ödemelerin, personelin hesaplarına aktarılması işlemlerini
yürütmek.
MEMUR ÖZLÜK HAKLARI ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Memur Özlük Hakları Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
İŞÇİ ÖZLÜK HAKLARI ŞEFLİĞİ
Görevleri
Merkez teşkilatı işçi ve sözleşmeli personelinin;
1-Maaş, fazla çalışma, ek ödeme istihkaklarına ait işlerde verileri hazırlamak ve
tahakkuku yapılmak üzere ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
2-İstisnai durumlara ait, maaş, tazminat, doğum, ölüm ve evlenme yardımları gibi her
türlü şahsi istihkakla ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak ve ödeme emirlerini hazırlamak.
3-İşçi sigorta primleri, kefalet aidatı, icra borçları ve bütçe hizmetlerinden doğan borçlara
ve diğer kesintilere ait işlemleri yapmak.
4-İşçi sigorta prim, bordro ve bildirgelerini zamanında düzenleyerek bildirge işlemlerini
yapmak.
5-Geçici veya daimi görev yollukları ile ilgili avans ve mahsup ödeme emirlerini
düzenlemek.
6-Asgari geçim indirimi ile ilgili belgeleri kontrol etmek ve bordroları hazırlayarak
tahakkuka bağlamak.
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7-İşçilerle ilgili her türlü mevzuat yazılarını sonuçlandırmak.
8-Nafaka, izin, rapor, kefalet, icra kesintilerini yaparak,

işçi kartlarına ve puantaja

işlemek.
İŞÇİ ÖZLÜK HAKLARI ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
İşçi Özlük Hakları Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-İdarenin faaliyetlerinin Kanunlara ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
2-Merkez birimlerince hazırlanıp gönderilen personel ödemeleri dışındaki istihkaklara ait
evrakın mevzuata uygun olup olmadığını incelemek, ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem
fişlerini düzenlemek.
3-Merkezce ihale edilen, ödemesi de merkezde yapılan özellikle mal ve hizmet alımları
ihalelerinde her türlü yüklenici hesabının tutulmasını sağlamak.
4-Dış kredilerle sağlanan anlaşmalar çerçevesinde işlem gören projelere ait ödenek kayıt
işlemlerini kontrol etmek.
5-Her türlü tahakkuk işlemlerine ait belgeleri (Hakediş, fatura, giriş fişi örnekleri vb.)
arşivlemek.
6-Gerçek ve tüzel kişiler adına düzenlenen ödeme emri belgelerinden yapılan yasal
kesintileri ilgililerin talebi üzerine hazırlamak.
7-Denetim Elemanları, Mali Müşavirler ve Vergi Dairelerince istenilen bilgi, belge ve
raporları hazırlamak.
TAHAKKUK ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Tahakkuk Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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MEVZUAT ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-İlgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler
çerçevesinde; mevzuat incelemelerini yapmak, yeni hükümleri uygulama yönünden araştırmak ve
teşkilat bünyesine uygun hale getirilmesini sağlamak.
2-İlgili kanuni düzenlemeler doğrultusunda, teşkilat personelinin özlük hakları ile ilgili
tüm konularda yapılan kanuni değişikliklerin (Zam, katsayı artışları, gelir vergisi dilimleri, maaş
hesaplamalarında yapılan değişiklikler, sosyal yardımlar, harcırah, say2000i, KBS ve SGK
işlemlerinde yapılan değişiklikler vb.) ihtiyaç duyulması halinde İÇ GENELGE hazırlayarak
merkez ve taşra teşkilatına bildirilmesini sağlamak.
3-Müdürlük bünyesinde, diğer şefliklerin kararsız kaldıkları konularda araştırma yaparak
uygulamaya ilişkin bilgi ve görüş vermek.
4-Taşra teşkilatında çalışan personelin, özlük hakları ile ilgili dilekçelerine, Bölge
Müdürlüklerinin, personelin özlük hakları ile ilgili işlemler hakkında yazılı isteklerine görüş
hazırlamak.
5-Kamu kurum ve kuruluşları ile teşkilat arasında çıkan uyuşmazlıkların mevzuat
yönünden çözümü için gerekli işlemlerin yapılmasını ve istenildiğinde ilgili kurum, kuruluş veya
birimlere (Hukuk Müşavirliği, Mahkemeler, Muhakemat Müdürlüğü ile diğer kurum ve
kuruluşlar) yazılı bilgi ya da savunma verilmesini sağlamak.
6-Merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin, özlük hakları ile ilgili kurumumuz
aleyhine açılmış davalara ilişkin olarak Hukuk Müşavirliğine yazılı bilgi ve belge göndermek
suretiyle savunma hazırlamak.
7-Sonuçlanmış yargı kararları hakkında, Müdürlük bünyesinde araştırma yaparak
uygulamaya esas olmak üzere görüş hazırlamak, gerektiğinde konunun Bakanlığa iletilmesini,
alınacak cevap sonucu oluşturulacak görüşün de ilgili yerlere bildirilmesini sağlamak.
8-İlgili kurum ve kişilerce istenilen bilgi ve görüşler hakkında, kanuni dayanaklarını
araştırarak uygulamaya esas olmak üzere görüş hazırlamak, gerektiğinde konunun Bakanlığa
iletilmesini, alınacak cevap sonucu oluşturulacak görüşün de ilgili yerlere bildirilmesini sağlamak.
9-Yetkili makamlarca verilen görüşlerin, uygulama birliğini sağlamak amacıyla konu ile
ilgili birimler ve personele duyurulmasını sağlamak.
10-Valiliğin davalı olarak gösterildiği davalarda muhasebe birimine intikal eden dava
dilekçelerinin ve mahkeme kararlarından başka birimleri ilgilendirenlerin geciktirmeksizin ilgili
İdareye gönderilmesini sağlamak.
MEVZUAT ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Mevzuat Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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ÇEŞİTLİ ÖDEMELER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Görev dağılımında kendisine bağlı personelin iş ve işlemlerini koordine etmek,
görevliler tarafından iletilen sorunları çözmek, çözülemeyen sorunları, Muhasebe Yetkilisi
Yardımcısı veya Muhasebe Yetkilisine iletmek.
2-Tetkikle sorumlu olduğu iş ve işlemlere ilişkin belgelerin kendisine bağlı personelce
incelenmesinden sonra, mevzuat hükümleri doğrultusunda tetkik ederek uygun olanları Muhasebe
Yetkilisi Yardımcısına veya Muhasebe Yetkilisine sunmak.
3-Sorumlu olduğu hesaplara ilişkin tüm iş ve işlemler ile muhasebe biriminin ay ve yıl
sonu hesap ve cetvellerinin süresinde hazırlanması işlemlerini koordine etmek.
4-Görev alanına giren yazışmaları kontrol etmek.
5-Muhasebe biriminin iş ve işlemlerine ilişkin defter ve belgelerin usulüne uygun olarak
tutulmasını, muhafazasını ve denetim için hazır bulundurulmasını sağlamak, arşivleme
işlemlerinin yapılmasını koordine etmek.
6-Görev alanına giren konularla ilgili istatistiki bilgileri toplamak.
7-Mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek ve iş sorumluluğu altında görev yapan
personeli mevzuat yönünden bilgilendirmek.
Tetkik İşlemlerine İlişkin Konular;
8-Tetkik edilmiş ve Muhasebe Yetkilisi (Yetki sınırı çerçevesine göre Muhasebe
Yetkilisi Yardımcısı) tarafından imzalanmış olan ödeme belgelerinin, say2000i sistemine
girişlerini yapmak.
9-Tetkik edilen ödeme belgesi ve eki belgelerde, eksiklik veya hata bulunması halinde
düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç, hata veya eksikliğin tespit edildiği günü izleyen iş
günü içinde gerekçelerini Hata veya Noksanı Bulunan Tahakkuk Evrakı Listesinde belirtmek
suretiyle Muhasebe Yetkilisinin imzasını aldıktan sonra harcama birimine imza karşılığı teslim
edilmesini sağlamak.
10-Harcama birimlerinden gelen personel özlük hakları ile harcırahlara ilişkin belgelerin
tetkik, sisteme giriş, güncellenme ve muhasebeleştirme işlemlerini yapmak.
11-Ödeme Emri Belgeleri üzerinde istihkak sahiplerinin vergi ve icra borcu bulunup
bulunmadığını araştırmak, varsa ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kesintileri yaparak
muhasebeleştirme işlemlerini yapmak.
12-Tetkik işlemleriyle ilgili belgeleri muhafaza etmek.
Ön Ödeme İşlemlerine İlişkin Konular;
13-Harcama birimlerince görevlendirilen harcama yetkilisi mutemetlerinin onay
belgelerini dosyalamak.
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14-Harcama yetkilisinin uygun gördüğü harcama yetkilisi mutemetleriyle, diğer ilgililere
mevzuat hükümleri çerçevesinde avans verme veya kredi açma işlemlerini yapmak.
15-Yüklenicilere verilen avanslar ile bu hesaba kaydedilmesi bildirilen ön ödemelerin iş
ve işlemlerini yapmak.
16-Verilen avans ve kredilerin ilgili mevzuatında belirlenen süreler içinde mahsup edilip
edilmediğini kontrol ve takip etmek, mahsup dönemine aktarılması gereken avans ve kredilerin
muhasebeleştirme işlemlerini yapmak.
17-Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda İş Avans ve Kredileri, Personel Avansları,
Bütçe Dışı Avans ve Krediler hesaplarını kontrol etmek, hatalı durumları sorumlusuna bildirerek
birlikte çözümlemek.
18-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin İş Avans ve Kredileri, Personel
Avansları, Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesapları ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek.
19-Ön Ödeme işlemleriyle ilgili belgeleri muhafaza etmek.
Sosyal Güvenlik İşlemlerine İlişkin Konular;
20-Nakden veya mahsuben tahsil edilen sosyal güvenlik kesintilerinin yasal süreler içinde
ilgili kuruma gönderilmesini sağlamak.
21-Sosyal Güvenlik Kurumuna fazla veya yersiz olarak gönderilen tutarları Kişilerden
Alacaklar Hesabına almak.
22-Sosyal güvenlik işlemleriyle ilgili belgeleri muhafaza etmek.
23-Günlük ve aylık olarak mizanda Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabını
kontrol etmek, hatalı durumları sorumlusuna bildirerek birlikte çözümlemek.
24-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
Hesabı ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.
Taşınır İşlemlerine İlişkin Konular;
25-Harcama birimleri tarafından belgesi gönderilmek suretiyle taşınır hareketleriyle ilgili
olarak bildirilen giriş, çıkış, devir, hurdaya ayırma, kayıp ve çalınma gibi işlemlerin mevzuat
hükümlerine uygun olarak muhasebeleştirme işlemlerini yapmak.
26-Kayıtlarda bulunan Amortismana Tabi Maddi Duran Varlıklara İlişkin amortisman
kayıt ve işlemlerini mevzuata uygun olarak yapmak.
27-Harcama birimlerince düzenlenen Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı
Cetvelinde gösterilen tutarları, muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp uygunluğunu sağlayarak
Muhasebe Yetkilisinin onayına sunmak.
28-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen ilgili
diğer iş ve işlemleri yapmak.
29-Taşınır İşlemleri ile ilgili belgeleri muhafaza etmek.
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30-say2000i ve KBS uygulamalarını kullanmak.
ÇEŞİTLİ ÖDEMELER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Çeşitli Ödemeler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
GELİR VE TAHSİLAT ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Görev dağılımında kendisine bağlı personelin iş ve işlemlerini koordine etmek,
görevliler tarafından iletilen sorunları çözmek, çözülemeyen sorunları, Muhasebe Yetkilisi
Yardımcısı veya Muhasebe Yetkilisine iletmek.
2-Tetkikle sorumlu olduğu iş ve işlemlere ilişkin belgelerin kendisine bağlı personelce
incelenmesinden sonra, mevzuat hükümleri doğrultusunda tetkik ederek uygun olanları Muhasebe
Yetkilisi Yardımcısına veya Muhasebe Yetkilisine sunmak.
3-Sorumlu olduğu hesaplara ilişkin tüm iş ve işlemler ile muhasebe biriminin ay ve yıl
sonu hesap ve cetvellerinin süresinde hazırlanması işlemlerini koordine etmek.
4-Görev alanına giren yazışmaları kontrol etmek.
5-Muhasebe biriminin iş ve işlemlerine ilişkin defter ve belgelerin usulüne uygun olarak
tutulmasını, muhafazasını ve denetim için hazır bulundurulmasını sağlamak, arşivleme
işlemlerinin yapılmasını koordine etmek.
6-Görev alanına giren konularla ilgili istatistiki bilgileri toplamak.
7-Mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek ve iş sorumluluğu altında görev yapan
personeli mevzuat yönünden bilgilendirmek.
Tetkik İşlemlerine İlişkin Konular;
8-Tetkik edilmiş ve Muhasebe Yetkilisi (Yetki sınırı çerçevesine göre Muhasebe
Yetkilisi Yardımcısı) tarafından imzalanmış olan ödeme belgelerinin, say2000i sistemine
girişlerini yapmak.
9-Tetkik edilen ödeme belgesi ve eki belgelerde, eksiklik veya hata bulunması halinde
düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç, hata veya eksikliğin tespit edildiği günü izleyen iş
günü içinde gerekçelerini Hata veya Noksanı Bulunan Tahakkuk Evrakı Listesinde belirtmek
suretiyle Muhasebe Yetkilisinin imzasını aldıktan sonra harcama birimine imza karşılığı teslim
edilmesini sağlamak.
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10-Ödeme Emri Belgeleri üzerinde istihkak sahiplerinin vergi ve icra borcu bulunup
bulunmadığını araştırmak, varsa ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kesintileri yaparak
muhasebeleştirme işlemlerini yapmak.
11-Tetkik işlemleriyle ilgili belgeleri muhafaza etmek.
Vezne İşlemleri;
12-Tahsilat işlemlerinde, muhasebe servisinden gelen evrakı, işlem numarasıyla
sorgulayıp onayladıktan sonra tahsilat karşılığı ilgilisine alındı belgesini vermek.
13-Ödeme işlemlerinde, bilgisayar ortamındaki kayıtlarla belge üzerindeki bilgileri
karşılaştırıp doğruluğu sağlandıktan sonra, gerekli kimlik kontrolünü müteakip ilgilisine imza
karşılığı ödeme işlemini yapmak.
14-Değerli kağıtların ve çeklerin muhafazasını yapmak.
15-Gün içerisinde tahsil edilen paralardan, kasa fazlası tutarları teslimat müzekkeresi ile
bankaya yatırmak.
16-Çeşitli nedenlerle aynı gün paranın bankaya yatırılmasının mümkün olmaması ve
kasa fazlasının bulunması durumunda, Muhasebe Yetkilisi ile birlikte kasa tutarını müşterek
muhafaza altına almak.
17-Kasa defterini usulüne uygun olarak tutmak, günlük resmi çalışma süresinin
bitiminden bir saat önce kasayı kapatarak say2000i sisteminden kasa defterinin dökümünü alarak
Muhasebe Yetkilisine imzaya sunmak.
18-Alındı belgelerini mevzuata uygun şekilde alındı kayıt defterine kaydetmek, imza
karşılığı ilgili yer ve yetkili kılınan kişilere vermek, hatalı düzenlenen alındıların iptal işlemlerini
usulüne uygun şekilde gerçekleştirmek.
19-Hak sahibince nakdi teminatlara ilişkin kaybedilen alındılar için tasdikli suretleri
hazırlamak ve limiti aşan tutarlardaki alındılar için gazete ilanı aramak.
20-Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda Kasa, Alınan Çekler, Diğer Hazır
Değerler hesaplarını kontrol etmek, hatalı durumları sorumlusuna bildirerek birlikte çözümlemek.
21-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 510 uncu maddesi gereğince mali yılın
son günü itibarıyla kasa mevcuduna ilişkin sayım tutanaklarını düzenlemek.
22-Menkul kıymet ve varlıklar teslim alındığında ilgilisine alındı belgesi düzenleyerek
vermek ve menkul kıymetleri, üzerlerinde yardımcı hesap defteri sıra numarası taşıyan torba veya
zarflar içerisinde kasada veya vezne odasında uygun bir bölümde saklamak.
23-Vezne işlemleriyle ilgili belgeleri muhafaza etmek.
24-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin Kasa, Alınan Çekler, Diğer Hazır
Değerler hesapları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
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Teminat Mektupları;
25-Teminat mektuplarını teslim almak, ilgilisine geri vermek veya paraya çevirmek,
gerektiğinde ilgili mevzuat hükümleri ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde inceledikten sonra
muhasebe işlem fişi düzenlemek ve muhasebeleştirmek.
26-İhale Kanunları ve diğer mevzuat hükümleri gereğince teminat ve depozito olarak
teslim edilen teminatlar karşılığında ilgilisine alındı belgesi vermek.
27-Teminatın ilgilisine geri verilmesi durumunda, mevzuatında belirtilen belgeleri
aramak suretiyle gerekli işlemleri yapmak.
28-Teminat mektubunun bir kısmının serbest bırakılması gerektiği takdirde, durumu bir
yazı ile ilgili banka şubesine bildirmek, serbest bırakılan tutarı hesaplardan çıkarmak ve yardımcı
hesap defterinde de bu durumu ayrıca belirtmek.
29-Teminatların gereksiz olarak kayıtlarda bekletilmesini önlemek için; alınan teminata
ait işin sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığını, mevzuatındaki süreleri de dikkate alarak takip
etmek ve her mali yıl sonunda teminatlar hakkında ilgili İdareden bilgi almak ve alınan bilgi
doğrultusunda söz konusu mektubu ilgilisine veya ilgili bankaya iade etmek ya da ertesi mali yıla
devretmek.
30-Yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer
işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde
İdarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat
mektupları hükümsüz kaldığından bankasına iade etme işlemlerini gerçekleştirmek.
31-Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda Teminat Mektupları Hesabı, Teminat
Mektupları Emanetleri Hesabı ile ilgili işlemleri kontrol etmek, hatalı durumları sorumlusuna
bildirerek birlikte çözümlemek, mali yılın son günü itibarıyla teminatlara ilişkin sayım
tutanaklarını düzenlemek.
32-Teminat mektupları işlemleriyle ilgili yazışmaları muhafaza etmek.
33-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin Teminat Mektupları Hesabı, Teminat
Mektupları Emanetleri Hesabı ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek.
Banka Hesabı İşlemlerine İlişkin Konular;
34-Hazırlanan nakit planına göre belirlenen gün ve saate kadar hazineden nakit
taleplerinin yapılmasını sağlamak.
35-Banka hesabından ilgili hesaplara aktarımı gerçekleşen tutarları hesap özet cetveline
göre sistem üzerinden muhasebeleştirme işlemlerini yapıp imzaladıktan sonra yetki dahilinde
Muhasebe Yetkilisi veya Muhasebe Yetkilisi Yardımcısının imzasına sunmak.
36-Muhasebe biriminin ödeme tutarlarına ilişkin gönderme emrini düzenlemek ve
Gönderme Emri Teslim Tutanağını ilgili bankaya teslim etmek.
37-Bankalardan kimlik, hesap uyuşmazlığı gibi nedenlerle iade edilen paraları emanet
hesaplarına almak, gerekli araştırma ve düzeltmeleri yaptıktan sonra ilgililerin hesabına
gönderilmesi için gerekli işlemleri yapmak.
374

38-Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda banka hesabını kontrol etmek, hatalı
durumları çözümlemek.
39-Gün içerisinde bankaca alacaklıların hesabına aktarıldığı bildirilen gönderme emri
ve çek tutarlarının kapatma kaydını yapmak.
40-Kişi ve kurumlar tarafından bankaya yatırılan paraların muhasebeleştirme işlemlerini
yapmak.
41-Genel Müdürlüğün haftalık, aylık ve üç aylık nakit ihtiyaç talepleri için gerekli
yazışmaları ve harcamalar için nakit planlamasını yapmak.
42-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin Banka Hesabı ile ilgili diğer iş ve
işlemleri yürütmek.
Bütçe Gelir-Gider, Red ve İade İşlemlerine ilişkin konular;
43-Bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlara ilişkin
muhasebeleştirme işlemlerini yapmak.
44-Bütçe geliri olarak kaydedilmiş tutarlardan, red ve iadesine karar verilenlerin
muhasebeleştirme işlemlerini yapmak.
45-Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda Gelirler, Bütçe Gelirleri, Gelir
Yansıtma, Giderler, Bütçe Giderleri, Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar, Gider Yansıtma ve
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler hesaplarını kontrol etmek, hatalı durumları sorumlusuna
bildirerek birlikte çözümlemek.
46-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin Gelirler, Bütçe Gelirleri, Gelir
Yansıtma, Giderler, Bütçe Giderleri, Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar, Gider Yansıtma
ve Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler hesapları ile ilgili diğer tüm iş ve işlemleri yapmak.
47-Bütçe gelir-gider, red ve iade işlemleriyle ilgili belgeleri muhafaza etmek.
Muhasebe Birimleri Arası İşlemlere ilişkin konular;
48-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı ile say2000i üzerinden muhasebe
birimine gönderilen tutarların ilgili hesaplara kaydını yapmak.
49-say2000i sisteminin Ön İnceleme modülünde bulunan “Muhasebe Birimleri Arası
İşlemler Tablosunu” kontrol etmek ve gerekli işlemleri yapmak.
50-Muhasebe Birimleri Arası İşlemlerle ilgili belgeleri muhafaza etmek.
51-Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda Muhasebe Birimleri Arası İşlemler
Hesabını kontrol etmek, hatalı durumları sorumlusuna bildirerek birlikte çözümlemek.
52-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 14 sıra
nolu Genelgesi ve Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı Uygulama Kılavuzunda yer alan
Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabıyla ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.
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Vergi ile ilgili işlemler;
53-Ay içinde Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına kaydı yapılan tutarların kontrolünü
yaparak 1 No lu KDV Beyannamesi, 2 No lu KDV Beyannamesi, Muhtasar Beyanname ve
Damga Vergisi Beyannamesi’nin süresinde Vergi Dairesine verilmesi ve tutarlarının süresinde
ilgili vergi dairesi hesaplarına aktarılması işlemlerini yapmak.
54-say2000i ve KBS uygulamalarını kullanmak.
GELİR VE TAHSİLAT ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Gelir ve Tahsilat Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
çerçevesinde tespit, kontrol, yargı kararları ve Sayıştay Denetçileri tarafından bildirilen sorgulara
istinaden kamu zararını takip etmek ve tahsiline yardımcı olmak.
2-Sayıştay Başkanlığınca düzenlenen ilamlarda kamu zararına sebebiyet veren
ilgililer/sorumlular adına alacak takip dosyası açmak, bunlardan kesinleşenlerin ilgili hükümler
çerçevesinde tahsiline yardımcı olmak.
3-Sayıştay Başkanlığınca düzenlenen ilamların ilgililerine/sorumlularına tebliğ edilmesini
sağlamak.
4-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi gereğince
muhasebe kayıtlarını dikkate alarak Kesin Hesap Kanun tasarısı cetvellerini hazırlamak.
5-Şefliği ilgilendiren konularda gelen evrakları süresi içerisinde cevaplandırmak ve
sonuçlanıncaya kadar izlemek.
6-Yapılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve
erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak
düzenlemek.
7-Gerekli bilgi ve raporların, ilgili Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu İdaresinin
harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe
yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak verilmesini sağlamak.
8-Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen
sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
9-Genel Müdürlük taşınır konsolide işlemlerini yapmak.
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Kişilerden Alacaklar İşlemlerine İlişkin Konular;
10-Harcama birimlerinden bildirilen, kamu İdarelerinin faaliyet alacakları ve kurum
alacakları dışında kalan ve kamu İdarelerince tespit edilen kamu zararından doğan alacaklar ile
diğer alacakların muhasebe kayıtlarını yapmak.
11-Muhasebe kayıtlarına alınan her bir alacak için bir tahsilat izleme dosyası açmak.
12-Sayıştay ilamına istinaden bildirilenleri ilamda belirtilen sorumlular adına, adli idari
veya askeri mahkeme kararlarına istinaden bildirilenleri kararda tazminle yükümlü olduğu
belirtilenler adına, bunların dışındakileri ise sorumlular ve ilgililer adına hesaplara alma
işlemlerini yapmak.
13-Bakanlıkça terkinine karar verilen kamu alacaklarının terkin işlemini yapmak.
14-Kişilerden Alacaklar hesabında takip edilen alacaklarla ilgili, tahsilata ilişkin işlemleri
yapmak.
15-Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda Kişilerden Alacaklar Hesabını kontrol
etmek, hatalı durumları sorumlusuna bildirerek birlikte çözümlemek.
16-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin Kişilerden Alacaklar Hesabı ile ilgili
kayıtlara alınıp çıkarılması ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.
17-Kişilerden Alacaklar işlemleriyle ilgili belgeleri muhafaza etmek.
18-say2000i ve KBS uygulamalarını kullanmak.
KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Kesin Hesap ve Raporlama Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
EMANETLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Görev dağılımında kendisine bağlı personelin iş ve işlemlerini koordine etmek,
görevliler tarafından iletilen sorunları çözmek, çözülemeyen sorunları, Muhasebe Yetkilisi
Yardımcısı veya Muhasebe Yetkilisine iletmek.
2-Tetkikle sorumlu olduğu iş ve işlemlere ilişkin belgelerin kendisine bağlı personelce
incelenmesinden sonra, mevzuat hükümleri doğrultusunda tetkik ederek uygun olanları Muhasebe
Yetkilisi Yardımcısına veya Muhasebe Yetkilisine sunmak.
3-Sorumlu olduğu hesaplara ilişkin tüm iş ve işlemler ile muhasebe biriminin ay ve yıl
sonu hesap ve cetvellerinin süresinde hazırlanması işlemlerini koordine etmek.
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4-Görev alanına giren yazışmaları kontrol etmek.
5-Muhasebe biriminin iş ve işlemlerine ilişkin defter ve belgelerin usulüne uygun olarak
tutulmasını, muhafazasını ve denetim için hazır bulundurulmasını sağlamak, arşivleme
işlemlerinin yapılmasını koordine etmek.
6-Görev alanına giren konularla ilgili istatistiki bilgileri toplamak.
7-Mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek ve iş sorumluluğu altında görev yapan
personeli mevzuat yönünden bilgilendirmek.
8-Tetkik edilmiş ve Muhasebe Yetkilisi (Yetki sınırı çerçevesine göre Muhasebe Yetkilisi
Yardımcısı) tarafından imzalanmış olan ödeme belgelerinin, say2000i sistemine girişlerini
yapmak.
9-Tetkik edilen ödeme belgesi ve eki belgelerde, eksiklik veya hata bulunması halinde
düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç, hata veya eksikliğin tespit edildiği günü izleyen iş
günü içinde gerekçelerini Hata veya Noksanı Bulunan Tahakkuk Evrakı Listesinde belirtmek
suretiyle Muhasebe Yetkilisinin imzasını aldıktan sonra harcama birimine imza karşılığı teslim
edilmesini sağlamak.
10-Ödeme Emri Belgeleri üzerinde istihkak sahiplerinin vergi ve icra borcu bulunup
bulunmadığını araştırmak, varsa ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kesintileri yaparak
muhasebeleştirme işlemlerini yapmak.
11-Tetkik işlemleriyle ilgili belgeleri muhafaza etmek.
12-Banka aracılığı ile yapılan tahsilatta, yükümlülüğe ilişkin bilgilerin yetersiz olması
nedeniyle ilgili hesaplara alınamayan tutarları emanet hesabında izlemek.
13-Emanetler hesabında kayıtlı paralardan nakden yapılan ödeme ve başka hesaplara
aktarılan tutarlar ile başka bir muhasebe birimine gönderilenlerin ilgili mevzuatına göre gerekli
tetkik ve borç araştırmasını yaparak, muhasebeleştirme işlemlerini yapmak.
14-Kamu kurum ve kuruluşları adına emanete alınan (Sigorta primleri, sendika aidatları,
kefalet aidatları, icra kesintileri, belediye payları vb.) tutarların ilgili mevzuatına göre gerekli
tetkik ve borç araştırması ile gönderme ve iade işlemlerini yapmak.
15-Gerçek ve tüzel kişiler adına emanete alınan tutarların ilgili mevzuatına göre gönderme
ve iade işlemlerini yapmak.
16-Yıl sonunda, emanet hesabında bulunan tutarlardan zaman aşımına uğrayanları bütçeye
gelir kaydetmek.
17-Harcama birimlerinden gelen icra yazılarına istinaden say2000i sisteminden dosya
oluşturmak, icradan gelen fek veya borç bitme yazılarına istinaden dosyayı işlemden kaldırmak.
18-Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda Emanetler Hesabını kontrol etmek, hatalı
durumları çözümlemek.
19-Emanet işlemleriyle ilgili belgeleri muhafaza etmek.
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20-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin Emanetler Hesabı ile ilgili diğer iş ve
işlemlerini yapmak.
21-say2000i ve KBS uygulamalarını kullanmak.
EMANETLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Emanetler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Bölge Müdürlüğü, Muhasebe Şube
Müdürlüklerinde görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
12-say2000i ve KBS uygulamalarını kullanmak.
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Evrak İşlemlerine İlişkin Konular:
13-Posta vasıtası veya zimmetle gelen evrakları teslim almak, geliş sırasına göre elektronik
veya defter ortamında evrak kayıt defterinin gelen evrak bölümüne kaydetmek, Muhasebe
Yetkilisinin havalesine sunmak ve havalesi yapılan evrakları havale edilen kişi veya muhasebe
işlemleri sorumlularına zimmetle teslim etmek.
14-Muhasebe biriminden giden evrakları gidiş sırasına göre elektronik veya defter
ortamında evrak kayıt defterinin giden evrak bölümüne kaydederek zimmet karşılığı veya posta
yoluyla göndermek.
15-Dava dilekçeleri, Mahkeme ve Danıştay kararlarına tebliğ tarihini, acele, günlü ve tekid
yazılarının üzerine ise alındığı günün tarih ve saatini yazarak ilgililere teslim işlemini yapmak.
Yevmiye İşlemlerine İlişkin Konular:
16-Muhasebe birimine, harcama birimlerinden gelen ödeme emri veya muhasebe işlem fişi
ve eki belgelerin tamam olup olmadığını kontrol etmek, teslim tutanağını imzalamak ve ödeme
belgelerini görev dağılımı doğrultusunda ilgililerine teslim etmek.
17-Muhasebe birimince yapılan ödeme, iade, mahsup, tahsilat, gönderme ve muhasebe
işlemlerine ait ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişlerini ilgili servislerden teslim alarak,
ikinci nüshalarını ayırmak ve yevmiye sırasına göre dosyalamak, birinci nüshasını ekleriyle
birlikte harcama birimlerine göre ayırmak.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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ULAŞIM MALİYETLERİ VE VERİMLİLİK ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Genel Müdürlüğün yaptığı işler ve ürettiği hizmetlere ilişkin ulaşım maliyet etütleri ve
verimlilik çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
2-Ulaşım sektörü içinde karayolu yatırımlarının ekonomik büyümeye ve istihdama
doğrudan ve dolaylı etkilerini ölçmek için ekonomik etki analizleri ile birlikte gerekli araştırmaları
yapmak veya yaptırmak.
3-Kuruluşun ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel açılardan başarılı olabilmesi için
güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve maksimum faydayı sağlayacak stratejileri geliştirmek
amacıyla gerekli etütleri-anketleri ve araştırmaları tasarlamak, yapmak veya yaptırmak.
4-Ulaşım planlamasında karayolları yatırımlarının ekonomik ve kaynak etkinliğini
optimum seviyeye ulaştırmak amacıyla kullanılacak sistem yaklaşımını içeren matematik
modellerini kullanmak ve geliştirmek için ilgili birimler ile koordineli olarak çalışmak.
5-Kuruluşun verimliliği kavramı çerçevesinde gerekli tanımları yapmak, kriterleri
belirlemek, ölçmek ve izlemek.
6-Ulaşım maliyetleri kavramı çerçevesinde gerekli tanım, etüt ve araştırmaları yaparak
ulaşım maliyetlerini belirlemek.
7-Karayolu kullanıcı maliyetleri ve karayolu kullanımına ilişkin dolaylı ve direk toplanan
vergiler konusunda araştırma ve analizler yapmak veya yaptırmak.
8-Karayolu Bilgi Otomasyon Sistemi ile bölgeler tarafından yapılan maliyet veri
girişlerini takip etmek, bölgeleri izlemek, koordinasyonu sağlamak, yanlış veri girişlerinin
düzeltilmesi ile ilgili tedbirleri almak ve sistem üzerinden yatırım ve cari ödenekten yapılan
harcamalarla gerçekleştirilen kuruluşun planlama, araştırma, projelendirme, yapım, bakım, işletme
faaliyetlerinin ve projelerinin maliyetlerini belirlemek.
9-Kurumun işçilik, malzeme ve işletme harcamalarını iş yeri bazında belirleyerek
maliyetleri bulmak ve farklı maliyetlerin nedenlerini araştırmak.
10-Belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin verimlilik
endekslerini üretmek.
11-Kuruluşun verimliliğini ölçmek ve izlemek ile ilgili her türlü anketleri (Karayolu
kullanıcıları memnuniyet anketleri, çalışan memnuniyet anketleri, dış paydaş anketleri,
karayollarının kamuda nasıl algılandığı vb.) tasarlamak, gerçekleştirilmesini sağlamak ve gerekli
analizleri yapmak veya yaptırmak.
12-Kuruluşun ana faaliyetleri çerçevesinde ilgili birimler ile koordineli olarak iş
analizlerini yapmak veya yaptırmak.
13-Verimlilik çerçevesinde performans kriterlerini belirlemek, iç ve dış faktörleri ve olası
sorunları teşhis etmeye yönelik ilgili birimler ile koordineli çalışmak, verimlilik sorunlarına ilişkin
önerilerde bulunmak ve verimliliği artırmak ile ilgili araştırmaları ve planları yapmak veya
yaptırmak.
14-Kurum adına Resmi İstatistik Programının koordinasyonunu sağlamak.
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15-Görev alanına giren konular itibariyle ve/veya müşterek çalışmanın gerekli olduğu
hallerde yurt içi ve yurt dışındaki uygulama, eğitim, etüt, planlama amaçlı etkinliklere katılımı
sağlamak ve gerektiğinde bu etkinlikleri koordine etmek.
16-Görev alanına giren konularla ilgili olarak literatürde yer alan çalışmaları ve yayınları
takip etmek, gelişen teknolojiyi izlemek ve gerekli görülmesi durumunda uygulanmasını
sağlamak.
ULAŞIM MALİYETLERİ VE VERİMLİLİK ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan
"Şube Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS/ŞUBE MÜDÜRÜNE YARDIMCI PERSONEL
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
ULAŞIM MALİYET ETÜTLERİ VE ARAŞTIRMALARI ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Ulaşım maliyetleri kavramı çerçevesinde gerekli tanımları ve analizleri yapmak.
2-Her türlü ulaşım maliyetleri (Sabit, değişken, içsel, dışsal vb.) ile ilgili gerekli etüt ve
araştırmaları yapmak.
3-Karayolu kullanıcı maliyetleri ve karayolu kullanımına ilişkin dolaylı ve direk
toplanan vergiler konusunda araştırma ve analizler yapmak veya yaptırmak.
4-Maliyet hesaplama çalışmalarında ne tür bilgi ve verilerin kullanılabileceğine dair
teknik ön bilgileri içeren “Maliyet Kod Sistemi Talimatı Kitapçığı”nı hazırlamak, uygulayıcıların
hizmetine sunmak ve güncelleştirmek.
5-Maliyet Kod Sistemi Talimatı Kitapçığı doğrultusunda temin edilen her türlü ulaşım
maliyet bilgilerini derlemek, düzenlenmek, veri kalitesini kontrol etmek ve gerekli düzeltmelerin
yapılmasını sağlamak.
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6-Ulaşım maliyet etütleri ile ilgili uluslararası uygulanan modelleri araştırmak,
geliştirmek ve değerlendirmek.
7-Karayolu Bilgi Otomasyon Sistemi ile bölgeler tarafından yapılan maliyet veri
girişlerini takip etmek, bölgeleri izlemek, koordinasyonu sağlamak ve yanlış veri girişlerinin
düzeltilmesi ile ilgili tedbirleri almak, gerekli durumlarda eğitim vermek.
8-Ulaşım maliyet verilerini arşivlemek.
9-Görev alanına giren konularla ilgili olarak literatürde yer alan çalışmaları ve yayınları
takip etmek, gelişen teknolojiyi izlemek ve gerekli görülmesi durumunda uygulanmasını
sağlamak.
ULAŞIM MALİYET ETÜTLERİ VE ARAŞTIRMALARI ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Ulaşım Maliyet Etütleri ve Araştırmaları Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ULAŞIM MALİYET ANALİZLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Karayolu Bilgi Otomasyon Sistemi ile yatırım ve cari ödenekten yapılan harcamalarla
gerçekleştirilen kuruluşun planlama, araştırma, projelendirme, yapım, bakım, işletme faaliyetlerinin ve projelerinin maliyetlerini bulmak.
2-Kurumun işçilik, malzeme, işletme, vb. harcamalarını iş yeri bazında belirleyerek
maliyetleri çıkarmak ve farklı maliyetlerin nedenlerini araştırmak.
3-Hizmet-pozisyon-sayı ilişkilerini analiz ederek değerlendirmek.
4-Kuruluşumuzca üretilen her tür işi, işin maliyetini ve verimliliğini göz önüne alarak,
gerek proje bazında gerekse ülkemizdeki değişime paralel olarak tasarrufu sağlayacak yeni üretim
ve işletme metotları çerçevesinde değerlendirmek, önerilerde bulunmak, planlamak ve geliştirmek.
5-Görev alanına giren konularla ilgili olarak literatürde yer alan çalışmaları ve yayınları
takip etmek, gelişen teknolojiyi izlemek ve gerekli görülmesi durumunda uygulanmasını
sağlamak.
ULAŞIM MALİYET ANALİZLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi : Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Ulaşım Maliyet Analizleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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VERİMLİLİK ETÜTLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Kuruluşun verimliliğini ölçmek ve izlemek ile ilgili anketleri (Kamuda algı anketi,
çalışan memnuniyeti anketi, karayolu kullanıcı anketi, dış paydaş anketi vb.) tasarlamak,
gerçekleştirilmesini sağlamak ve Verimlilik Analizleri Şefliği ile koordineli olarak gerekli
analizleri yapmak.
2-Kurumun ana faaliyetleri çerçevesinde iş analizlerini, ilgili birimler ile koordineli
yapmak veya yaptırmak.
3-Karayolu kullanıcı davranışlarını etüt etmek.
4-Ulaşım planlamasında karayolları yatırımlarının ekonomik ve kaynak etkinliğini
optimum seviyeye ulaştırmak amacıyla kullanılacak sistem yaklaşımını içeren matematik
modellerini kullanmak ve geliştirmek için, ilgili birimler ile koordineli olarak çalışmak.
5-Kurum adına Resmi İstatistik Programının koordinasyonunu sağlamak.
6-Verimlilik etütleri verilerini arşivlemek.
7-Görev alanına giren konularla ilgili olarak literatürde yer alan çalışmaları ve yayınları
takip etmek, gelişen teknolojiyi izlemek ve gerekli görülmesi durumunda uygulanmasını
sağlamak.
VERİMLİLİK ETÜTLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Verimlilik Etütleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
VERİMLİLİK ANALİZLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Kuruluşun verimliliği kavramı çerçevesinde gerekli tanımları yapmak, kriterleri
belirlemek, ölçmek ve izlemek.
2-Verimlilik çerçevesinde performans kriterlerini belirlemek, iç ve dış faktörlere ve olası
sorunları teşhis etmeye yönelik ilgili birimler ile koordineli çalışmak, verimlilik sorunlarına ilişkin
önerilerde bulunmak ve verimliliği artırmak ile ilgili araştırmaları ve planları yapmak.
3-Kuruluşun ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel açılardan başarılı olabilmesi için
güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve maksimum faydayı sağlayacak stratejileri geliştirmek
amacıyla gerekli etütleri-anketleri ve araştırmaları tasarlamak, yapmak veya yaptırmak.
4-Belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin verimlilik
endekslerini üretmek.
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5-Verimlilik sorunlarının teşhisi için gerekli etütleri tasarlayarak yapılmak üzere ilgili
şefliğe devretmek, yapılan etütler sonucunda gerekli analizleri yapmak veya yaptırmak.
6-Ulaşım sektörü içinde karayolu yatırımlarının ekonomik büyümeye ve istihdama
doğrudan ve dolaylı etkilerini ölçmek için ekonomik etki analizleri ile birlikte gerekli araştırmaları
yapmak veya yaptırmak.
7-Görev alanına giren konularla ilgili olarak literatürde yer alan çalışmaları ve yayınları
takip etmek, gelişen teknolojiyi izlemek ve gerekli görülmesi durumunda uygulanmasını
sağlamak.
VERİMLİLİK ANALİZLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Verimlilik Analizleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Strateji Geliştirme Başmühendisliklerinde görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
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BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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BÜTÇE PROGRAMI VE PERFORMANS ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-6/1/2006 tarihli ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 31/12/2005
tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul
ve Esaslarda belirtilen görevleri yerine getirmek.
2-Orta ve uzun vadeli strateji ve politikalar çerçevesinde yatırım projelerinin
programlanmasına yönelik olarak daha ekonomik yeni finansman kaynakları araştırmaları yapmak
veya yaptırmak.
3-Genel Müdürlük faaliyetleri için her türlü çalışma haritalarını hazırlamak ve bastırmak.
4-İlgili mali yılında bütçe içerisine alınan dış kredi ödeneklerini ve harcamalarını
izlemek, akreditif avanslarını açtırmak ve mahsubunu izlemek, bir sonraki yıla devrini yapıp
ödenek kaydı yaptırmak.
5-Genel Müdürlük yatırımı ve uygulamaları ile ilgili soru ve talepleri birimlerle koordine
ederek cevaplamak, Genel Müdürlük çalışmaları hakkında diğer hizmet birimleri ile koordineli
olarak dokümantasyon ve bilgilendirme işlerini yapmak.
6-İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu
kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
7-İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri
toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
8-İdarenin performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının
konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
9-Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak
İdarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
10-İdare faaliyetlerini stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğu yönünden
izlemek ve değerlendirmek.
11-İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren İdare bütçesini, stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak ve İdare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu
izlemek ve değerlendirmek.
12-Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama ve
finansman programlarını hazırlamak.
13-İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
14-Daire Başkanlığına bağlı birimlerin grafik ve baskı işlerini yapmak.
15-Genel Müdürlüğün diğer İdareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini
yürütmek ve sonuçlandırmak.
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BÜTÇE PROGRAMI VE PERFORMANS ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık yatırım programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
3-Yıllık Çalışma Programı: Yıllık yatırım programının onayından sonra yıllık çalışma
programını hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Bütçe Programı ve Performans Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan
"Şube Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MÜHENDİS/ŞUBE MÜDÜRÜNE YARDIMCI PERSONEL
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
MALİ HİZMETLER UZMANI VE UZMAN YARDIMCISI
Görevleri
1-5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine
verilen iş ve işlemleri yapmak.
2-22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere ilişkin
olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak.
3-Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle mali hizmetler birimlerine verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
4-Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek.
5-Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme, etüt yapmak ve bunları raporlamak.
6-Yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak.
GRAFİK ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlük faaliyetleri için gerekli her türlü haritayı hazırlamak, bastırılmasını
veya yayımlanmasını sağlamak.
2-Başkanlığa bağlı birimlerin her tür grafik ve baskı işlerini yapmak.
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GRAFİK ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Grafik Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜTÇE ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlüğün Bütçe Kanunu tasarısını hazırlamak ve Maliye Bakanlığınca verilen
talimatlar doğrultusunda Bütçe Kanunu tasarısının revize edilmesini sağlamak.
2-Ödeneklerin yasallaşmasından sonra bölge ve birimler düzeyinde ödenek dağılımlarını
hazırlamak, merkez ve taşra teşkilatı ödenek gönderme belgelerini düzenlemek, personel giderleri
ve cari ödeneklerin bütçe ödenek ilişkilerini kurarak, ihtiyaç duyulan ek ödenek talebini yapmak.
3-Yıllık çalışma programı uyarınca merkez ve taşra teşkilatına gönderilecek ödenekler
için mali yılbaşında bölüm-madde ve program detayı belirterek ödenek dağıtım cetvellerini
hazırlamak, Maliye Bakanlığı tarafından serbest bırakma oranları dahilinde ödeneklerin merkez ve
taşra teşkilatına gönderilmesini sağlamak. Ödeme emirlerini ayrıntılı bütçe tertipleri düzeyinde
izlemek, ekonomik kod düzeyinde ihtiyaç kontrolünü yaparak, ödeme emri işlemlerini bütçe
ödenekleri açısından gerçekleştirmek.
4-Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama ve
finansman programını hazırlamak.
5-Bütçe uygulamasını izlemek, gerekli bütçe revizyonunu yaparak eksik veya fazla
ödeneklerin dengelenmesi amacıyla tertibine ilişkin aktarma işlemlerini gerçekleştirmek.
6-Bütçe Yönetimi Otomasyon Sisteminde proje ödeneklerini çalışma programı içerisinde
ilgili projelere işlemek, takip etmek ve ödeneklerin kontrolünü yapmak. Kalkınma Bakanlığının
Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporuna belirli dönemler halinde proje bazında
harcama bilgilerinin girilmesini sağlamak.
7-Program değişiklik formlarının ve birimlerden gelen ihtiyaç fişlerinin yıllık çalışma
programına ve bütçeye uygun olup olmadığının incelenmesi, vizesinin yapılması, tahmini
bedellerinin bloke edilmesi, bütçe uygulaması yönünden kontrol edilmesi, gerektiğinde taşınır
işlemleri ile ilişkilendirilip taşınırlarının doğru bütçelendirilmesini ve sınıflandırılmasını
sağlamak.
8-İlgili mali yılında bütçe içerisine alınan dış kredi ödeneklerini ve harcamalarını
izlemek, akreditif avanslarını açtırmak ve mahsubunu izlemek, bir sonraki yıla devrini yapıp
ödenek kaydını yaptırmak. Başkanlığın ve Üst Yöneticinin istediği bütçe uygulamaları tablosunu
hazırlamak.
9-İlamlı borçlarla ilgili alacaklılara bu konuda bilgi verilmesini ve gerekli yazışmaların
yapılmasını sağlamak. Ödenekleri takip etmek, Maliye Bakanlığına ihtiyaçların bildirilmesini ve
gelen ödeneklerin tertipler bazında taşra teşkilatına gönderilmesini sağlamak.
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10-Müdürlüğün bütçe uygulamasına ilişkin diğer bilgilerini oluşturmak.
11-Orta ve uzun vadeli strateji ve politikalar çerçevesinde yatırım projelerinin
programlanmasına yönelik olarak daha ekonomik yeni finansman kaynakları araştırmaları yapmak
veya yaptırmak.
BÜTÇE ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Bütçe Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
YATIRIM PROGRAMLARI ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Kısa, orta ve uzun vadeli planlar uyarınca merkez birimleri ile bölgelerden yapılacak
teklifleri göz önünde bulundurarak Genel Müdürlük yatırım programı tasarısını hazırlamak.
2-Kalkınma Bakanlığınca verilen talimatlara göre yatırım programı tasarısını revize
ederek yatırım programını hazırlamak.
3-Yatırım projelerinin Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra global projelerin
detaylarını hazırlamak ve onaylanmasını müteakip çalışma programını hazırlamak.
4-İllere göre yatırım programını hazırlamak.
5-Yıllık program uygulamasını izlemek, gerekli program değişiklik önerilerini
değerlendirmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak.
6-Yatırım programı ile ilgili olarak çeşitli merciler tarafından istenilen raporları
hazırlamak.
7-Kalkınma Bakanlığının Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporuna belirli
dönemler halinde veri girilmesini sağlamak.
8-Program ile ilgili dilekleri ve Başbakanlık tarafından yürütülen BİMER de Şube
Müdürlüğünü ilgilendiren soruları cevaplandırmak.
9-Orta ve uzun vadeli strateji ve politikalar çerçevesinde yatırım projelerinin
programlanmasına yönelik olarak daha ekonomik yeni finansman kaynakları araştırmaları yapmak
veya yaptırmak.
YATIRIM PROGRAMLARI ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Yatırım Programları Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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PERFORMANS VE KALİTE ÖLÇME GELİŞTİRME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
2-İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri
toplamak, analiz etmek.
3-İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu
değerlendirerek Şube Müdürüne sunmak.
4-Birimlerin faaliyet ve hedeflerine ilişkin veriler doğrultusunda kurumun performans
programını hazırlamak.
5-Birimlerden gelen birim faaliyet raporları doğrultusunda kurumun faaliyet raporunu
hazırlamak.
PERFORMANS VE KALİTE ÖLÇME GELİŞTİRME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi : Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Performans ve Kalite Ölçme Geliştirme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
İSTATİSTİK VE DOKÜMANTASYON ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Bütçe ve program ile ilgili her türlü teknik bilgiye en hızlı, en doğru ve en ekonomik
şekilde ulaşıp, konularına göre sınıflayıp, ilgili Makamlara gönderilmesini sağlamak.
2-Şube Müdürlüğünden istenilen bilgiler doğrultusunda veri tabanının oluşturulmasını ve
izlenmesini sağlamak.
3-Yatırım Değerlendirme ve Proje İzleme toplantılarına esas olacak bilgileri hazırlamak,
bu görüşmelerden çıkan sonuç ve Bakan taleplerinin takibi ile kurum bazında koordinasyonu
sağlamak.
4-İl bazı bilgilerini Müdürlüğe bağlı diğer şefliklerle koordineli olarak hazırlamak.
5-Orta ve uzun vadeli strateji ve politikalar çerçevesinde yatırım projelerinin
programlanmasına yönelik olarak daha ekonomik yeni finansman kaynakları araştırmalarını
yapmak veya yaptırmak.
6-Üst yönetimin talep ettiği her türlü teknik bilgi dokümanının hazırlanmasını ve
koordinasyonunu sağlamak.
7-Yıllık programların izlenmesine ilişkin çeşitli merciler tarafından istenilen raporları
hazırlamak.
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İSTATİSTİK VE DOKÜMANTASYON ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
İstatistik ve Dokümantasyon Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Strateji Geliştirme Başmühendisliklerinde görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi:
sonuçlandırmak.

Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında

Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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İÇ DENETİM BİRİMİ
Görevleri
1-Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının tüm işlem ve faaliyetlerinin; amaç ve
politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına
uygunluğunu ve etkinliğini, nesnel risk analizlerine dayanarak denetlemek ve değerlendirmek.
2-Genel Müdürlük kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, varlıklarının
koruma altına alınmasını sağlamak amacıyla performans denetimleri yapmak ve önerilerde
bulunmak.
3-Genel Müdürlüğün faaliyet ve işlemlerinin ilgili Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer
mevzuat ile belirlenen hedef ve politikalara uygunluğunu denetlemek.
4-Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik, muhasebe kayıtları
ile mali tabloları doğruluk, güvenilirlik ve zamanında yapılıp yapılmadığı açısından
değerlendirmek.
5-Birimlerin elektronik bilgi sistemleri ile e-Devlet hizmetlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini denetlemek.
6-İç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin asgariye indirilmesi için Genel Müdürlük
faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli
gözden geçirilmesi ve mümkünse sayılaştırılması konularında önerilerde bulunmak.
7-Genel Müdürlüğün risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve
yeterliliğini değerlendirmek, gerektiğinde bu konularda bağımsız ve tarafsız rehberlik ve
danışmanlık hizmeti vermek.
8-Denetim sırasında ve denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek veya
suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini Genel Müdüre bildirmek.
İÇ DENETİM YÖNETİCİSİ
Görevleri
İç Denetim Yöneticisi, Karayolları Genel Müdürlüğü İç Denetçisi sıfat ve yetkisine sahip
olup, Genel Müdürlük Makamının emir veya onayı üzerine doğrudan doğruya Genel Müdür adına
aşağıdaki görevleri yapar;
1-Birimi; mevzuata, denetim standartlarına ve rehberlere uygun olarak yönetmek.
2-İç denetim faaliyetinin Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu (Kurul)
tarafından yapılan düzenlemeler ve Birim tarafından hazırlanıp Üst Yönetici tarafından onaylanan
plan ve programlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
3-İç denetim faaliyetlerinin sonuçlarının izlenmesini sağlamak, denetlenen birimlerin
yöneticileri ile İç Denetçilerin mutabık kalmadığı hususlarda Üst Yöneticinin kararı doğrultusunda
yapılması gereken işlemleri takip etmek.
4-İç denetim raporlarında yer alan öneriler ve eylem planları çerçevesinde denetlenen
birimin yaptığı işlemler konusunda İç Denetçileri bilgilendirmek.
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5-İç Denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlıklarının tehlikeye girdiği
veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri almak ve Üst Yöneticiyi bilgilendirmek.
6-Üst Yönetici ile İç Denetçi arasında denetlenen birimlere yönelik raporlama sonuçları
hususunda çözülemeyen görüş ayrılıklarını Kurula bildirmek.
7-İç denetim faaliyetinin kalitesini gözetmek ve bu amaçla Kurul tarafından yapılan
düzenlemeler çerçevesinde kalite güvence ve geliştirme programına ilişkin çalışmalar yapmak.
8-Yıllık İç Denetim Faaliyet Raporunu, Genel Müdürlük faaliyetlerine ilişkin genel
değerlendirmeyi de kapsayacak şekilde hazırlamak ve Üst Yöneticiye sunmak, söz konusu raporun
bir örneğinin her yıl Şubat ayı sonuna kadar Kurula ulaştırılmasını sağlamak.
9-İç denetim kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.
10-İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında gerek görülmesi halinde, konunun
uzmanından (Gerekirse bedeli karşılığında) görüş veya yardım alınmasını sağlamak.
11-İç Denetçilerin soruşturma açılmasını gerektirecek veya suç teşkil eden hususlara ilişkin
tespitlerini Üst Yöneticiye bildirmek.
12-Birimin faaliyetleri hakkında Üst Yöneticiyi düzenli olarak bilgilendirmek.
13-İç Denetim Koordinasyon Kurulu kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri
Kurulun bilgisine sunmak.
14-İç Denetçilerin, meslek içi eğitim programına uygun bir şekilde, bilgi ve becerilerini
düzenli olarak artırmalarını sağlamak.
15-Birimin bütçesine ilişkin işlemleri yürütmek, birim personelinin ihtiyacı olan meslekî
araç, gereç ve malzemeyi temin etmek.
16-İç Denetçilerin mesleki kıdem ve sertifika derecelendirmelerine esas puanlamayı Üst
Yöneticiye teklif etmek.
17-İç Denetim Birimine Ait Yönergeyi, İç Denetçiler ile birlikte yılda bir defa gözden
geçirmek ve varsa değişiklik önerilerini Üst Yöneticinin uygun görüşüne sunmak.
18-Sayıştay ile Birim arasında gerektiğinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
19-Kurul tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde diğer denetim birimleriyle gereken iş
birliğini sağlamak.
20-Yürütülen denetim faaliyetlerinde İç Denetçiler arasında oluşabilecek ihtilafları çözüme
kavuşturmak.
21-Birimin görev, yetki ve sorumluluk alanlarıyla ilgili olmak üzere Genel Müdürlükçe
karara bağlanmış, uygulanması için gerekli talimatlar önceden verilmiş olan konulardaki her türlü
bilgi verme ve isteme yazıları ile periyodik raporlar ve diğer karar üretmeyen yazıları imzalamak.
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22-Birime verilen görevleri yürütmek üzere gerekli diğer iş ve işlemleri yapmak.
İç Denetim Yöneticisinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Daire Başkanlarının Ortak
Görevleri” ile aynıdır.
İÇ DENETÇİLER
A-Görevleri
1-Nesnel risk analizlerine dayanarak Genel Müdürlüğün yönetim ve kontrol yapılarını
değerlendirmek.
2-Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması için incelemeler
yapmak ve önerilerde bulunmak.
3-Genel Müdürlük faaliyet ve işlemlerinin ilgili Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer
mevzuata uygunluğunu denetlemek ve harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
4-İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve
politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına
uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
5-Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda
önerilerde bulunmak.
6-Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerileri takip etmek.
7-Merkez ve taşra teşkilatı tarafından üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.
8-Üst Yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede
yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.
9-Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek
veya suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini İç Denetim Yöneticisi aracılığıyla Üst
Yöneticiye bildirmek.
B-Yetkileri
1-Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve
dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek.
2-Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım
almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.
3-Denetim faaliyetinin gerektirdiği konularda, kurum içinden veya dışından uzman
yardımı almak.
4-Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak.
5-Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri İç Denetim Yöneticisi aracılığıyla
Üst Yöneticinin bilgisine intikal ettirmek.
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C-Sorumlulukları
İç Denetçiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6001 sayılı Karayolları Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile diğer mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini
eksiksiz yerine getirmekten ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde;
1-Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmekle,
2-Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmekle,
3-İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda İç Denetim Yöneticisini
haberdar etmekle,
4-Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların
bulunması halinde, durumu İç Denetim Yöneticisine bildirmekle,
5-Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmakla,
6-Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumakla,
sorumludurlar.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Birimin görevlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Birim personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Birim işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Birim personelinin fazla mesai, izin, rapor ve geçici görevleri ile ilgili işlemlerini
yürütmek.
6-Birim personelinin görevleri ile ilgili işler için araç temin etmek.
7-Birim çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerini, kitaplığı ve arşivi düzenlemek ve
korumak.
8-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Birim personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
9-Birime ait ödenekle ilgili idari işlemleri yürütmek.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
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BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Büro Şeflerinin Ortak Görevleri” ile
aynıdır.
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İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları ve Atamalar Şubesi, Özlük İşleri Şubesi ile İş ve İşçi Mevzuatı Şubesi
Müdürlüklerinden oluşmaktadır.
Görevleri
1-Genel Müdürlüğün insan kaynaklarıyla ilgili konularda önerilerde bulunmak ve teklifler
hazırlamak.
2-Genel Müdürlüğün yıllık kadro planını yapmak ve istihdam edilmesi düşünülen insan
gücü için ihtiyaç duyulan kadro ve pozisyonların teminiyle ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek,
dolu ve boş kadroların tenkis, dağıtım, iptal, ihdas, değişiklik ve vize işlerini yapmak, istatistiksel
kayıtlarını tutmak.
3-İstihdam edilen memur ve işçi personelin özlük işlerini yürütmek, sözleşmeli personelin
sözleşmelerini hazırlamak ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek, mal bildirimlerinin temini ve
muhafazasıyla ilgili tüm işlemleri yapmak.
4-Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ve çalışmalarına katılmak ve bununla ilgili hizmetleri
yürütmek.
5-İstihdam edilen personele ait her türlü bilginin istatistiksel olarak kayıtlarını tutmak ve
değerlendirmek.
İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANI
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanının diğer görevleri bu kitapta yer alan “Daire
Başkanlarının Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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İNSAN KAYNAKLARI VE ATAMALAR ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Genel Müdürlükte çağdaş ve ileri düzeyde bir insan kaynakları sisteminin oluşturulması,
stratejik kararlarda insan kaynaklarının etkin bir yapıya kavuşturulması, görev etkinliğinin ve
veriminin artırılması, zaman ve iş gücü kaybının azaltılması ve personel politikasının
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak, gerektiğinde görüş bildirmek.
2-Genel Müdürlükçe yürütülen görevlere ve üretilen hizmetlere uygun olarak insan gücü
planlaması ve insan kaynakları politikasını belirlemek. Memur personel ihtiyacının meslek
gruplarına ve/veya niteliklerine göre tespiti ve teminiyle ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek.
3-Memur personelin her türlü atama nakil, görev ve/veya yer değişikliği gibi personel
hareketlerine ilişkin teklifleri incelemek, değerlendirmek, karara bağlamak ve sonuçlandırmak.
Ayrılış ve başlayışlarını takip ederek elektronik ortamdaki bilgi kayıt sistemine girişlerini yapmak.
4-Genel Müdürlüğün yıllık memur kadro planını yapmak ve ihtiyaç duyulan kadroların
ihdası için gerekli tüm iş ve işlemleri yerine getirmek. Dolu ve boş kadroların tenkis, dağıtım,
iptal, değişiklik ve vize işlemlerini yapmak, istatistiksel kayıtlarını tutmak.
5-Memur personelin görevde yükselmeleri ile unvan değişikliklerine ait iş ve işlemler ile
sınav hizmetlerini yürütmek.
6-Memur personelin zam ve tazminatları ile seyyar görev tazminatına ilişkin vize ve diğer
işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak, değişiklikleri takip etmek.
7-Birimlerce, Daire Başkanı ve Şube Müdürü adına imza yetkisi verilmesi teklif edilen
personele ait iş ve işlemleri yürütmek.
8-Muhtelif mevzuat hükümleri uyarınca zorunlu olarak istihdam edilmesi gereken memur
personelin iş ve işlemlerini yapmak.
9-Genel Müdürlüğün insan kaynakları envanterinden istatistiki bilgiler üreterek, periyodik
raporlar hazırlamak, istihdam edilen memur personele ait her türlü bilginin istatistiksel olarak
kayıtlarını tutmak, değişiklikleri takip etmek.
10-Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konulardaki soru önergeleri ve bilgi edinme
talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
11-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
İNSAN KAYNAKLARI VE ATAMALAR ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin
sonuçlandırmak.

Yürütülmesi:

Belirlenen

görevleri

yürütmek

ve

işleri

zamanında

2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
İnsan Kaynakları ve Atamalar Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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ŞUBE MÜDÜRÜNE YARDIMCI PERSONEL
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
İNSAN KAYNAKLARI ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Merkez ve taşra teşkilatının memur personel ihtiyacının meslek gruplarına ve/veya
niteliklerine göre tespiti ve teminiyle ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek.
2-“Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde memur kadrolarına yerleştirilen adayların atama öncesi tüm
iş ve işlemlerini yürütmek.
3-“Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura
Usulü Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde memur kadrolarına yerleştirilen özürlü
adayların, atama öncesi tüm iş ve işlemlerini yürütmek, ataması yapılanların kayıtlarını tutmak.
4-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve
korunan çocuklar arasından yapılacak sınavlara ait iş ve işlemleri yürütmek, sınavı kazananların
atanmalarına esas belgelerini temin etmek, görev yerlerini ve/veya görevlerini belirlemek.
5-Merkezi olarak veya kurumca yapılacak memur personel yerleştirme işlemlerini
yürütmek üzere sınav değerlendirme komisyonunu oluşturmak.
6-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 ve 92 nci maddesi hükümlerine göre naklen
ve açıktan atama taleplerini değerlendirmek, talebi uygun görülenlerin atama öncesine ait iş ve
işlemlerini yürütmek.
7-4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun ile 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu hükümleri çerçevesinde memur kadrolarına atanmak üzere bildirilenlerin,
atama öncesi her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.
8-Yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmesi
gereken bilgilerin gönderilmesini sağlamak.
9-Devlet Personel Başkanlığının e-Uygulama sistemi içerisinde bulunan şefliğin
görevleriyle ilgili alanları kullanmak ve takip etmek.
10-Yıl içerisinde kullanılan kadro kontenjanının, açıktan ve naklen atamaların kayıtlarını
tutmak.
11-Görev alanına giren konulardaki bilgi edinme talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
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İNSAN KAYNAKLARI ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin
sonuçlandırmak.

Yürütülmesi:

Belirlenen görevleri

yürütmek

ve

işleri

zamanında

İnsan Kaynakları Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
KADRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi
kapsamında istihdam edilmesi düşünülen personelin, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sınıf,
unvan ve derecelerine göre kadrolarını temin etmek.
2-Temin edilen kadroların harcama birimleri itibariyle dağılımını ve vize işlemlerini
yapmak.
3-Genel Müdürlüğün personel ihtiyaçları doğrultusunda yıllık kadro planını hazırlamak ve
sonraki yıllarda ihtiyaç duyulabilecek kadro tahminlerini yapmak.
4-Kadro ihdasının gerekli olduğu hallerde, ihdas gerekçesini ve kadro cetvellerini
hazırlayarak ilgili kurumlara teklifte bulunulmasını sağlamak.
5-“Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım ve Esasları
Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, dolu ve boş kadro değişiklikleriyle ilgili tüm iş ve
işlemleri yürütmek.
6-Birimler arası kadro transferinin gerekli olduğu hallerde, kadro tenkis ve/veya dağıtımıyla
ilgili vize işlemlerini yapmak.
7-Kadro kayıtlarını birim ve kişi ölçeğinde tutmak, kadrolarla ilgili her türlü bilgi ve
hareketi istatistiksel olarak düzenlemek, izlemek, değerlendirmek, Maliye Bakanlığı e-Bütçe
sistemi ile Devlet Personel Başkanlığı e-Uygulama sistemine, kurum kadrolarına ilişkin gerekli
bilgileri zamanında girmek.
8-Genel Müdürlüğün mevcut pozisyon şemalarındaki değişiklik önerileri ile yeni kurulması
düşünülen birimlere ait taslak pozisyon şemalarını, kadro unvanları açısından inceleyerek görüş
bildirmek.
9-Pasaport işlemlerine esas olmak üzere, çalışan memur personelin kadro derecelerinin
bildirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
10-“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına
Dair Genel Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanan “Karayolları Genel Müdürlüğü
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nde belirtilen esaslara göre;
10.1-Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroları belirlemek. Görevde
yükselme eğitimi ve sınavıyla ilgili iş ve işlemleri Eğitim Şubesi Müdürlüğüyle iş birliği
içerisinde yürütülmesini sağlamak.
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10.2-Söz konusu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Müdürlüğün iş ve hizmet
ihtiyaçları dikkate alınarak yapılmasına karar verilen unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili tüm iş ve
işlemleri yürütmek.
10.3-Her iki sınavla ilgili olarak; sınav komisyonunu oluşturmak, başvuruları almak,
değerlendirmek, duyurmak, sınav sonuçlarına yapılan itirazların incelenerek karara bağlanmasını
ve bu konulardaki diğer tüm yazışmaların yapılmasını sağlamak.
10.4-Gelişmelere ve ortaya çıkan yeni durumlara paralel olarak, yönetmelikte yapılması
gereken değişiklikler ve düzenlemelerle ilgili önerilerde bulunmak.
11-Görev alanına giren konulardaki bilgi edinme talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
KADRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Kadro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ATAMA VE PERSONEL HAREKETLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlüğün memur kadrolarına ilk defa, yeniden veya nakil yoluyla atanacakların
İnsan Kaynakları Şefliğinden devralınan atamaya esas belgelerinin mer’i mevzuat hükümlerine
göre incelenerek, atama ve göreve başlama iş ve işlemlerini yerine getirmek, elektronik ortamdaki
personel bilgi kayıt sistemine ilk girişlerini yapmak.
2-Memur personelin kurum içi her türlü atama, nakil, görev ve/veya yer değişikliği
tekliflerini incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak. Göreve başlama ve görevden ayrılma
tarihlerinin takibini yapmak ve bu hareketleri memur bilgi sistemine kaydetmek.
3-Organizasyon şemalarında yer alan pozisyonların kayıtlarını tutmak, değişikliklerini
takip etmek, her türlü atama, yer ve/veya görev değişikliği tekliflerinin pozisyon şemalarına
uygunluğunu kontrol etmek.
4-Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
kapsamında bulunan, ancak görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi olmayan atamalarda, ilgili
personelin aranılan şartları taşıyıp taşımadığını saptamak.
5-2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun
kapsamındaki personel hareketlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
6-Yargı Kararı, Disiplin Kurulu Kararı, Yüksek Disiplin Kurulu Kararı veya Teftiş Kurulu
Başkanlığınca düzenlenen raporlar uyarınca yer ve/veya görev değişikliği yapılması gereken
memur personelin atama iş ve işlemlerini yürütmek.
7-Görev alanına giren konulardaki bilgi edinme talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
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ATAMA VE PERSONEL HAREKETLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Atama ve Personel Hareketleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
EK ÖDEMELER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca her yıl Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin
Karar” hükümlerine göre, memur personelin zam ve tazminat ödemelerine esas olmak üzere
serbest ve dolu kadroların sınıf, unvan, derece ve ödeme türleri itibariyle vize cetvellerini
hazırlayarak, kontrol edilmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesini
sağlamak.
2-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca kontrolü yapılan vize cetvellerini Üst
Yöneticinin onayına sunulmasını ve onayı takiben dağıtımını yaparak uygulamaya konulmasını
sağlamak.
3-Merkez ve taşra teşkilatında çalışan memur personele hangi puan ve oranlar üzerinden
zam ve tazminat verileceğini belirlemek, kişi ölçeğinde kayıtlarını tutmak ve uygulamasıyla ilgili
tüm yazışmaları yapmak, bu konularda teklif ve tasarılar hazırlamak.
4-Söz konusu karar esaslarına göre büyük proje tazminatından yararlanacak personelin
belirlenmesi ve ödemeyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
5-Yıl içerisinde hizmet grubu değişen personelin teminde güçlük zammı puanlarının
yükseltilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesine göre seyyar görev tazminatı
ödenecek memur personelin vize cetvellerini hazırlamak ve İş ve İşçi Mevzuatı Şubesi
Müdürlüğünce hazırlanan işçi personel cetvelleriyle birlikte Maliye Bakanlığına vize ettirilmesini
sağlamak, dağıtımını yapmak ve bu konuyla ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek.
7-“Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılan sınavlar neticesinde yabancı dil tazminatından
yararlanmaya hak kazanan personelin, yabancı dil tazminatı ödemelerine esas olmak üzere tüm iş
ve işlemlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak.
8-Birimlerce Daire Başkanı ve Şube Müdürü adına imza yetkisi verilmesi teklif edilen
personele ait iş ve işlemleri yürütmek, kayıtlarını tutup takip etmek.
9-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 101 inci maddesi hükmü uyarınca, günün 24
saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışacak memur personelin, çalışma saatlerinin ve
vardiyalı çalışma programının düzenlemesi ve uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
10-Görev alanına giren konulardaki bilgi edinme talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
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EK ÖDEMELER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Ek Ödemeler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BİLGİ KAYNAKLARI VE İSTATİSTİK ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Merkez ve taşra teşkilatında çalışan memur personelin görev etkinliğini ve verimini
artırmaya, zaman ve iş gücü kaybını azaltmaya ve personel politikasını geliştirmeye yönelik
çalışmalarda değerlendirilmek üzere insan kaynakları envanterini çıkartmak.
2-Merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi
kapsamında istihdam edilen memur personele ait her türlü bilginin (Yaş, cinsiyet, meslek,
öğrenim, sınıf, unvan vb.) istatistiksel olarak kayıtlarını tutmak, değişiklikleri takip etmek ve
periyodik raporlar hazırlamak.
3-Memur personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37, 64 ve 68 inci maddeleri
ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden yapılan aylık derece, kademe ve kıdem
terfilerini elektronik ortamda bulunan verileri kullanarak yapmak.
4-Resmi ya da özel kurum ve kuruluşların memur personele ilişkin istatistiksel bilgi
talepleriyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
5-Kurumun resmi internet sitesinde, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ve insan
kaynakları ile ilgili bölümlerinde yer alacak verileri hazırlayarak girişlerini yapmak ve buna ilişkin
iş ve işlemleri yürütmek.
6-Memur personel hareketlerini (Atama, nakil, istifa, emeklilik, vefat vb.) kişi ölçeğinde
takip ederek, değişikliklerin belirli periyotlarda ilgili birime gönderilmesini sağlamak ve bu
konuda sayısal dokümanlar hazırlamak.
7-Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konulardaki soru önergelerinin cevaplandırılması ve bilgi edinme talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
BİLGİ KAYNAKLARI VE İSTATİSTİK ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Bilgi Kaynakları ve İstatistik Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin, rapor ve geçici görevleri ile ilgili işlemlerini
yürütmek.
6-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
7-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
8-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
9-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
10-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
11-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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ÖZLÜK İŞLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Personel mevzuatını güncel olarak izlemek, getirilen yenilik ve değişiklikleri tespit
ederek kurumsal mevzuatta yapılması gereken değişiklikleri belirlemek, uygulamaya ilişkin
önerilerde bulunmak ve yeni hükümleri uygulamak.
2-Kurumumuza ilk defa veya başka kurumlardan naklen atanan memurların özlük
dosyalarını düzenlemek, personel bilgi sistemine hizmet bilgilerini girmek, dosya ve kayıtların
güvenliğini sağlamak ve arşiv hizmetlerini yerine getirmek.
3-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmesi
düşünülen sözleşmeli personel pozisyon unvanlarının tespiti ve teminiyle ilgili tüm iş ve işlemleri
yapmak.
4-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesine göre Bakanlar Kurulunca
kurumumuzda istihdamı uygun görülen geçici personel pozisyonlarında çalışan veya çalıştırılacak
olanların hizmet sözleşmelerini hazırlamak ve diğer tüm özlük iş ve işlemlerini yürütmek.
5-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddelerine göre çalışmakta olan
personeli bilgi sistemine kaydetmek, birim, kişi ve unvan ölçeğinde ayrı ayrı ve/veya birlikte
kayıtlarını tutmak, Personel Bilgi Dosyası oluşturmak, dosya ve kayıtların güvenliğini sağlamak,
arşiv hizmetlerini yerine getirmek.
6-Kurumlar arası nakil yoluyla başka kurumlara atanan personelin özlük dosyalarının
devir işlemini yapmak, kadro çıkış onaylarını almak, arşiv hizmetlerini yerine getirmek.
7-Hizmet birleştirme işlemlerini yapmak.
8-Memur personelin her türlü intibakı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37, 64
ve 68 inci maddeleri ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden yapılan aylık derece,
kademe ve kıdem terfilerine esas olan verilerini tespit etmek ve elektronik ortamda memur bilgi
sistemine kaydetmek.
9-Emeklilik işlemlerini yürütmek, emekli olan personelin pasaport işlemlerinde kadro
derecesini bildirmek.
10-Adaylığı kaldırılacak personelle ilgili iş ve işlemleri yapmak.
11-Aylıksız izin alacak personelle ilgili işlemleri yürütmek, Bölge Müdürlerinin yıllık,
mazeret ve hastalık izinlerine ait onayları almak, dağıtımını yapmak ve izin dönüşü göreve
başlamalarını takip etmek, merkez ve taşra teşkilatından yıl sonu itibariyle gelen yıllık ve hastalık
izinlerini izlemek.
12-Memurluğun sona ermesine ilişkin işlemleri yapmak, kadro çıkış onaylarını almak,
dağıtımını yapmak ve siciline işlemek.
13-Merkez birimlerinde çalışan ve emekli olan memur ve sözleşmeli personele kurum
kimlik kartlarını vermek, kimlik kartlarının yenilenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak.
14-Disiplin Amirleri tarafından cezalandırılması önerilen memur personelin ve memurlar
tarafından yapılan itirazların Merkez Disiplin Kuruluna veya Yüksek Disiplin Kuruluna sevk
işlemleri ile bu kurullara ait iş ve işlemleri yürütmek.
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15-Görevden uzaklaştırılması gereken memur personelle ilgili Olur’ları almak ve
uzaklaştırma tedbiri kaldırılacakların göreve başlatma iş ve işlemlerini yürütmek.
16-Memur ve sözleşmeli personelin atama ve özlük haklarıyla ilgili olarak İdare aleyhine
açılan davalarda, Hukuk Müşavirliği ve/veya ilgili mahkemeler tarafından istenilen savunma için
gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanmasına ilişkin işleri yürütmek ve bunları göndermek, dava
sonuçlarını takip etmek, kesinleşen mahkeme kararlarının personel siciline işlenmesini sağlamak.
17-Mal bildirimi ile ilgili işlemleri yürütmek.
18-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 41 inci maddesinin (c) ve (f)
bentlerine dayanılarak hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre, Kurum İdari Kurulunu
oluşturmak, toplantı gündem ve tarihinin belirlenmesiyle ilgili iş ve işlemler ile kurulun
raportörlüğünü yapmak.
19-“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre, göreve ilk defa veya yeniden başlayan memur ve sözleşmeli
personelin “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi” belgelerinin temini, takibi ve muhafazasıyla ilgili
iş ve işlemleri yürütmek.
20-İlgili mevzuatına göre İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının memur ve sözleşmeli
personelle ilgili dosyalama ve arşiv hizmetlerini yerine getirmek.
21-Görev alanına giren konulardaki bilgi edinme talepleriyle ilgili iş ve işlemleri
yürütmek.
ÖZLÜK İŞLERİ ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Özlük İşleri Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlerinin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ŞUBE MÜDÜRÜNE YARDIMCI PERSONEL
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
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ÖZLÜK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Memur personeli ilgilendiren mevzuat ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına ait mevzuatı
güncel olarak takip etmek ve belirlenen uygulamalara ait işlemleri yapmak.
2-Kurumun memur personeline ait özlük dosyasında bulunması gerekli belgelerdeki
bilgileri, özlük işlemlerine esas olacak veri hazırlanması amacıyla personel bilgi sistemine
kaydetmek ve özlük dosyalarını hazırlamak.
3-Kurumlar arası nakil yoluyla başka kurumlara naklen atanan personelin özlük
dosyalarının devir işlemini yapmak, kadro çıkış onaylarını almak, diğer kurumlardan naklen gelen
personelin özlük dosyalarını düzenlemek ve hizmet bilgilerini personel bilgi sistemine girmek.
4-Adaylık süresini doldurarak ünitelerince asli memurluğa atanması teklif edilenlerin
durumlarını gerekli hizmet, kurslar ve sicil yönünden incelemek, asaletlerinin tasdik edilmesine
ilişkin onayları almak ve dağıtımını yapmak, yeni durumu personel bilgi sistemine kaydetmek.
5-Emeklilik talebinde bulunanlar ve yaş haddinden emekliye sevk edilecek memur
personel hakkında gerekli özlük incelemelerini yapmak, emekliye sevk onaylarını almak, gerekli
evrakları hazırlamak ve Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesini sağlamak.
6-Malulen emekliye ayrılmak isteyenlerden, maluliyetleri Sosyal Güvenlik Kurumunca
uygun görülenlerin emeklilik işlemlerini sonuçlandırmak.
7-Vefat eden personelin dul ve yetimlerine aylık ödenebilmesi için gerekli evrakların
Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesini sağlamak.
8-Emekliye ayrılan memur personele görev onur belgesi verilmesiyle ilgili iş ve işlemleri
yapmak.
9-Memur personelin görevden çekilmeleriyle ilgili işlemleri yapmak, kadro çıkış
onaylarını almak.
10-Memur personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37, 64 ve 68 inci maddeleri
ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden yapılan aylık derece, kademe ve kıdem
terfilerine esas olan verilerini tespit etmek ve elektronik ortamda memur bilgi sistemine
kaydetmek.
11-Çalışmakta iken üst öğrenimi bitirenlerin, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmetlerini
belgelendirenler ile askerlik, doğum ve benzeri ücretsiz izin borçlanması nedeniyle kazanılmış hak
aylığı veya emekli müktesepleri değiştirilecek olanların durumlarını inceleyerek intibak
işlemlerini yapmak.
12-Memur personelin merkez ve taşra teşkilatından yıl sonu itibariyle gelen yıllık ve
hastalık izinlerini izlemek.
13-Çalışan ve ayrılmış memur personele ait sosyal güvenlik kurumlarının ve ilgililerin
istemiş oldukları hizmet belgeleri ve sicil özetlerini düzenlemek ve gönderilmesini sağlamak.
14-Bölge Müdürleri, Bölge Müdür Yardımcıları ile taşra teşkilatı İnsan Kaynakları Şubesi
Müdürlüklerinde çalışan memur personelin yurt içi geçici görev onaylarını almak.
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15-Bölge Müdürlerinin yıllık, mazeret ve hastalık izinlerine ait onaylarını almak, Bölge
Müdürlüklerine gönderilmesini ve göreve başlamalarının takip edilmesini sağlamak.
16-Görevinden ayrılan, emekli olan, istifa eden memur personelin özlük dosyalarını
arşivlemek.
17-Görev alanına giren konulardaki bilgi edinme talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ÖZLÜK İŞLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Özlük İşleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar”a göre merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmesi düşünülen sözleşmeli personel
pozisyon unvanlarının tespiti ve teminiyle ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek.
2-Söz konusu esaslar kapsamında istihdam edilmesi düşünülen sözleşmeli personelin,
merkezi olarak veya kurumumuzca yapılacak yerleştirme işlemlerini yürütmek üzere sınav
değerlendirme komisyonunu oluşturmak, istihdamına karar verilen sözleşmeli personelin hizmet
sözleşmelerini hazırlamak, göreve başlamalarıyla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak.
3-Genel Müdürlüğümüz merkez birimlerinde istihdam edilecek olan/edilen sözleşmeli
personelin Sigortalı İşe Giriş ve Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgelerini ilgili mevzuatına uygun
şekilde elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek.
4-Sözleşmeli personel pozisyonlarının süre uzatımına ilişkin yıllık vize işlemlerini
yapmak ve gerektiğinde ücret ve niteliklerinin değiştirilmesi için teklifte bulunmak.
5-Sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesiyle
ilgili hizmetleri yürütmek. Ücret grubu değişenlerin hizmet sözleşmelerini revize etmek.
6-Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yer alan hususların ve sözleşme
hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak, gerektiğinde görüş bildirmek dahil diğer tüm iş ve
işlemleri yapmak.
7-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesine göre Bakanlar Kurulunca
kurumumuzda istihdamı uygun görülen geçici personel pozisyonlarında çalışan veya çalıştırılacak
olanların hizmet sözleşmelerini hazırlamak ve diğer tüm iş ve işlemlerini yürütmek.
8-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddelerine göre çalışmakta olan
personeli bilgi sistemine kaydetmek, birim, unvan ve kişi ölçeğinde ayrı ayrı ve/veya birlikte
kayıtlarını tutmak, Personel Bilgi Dosyası oluşturmak, dosya ve kayıtların güvenliğini sağlamak,
arşiv hizmetlerini yerine getirmek.
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9-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddelerine göre çalışmakta olan
personelin Devlet Personel Başkanlığı e-Uygulama sistemine kayıtlarını yapmak ve 3’er aylık
raporlar ile sayılarını bildirmek.
10-Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan sözleşmeli veya geçici personelin hizmet
sözleşmelerinin feshiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak.
11-Yıllık, hastalık ve mazeret izinlerini takip etmek ve diğer özlük işlerini yürütmek.
12-Görev alanına giren konulardaki bilgi edinme talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Sözleşmeli Personel Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MEVZUAT ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
uyarınca yapılması gereken işlemleri yürütmek, gerekli tebligatların yapılmasını, bu konuda
kurum ve birimlere bilgi verilmesini sağlamak, kayıtlarını tutmak ve dosyalamak.
2-Haklarında adli ve inzibati soruşturma açılan personelin Emniyet Müdürlükleri,
Savcılıklar ve Mahkemelerden durumlarının sorulmasını sağlamak, takip etmek ve sonuçlarına
göre gerekli işlemleri yapmak ve kayıtlarını tutmak.
3-Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında
ceza davası açılan personelin vekalet verdikleri avukata ödedikleri ücretlerin ve dava ile ilgili
olarak yaptıkları masrafların ödenmesi hususunda karar vermek üzere kurulan Adli ve Hukuki
Yardım Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
4-Memur ve sözleşmeli personel mevzuatının uygulanmasına yönelik genelgelerin
hazırlanması ve dağıtımına ilişkin hizmetleri yapmak.
5-Kanun ve yönetmelik taslaklarıyla ilgili olarak görüş istenilmesi durumunda Daire
Başkanlığının görüşünün hazırlanması ve iletilmesine ait işleri yapmak.
6-Mer’i mevzuat ve değişikliklerini takip etmek ve bildirimini yapmak.
7-Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda ilgili birimlerle koordinasyon
sağlayarak özel yönetmeliklerin hazırlanmasını ve ilgili mercilerin onayının alınarak yürürlüğe
konulmasını sağlamak.
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8-Kamu çalışanları sendikaları ile ilgili olarak yeni bir şeflik kuruluncaya kadar 4688
sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 41inci maddesinin (c) ve (f) bentlerine
dayanılarak hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre, Kurum İdari Kurulunun oluşturularak,
toplantı gündeminin ve tarihinin belirlenmesi ve Kurulun raportörlük hizmetleriyle ilgili iş ve
işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
9-Görev alanına giren konulardaki bilgi edinme talepleriyle ilgili iş ve işlemleri
yürütmek.
MEVZUAT ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Mevzuat Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri" ile aynıdır.
DİSİPLİN İŞLEMLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Merkez Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun oluşturulmasına ilişkin iş ve
işlemleri yapmak.
2-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin disiplin ve itirazlara ilişkin
işlemlerini yürütmek, disiplin cezalarını takip etmek ve kayıtlarını tutmak, Devlet Personel
Başkanlığı e-Uygulama sisteminde disiplin işlemlerinin kaydını yapmak.
3-Disiplin Amirleri tarafından cezalandırılması önerilen personelin Merkez Disiplin
Kuruluna veya Yüksek Disiplin Kuruluna sevki ile bu kurulların gündeminin hazırlanmasına ait
işleri ve toplantı raportörlüklerini yapmak, toplantı sonrası karar yazımı ile kararın ilgililere
iletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
4-Bakanlık Teftiş Kurulu ve Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Başkanlıklarınca
yapılan inceleme ve araştırma sonucunda disiplin cezası ve görev değişikliği önerilerinin
uygulama ve takibini sağlamak.
5-Teşkilat personeli hakkında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gelen şikayet ve
ihbar dilekçelerine ilişkin gerekli bilgileri toplamak, bu hususta yapılacak işlemin belirlenmesi ve
ilgili Makamlara sunulmasına ait iş ve işlemleri yapmak.
6-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 nci maddesi uyarınca görevden
uzaklaştırılması gereken personelin Genel Müdürlük Olur’larını ve uzaklaştırma tedbiri
kaldırılacakların göreve başlatma Olur’larını almak ve buna ilişkin işlemleri yürütmek.
7-Görev alanına giren konulardaki bilgi edinme talepleriyle ilgili iş ve işlemleri
yürütmek.
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DİSİPLİN İŞLEMLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Disiplin İşlemleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
İDARİ DAVALAR TAKİP VE DEĞERLENDİRME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlük aleyhine, merkez ve taşra teşkilatı memur ve sözleşmeli personelinin
atama ve özlük haklarıyla ilgili açmış oldukları idari davaları takip etmek.
2-Hukuk Müşavirliği ve/veya ilgili mahkemeler tarafından istenilen savunma için gerekli
bilgi ve belgelerin hazırlanmasına ilişkin işleri yürütmek ve zamanında gönderilmesini sağlamak.
3-Bu davalara ilişkin mahkeme kararlarını ilgili birimlere bildirmek, verilen kararların
yerine getirilmesini takip etmek.
4-İdari yargı kararlarını takip etmek, uygun ve benzer olayları tasniflemek, bu davaları
değerlendirmek ve bu hususta rapor hazırlamak, örnek olabilecek idari yargı kararlarının ilgili
birimlere gönderilmesini sağlamak.
5-Görev alanına giren konulardaki bilgi edinme talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
İDARİ DAVALAR TAKİP VE DEĞERLENDİRME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
İdari Davalar Takip ve Değerlendirme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
MAL BİLDİRİMLERİ TAKİP VE KONTROL ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-“Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik”in 9, 10 ve 11 inci
maddelerindeki hükümlere göre, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında çalışan memur personel ile aynı Kanunun
4/B ve 4/C maddelerine göre çalışan sözleşmeli ve geçici personelin mal bildirimlerinin
toplanması, takibi, kontrolü ve muhafazasıyla ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek.
2-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Geçiş hükümleri” başlıklı geçici 36 ncı
maddesinin yürürlüğe girdiği 25/02/2011 tarihini izleyen beşinci yılın sonuna kadar “Sicil” ile
ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
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3-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesine göre başarı belgesi, üstün
başarı belgesi veya ödül verilmesi teklif edilen memur personele ait iş ve işlemleri yürütmek.
4-“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre, ilk defa veya yeniden göreve başlayan memur ve sözleşmeli
personelin “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi” belgelerinin temini, takibi ve muhafazasıyla ilgili iş ve
işlemleri yapmak.
5-Görev alanına giren konulardaki bilgi edinme talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
MAL BİLDİRİMLERİ TAKİP VE KONTROL ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin
sonuçlandırmak.

Yürütülmesi:

Belirlenen

görevleri

yürütmek

ve

işleri

zamanında

Mal Bildirimleri Takip ve Kontrol Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap, dergi,
büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının yaptırılmasını
sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
6-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini
ve korunmasını sağlamak.
7-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
8-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
9-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin
sonuçlandırmak.

Yürütülmesi:

Belirlenen

görevleri

yürütmek

ve

işleri

zamanında

Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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İŞ VE İŞÇİ MEVZUATI ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Genel Müdürlüğün görev alanına giren kamu hizmetlerinin tam ve doğru bir şekilde
yapılabilmesi, işçi personelden maksimum verimin sağlanması ve işçi personel politikasına ait
esasların belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, dokümanlar hazırlamak ve gerektiğinde
görüş bildirmek.
2-Merkez ve taşra teşkilatının işçi personel ihtiyacını pozisyonlara göre tespit etmek ve
mevzuat hükümlerine uygun şekilde atama işlemlerini yapmak.
3-İş ve işçi mevzuatı ile ilgili olarak değişen Kanun, tüzük ve yönetmelikleri izlemek,
incelemek, bu konularla ilgili yazıları, genelgeleri ve uygulama emirlerini hazırlamak.
4-İşçi/işveren ilişkilerinin düzenli ve uyumlu bir biçimde yürütülmesini sağlamak, iş
mevzuatı ile ilgili Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin, toplu iş sözleşmelerinin ve genelgelerin
uygulanıp uygulanmadığını izlemek, gerekli hallerde ilgililere bilgi vermek, tereddüte düşülen
konularda açıklamalarda bulunmak.
5-Genel Müdürlüğün üyesi bulunduğu işveren sendikası ile işçi sendikası arasında
imzalanan toplu iş sözleşmesinin her türlü iş ve işlemlerini yapmak.
6-Yüksek İnceleme, Merkez İşçi Disiplin, İş Birliği, Merkez İş Birliği, Hasar ve Tespit
Kurulları ile Nakdi Tazminat Komisyonunun oluşturulması ve alınan kararların teşkilata ve ilgili
birimlere duyurulmasına ilişkin tüm iş ve işlemleri yapmak.
7-Kanun gereği başka kurumlardan devredilen işçilerin atama, kadro ve intibak
işlemlerinin mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapılmasını sağlamak.
8-Genel Müdürlüğün işçi kadrolarının serbest, dolu, boş durumlarını takip etmek. Çalışan
ve ayrılan işçilerin kadro unvanlarını izlemek ve vize edilen serbest işçi sayıları çerçevesinde
kontrol etmek, bunların Bölge Müdürlüklerine dağılım işlemlerini yürütmek, 190 sayılı Genel
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bütçe Kanunları ile ilgili kadro ihdas,
iptal, değişiklik işlemleri, işçi personelin toplu iş sözleşmesi ve mevzuat hükümlerine göre başka
bir kadroya atanmasını kadro açısından takip etmek.
9-Genel Müdürlüğün işçi ihtiyacını belirlemek, atama için izin işlemlerini düzenlemek.
Bölgelerden gelen ihtiyaç taleplerini kadro durumu ve mevcutlara göre ilgili ünitelerden görüş
sorarak değerlendirmek. Atama yapmak için Bütçe Kanunları ve yürürlükteki mevzuatına göre
gereken izinleri almak. Alınan açıktan atama izinlerinin kullandırılmak üzere teşkilat birimlerine
dağıtımını ve kontrolünü yapmak.
10-Genel Müdürlükte çalışan özürlü ve eski hükümlü işçi sayılarını tespit etmek, özürlü ve
eski hükümlü işçi kontenjanlarında meydana gelebilecek açıkları belirlemek. Bu kontenjanlarda
meydana gelen açıkların kapatılması için Bütçe Kanunları ve yürürlükteki mevzuatına göre gerekli
izinleri almak.
11-Terörle mücadele sonucu malul olanların veya yakınlarının işe alınmaları için 3713 sayılı
Kanuna göre kadro ayrılmasını sağlamak. İçişleri Bakanlığınca atanmaları istenenlerin atama
izinlerini, kullandırılmak üzere teşkilat birimlerine dağıtmak ve kontrol etmek.
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12-İşçi özlük işlemlerinin (Atama, terfi, nakil, emeklilik vb.) sağlıklı bir şekilde
yapılmasını sağlamak, Sosyal Güvenlik Kurumu, sendikalar ve diğer kurumlarla olan yazışmaların
yapılmasını sağlamak.
13-Genel Müdürlükte çalışan işçi personelin özlük dosyalarını tutmak ve tüm özlük
işlemlerini yürütmek.
14-Eğitim çalışmalarına katılmak, kurslar ve toplantılarda iş düzeni ve işçi-işveren
ilişkileri konularında bilgi vermek.
15-İşçi özlük bilgilerinin Bölge Müdürlüklerinden, ilgili programlara aktarılmasında
gerekli koordinasyonu sağlamak.
16-Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konulardaki soru önergeleri ve bilgi edinme
talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yapmak.
17-Toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasında, iş ve işçi mevzuatı konularında yapılan
şikayetlerin incelenmesi ve gerekenin yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
18-İşçi personelle ilgili istatistiki bilgiler üreterek, periyodik raporlar hazırlamak, istihdam
edilen işçi personele ait her türlü bilginin istatiksel olarak kayıtlarını tutmak, değişiklikleri takip
etmek. Resmi ya da özel kurum ve kuruluşların işçi personele ilişkin istatistiksel bilgi talepleriyle
ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
19-Genel Müdürlükte istihdam edilen işçi personelle ilgili dosyalama ve arşiv hizmetlerini
yerine getirmek.
İŞ VE İŞÇİ MEVZUATI ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
İş ve İşçi Mevzuatı Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ŞUBE MÜDÜRÜNE YARDIMCI PERSONEL
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.

415

TOPLU SÖZLEŞME VE MEVZUAT ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Merkez ve taşra teşkilatının işçi personel ihtiyacının pozisyonlara göre tespiti ile ilgili
tüm iş ve işlemleri yürütmek.
2-“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde işçi kadrolarına yerleştirilen adayların
atama öncesi tüm iş ve işlemlerini yapmak. Genel Müdürlük tarafından ataması yapılacak işçilerle
ilgili Bölge Müdürlükleri tarafından yapılması zorunlu olan iş ve işlemlerin mevzuata uygun
olarak yapılmasını sağlamak.
3-4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca çalıştırılması zorunlu özürlü ve eski
hükümlü işçi ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereğince çalıştırılması zorunlu
işçi kadrolarına atama yapılması sırasında Bölgeler arasında uygulama birliğinin olması ve
mevzuata uygun işlem yapılması için gereken koordinasyonu sağlamak.
4-Merkezde yapılan yerleştirme işlemleri için sınav komisyonu kurulması ve sınavla ilgili
tüm iş ve işlemleri yürütmek.
5-İş ve işçi mevzuatı ile ilgili olarak değişen Kanun, tüzük ve yönetmelikleri izlemek,
incelemek ve teşkilata duyurulması için genelgeler hazırlamak.
6-İşçi/işveren ilişkilerinde mevzuatın uygulanmasından doğan aksaklıkların giderilmesi
için tereddüte düşülen konularla ilgili Kanun, tüzük, yönetmelikler ile toplu iş sözleşmelerini
incelemek, bu konularla ilgili yazıları, genelgeleri ve uygulama emirlerini hazırlamak.
7-Görevleri ile ilgili yürürlükteki mevzuatın kaldırılması, yenilerinin yürürlüğe konulması
veya bazı hükümlerinin değiştirilmesi için ilgili kurumlarca hazırlanmış olan teklifleri inceleyerek
öneriler hazırlamak.
8-Kanun gereği başka kurumlardan devredilen işçilerin atama ve intibak işlemlerinin
yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak ve takip etmek.
9-Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili yeni teklifleri ve değişiklik tekliflerini toplayarak
değerlendirmek, teşkilatımız toplu iş sözleşmeleri ile diğer kamu kuruluşlarının yürürlükteki toplu
iş sözleşmelerini incelemek.
10-Toplu iş sözleşmesinin yürürlükteki mevzuata göre değiştirilmesi ve güncelleştirilmesi
ile ilgili öneriler hazırlamak, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlayıp yürütülmesi ile
ilgili yazışmaları yapmak, greve katılamayacakların listesini oluşturarak ilgili yerlere
gönderilmesini ve süresi içerisinde ilan edilmesini sağlamak.
11-Toplu iş sözleşmesi gereği verilen zamları yevmiye ve sosyal yardımlara yansıtarak
ödenmeye esas hale dönüştürmek ve ilgili dönemlerde merkez ve taşra teşkilatına duyurulmasını
sağlamak, ilgili programlara aktarmak.
12-Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde raportörlük görevini yürütmek, toplu iş sözleşmesi
tutanaklarını hazırlayarak imzaya sunmak.
13-Toplu iş sözleşmesi tutanaklarını ve eklerini kitap haline getirmek, basım ve dağıtımının
yapılmasını sağlamak.
416

14-Merkez Disiplin Kurulu ve Yüksek İnceleme Kurulunun oluşturulmasına ilişkin iş ve
işlemleri yapmak.
15-Disiplin amirleri tarafından cezalandırılması önerilen personelin Merkez İşçi Disiplin
Kuruluna sevki ile gündemin hazırlanmasına ait işleri ve toplantı raportörlüğünü yapmak, toplantı
sonrası karar yazımı ile kararın ilgililere iletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
16-Merkez veya Bölge İşçi Disiplin Kurullarınca ihraç cezası verilen işçi personelin
sendikası tarafından yapılan çağrı sonrası Yüksek İnceleme Kurulunun gündemini hazırlamak,
toplantı raportörlüğünü yapmak, toplantı sonrası karar yazımı ile kararın ilgililere iletilmesine
ilişkin işlemleri yürütmek.
17-Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan inceleme ve araştırma sonucuna göre disiplin
cezası ve görev değişikliği, işçi mevzuatı ile ilgili konularda yapılan önerileri uygulamak ve
takibini sağlamak.
18-İşçi-işveren ilişkilerinin düzenli ve uyumlu biçimde yürütülmesi, işçileri ilgilendiren
toplu iş sözleşmesinden ve mevzuattan doğan veya dava konusu yapılabilecek, toplu iş sözleşmesi
hükümleri ile çözümlenmesi olanağı bulunmayan sorunları görüşmek ve taşra iş birliğinde karara
bağlanamayan konular için Merkez İş Birliği ve İş Birliği Kurulunun oluşturulması ve gündemin
hazırlanmasına ait işleri ve toplantı raportörlüğünü yapmak, toplantı sonrası karar yazımı ile
kararın merkez ve taşra teşkilatına duyurulmasını sağlamak.
19-Hasar ve Zarar Tespit Kurulunun oluşturulmasını sağlamak, toplantı raportörlüğünü
yapmak, toplantı sonrası karar yazımı ile kararın ilgililere iletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
20-2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine
istinaden Nakdi Tazminat Komisyonunun oluşturulmasını sağlamak, toplantı raportörlüğünü
yapmak, toplantı sonrası karar yazımı ile kararın ilgililere iletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
21-Hukuk Müşavirliği ve/veya ilgili mahkemeler tarafından istenilen savunma için gerekli
bilgi ve belgelerin hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve zamanında gönderilmesini
sağlamak.
22-Şefliğin görev kapsamına giren konularla ilgili dilek ve şikayetleri incelemek,
inceletmek ve gereken yanıtları vermek.
23-Şefliğin görev kapsamına giren konularla ilgili olarak merkez ve taşra birimlerinden
gelen her tür bilgi ve öneriyi inceleyerek sonuçlandırmak.
24-Şefliğin görev kapsamına giren konularda bilgi edinme talepleri ile ilgili iş ve işlemleri
yapmak.
TOPLU SÖZLEŞME VE MEVZUAT ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Toplu Sözleşme ve Mevzuat Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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KADRO VE İSTATİSTİK ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-İşçi personel hareketlerini (Atama, nakil, istifa, emeklilik, vefat vb.) takip ederek vize
edilen işçi tavan sayıları çerçevesinde kontrol etmek, bu konuda sayısal dokümanlar hazırlamak,
bunların Bölge Müdürlüklerine dağıtım işlemlerini yürütmek.
2-İşçi kadrolarının kayıtlarını tutmak, serbest, dolu, boş durumlarını takip etmek,
kadrolarla ilgili her türlü bilgi ve hareketi istatistiksel olarak düzenlemek, izlemek,
değerlendirmek, belirli periyotlarla Maliye Bakanlığı e-Bütçe sistemi ile Devlet Personel
Başkanlığı e-Uygulama sistemine, kurum kadrolarına ilişkin gerekli bilgileri zamanında girmek.
3-190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili kadro
ihdas, iptal değişiklik işlemlerini yapmak, işçi personelin toplu iş sözleşmesi ve mevzuat
hükümlerine göre başka bir kadroya atanmasını kadro açısından takip etmek.
4-Bölge Müdürlüklerinden gelen ihtiyaç taleplerini kadro durumu ve mevcutlara
göre (Gerekirse ilgili ünitelerden görüş sorarak) değerlendirmek, atama yapmak için 190 sayılı
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve yürürlükteki mevzuata göre
gereken izinlerin alınmasını, alınan açıktan atama izinlerinin kullandırılmak üzere teşkilat
birimlerine dağıtımının yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek.
5-İlgililerce veya başka kamu kuruluşları tarafından istenilen işçi sayıları, ücretler, sosyal
yardımlar vb. bilgileri düzenlemek.
6-Toplu iş sözleşmesine esas olacak işçilerle ilgili sayısal ve parasal bilgileri toplamak,
tüketici fiyat endekslerini incelemek, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendikanın ücretler,
sosyal yardımlar, primler ve tazminatlarla ilgili taleplerini değerlendirmek, bunlara ait mali külfet
hesaplarını yapmak, işveren olarak toplu iş sözleşmesinde ücretler ve parasal konularda ağırlık
kazanan görüşler doğrultusunda alternatif mali külfet hesaplarını çıkartmak.
7-6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesine göre seyyar görev tazminatı
ödenecek işçi personelin vize cetvellerini hazırlamak. Hazırlanan cetvellerin Maliye Bakanlığınca
vize edilmesinden sonra dağıtımının yapılmasını sağlamak, bu konuyla ilgili diğer iş ve işlemleri
yürütmek.
8-İşçi özlük bilgilerinin ve istatistiki bilgilerin, Bölge Müdürlüklerince hazırlanan
programlara aktarılmasında gerekli koordinasyonu sağlamak.
9-Terörle mücadele sonucu malul olanların veya yakınlarının işe alınmaları için 3713 sayılı
Kanuna göre kadro ayırma işlemlerini yapmak, İçişleri Bakanlığınca atanmaları istenenlerin atama
izinlerini kullandırmak üzere teşkilat birimlerine dağıtımının yapılmasını sağlamak ve kontrol
etmek, malul olanların veya şehit ve malul yakınlarının iş başvuru taleplerine cevap hazırlamak.
10-Genel Müdürlükte çalışan özürlü ve eski hükümlü işçi sayılarını tespit etmek, özürlü ve
eski hükümlü işçi kontenjanlarında meydana gelebilecek açıkları belirlemek, özürlü ve eski
hükümlülerin iş taleplerini inceleyerek cevap hazırlamak, özürlü ve eski hükümlü işçi
kontenjanlarında meydana gelen açıkların kapatılması için Bütçe Kanunları ve yürürlükteki
mevzuatına göre gereken izinlerin alınmasını, alınan atama izinlerinin kullandırılmak üzere ilgili
teşkilat birimlerine dağıtımının yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek.
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11-Ankara il sınırları içerisinde kalan, Genel Müdürlüğümüze bağlı iş yerlerinde 4857
sayılı İş Kanununa tabi çalışan toplam işçi sayısını, çalışan özürlü işçi sayısını, çalışan eski
hükümlü, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında çalışan sayısını “Aylık İşgücü Çizelgesi”ne, ay
içinde işe alınanlar ve işten çıkarılanların adı soyadı, meslek, sosyal durumu, işe alınış ve işten
ayrılışına ait bilgileri ise “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Ay İçinde İşe Alınanlara ve İşten
Çıkarılanlara İlişkin Çizelgesi”ne işleyerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı
Türkiye İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğüne düzenli olarak her ay bildirilmesini sağlamak.
12-Askerlik nedeniyle iş yerinden ayrılan ve askerlik dönüşü yeniden iş talebinde
bulunanların durumlarını incelemek, atama için gereken izin ve Olur’ları almak, atama işlemlerini
izlemek.
13-Kanun gereği başka kurumlardan devredilen işçilerin atama ve kadro işlemlerinin
mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapılmasını sağlamak.
14-Resmi ya da özel kurum ve kuruluşların işçi personele ilişkin istatistiksel bilgi
talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
KADRO VE İSTATİSTİK ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Kadro ve İstatistik Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
ÖZLÜK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre Genel Müdürlük
merkezinde çalışan işçi personelin özlük işlemlerini (Atama, terfi, nakil, işten ayrılış, emeklilik
vb.) sağlıklı bir şekilde yürütmek, özlük ve arşiv dosyalarını tutmak, her türlü intibak ve terfi
işlemlerini yürütmek.
2-Genel Müdürlüğümüze ilk defa veya başka kurumlardan naklen atanan işçi personele
özlük dosyası düzenlemek, kontrol etmek ve dosyasında bulunması gerekli belgelerdeki bilgilerin
personel bilgi sistemine kayıtlarını yapmak.
3-Genel Müdürlüğümüze naklen atanacak işçi personele ilişkin İşçi Hareketleri Onayı
düzenlemek ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. İşe başlayış ve ayrılış tarihlerini takip
etmek.
4-Emeklilik talebinde bulunan veya kıdem tazminatını alarak ayrılmak isteyen işçi
personel ile vefat eden işçi personelin ayrılışlarını sağlamak üzere gerekli özlük incelemelerini
yapmak, İşçi Sicil İzlenim Özetini ve gerekli evrakları hazırlamak, Genel Müdürlük Makamından
Olur alarak ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Sendikal görev, askere gidiş, kadın işçinin
evlenmesi vb. nedenlerle ayrılan işçi personelin çıkış onaylarını yapmak.
5-İşçilerin Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre; derece terfilerini yapmak üzere
Değerlendirme Kurullarının toplanmasını, yapılan ücret zamlarının ilgili birimlere bildirilmesini
ve personel bilgi sistemine kayıtlarının yapılmasını sağlamak.
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6-Yapılan derece terfilerinin, intibakların, ücret zamlarının, kullanılan izin ve raporların,
nakil hareketlerinin kart sistemi ile takibini yapmak, dosyalanmasını sağlamak.
7-Aylıksız mazeret izni alacak personelle ilgili işlemleri yürütmek, rapor süresi dörtbuçuk
ayı geçen personelin iş akdinin fesholmaması için Genel Müdürlük Olur’u almak.
8-Merkez ve Bölgeler arası işçi nakil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve sonuçlandırmak.
9-Teşkilat içi ve dışı görevlendirilen işçi personele Genel Müdürlük Olur’u almak.
10-Sendikalarda görev alan işçi personelin izinlerini takip etmek ve merkez işyerinden
ayrılan işçi personelin her ay sendikaya bildirimlerini yapmak. İşçi personelin Sosyal Güvenlik
Kurumu, sendikalar ve diğer kurumlarla olan yazışmalarını yaparak, icra ve mahkemelerle ilgili
gerekli bilgi ve belgeleri hazırlamak ve ilgili mahkemeye gönderilmesini sağlamak.
11-Çalışan işçilere, işçi kimlik kartı, ayrılanlara hizmet belgesi ve emekli kimlik kartı
verilmesini sağlamak.
12-Genel Müdürlük merkezinde açılan işçi sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
sınavları değerlendirerek sonuçların ilan edilmesini sağlamak.
13-Genel Müdürlük merkezine işçi alınması gerektiğinde birimlerden gelen tekliflerin
şemaya uygunluğunu kontrol etmek.
14-Genel Müdürlük merkez birimlerindeki işçilerin tüm özlük bilgilerini ve
değişikliklerini, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığınca yaptırılan ilgili programlara aktarmak
ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
15-İşçi personelin işe giriş bildirgelerini ve işten çıkış bildirgelerini Sosyal Güvenlik
Kurumuna internet ortamında (e-Bildirge) bildirmek.
16-Her ay sonu itibariyle Genel Müdürlük işyerlerinde çalışan işçi sayılarını ve
değişikliklerini, eski hükümlü, özürlü olarak çalışan, ayrılan işçi sayılarını Kadro ve İstatistik
Şefliğine bilgisayar ortamında bildirmek.
17-Emekli olan, istifa eden ve naklen atanma suretiyle görevinden ayrılan işçi personelin
özlük dosyalarını arşivlemek.
18-Görev alanına giren konulardaki bilgi edinme talepleriyle ilgili iş ve işlemleri
yürütmek.
ÖZLÜK İŞLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Özlük İşleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
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BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin, rapor ve geçici görevleri ile ilgili işlemlerini
yürütmek.
6-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
7-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
8-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
9-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
10-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Şubesi, Sağlık Hizmetleri Şubesi, Kreş ve Gündüz Bakımevi Şubesi
Müdürlükleri ile Sivil Savunma Biriminden oluşmaktadır.
Görevleri
1-Genel Müdürlük ve sosyal tesislerin temizlik, aydınlatma, ısıtma, su, telefon ve doğalgaz
ihtiyaçlarını temin etmek, lojman, konukevi, yemekhane, kafeterya, toplantı salonları, eğitim ve
dinlenme tesislerine ilişkin idari ve mali iş ve işlemleri yürütmek ve sosyal tesislerin işletmesini
yapmak veya yaptırmak.
2-Birimler arası evrak dağıtımını sağlamak, yazı, kayıt, dosya ve arşiv işlemlerini
yürütmek.
3-Genel Müdürlükçe ihtiyaç doğrultusunda basımı uygun görülen kitap, harita ve
broşürlerin basımı ve yayımı, karayolları çalışmaları ile ilgili olarak fotoğraf, film, video çekimi
yapmak ve bunları arşivlemek.
4-Yurt dışına yapılacak tek veya grup halindeki seyahatlerin pasaport ve onaylarının
alınması işlemlerini takip etmek.
5-Genel Müdürlük resmî törenlerini koordine etmek.
6-Genel Müdürlük merkez binaları ile tesislerin yangın, hırsızlık ve sabotaja karşı
korunması ile ilgili gerekli önlemleri almak.
7-5/8/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sivil Savunma
Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek.
8-Genel Müdürlük personelinin okul öncesi çocuklarının ve ilköğretime devam eden on iki
yaşa kadar çocukların bakımı ile ilgili işleri yürütmek.
9-Genel Müdürlük merkezinde çalışan memur personelin ve bunların bakmakla yükümlü
oldukları aile bireylerinin ve işçi personelin kendilerinin muayene ve tedavilerini ve gerekli
durumlarda hastaneye sevk işlemlerini yapmak, çalışan personele veya bakmakla yükümlü olduğu
kişilere hastalık, ölüm gibi hallerde araç sağlamak ve işlemlerinde yardımcı olmak, belirli
zamanlarda bütün personelin sağlık muayenelerini yaptırarak raporlarını hazırlamak,
hastalıklardan korunmak için gerekli önlemleri almak ve bunların uygulanmasını sağlamak.
10-Sosyal etkinlikler planlamak.
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanının diğer görevleri bu kitapta yer alan “Daire
Başkanlarının Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Genel Müdürlük ve sosyal tesislerin temizlik, aydınlatma, ısıtma, su, telefon ve
doğalgaz ihtiyaçlarını temin etmek, lojman, konukevi, yemekhane, kafeterya, toplantı salonları,
eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin idari ve mali iş ve işlemleri yürütmek ve sosyal tesislerin
işletmesini yapmak veya yaptırmak.
2-Birimler arası evrak dağıtımını sağlamak, yazı, kayıt, dosya ve arşiv işlemlerini
yürütmek.
3-Genel Müdürlükçe ihtiyaç doğrultusunda basımı uygun görülen kitap, harita ve
broşürlerin basımı ve yayımı, karayolları çalışmaları ile ilgili olarak fotoğraf, film, video çekimi
yapmak ve bunları arşivlemek.
4-Genel Müdürlük resmî törenlerini koordine etmek.
5-Genel Müdürlük merkez binaları ile sosyal tesislerin güvenliğini sağlamak.
6-Lojman dağıtım işlerinin ve sosyal tesislerin işletme, bakım-onarım hizmetlerinin kamu
konutları ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.
7-Kitap satın alınması için hazırlanacak ihtiyaç fişlerini Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri
Şubesi Müdürlüğüne göndermek ve alınmış olanların talepte bulunan birimlere teslim edilmesini
sağlamak.
8-Genel Müdürlük matbaasını işletmek.
9-Genel Müdürlük kütüphanesini düzenlemek ve yararlanmaya hazır halde bulundurmak.
10-Yurt dışına yapılacak tek veya grup halinde resmi ziyaret ve seyahatlerin onaylarını
almak, pasaport, bilet ve döviz işlemlerini yürütmek, 1-3 kadro dereceli personelin hususi
pasaportlarının çıkartılabilmesi için gerekli işlemleri yapmak.
11-Teşkilat birimlerinin veya belirli amaçlarla kurulmuş komisyonların genel veya ortak
toplantıları ile Genel Müdürlükçe uygun görülen kurum içi ve dışı çeşitli etkinlikler için toplantı
salonlarını kullanıma hazır halde bulundurmak, gerekli cihaz ve malzemeleri sağlamak.
12-Temizlik ve güvenlik ihaleleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ihaleye esas olacak
belgeleri hazırlayarak Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri Şubesi Müdürlüğüne iletmek.
13-Özel gün ve toplantılar için ya da kurum çalışanlarının sosyal ve kültürel yaşamlarına
katkıda bulunabilecek ve kurum çalışanları arasında iş birliği, sevgi ve hoşgörü gibi olumlu
duygular oluşturarak iyi ilişkilerin gelişmesini sağlayıcı sergi, gezi, kurs, söyleşi, tiyatro, dans,
film gösterisi, konser, yardım kampanyası vb. etkinlikleri planlamak.
14-Genel Müdürlükçe onaylanan sosyal etkinliklerin planına uygun olarak uygulanmasını
sağlamak.
15-Merkez ve taşra teşkilatına ait soğuk ve resmi mühürlerin Darphane ve Damga
Matbaası Genel Müdürlüğüne yaptırılmasını sağlamak.
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16-Genel Müdürlük merkez binaları ve sosyal tesislerin küçük bakım ve onarım işlerini
yürütmek.
17-Merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili enerji politikasını oluşturmak ve yürütmek.
18-Merkez teşkilatının taşınmaz mal varlıklarının kiralama işlerini yürütmek.
19-Destek hizmetlerine ilişkin (Etkili iletişim, yemek hazırlanması ve sunumu, yeni
matbaa teknikleri vb.) konularda personelin eğitim almasını sağlamak.
20-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Destek Hizmetleri Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
ŞUBE MÜDÜRÜNE YARDIMCI PERSONEL
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Yemekhane, konukevi ve kafeteryanın işletilmesini ve hesaplarının tutulmasını
sağlamak.
2-Genel Müdürlüğün bünyesinde bulunan lojman ve konukevi tahsisleri ile ilgili işlemleri
yürütmek, Genel Müdürlük Olur’larını hazırlamak, lojman durumlarını izlemek.
3-Dinlenme kampları ile ilgili işlemleri yürütmek.
4-Seminer, toplantı, sinema, tiyatro vb. etkinlikler ile ölüm duyurularını yapmak.
5-Özel gün ve toplantılar için ya da kurum çalışanlarının sosyal ve kültürel yaşamlarına
katkıda bulunabilecek ve kurum çalışanları arasında iş birliği, sevgi ve hoşgörü gibi olumlu
duygular oluşturarak iyi ilişkilerin gelişmesini sağlayıcı sergi, gezi, kurs, söyleşi, tiyatro, dans,
film gösterisi, konser, yardım kampanyası vb. etkinlikleri planlamak.
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SOSYAL İŞLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Sosyal İşler Şefinin diğer görevleri
Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.

bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı

İDARİ İŞLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Teşkilat birimlerinin veya belirli amaçlarla kurulmuş komisyonların genel veya ortak
toplantıları ile Genel Müdürlükçe uygun görülen kurum dışı etkinlikler için toplantı salonlarını
kullanıma hazır halde bulundurmak.
2-Genel Müdürlük merkez binalarının güvenliğini sağlamak.
3-Genel Müdürlük merkez bina ve bürolarının temizliğinin yapılmasını sağlamak, su,
doğalgaz vb. ihtiyaçların karşılanması için gerekli belgeleri düzenlemek.
4-Genel Müdürlük sitesinin bahçe bakım hizmetlerini yürütmek.
5-Özel telefon görüşmelerine ait ücretleri toplamak ve ödenmesi için gerekli belgeleri
düzenlemek.
6-Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatına ait telefon santrallerinin kurulması, genişletilmesi ve işletilmesi gibi işlemleri yapmak.
7-Birimler arası evrak dağıtımını sağlamak.
8-Temizlik ve güvenlik ihaleleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ihaleye esas olacak
belgeleri hazırlamak.
9-Müdürlük personeline verilecek giyim eşyasının cins ve miktarını ilgili yönetmeliğe
göre belirlemek. Şube Müdürünün onayını aldıktan sonra sağlanması için gerekli işlemleri
yapmak.
10-Merkez teşkilatında bulunan taşınmazların kiralama işlerini yapmak ve takip etmek.
11-Merkez teşkilatındaki yangın söndürücülerin dolumunu ve kontrollerini yapmak, yangın
santralini kurmak ve işletilmesini yapmak, yangın talimatını her kata asmak ve takibini yapmak.
12-Merkez ve taşra teşkilatına ait soğuk ve resmi mühürlerin Darphane ve Damga Matbaası
Genel Müdürlüğüne yaptırılmasını sağlamak.
13-Genel Müdürlükte bulunan telefon santralinin ve bağlantılarının bakım-onarımlarının
yapılmasını sağlamak.
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İDARİ İŞLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
İdari İşleri Şefinin diğer görevleri
Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.

bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı

TEMSİL VE DESTEK HİZMETLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlük matbaasının işletilmesini sağlamak.
2-Özel şartnameleri hazırlanarak baskı talebi ile gönderilen formların basımının yapılmasını sağlamak.
3-Genel Müdürlükçe basımı uygun görülen kitap, broşür vb.nin basımı, dağıtımı ve satış
işlerini yürütmek.
4-Daimi Yayın Komisyonunca uygun görülen yayınlara abone olunması ve satın alınması
işlemlerini yürütmek.
5-Genel Müdürlük kütüphanesini düzenlemek ve her an yararlanmaya hazır halde bulundurmak.
6-Tören, fuar ve sergilerde stantlar kurulması, tören öncesi protokol listelerinin hazırlanması, Genel Müdürlüğün protokol işlerinin düzenlenmesi, davetiye, kroki, broşür gibi evrakın
basımının ve dağıtımının yapılmasını sağlamak.
7-Yol, köprü, tesis vb.nin maketlerini yaptırmak.
8-Karayolları çalışmaları ile ilgili olarak fotoğraf, film, video çekimi ve slayt işlerinin
yapılması ve bunların arşivlenmesini sağlamak.
9-Yurt dışına yapılacak tek veya grup halinde resmi ziyaret ve seyahatlerin onaylarını
almak, pasaport, bilet ve döviz işlemlerini yürütmek, 1-3 kadro dereceli personelin hususi
pasaportlarının çıkartılabilmesi için gerekli işlemleri yapmak.
10-Atatürk posteri ve haritaların çerçeve işlerini yaptırmak.
11-Şeflik çalışmalarının gerektirdiği her tür harita, kroki, resim, grafik vs. taslağı hazırlamak
ve çizdirilmesini sağlamak.
12-Şeflik çalışmalarının sonuçlarını gösteren raporlarla, bastırılan makale ve kitapların
orjinallerinin, baskılarından ve kitaplardan birer tanesinin, düzenlenen form ve şartnamelerin birer
örneğinin konularına göre sınıflandırılarak saklanmasını ve yararlanmaya hazır halde bulundurulmasını sağlamak.
13-Genel Müdürlüğün ses sistemlerini kurmak ve işletmek.
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TEMSİL VE DESTEK HİZMETLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Temsil ve Destek Hizmetleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
TESİSAT BAKIM VE İŞLETME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Genel Müdürlük merkez binalarının ısıtma ve aydınlatma hizmetlerini yürütmek.
2-Genel Müdürlük merkez binalarındaki elektrik, kalorifer, klima ve sıhhi tesisatın bakımonarım hizmetlerini yürütmek.
3-Genel Müdürlük merkez binalarında bulunan asansörlerin işletme ve bakım-onarım
hizmetlerini yürütmek.
4-Binaların ve demirbaş malzemenin bakım ve onarımlarını (Boya, badana, küçük onarım)
yaptırmak.
TESİSAT BAKIM VE İŞLETME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Tesisat Bakım ve İşletme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
GENEL EVRAK VE ARŞİV ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Evrak, kayıt, dosya ve arşiv işleri hakkında esaslar hazırlamak.
2-Genel Müdürlüğe gelen her tür yazı ve mektubun teslim alınmasını, gerekenlerin
kaydının yapılmasını, ait olduğu servislere gönderilmesini veya ilgili personele verilmesini
sağlamak.
3-Genel Müdürlükten giden evrakların kayıtlarının tutulmasını, PTT’ye gönderilmesini
veya görevlilerce dağıtılmasını sağlamak.
4-Haberleşme için PTT’ye kredi açtırılması ile posta ücret alma makinesine ücret
yükletmek için gerekli işlemleri yapmak, hesapların tutulmasını ve mahsubunun yapılmasını
sağlamak.
5-İstenilen dosyaların arşivden getirilmesini, işi biten ve arşive konulmak üzere devredilen
dosyaların teslim alınmasını ve arşivde saklanmasını sağlamak.
6-Resmi Gazete alımı ile ilgili birimlere tesliminin yapılmasını sağlamak.
7-Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe uygun arşiv çalışmalarında bulunmak.
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GENEL EVRAK VE ARŞİV ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Genel Evrak ve Arşiv Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Bölge Müdürlüklerindeki Destek
Hizmetleri Şubesi Müdürlüklerinde görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri
yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
12-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek
sonuçlandırmak.

ve işleri zamanında

Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.

428

SOSYAL TESİSLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Sosyal tesislerin gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapmak.
2-Sosyal Tesisler Üst Yönetim Kuruluna yıllık faaliyet raporunu sunmak.
3-Binaların temizlik hizmetinin yapılmasını sağlamak.
4-Elektrik, kalorifer ve sıhhi tesisatın bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek.
5-Asansörlerin işletme, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek.
6-Sosyal tesisler ile Kreş ve Gündüz Bakımevi Şubesi Müdürlüğüne ait bahçe bakım
hizmetlerini yürütmek.
7-Kira giriş ve tahliye evraklarını hazırlamak.
8-Su, elektrik ve doğalgaz faturalarının tahakkuku ile site ortak gider ödemelerini takip
etmek.
9-Santral hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
10-Sosyal tesislerin güvenliğini sağlamak.
11-Sosyal Tesisler Üst Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları yapmak ve yaptırmak.
SOSYAL TESİSLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Sosyal Tesisler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
ENERJİ İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Kurum içi enerji yönetim stratejisi ile enerji politikası oluşturarak, oluşturulan enerji
politikası doğrultusunda;
1.1-Çalışma konuları ile ilgili envanteri çıkarmak, enerji tüketimi ve giderlerini kontrol
altına almak.
1.2-Maliyet verimliliği, enerji verimliliği, üretkenliği, kurum hedeflerinin geliştirilmesi,
enerji giderlerinde ekonomi yönetiminin sağlanması, ekonomik çalışma şartlarının geliştirilmesi
işlemlerini yapmak.
1.3-Çevre sağlığının korunması, fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması, yenilenebilir
enerji kaynakları kullanımının araştırılmasını yapmak.
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2-Kurum içi enerji ölçme ve izleme sistemlerinin kurulması ile enerji yönetiminin
sağlanması, fatura giderlerinin denetimi, data toplama ve istatistik amaçlı verilerin hazırlanmasını
sağlamak.
3-Enerji giderleri ve enerji tüketimi konularında gerekli araştırma etüt ve inceleme
çalışmalarını yapmak.
4-Enerji tasarrufuna yönelik proje üretimine öncelik verilmesini sağlamak, mevcut
projelere katkı da bulunmak.
5-Elektrik tüketimi ve bedellerine ait istatistiki bilgilerin bölgeler genelinde toplanmasını,
değerlendirilmesini ve tasarruf sağlayıcı önlemlerin alınmasını sağlamak.
6-Geleceğe yönelik enerji tüketim tahminlerinin yapılmasına çalışmak.
7-Çalışma konuları ile ilgili Kanun, yönetmelik, tüzük vb. mevzuatı takip etmek ve gerekli
çalışmaları yürütmek.
8-Genel Müdürlüğümüzle diğer kuruluşlar arasında yapılan protokol ve uygulamalar
dahilinde çalışmalara katılmak ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
9-Satın alınacak sistem, teçhizat, hizmet alımı ve sair işlerle ilgili şartname hazırlamak,
ihaleye çıkılması için gerekli evrakların ilgili birime iletilmesini sağlamak, inceleme komisyonları,
prototip, fabrika, ekspertiz muayeneleri ve eğitimlerine katılmak, katılacakları tespit etmek.
10-Çalışma konuları ile ihtisas alanına giren konularda taşra teşkilatına gerekli talimatların
verilmesini ve taşra teşkilatının çalışmalarının yönlendirilmesini sağlamak.
11-Çalışan personelin bilgi ve becerilerini, performans ve motivasyonunu artırmak amacı ile
gerekli eğitim ihtiyacını tespit ederek Eğitim Şubesi Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak, eğitim,
fuar, seminer gibi etkinliklere katılımı sağlamak, personeli ekip çalışmasına teşvik etmek,
bilgilendirme toplantıları düzenlemek. Personelin eğitimli, yetkin ve sorumluluklarının bilincinde
olmasını sağlamak.
12-Kuruluşumuz bünyesinde oluşturulacak çalışma konularına ait sertifikalandırma programları ile ilgili çalışmaları yürütmek.
ENERJİ İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Genel Müdürlük merkezinde çalışan memur personelin ve bunların bakmakla yükümlü
oldukları aile bireylerinin ve işçi personelin kendilerinin muayene ve tedavilerini ve gerekli
durumlarda hastaneye sevk işlemlerini yapmak, belirli zamanlarda bütün personelin sağlık
muayenelerini yaptırarak raporlarını hazırlamak, hastalıklardan korunmak için gerekli önlemleri
almak ve bunların uygulanmasını sağlamak.
2-Sözleşmeli memur personelin kendilerinin muayene ve tedavilerinin yapılmasını
sağlamak.
3-Herhangi bir nedenle Genel Müdürlüğe gelen taşra elemanlarından; memur personelin
ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin, sözleşmeli memur ve işçi personelin ise
kendilerinin, muayene ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak.
4-Personelin reçetelerini yazmak.
5-Genel Müdürlük merkez bina ve bürolarında, sosyal tesislerde, yemekhane, çay ocağı
vb. yerlerde hijyenik kontrolleri yaptırmak, gerekli önlemlerin alınmasını ve uygulanmasını
sağlamak.
6-Gerektiğinde hastalara enjeksiyon veya pansuman yapmak.
7-Acil durumlarda hasta personelin yararlanması için ilaç temin etmek.
8-Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün 30/06/2008 tarihli ve 024841 sayılı genelgesi
gereğince Genel Müdürlüğümüzde çalışan 20 personelden birine ilk yardım eğitimi verilmesini
takip etmek.
9-Genel Müdürlüğümüzde oluşabilecek salgın hastalıklara karşı gerekli koruyucu sağlık
önlemlerini almak ve personele konu ile ilgili eğitim verilmesini sağlamak.
SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Sağlık Hizmetleri Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan "Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri" ile aynıdır.
DAİRE TABİBİ
Görevleri
1-Genel Müdürlük merkezinde çalışan memur personelin ve bunların bakmakla
yükümlü oldukları aile bireylerinin muayene ve tedavilerini yapmak.
2-Sözleşmeli memur ve işçi personelin kendilerinin muayene ve tedavilerini yapmak.
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3-Belirli zamanlarda bütün personelin sağlık muayenelerini yapmak ve raporlarını
hazırlamak.
4-Herhangi bir nedenle Genel Müdürlüğe gelen taşra elemanlarından; memur personelin
ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin, sözleşmeli memur ve işçi personelin ise
kendilerinin, muayene ve tedavilerini yapmak.
5-Personelin reçetelerini yazmak.
6-Acil durumlarda hasta personelin yararlanması için ilaç temin etmek.
HEMŞİRE
Görevleri
1-Genel Müdürlük merkezinde çalışan memur personel ile herhangi bir nedenle Genel
Müdürlüğe gelen taşra memur personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin,
hemşirelik hizmetlerini yapmak.
2-Genel Müdürlük merkezinde çalışan veya herhangi bir nedenle Genel Müdürlüğe
gelen, sözleşmeli memur ve işçi personelin kendilerinin hemşirelik hizmetlerini yapmak.
3-Doktorun yazılı istemine göre, oral, deri içi, deri altı, kas içi, damar içi enjeksiyonları
yapmak, yara pansumanı yapmak, tansiyon, ateş, solunum, nabız ölçmek ve takibini yapmak.
EKG çekmek.
4-Birimlerde yerinde acil müdahalede bulunan doktora refakat etmek.
5-Tedavi odasında kullanılan ilaç, sarf malzemesi vb.ni temin etmek ve
kullanılmasını sağlamak. Acil çantasını kullanıma hazır halde bulundurmak.

yerinde

6-Tedavi odasında kullanılan araç ve cihazların çalışır durumda tutulmasını sağlamak.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte ve Bölge Müdürlüklerindeki Kurum Tabipliklerinde görevli memur
personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
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8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Genel Müdürlük personelinin okul öncesi çocukları ile ilköğretime devam eden
çocukların bakımı ve eğitimi ile ilgili işleri yürütmek.
2-Genel Müdürlük personelinin ve kapasite yeterli olduğunda diğer kamu ve kurum
çalışanlarının 0 - 2, 3 - 6 ve 7 - 12 yaş grubu çocukların bilişsel, psikomotor, sosyal-duygusal, dil
ve öz bakım gelişimlerini destekleyerek ve personele daha verimli çalışma ortamı hazırlayarak iş
potansiyelinin arttırılmasını sağlamak.
3-Birimi ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmek ve işletilmesi için gerekli
işlemleri yürütmek, gelir ve gider hesaplarının tutulması, harcamaların usulüne göre yapılması,
aylık ve yıllık bilançoların tutulması işlemlerini yapmak.
4-0-2, 3-6 ve 7-12 yaş gruplarına yapılacak çocuk kayıtları için gerekli duyuruları yapmak,
başvuruları değerlendirmek ve kayıt işlemlerini yürütmek.
5-Çocukların yaş gruplarına göre yıllık-aylık-haftalık-günlük eğitim ve sosyal etkinlik
programlarını hazırlamak ve uygulamak.
6-Çocuk ve ailesiyle ilgili bilgileri düzenlemek ve dosyalamak.
7-Çocukların ve birim personelinin dönemsel sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak.
8-Veli toplantılarını düzenlemek.
9-Tüm kullanım alanlarının ve eşyaların sağlık koşullarına uygun ve sürekli temiz
tutulmasını sağlamak.
10-Binanın bakım-onarım tadilatlarını yaptırmak için teklifte bulunmak.
11-Çocukların kullandıkları yıpranmış alan ve eşyaların yenilenmesini sağlamak.
12-Hizmet içi personel ve veli eğitim seminerlerinin düzenlenmesini sağlamak.
KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ ŞUBESİ MÜDÜRÜ
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması : Yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Kreş ve Gündüz Bakımevi Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
0-2, 3-6 ve 7-12 YAŞ GRUBU ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Kreş ve Gündüz Bakımevi Şubesi Müdürlüğüne başvuran ailelerin çocuklarının yuvaya
kabul işlemlerini yürütmek ve kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak.
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2-Çocukların topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerine ve sorunlarının giderilmesine
yardımcı olmak amacıyla velilere yönelik bireysel ve grup toplantıları yapılmasını sağlamak.
3-Çocukların yaşına ve gelişim alanlarına göre yıllık ve aylık eğitim programını, eğitim
programlarının uygulanabilmesi için gerekli olan materyali hazırlamak ve etkinlikleri
gerçekleştirmek, denetlemek, eğitim ortamının düzenlenmesinde, araç-gerecin seçiminin
yapılmasında ve temininde yardımcı olmak, araç-gereç, doküman ve demirbaş malzemelerin iyi
kullanılmasını ve korunmasını sağlamak.
4-Çocukları dil, sosyal, zihinsel, ruhsal, fiziksel, özbakım alanlarında izlemek, sınıf
öğretmenine rehberlik etmek, normal gelişim göstermeyen çocukları ilgili meslek elemanları ile
birlikte çalışmalar yaparak desteklemek, çocukların yuvaya uyumlarını sağlamada yardımcı olmak
ve sorunların giderilmesi amacıyla ailelerle iş birliği yapılmasını sağlamak.
5-Çocukların müzik, spor, drama, satranç, resim, seramik vb. alanlardaki yeteneklerini
gözlemlemek, velileri bu doğrultuda yönlendirmek, çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak,
toplumda yaşama kurallarının öğretilmesi konularında çalışmalarda bulunmak, çocuk gelişimine
ilişkin testleri uygulamak ve sonuçları rapor halinde dosyalamak. Okul öncesi eğitim çalışmaları
ile çocukları ilköğretime hazırlamak.
6-Sosyal faaliyetleri düzenlemek (Gezi, tiyatro, branş, konuk daveti vb.).
7-Hizmetin amacına uygun olarak geliştirilen kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını
sağlamak.
8-Mesleğini geliştirmeye yönelik araştırma yapmak, yayınları takip etmek ve birikimlerini
diğer eğitimcilerle paylaşmak (Yazılar yazmak, materyaller geliştirmek vb.).
9-Diyetisyenin istihdam edilemediği durumlarda haftalık olarak sabah, öğlen ve akşam
menülerini hazırlamak.
10-Birimin çevre ve topluma tanıtılmasını sağlamak amacıyla resmi ve özel kuruluşlarla iş
birliği yapılmasını sağlamak.
11-Hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla birim içi ve dışı kaynakların en iyi şekilde
kullanımını sağlamak.
12-Müdürlüğün, yönetim, eğitim ve büro işleriyle ilgili olarak verdiği görevleri yapmak.
13-Çocuklara verilen kahvaltı ve öğle yemeği esnasında çocuklarla birlikte bulunmak,
grubundaki günlük eğitimin sona ermesinden, velilerin çocuklarını teslim almalarına kadar geçen
sürede, çocukların gözetimleriyle ilgili olarak alınan tedbirlerin uygulanmasına yardımcı olmak.
Çocukların düzenli bir şekilde yemek yeme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak.
14-Yuva hizmetinin yetişmediği durumlarda mesai saati ayarlaması yaparak aksayan işe
destek vermek.
15-Şube Müdürünce belirlenen çalışma programına, sabah, öğlen ve akşam
çizelgesine uygun olarak görevini yürütmek.
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nöbet

0-2, 3-6 ve 7-12 YAŞ GRUBU ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevi başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar bunlarda birisi Şube
Müdürüne ait görevleri de yürütür.
0-2, 3-6 ve 7-12 Yaş Grubu Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
PSİKOLOG
Görevleri
1-Çocuk Gelişimcisi ile birlikte gelişimsel tarama testi yapmak, kayıtların tutulmasını
sağlamak.
2-Veli/Eğitimci tarafından tespit edilen sorunlar ve sorunlu çocuklar ile ilgili özel
çalışmalar yapmak. Çocuk Gelişimcisi ile iş birliği yaparak çözümler aramak.
3-Tespit edilen vakaları derecesine göre Çocuk Gelişimcisi ile birlikte ilgili yerlere
yönlendirmek.
4-Çocuk ve aileye sosyal ve duygusal alanda rehberlik yapmak. Çocuklara yönelik psikososyal gelişim programlarının, ilgili diğer meslek elemanları ile birlikte hazırlanmasına katkıda
bulunmak ve uygulamasında görev almak.
5-Müdürlüğün amacına uygun nitelikte araştırma ve inceleme yapmak.
6-Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesini sağlamak ve uygulanmasında görev
almak.
7-Çocukların eğitim ve öğretimine ilişkin sorunların çözümü doğrultusunda gerekli
çalışmaları yapmak.
8-Çocuklara verilen kahvaltı ve öğle yemeği esnasında çocuklarla birlikte bulunmak,
grubundaki günlük eğitimin sona ermesinden, velilerin çocuklarını teslim almalarına kadar geçen
sürede, çocukların gözetimleriyle ilgili olarak alınan tedbirlerin uygulanmasına yardımcı olmak.
Çocukların düzenli bir şekilde yemek yeme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak.
9-Yuva hizmetinin yetişmediği durumlarda mesai saati ayarlaması yaparak aksayan işe
destek vermek.
10-Şube Müdürünce belirlenen çalışma programına, sabah, öğlen ve akşam nöbet
çizelgesine uygun olarak görevini yürütmek.
DİYETİSYEN
Görevleri
1-Mutfak ve yemekhane hizmetlerinin düzenli ve verimli bir biçimde yürütülmesini,
gerekli tespit ve düzenlemeleri yaparak sağlamak.
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2-Çocuklar için mevsime uygun yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili yemek listelerini
hazırlamak.
3-Müdürlüğe alınacak beslenme maddelerinin teknik şartnamelerini hazırlamak.
4-Planlanan yemek listelerini, satın alma esaslarına göre, satın alınacak maddelerin cins
ve miktarını belirlemek, hazırlanmasını ve sipariş edilmesini sağlamak, şartnamelere uygun olup
olmadığını kontrol etmek ve uygun koşullarda saklanmasını sağlamak.
5-Yiyeceklerin sağlık koşullarına uygun olarak korunmasını ve hazırlanan yiyeceklerin
besin değerleri bozulmadan servisinin yapılmasını sağlamak.
6-Yiyeceklerin saklandığı kiler ve depoların, mutfak ve yemek servis birimlerinin hijyen
kurallarına uygun işletilmesini sağlamak.
7-Çocuklara verilen kahvaltı ve öğle yemeği esnasında çocuklarla birlikte bulunup,
grubundaki günlük eğitimin sona ermesinden, velilerin çocuklarını teslim almalarına kadar geçen
sürede, çocukların gözetimleriyle ilgili olarak alınan tedbirlerin uygulanmasına yardımcı olmak.
Çocukların düzenli bir şekilde yemek yeme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak.
8-Yuva hizmetinin yetişmediği durumlarda mesai saati ayarlaması yaparak aksayan işe
destek vermek.
9-Şube Müdürünce belirlenen çalışma programına, sabah, öğlen ve akşam nöbet
çizelgesine uygun olarak görevini yürütmek.
HEMŞİRE
Görevleri
1-Tüm kullanım alanlarının ve eşyalarının sağlığa uygun ve sürekli temiz olmasını,
havalandırılmasını, ısınmasını sağlamak ve denetlemek.
2-Müdürlük personelinin periyodik olarak sağlık kontrollerinin yapılmasını ve
kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
3-Çocukların periyodik olarak sağlık kontrollerinin yapılmasını ve kayıtlarının
tutulmasını sağlamak. Boy, kilo, geçirdiği hastalıklar vb. bilgileri sağlık izleme formuna ve çocuk
tanıtım kartına işlemek.
4-Çocukların öz bakım temizliğinin zamanında yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
5-Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla karşılaşmamak için gerekli önlemleri almak, bulaşıcı bir
hastalıktan kuşkulandığı durumlarda çocuğu gözetim altında tutarak veliye ve Şube Müdürüne
haber vermek.
6-Acil durumlarda doktor ve hastane ile ilişki kurmak ve hastaya refakat etmek.
7-Veli tarafından teslim edilen ilaçların çocuğa istenilen dozda ve saatinde verilmesini ve
veliye iade edilmesini sağlamak.
8-Hastalanan ya da kaza geçiren çocuğa ilk müdahaleyi yapmak.
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9-Yönetici ve öğretmenlerle iş birliği yaparak aile eğitimine katılmak ve sağlık konusunda
velileri aydınlatmak, çocuk sağlığı alanında yazılar yazmak ve uyarıcı panolar hazırlamak.
10-Sağlık nedeniyle yuvaya gelmeyen çocukları tespit ederek, grup sorumlularına ve Şube
Müdürüne bilgi vermek.
11-Çocukların tuvalet ve el temizliği konusunda hijyenin sağlanmasına yardımcı olmak.
12-Süt çocuklarının beslenmeleri ile doğrudan ilgilenmek, mamaları için kullanılan araç ve
gereçlerin sterilize edilmesini sağlamak.
13-Çocuklara verilen kahvaltı ve öğle yemeği esnasında çocuklarla birlikte bulunup,
grubundaki günlük eğitimin sona ermesinden, velilerin çocuklarını teslim almalarına kadar geçen
sürede, çocukların gözetimleriyle ilgili olarak alınan tedbirlerin uygulanmasına yardımcı olmak.
Çocukların düzenli bir şekilde yemek yeme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak.
14-Yuva hizmetinin yetişmediği durumlarda mesai saati ayarlaması yaparak aksayan işe
destek vermek.
15-Şube Müdürünce belirlenen çalışma programına, sabah, öğlen ve akşam nöbet
çizelgesine uygun olarak görevini yürütmek.
İDARİ İŞLER ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Çeşitli sosyal ve sanatsal etkinliklerde gerekli organizasyonun yapılmasını sağlamak.
2-Kreş aidatlarının banka kanalıyla toplanmasını ve banka ile ilgili tüm işlerin
yürütülmesini sağlamak (Çocuk yemek ücreti, yakıt, elektrik, su vb.).
3-Yemek, kahvaltı ve gerekli diğer malzemeleri Genel Müdürlükten sağlamak ya da
piyasadan satın almak, bunlarla ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak. Alınan malzemelerin yerinde
ve zamanında kullanılmasını sağlamak.
4-İlgili meslek elemanlarının önerileri ile çocuk ve personel sayısını dikkate alarak
belirlenen programa göre yiyeceklerin pişirilmesi, saklanması ve servisinin yapılmasını sağlamak.
5-Müdürlüğün düzenini, temizliğini ve onarımının yaptırılmasını sağlamak.
6-Müdürlüğe gelen evrakların ve yazılı duyuruların personel tarafından görülmesini
sağlamak.
7-Binaya alınacak demirbaş ve sarf malzemeleri için işlemleri yürütmek, ihaleye esas
olacak belgeleri hazırlamak.
8-Müdürlük personeline verilecek giyim eşyasının cins ve miktarını ilgili yönetmeliğe göre
belirlemek, Şube Müdürünün onayını aldıktan sonra gerekli işlemleri yapmak.
9-Kreş binasının güvenliği için gerekli çalışmaları yapmak.
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İDARİ İŞLER ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
İdari İşler Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin
Ortak Görevleri” ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin, rapor ve geçici görevleri ile ilgili işlemlerini
yürütmek.
6-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
7-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
8-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
9-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
10-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan " Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
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SİVİL SAVUNMA BİRİMİ
Görevleri
1-Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek.
2-Merkez ve taşra teşkilatının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek.
3-Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak (Kontrol
Merkezi ve Karargâh Servisi, İtfaiye Servisi, İlkyardım Servisi, Emniyet ve Kılavuz Servisi,
Kurtarma Servisi, Sosyal Yardım Servisi, Teknik Onarım Servisi).
4-Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin
teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının
takibini yapmak.
5-Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili
birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak.
6-Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve Üst Yöneticileri
bilgilendirmek.
7-Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların
gereklerini yerine getirmek.
8-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer
kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.
9-Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
10-27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumda uygulanmasını
takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek.
11-Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin
işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
12-Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek.
13-Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve
tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine
tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek.
14-Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurum
adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve
yürütülmesini sağlamak.
15-Merkez ve taşra teşkilatında Bakanlar Kurulu Kararı ile askeri birlikler arasında yapılan
tatbikatlara katılmak, protokollerin yapılmasını sağlamak ve gözlemci bulundurmak.
16-Merkez ve taşra teşkilatında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve
koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek.
17-Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırılmasını
sağlamak.
18-Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet
ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak.
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19-Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, Üst Yönetici adına
hizmetin takip ve denetimini yapmak.
20-Kurumda yetkili merciler tarafından bildirilecek alarm haberlerinin sürat ve emniyetle
ilgililere ulaştırılmasını sağlamak üzere Nöbetçi Memurları bulundurmak ve onların kontrollerini
yapmak.
21-Merkez ve taşra teşkilatının Sevk Tehir İşlemlerinin yapılmasını sağlamak.
22-Milli Savunma Bakanlığından gelen yaş sınırlarına ait çizelgelerin merkez ve taşra
teşkilatına gönderilmesini sağlamak, Sefer Görev Emri alanların ertelemelerini yapmak, çağ dışına
çıkan personelin erteleme tekliflerini iptal etmek.
23-İlgili mevzuat uyarınca kurumun Üst Yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.
SİVİL SAVUNMA UZMANI
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Sivil Savunma Uzmanının diğer görevleri, 5/8/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve
Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinde yer almaktadır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her tür alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin sağlanmasını, dağıtımı ile bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Merkez ve taşra teşkilatı Sivil Savunma Birimlerinde görevli memur personelin geçici
görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işleri için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerinin, kitaplığın ve arşivin düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Merkez ve taşra teşkilatında Araç Tanıtım Kartları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
11-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
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12-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan "Büro Şeflerinin Ortak Görevleri" ile
aynıdır.
NÖBETÇİ MEMURU
Görevleri
1-Alarm haberini bildirenin adını, soyadını, görevini ve bildirdiği saati kaydederek süratle
ve emniyetle Alarm Kod İşlem Görevlisine (Sivil Savunma Birimine/Sivil Savunma Amirliğine)
ulaştırmak.
2-Güvenlik tedbirleri (Yangın, sabotaj, tabii afet, iç emniyet) ile ilgili personelin
görevlerini yapıp yapmadıklarını kontrol etmek.
3-Muhabere vasıtalarında (Telli ve telsiz) oluşan arızaları derhal ilgililere bildirmek ve
arızaların giderilmesini takip etmek.
4-Mesai saatleri dışında gelecek önemli ve acil haber ve yazıları almak ve ilgililere
ulaştırılmasını sağlamak.
5-Hizmet binasının fiziki güvenliği ve emniyeti için, zaman zaman katları ve garaj,
yemekhane, kalorifer dairesi, çay ocağı, arşiv, santral, bilgi işlem, trafo vb. yerleri dolaşarak
kontrolünü yapmak, kontrollerde güvenlik gereklerini ihlal edici durumla karşılaştığında durumu
nöbet defterine kaydetmek ve tutanağın bir örneğinin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
6-Mesai saatleri dışında ana giriş kapılarının daima kapalı tutulması konusunda güvenlik
personeli ile koordine sağlamak.
7-Mesaiye kalan personelin evlerine ulaştırılması ve alarm haberlerinin ilgililere
ulaştırılması amacıyla tahsis edilen araçların gidiş-gelişini düzenlemek.
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazılım Geliştirme Şubesi , Ağ ve Sistem Yönetimi Şubesi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri
Şubesi Müdürlüklerinden oluşmaktadır.
Görevleri
1-Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak Genel Müdürlüğün
çalışmalarıyla ilgili bilgi/bilişim ve iletişim politikalarını belirlemek ve kurumsal verimliliği,
kaliteyi artıracak önlemler almak, verilerin ve bilgilerin toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi,
iletilmesine ilişkin plan ve programları hazırlamak, en uygun donanım, yazılım ve diğer unsurları
belirleyerek ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirmek ve etkin kullanımını
sağlamak.
2-Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi/bilişim, karar destek ve yönetim
sistemlerinin, coğrafi bilgi teknolojilerini de kullanarak ilgili birimlerle koordinasyon ve iş birliği
içinde kurulmasını, işletilmesini, sürekliliğini sağlamak.
3-Ulusal veya uluslararası yönetim bilgi/bilişim sistemlerini araştırmak, uygun ve gerekli
olanlarını veya benzerlerini Genel Müdürlük için kurmak.
4-Yeterli ve etkin bilişim ağ sistemlerini tesis etmek, her an çalışır halde tutulması için
bunların yedeklemelerini ve arşiv mekanizmalarını kurmak, yedek işletim sistemleri ile her
koşulda hizmetleri devam ettirmek.
5-e-Devlet kapısından ve diğer kanallardan elektronik hizmet vermeye yönelik altyapıları,
telematik sistemleri kurmak ve bunlar için gerekli uygulamaları geliştirmek, yaygınlaştırmak,
işletmek.
6-Genel Müdürlüğün paydaş olduğu e-Devlet projelerinde, diğer kurum ve kuruluşlarla
koordinasyon dahilinde yapılması gereken kurumsal, ulusal ve uluslararası çalışmalarda görev
almak.
7-Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda,
sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını, paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak ve
buna ilişkin usul ve esasları belirlemek.
8-Merkez ve taşra teşkilatının internet erişimini, veri, ses, görüntü iletişimini sağlamak için
gerekli iletişim ağı ve sistemleri ile söz konusu sistemlerde gelişen teknolojinin gerektirdiği
değişikliklerin yapılmasını sağlamak.
9-Genel Müdürlüğün görev alanındaki karayolları ağında hizmetin gerektirdiği haberleşme
altyapısını kurmak ve ilgili birimlerle koordineli olarak akıllı ulaşım sistemleri kurulması ve
kullandırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
10-Genel Müdürlük internet sitesinin kesintisiz hizmet vermesini ve diğer birimlerle
koordineli olarak içerik yönetimini sağlamak.
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANI
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanının diğer görevleri bu kitapta yer alan “Daire
Başkanlarının Ortak Görevleri ” ile aynıdır.
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YAZILIM GELİŞTİRME ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak Genel Müdürlüğün
çalışmalarıyla ilgili bilgi/bilişim ve iletişim politikalarını belirlemek ve kurumsal verimliliği,
kaliteyi artıracak önlemler almak, verilerin ve bilgilerin toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi,
iletilmesine ilişkin plan ve programları hazırlamak, en uygun donanım, yazılım ve diğer unsurları
belirleyerek ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirmek ve etkin kullanımını
sağlamak.
2-Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi/bilişim, karar destek ve yönetim
sistemlerinin, ilgili birimlerle koordinasyon ve iş birliği içinde kurulmasını, işletilmesini,
sürekliliğini sağlamak.
3-Ulusal veya uluslararası yönetim bilgi/bilişim sistemlerini araştırmak, uygun ve gerekli
olanlarını veya benzerlerini Genel Müdürlük için kurmak.
4-e-Devlet kapısından ve diğer kanallardan elektronik hizmet vermeye yönelik
uygulamaları geliştirmek, yaygınlaştırmak, işletmek.
5-Genel Müdürlüğün paydaş olduğu e-Devlet projelerinde, diğer kurum ve kuruluşlarla
koordinasyon dahilinde yapılması gereken kurumsal, ulusal ve uluslararası çalışmalarda görev
almak.
6-Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda,
sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını, paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak,
buna ilişkin usul ve esasları belirlemek.
7-Genel Müdürlük internet sitesinin kesintisiz hizmet vermesini ve diğer birimlerle
koordineli olarak içerik yönetimini sağlamak.
YAZILIM GELİŞTİRME ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Yazılım Geliştirme Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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ŞUBE MÜDÜRÜNE YARDIMCI PERSONEL
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
ANALİZ VE TASARIM ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Kurum içi yazılım geliştirme standartlarını belirlemek.
2-Kurum içi iletilen projelerle ilgili yazılım ihtiyaçlarını tespit etmek, gerektiğinde lisans
temin etmek.
3-Geliştirilecek veya mevcut projelerde değişiklik ve ilaveler için analiz ve tasarım
safhalarındaki çalışmaları yürütmek.
4-Tüm yazılım projeleri için dokümantasyon oluşturmak.
5-Kurum içi ve dışı entegrasyon projeleri ile ilgili yazılım altyapısının analiz ve teknoloji
seçimini yapmak.
ANALİZ VE TASARIM ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Analiz ve Tasarım Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
UYGULAMA GELİŞTİRME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Analiz ve tasarımı yapılan projelerin kodlama ve test faaliyetlerini yürütmek, işletime
hazır hale getirmek.
2-Belirlenmiş olan programlama standartlarına göre programlama ile ilgili işlemleri
yapmak.
3-Kod dokümantasyonunu, belirlenen standartlara göre oluşturmak.
4-Tamamlanmış olan programların işleyişini ve diğer programlara bağlantısını denemek.
5-Yürürlükte olan projeler üzerinde kullanıcılar tarafından bildirilen hata, değişiklik ve
yeni talepleri karşılamak.
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UYGULAMA GELİŞTİRME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Uygulama Geliştirme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.

“Şube Müdürlüklerine

VERİ TABANI YÖNETİMİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Veri tabanlarını tasarlamak, yönetmek, bakımını yapmak ve denetlemek.
2-Kurum veri tabanı standartlarını saptamak ve bunlara uyulmasını sağlamak.
3-Sistemlerin bilgi gereksinimlerini inceleyerek veri tabanı spesifikasyonlarını geliştirmek.
4-Veri tabanı bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamak için denetimler koymak ve uyulmasını
sağlamak.
5-Veri tabanları arasında bilgi alışverişini sağlamak.
VERİ TABANI YÖNETİMİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Veri Tabanı Yönetimi Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
WEB TASARIMI VE PORTAL YÖNETİMİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Kurum internet ve intranet web sayfası tasarımlarını ve geliştirmesini yapmak.
2-Web sayfalarının yayınlanmasını ve güncel olmasını sağlamak. Kurum web sayfalarına
bilgi sağlayan birimlerle iletişim kurulmasını sağlamak ve organizasyonu yapmak.
3-Web sayfalarının kurumun vizyon ve misyonuna uygun olmasını sağlamak.
4-Güncel teknolojileri ve gelişmeleri takip ederek web sayfalarının güvenliğini tesis etmek.
WEB TASARIMI VE PORTAL YÖNETİMİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Web Tasarımı ve Portal Yönetimi Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Strateji Geliştirme Başmühendislikleri
Bilgi Teknolojileri Şefliklerinde görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri
yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işler için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerini, kitaplığı ve arşivi düzenlemek ve
korumak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Büro Şeflerinin Ortak Görevleri” ile
aynıdır.
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AĞ VE SİSTEM YÖNETİMİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak Genel Müdürlüğün
çalışmalarıyla ilgili bilgi/bilişim ve iletişim politikalarını belirlemek ve kurumsal verimliliği,
kaliteyi artıracak önlemler almak, verilerin ve bilgilerin toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi,
iletilmesine ilişkin plan ve programları hazırlamak, en uygun donanım, yazılım ve diğer
unsurları belirleyerek ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirmek ve etkin
kullanımını sağlamak.
2-Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi/bilişim, karar destek ve yönetim
sistemlerinin kurulmasını, işletilmesini, sürekliliğini sağlamak.
3-Yeterli ve etkin bilişim ağ sistemlerini tesis etmek, her an çalışır halde tutulması için
bunların yedeklemelerini ve arşiv mekanizmalarını kurmak, yedek işletim sistemleri ile her
koşulda hizmetleri devam ettirmek.
4-e-Devlet kapısından ve diğer kanallardan elektronik hizmet vermeye yönelik
altyapıları, telematik sistemleri kurmak, yaygınlaştırmak, işletmek.
5-Genel Müdürlüğün paydaş olduğu e-Devlet projelerinde, diğer kurum ve kuruluşlarla
koordinasyon dahilinde yapılması gereken kurumsal, ulusal ve uluslararası çalışmalarda görev
almak.
6-Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda,
sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını, paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak
ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemek.
7-Merkez ve taşra teşkilatının internet erişimini, veri, ses, görüntü iletişimini sağlamak
için gerekli iletişim ağı ve sistemleri ile söz konusu sistemlerde gelişen teknolojinin
gerektirdiği değişikliklerin yapılmasını sağlamak.
8-Genel Müdürlüğün görev alanındaki karayolları ağında hizmetin gerektirdiği
haberleşme altyapısını kurmak ve ilgili birimlerle koordineli olarak akıllı ulaşım sistemleri
kurulması ve kullandırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
9-Harcama Birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
AĞ VE SİSTEM YÖNETİMİ ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Ağ ve Sistem Yönetimi Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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ŞUBE MÜDÜRÜNE YARDIMCI PERSONEL
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
AĞ YÖNETİMİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Merkez ve taşra teşkilatı arasındaki veri , ses ve görüntü iletişimini sağlayacak ağları
kurmak, kurdurmak.
2-İletişim altyapısındaki değişiklik ve ilaveleri yapmak.
3-Diğer kurumlarla veri alışverişi gerektiren uygulamalar için gerekli iletişim hatlarını
kurmak, kurdurmak, mevcut ağ altyapısı ile entegrasyonu ve takibini sağlamak.
4-Sanal özel ağları güvenli olarak oluşturmak ve yönetmek.
5-Kullanıcıların internet erişimi için gerekli ağ altyapısını ve bağlantıların tesisini ve
sürekliliğini sağlamak.
6-Ağ cihazlarının konfigürasyonu ile ilgili güncel dokümantasyonu tutmak.
7-Ağ trafiğini izlemek, rapor ve analizleri düzenli takip etmek ve olumsuz durumlara
karşı tedbir almak, ağın sürekli çalışır ve güncel durumda olmasını sağlamak, geliştirme ve
iyileştirme çalışmalarını yapmak.
8-Ağ sistemlerinin periyodik olarak güvenlik ve risk analizlerini yapmak, raporlamak,
testlerini gerçekleştirmek.
9-Felaket Kurtarma Merkezi ağ yapısını planlamak, kurmak ve işletmesi çalışmalarını
yürüterek tüm yedeklenen sistemlerin ve veri iletişim hatlarının felaket anına hazır durumda
olmasını sağlamak.
AĞ YÖNETİMİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Ağ Yönetimi Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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SİSTEM YÖNETİMİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Sistemlerin güvenli ve performanslı çalışması için gerekli tedbirleri almak.
2-Sistemlerin tasarım ve dokümantasyonunu hazırlamak ve güncel tutmak.
3-Kullanıcı ve servis kimlik yönetimi, e-Posta, mesajlaşma ve sistem yönetimi
uygulamalarının kurulumunu, işletimini ve yönetimini sağlamak.
4-Kurum süreçlerini hızlandıracak ya da iyileştirecek güncel sistem teknolojilerini
takip etmek, uygun olduğu değerlendirilen teknolojilerin kurumda etkinleştirilme
çalışmalarını yürütmek.
5-Veri depolama ortamlarının ve cihazlarının işletimini ve yönetimini sağlamak.
6-Mevcut sistemlerin yedekleme yöntemini ve yönetimini belirlemek ve standartlara
uygun olarak yedekleme operasyonlarının yürütüldüğünü denetlemek.
7-Sistemlerin uygun koşullarda çalışması için gerekli her türlü teknik desteği
sağlamak, eksiklik ve aksaklıklar konusunda teknik raporlar hazırlamak.
8-Kurum genelinde kullanılan bilişim sistemlerinde toplanan güvenlik kayıtlarını
(Log) mevcut bilişim Kanunları ve belirlenen kurum standartlarına uygun hale getirmek,
güvenlik kayıtlarını merkezi olarak toplamak ve analiz etmek.
9-Felaket Kurtarma Merkezi sistem yapısını planlamak, kurmak ve işletmesi
çalışmalarını yürüterek tüm yedeklenen sistemlerin felaket anına hazır durumda olmasını
sağlamak.
10-Sistemlerin sağlıklı çalışması için sistem odalarının fiziksel erişim, felaket algılama
ve giderme, elektrik, iklimlendirme vb. konularda gerekli tasarım çalışmalarını yapmak.
SİSTEM YÖNETİMİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Sistem Yönetimi Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
BİLGİ GÜVENLİĞİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemlerini kurmak ve
çalıştırmak.
2-Güvenlik politika ve standartlarını belirlemek, ilgili uygulama, işletim, yönetim ve
dokümantasyonu yapmak, güvenlik uygulamalarının kurulum, yönetim ve denetimini
sağlamak.
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3-Güvenlik denetimleri sonucunda tespit edilen riskleri raporlamak ve gerekli tedbirlerin ilgili birimlerce alınmasını sağlamak.
4-Kurumda operasyonel durumda olan bilişim altyapısının sürekliliğinin sağlanabilmesi için gerekli risk analizlerini ve yönetimini yapmak, düzenli olarak yenilemek.
5-İş sürekliliğini sağlamaya yönelik olarak iletişim altyapısı, elektrik altyapısı, veri
yedekleme, Felaket Kurtarma Merkezi, sunucu standartları gibi konularda gerekli standartları
belirlemek.
6-Belirlenen periyotta Felaket Kurtarma Merkezi sistemlerinin işlerliğini denetlemek
amacı ile kesinti ya da felaket senaryolarını Başkanlığın diğer birimleri ile eşgüdümlü olarak
test etmek.
BİLGİ GÜVENLİĞİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliği Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
KOORDİNASYON VE DESTEK ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Kurum içi ve dışı taleplere yönelik koordinasyonu sağlamak.
2-Bölge Bilgi Teknolojileri Şeflikleri ile koordinasyonu sağlamak, gerekli teknik
desteği vermek.
3-Kurumun nitelikli ve niteliksiz elektronik sertifika işlemlerini yürütmek ve bunların
sağlıklı çalışabilmesi için gerekli donanım, yazılım ve benzeri iş ve işlemlerin devamlılığını
sağlamak.
4-Ağ ve sistem cihazlarının teknik özellikleri ile birlikte envanter kayıtlarını tutmak,
garanti, bakım, servis ve benzeri hizmetlerini yönetmek.
5-Kullanıcı bilgisayarları için işletim sistemi, ofis yazılımları ile diğer sistem
bileşenlerinin gerekli yazılım ihtiyaçlarını lisanslı olarak temin ve takip etmek.
6-Merkez ve taşra teşkilatında satın alınması düşünülen her türlü bilgisayarın ve çevre
donanımının, merkezi sistemle uyumluluğu açısından kontrolünü yapmak ve gerektiğinde
teknik şartnameleri hazırlamak.
7-İhtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi için gerekli organizasyonları yapmak.
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KOORDİNASYON VE DESTEK ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Koordinasyon ve Destek Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
BAKIM ONARIM ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Merkez teşkilatı kullanıcı bilgisayar sistemlerinin kurulumlarını yapmak/yaptırmak,
kullanıcıların karşılaştığı teknik altyapı sorunlarına yardımcı olmak.
2-Merkez teşkilatı bilgisayarlarında meydana gelen arızaları gidermek, periyodik
bakım onarım işlerini yapmak/yaptırmak.
3-Merkez birimlerinde bulunan bilgisayar ve yan donanımların teknik özellikleri ile
birlikte envanter kayıtlarını tutmak ve garanti, bakım, servis hizmetlerini yönetmek.
4-Sistemlerin sağlıklı çalışması için sistem odalarının gerekli bakım onarım işlerini
yapmak/yaptırmak.
BAKIM ONARIM ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Bakım Onarım Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine Bağlı
Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü alet, makine, malzeme,
kitap, dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve
onarımlarının yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten
çıkarma işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte görevli memur ve işçi personel ile Strateji Geliştirme Başmühendislikleri
Bilgi Teknolojileri Şefliklerinde görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri
yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işler için araç temin etmek.
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8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerini, kitaplığı ve arşivi düzenlemek
ve korumak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin
ederek vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
12-Harcama birimine ait bütün mali iş ve işlemleri yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Büro Şeflerinin Ortak Görevleri” ile
aynıdır.

454

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri
1-Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak Genel Müdürlüğün
çalışmalarıyla ilgili bilgi/bilişim ve iletişim politikalarını belirlemek ve kurumsal verimliliği,
kaliteyi artıracak önlemler almak, verilerin ve bilgilerin toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi,
iletilmesine ilişkin plan ve programları hazırlamak, en uygun donanım, yazılım ve diğer unsurları
belirleyerek ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirmek ve etkin kullanımını
sağlamak.
2-Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi/bilişim, karar destek ve yönetim
sistemlerinin, coğrafi bilgi teknolojilerini de kullanarak ilgili birimlerle koordinasyon ve iş birliği
içinde kurulmasını, işletilmesini, sürekliliğini sağlamak.
3-Ulusal veya uluslararası yönetim bilgi/bilişim sistemlerini araştırmak, uygun ve gerekli
olanlarını veya benzerlerini Genel Müdürlük için kurmak.
4-e-Devlet kapısından ve diğer kanallardan elektronik hizmet vermeye yönelik
uygulamaları geliştirmek, yaygınlaştırmak, işletmek.
5-Genel Müdürlüğün paydaş olduğu e-Devlet projelerinde, diğer kurum ve kuruluşlarla
koordinasyon dahilinde yapılması gereken kurumsal, ulusal ve uluslararası çalışmalarda görev
almak.
6-Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda,
sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını, paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak ve
buna ilişkin usul ve esasları belirlemek.
COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
2-Program ve Bütçe Hazırlanması: Yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı teklifini
hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
Coğrafi Bilgi Teknolojileri Şubesi Müdürünün diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube
Müdürlerinin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
ŞUBE MÜDÜRÜNE YARDIMCI PERSONEL
Görevleri
Şube Müdürlüğünce yürütülen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde Şube
Müdürüne yardımcı olmak.
Şube Müdürünün çeşitli nedenlerle görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veya
görevinden tamamen ayrılması halinde yerine atama yapılıncaya kadar Şube Müdürüne ait
görevleri yürütmek.
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PROJE ANALİZ VE YÜRÜTME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulmasına, iyileştirilmesine ve işletilmesine dair iş ve
işlemleri yürütmek, yaygın olarak kullanılmasını teşvik etmek.
2-Coğrafi bilgi sistemlerinin uygulamaya konulabilmesi için kurumdaki diğer birimlerle
koordinasyon kurmak.
3-Verileri, işlevleri, görevleri, yapılacak uygulamaların amaçlarını değerlendirerek çalışma
planlarını hazırlamak.
4-Coğrafi bilgi teknolojileri kapsamında dünyadaki gelişmeleri izlemek ve gerekli
araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak, uygun ve gerekli olanlarını Genel Müdürlük için
kurmak.
5-Genel Müdürlüğün paydaş olduğu coğrafi tabanlı e-Devlet projelerinde, diğer kurum ve
kuruluşlarla koordinasyon dahilinde yapılması gereken kurumsal, ulusal ve uluslararası
çalışmalarda görev almak.
PROJE ANALİZ VE YÜRÜTME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Proje Analiz ve Yürütme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Şube Müdürlüklerine
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
UYGULAMA GELİŞTİRME ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Geliştirilen projelerde ihtiyaç duyulacak masa üstü ve web uygulama programlarının
geliştirilmesini sağlamak.
2-Coğrafi bilgi sistemine yönelik yazılım ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.
3-Coğrafi veri tabanında bulunan verilerin paylaşımının sağlanması için web servislerini
hazırlamak.
4-e-Devlet kapısından ve diğer kanallardan sunulabilecek hizmetlere yönelik uygulamaları
geliştirmek ve işletmek.
UYGULAMA GELİŞTİRME ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Uygulama Geliştirme Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan
Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.
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“Şube Müdürlüklerine

VERİ KOORDİNASYON VE YÖNETİMİ ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Mekansal (Grafik) ve tanımsal (Grafik olmayan) veri tabanlarını, coğrafi bilgi sistemi
yapısı içinde tasarlamak ve yönetmek.
2-Harita verilerinin (Mevcut haritalar, hava fotoğrafları, uydu görüntüleri vb.) derlenmesini ve sisteme entegrasyonunu sağlamak.
3-Coğrafi ve mekansal bilgilere ait coğrafi veri setlerini, üretim, değişim ve paylaşım
standartlarını belirlemek, veri setlerinin kullanım hakkı ve bedellerinin belirlenmesi çalışmaları
yapmak.
4-Coğrafi ve mekansal bilgilerin sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı, veri akışını,
paylaşımını ve koordinasyonunu sağlamak.
VERİ KOORDİNASYON VE YÖNETİMİ ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Veri Koordinasyon ve Yönetimi Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan
Müdürlüklerine Bağlı Şeflerin Ortak Görevleri” ile aynıdır.

“Şube

BÜRO ŞEFLİĞİ
Görevleri
1-Müdürlük görevlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü alet, makine, malzeme, kitap,
dergi, büro eşyası, kırtasiye vb.nin temin edilmesini, dağıtılmasını, bakım ve onarımlarının
yaptırılmasını sağlamak.
2-Her türlü yazı ve kayıt işlemlerini yürütmek.
3-Müdürlük personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemlerini yürütmek.
4-Müdürlük işçi personelinin puantaj cetvelleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
5-Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili işlemlerini yürütmek.
6-Müdürlükte ve Strateji Geliştirme Başmühendislikleri Bilgi Teknolojileri Şefliklerinde
görevli memur personelin geçici görevleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Müdürlük personeline görevleri ile ilgili işler için araç temin etmek.
8-Müdürlük çalışmaları ile ilgili mevzuat metinlerini, kitaplığı ve arşivi düzenlemek ve
korumak.
9-İhtiyaç duyulan evrak ve dosyaları, talepte bulunan Müdürlük personeline temin ederek
vermek, işi biten dokümanların güvenli bir şekilde yerine konulmasını sağlamak.
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10-Dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
11-Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.
BÜRO ŞEFİ
Görevleri
1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında
sonuçlandırmak.
Büro Şefinin diğer görevleri bu kitapta yer alan “Büro Şeflerinin Ortak Görevleri” ile
aynıdır.
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YETKİ VE SORUMLULUK
1-Genel Müdürlük personeli, o kadronun gerektirdiği görevi yerine getirmekle sorumlu
ve görevi ile sınırlı olarak yetkilidir.
2-Genel Müdürlük personeli yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevlerini;
Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile diğer mevzuat
hükümlerine, ulaştırma ana planına, stratejik plan ve programları ile amirlerinin talimatlarına
uygun olarak yürütmekten amirlerine karşı sorumludur.
DAİRE BAŞKANLARININ ORTAK GÖREVLERİ
1-Temsil: Daire Başkanlığını temsil etmek.
2-Karar Alma: Daire Başkanlığının görevleri ile ilgili olarak kendisine bağlı herhangi
bir Şube Müdürlüğü içinde veya Şube Müdürlükleri arasında tereddüt ya da anlaşmazlık
doğuran, Şube Müdürlerinin görev ve yetkileri dışında kalan, kendisine bağlı Şube
Müdürlerinden ikisini veya daha fazlasını ilgilendiren konularda karar almak.
Diğer daireleri de ilgilendiren konular ile önemli taahhütlere veya ilkelere ilişkin
konularda Genel Müdürlüğe görüş bildirmek.
3-Vekil Seçme: Görevi başında bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet edecek
elamanı saptamak ve Genel Müdürlük onayının alınması için ilgili Daire Başkanlığına bildirmek.
4-Şube Müdürlerine Vekalet Edecekler: Şube Müdürlerine kimlerin vekalet edeceğine
ilişkin önerileri incelemek ve Genel Müdürlük onayının alınması için ilgili Daire Başkanlığına
bildirmek.
5-Program ve Bütçe Hazırlanması: Başkanlığına bağlı Şube Müdürlerinin
hazırladıkları yıllık yatırım programı, yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı teklifini
incelemek, gerekli gördüğü değişikliklerin yapılmasını ve hazırlanan tasarıların ilgili birime
iletilmesini sağlamak.
6-Çalışma Programının Uygulanması ve İzlenmesi: Kendisine bağlı birimlerin,
çalışma programına göre yapacakları çalışmaları izlemek, bu çalışmaların Genel Müdürlüğün
diğer birimleri ile uyumlu olarak yürütülmesi için gereken önlemleri almak, iş birliğini sağlamak
ve uygulamaları yakından takip etmek.
Çalışmalarla ilgili olarak, bizzat isteyeceği veya Şube Müdürlerinin vereceği raporları
incelemek, gördüğü aksama veya gecikmelerin giderilmesi için gerekli talimatları vermek.
Genel Müdürlükçe istenilen veya kendisince gerekli görülen raporları hazırlamak –
hazırlatmak.
7-Program Değişikliği ve Ödenek Aktarılması: Başkanlığın ve bağlı Şube
Müdürlüklerinin görevleri ile ilgili çalışmalara ayrılan ödeneklerle yapılan harcamaları izlemek.
Gerekli hallerde veya Şube Müdürlerinin tekliflerine göre çalışma programındaki değişikliklerin
ve ödenek aktarmalarının yapılmasını uygun görüp görmediğini bildirmek ve gerekli işlemin
yapılmasını sağlamak.
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8-Yıllık Çalışma Raporu: Şube Müdürlerinin verecekleri yıllık çalışma raporlarını
incelemek ve görüşünü ekleyerek Genel Müdürlüğe sunmak.
9-İş Dağıtımı, Koordinasyon ve Verimin Sağlanması: Yazılı veya sözlü olarak
kendisine iletilen veya kendi kanalından geçmesi gereken işleri ilgililere dağıtmak, gereken
talimatları vermek, izlemek ve kontrol etmek.
Kendisine bağlı Şube Müdürlükleri arasında ve dairesiyle diğer daireler ve bölgeler
arasında her bakımdan koordinasyonu ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak.
Şube Müdürlerinin çalışmalarını izlemek ve gerektiğinde bu çalışmalara katılmak.
Çalışmaları, yalnız kendi dairesinin görevleri açısından değil aynı zamanda ülke
çıkarlarını ve Genel Müdürlüğün genel politikasını göz önünde bulundurarak yönlendirmek ve
yönetmek.
Verimin sürekli yüksek düzeyde tutulması için gerekli önlemleri almak.
10-Adli Uyuşmazlıklarda Sulh: 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden
görevleri ile ilgili konularda sulhe ilişkin işlemleri yürütmek.
11-Bilimsel Çalışmalar: Bilimsel ve teknik gelişmelerin izlenmesi konusunda Şube
Müdürlüklerince yapılan çalışmalarla yakından ilgilenmek, gerekli belgelerin derlenmesini, yerli
ve yabancı üniversite veya kuruluşlarla iş birliği yapılmasını sağlamak.
12-Yöntemlerin Belirlenmesi: Şube Müdürlüklerince hazırlanan ve diğer Şube
Müdürlüklerini de ilgilendiren çalışma yöntemlerini incelemek, gerekli gördüğü değişiklikleri
yapmak, uygulanması için talimat vermek.
Diğer daireleri de ilgilendiren konularda onların görüşlerini almak ve gerekirse sonucu
Genel Müdürlüğe sunmak.
13-İşlerin Geliştirilmesi: İşlerin planlanması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için
çözümler araştırmak. Bu konularda yapılmış olan önerileri incelemek. Gerektiğinde yeni konular
ve girişimler üzerinde çalışmalar yapmak, yaptırmak ve faydalı gördüklerinin uygulanmasını
sağlamak.
14-Yönetmelik ve El Kitabı: Şube Müdürlüklerince hazırlanan yönetmelik ve el kitabı
tasarılarını incelemek ve bunların yürürlüğe konulması için gerekli işlemlerin yapılmasını
sağlamak.
15-Mevzuat Çalışmaları: Görevleri ile ilgili yürürlükteki mevzuatın kaldırılması, bazı
hükümlerinin değiştirilmesi, yenilerinin yürürlüğe konulması hakkında teklifler hazırlamak –
hazırlatmak, Şube Müdürlerinin bu konulardaki tekliflerini incelemek ve karar alınmak üzere
Genel Müdürün onayına sunmak.
Diğer birimlerce ya da kuruluşlarca hazırlanan tasarıları incelemek ve Daire Başkan-lığının
görüşünün oluşturulmasını sağlamak.
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16-Yazılar: Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinden çıkacak olan yazı veya
genelgeleri Genel Müdürlükte uygulanan yönteme ya da verilecek özel yetkilere göre parafe
veya imza etmek.
17-Şema Değişiklikleri: Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin pozisyon şemalarında
yapılmasını gerekli gördüğü değişikliklerin, Şube Müdürlerinin önerilerini de dikkate alarak
hazırlanmasını ve ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
18-Pozisyonların Niteliğinde Yapılacak Değişiklikler: Başkanlığına bağlı Şube
Müdürlüklerindeki pozisyonlara atanacaklarda aranacak nitelikler ile bu niteliklerde yapılması
düşünülen değişikliklerin belirlenmesini ve ilgili birime iletilmesini sağlamak.
19-Görev ve Yetkilerde Yapılacak Değişiklikler: Daire Başkanlığının ve Başkanlığına
bağlı Şube Müdürlükleri ile Şube Müdürlerinin görev ve yetkilerinde yapılması düşünülen
değişiklik tekliflerini incelemek ve görüşü ile birlikte ilgili birime bildirmek. Gerektiğinde bizzat
hazırlayacağı değişiklik tekliflerini de ilgili birime bildirmek.
20-Personel İşlemleri: Gerek merkez gerekse taşra teşkilatı personeli ile ilgili olarak
Şube Müdürlerinin yapacağı atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma, izin ve işten
çıkarma tekliflerini incelemek, görüşünü bildirmek ve gerekli işlemin yapılmasını sağlamak.
Doğrudan doğruya kendisine bağlı elemanların bu gibi özlük işleri ile atanabilecek nitelikteki
Şube Müdürü adayları için Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak.
21-Kurslar ve Seminerler: Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerince hazırlanan kurs,
konferans ve seminer teklifleri ile programlarını incelemek ve gerçekleştirilmesi için gerekli
işlemlerin yapılmasını sağlamak.
22-Geçici Görevlendirme: Başkanlığına bağlı Şube Müdürlerini ve Şube Müdürlüğü
personelini yapılan tekliflere göre veya bizzat gerekli gördüğü durumlarda şehir içinde ve şehir
dışında çalışmalar yapmakla görevlendirmek.
Yurt dışı görevleri için Genel Müdüre teklifte bulunmak veya bu konuda yapılmış olan
teklifleri incelemek ve görüşünü bildirmek.
23-Yerleşme Düzeni: Hazırlanan genel yerleşme planına göre kendisine bağlı Şube
Müdürlüklerinde ki uygulamayı izlemek.
24-Harcama Yetkilisi görevini yürütmek.
25-Gerçekleştirme Görevlilerini belirlemek.
26-Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri ile Taşınır Konsolide Görevlilerini belirlemek.
27-Görevinin başında bulunmadığı zamanlarda Harcama Yetkilisi görevini yürütecek
elemanı belirlemek.
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ŞUBE MÜDÜRLERİNİN ORTAK GÖREVLERİ
1-Temsil: Şube Müdürlüğünü temsil etmek.
2-Karar Alma: Müdürlüğünü ilgilendiren konularda gerekli kararları almak.
Daire Başkanlığınca veya Genel Müdürlükçe çözümlenmesi gerekli konular hakkında
Daire Başkanına görüş bildirmek.
3-Vekil Seçme: Görevi başında bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet edecek
elemanı saptamak ve Genel Müdürlük onayının alınması için Daire Başkanına bildirmek.
4-İş Dağıtımı, Koordinasyon ve Verimin Sağlanması: İşleri ilgili personele
dağıtmak, gereken talimatları vermek, çalışmaları yönetmek, gerektiğinde bu çalışmalara
katılmak veya bizzat yürütmek, şeflikler arasında koordinasyonu ve karşılıklı yardımlaşmayı
sağlamak, verimin sürekli yüksek düzeyde tutulması için gerekli önlemleri almak.
5-İş Birliği ve Yardımlaşma: Müdürlüğün çalışmalarını merkez birimleri ve Bölge
Müdürlükleriyle iş birliği ve yardımlaşma esasına göre yürütmek.
6-Bilimsel Çalışmalar: Müdürlüğün görev alanı ile ilgili bilimsel ve teknik
gelişmeleri izlemek, konferans, fuar, seminer gibi etkinliklere ilgililerin katılmasını, yerli ve
yabancı üniversite vb. kuruluşlarla ilişki kurulmasını, önemli görülen gelişme sonuçlarının
Müdürlüğünde uygulanmasını veya tüm teşkilata duyurulmasını sağlamak.
7-Yöntemlerin Belirlenmesi: Müdürlüğün görevleriyle ilgili çalışma yöntemlerini
gerektiğinde merkez ve taşra teşkilatının görüşünü de alarak belirlemek, genelge ile tüm
teşkilata duyurulmasını, uygulamanın izlenmesini ve zamanla geliştirilmesini sağlamak.
8-Mevzuat Çalışmaları: Görevleri ile ilgili yürürlükteki mevzuatın kaldırılması, bazı
hükümlerinin değiştirilmesi, yenilerinin yürürlüğe konulması hakkında teklifler hazırlamak,
gereken kararın alınmasını sağlamak üzere Daire Başkanına iletmek.
Diğer birimlerce ya da kuruluşlarca hazırlanan tasarıları incelemek ve görüş
oluşturulmasını sağlamak.
9-Harcama Yetkilisi Görevi: Harcama Yetkilisinin (Daire Başkanının) çeşitli
nedenlerle görevi başında bulunmadığı zamanlarda yetki devri kapsamında verdiği Harcama
Yetkilisi görevini yürütmek.
10-Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama Yetkilisi tarafından verilen Gerçekleştirme
Görevlisi görevini yürütmek.
11-Yönetmelik ve El Kitabı: Müdürlüğün çalışma konularıyla ilgili yönetmelik ve
işlerin nasıl yürütüleceğini gösteren el kitabı tasarılarını hazırlatmak. Şeflerle yapacağı
toplantılar sonucunda son şeklini alan metni Daire Başkanına sunmak. Uygun görüldüğünde
uygulanmasını ve zamanla geliştirilmesini sağlamak.
12-Genelge ve Emirlerin Hazırlanması: Müdürlüğün görevleri ile ilgili konularda
Genel Müdürlükten çıkacak olan genelge ve emirlerin hazırlanmasını sağlamak ve parafe
etmek.
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13-Yazılar: Müdürlüğünden çıkacak yazı ve formları Genel Müdürlükte uygulanan
yönteme ya da verilecek özel yetkilere göre parafe veya imza etmek.
14-Dilek ve Şikayetlerin Yanıtlandırılması: Müdürlüğün görev kapsamına giren
konularla ilgili, varsa dilek ve şikayetleri incelemek–inceletmek, gereken yanıtların
verilmesini sağlamak.
15-İyileştirme Tekliflerinin Değerlendirilmesi: Müdürlüğün görev alanına giren
işlerin iyileştirilmesi ile ilgili teklifleri değerlendirmek, uygun gördüklerinden yetkisi
dahilinde olanların uygulanmasını sağlamak.
Yetkisi dışında kalanlar ile diğer birimlerde de uygulanmasında yarar görülenler
hakkında Daire Başkanına teklifte bulunmak.
16-Taşradaki Çalışmaların İzlenmesi: Müdürlüğü ile ilgili konularda bölgelerce
yapılan çalışmaları izlemek, kontrol etmek, yöntem ve standartlara bağlı kalınmasını
sağlamak.
17-Yıllık Çalışma Raporları: Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili olarak her yıl
sonunda, o yıla ait çalışmaların sonuçlarını gösteren ve bir önceki yılın çalışma raporlarına
göre karşılaştırmalar ile her tür istatistiki bilgi ve bilimsel çalışmayı da içeren yıllık çalışma
raporunu hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak.
18-Şema Değişiklikleri: Müdürlüğü ya da ilgili taşra teşkilatı pozisyon şemalarında
yapılmasını gerekli gördüğü değişiklikleri veya bu konudaki istekleri görüşü ile birlikte Daire
Başkanına sunmak.
19-Pozisyonların
Niteliğinde
Yapılacak
Değişiklikler:
Müdürlüğündeki
pozisyonların niteliğinde yapılması gereken değişiklikleri belirlemek veya bu konudaki
teklifleri incelemek ve ilgili birime gönderilmek üzere Daire Başkanına sunmak.
20-Görev ve Yetkilerde Yapılacak Değişiklikler: Müdürlüğünde ya da ilgili taşra
biriminde çalışanların görev ve yetkilerinde yapılması gereken değişiklikleri saptamak veya
bu konudaki teklifleri incelemek ve ilgili birime gönderilmek üzere Daire Başkanına sunmak.
Müdürlüğün görevlerinde veya kendisinin görev ve yetkilerinde yapılmasını gerekli
gördüğü değişiklikleri Daire Başkanına önermek.
21-Personel İşlemleri: Müdürlük personelinin fazla mesai, izin ve rapor ile ilgili
işlemlerini yürütmek, ayrıca atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma
işlemleri hakkında Daire Başkanına teklifte bulunmak ve gereken işlemlerin yürütülmesini
sağlamak.
22-Çalışmaların İzlenmesi: Müdürlük personelinin çalışma–çalıştırma tempolarını
izlemek ve verimliliklerini değerlendirmek.
23-Taşra Personeli Hakkında Görüş Bildirme: İlgili taşra teşkilatı personelinin
atama, terfi, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma işlemleri hakkındaki Bölge
Müdürlükleri tekliflerini incelemek, Daire Başkanına görüş bildirmek ve sonucuna göre
gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
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24-Hizmet İçi Eğitim: Personelin iş başında yetiştirilmesini, gerektiğinde özel olarak
eğitilmesini ve daha üst pozisyonlar için hazırlanmasını sağlamak.
25-Kurslar ve Seminerler: Daire Başkanının görüşü doğrultusunda, Eğitim Şubesi
Müdürlüğü ile iş birliği yaparak Şube Müdürlüğü ile ilgili taşra teşkilatı personelinin eğitimi
için gerekli görülecek kurs, konferans ve seminerlerin hazırlıklarının tamamlanmasını
sağlamak.
26-Devamların İzlenmesi, Puantaj Cetvelleri ve Ödeme İşleri: Müdürlük
personelinin devamlarını izlemek, bordrolarını, yolluk bildirim formlarını ve işçi personelin
puantaj cetvellerini kontrol etmek ve imzalamak.
27-Geçici Görevlendirme: Şehir dışında çalışmalar yapacak, yurt içi ve yurt dışında
düzenlenen kurs, konferans, seminer vb. toplantılara katılacak personeli belirlemek ve Daire
Başkanına önermek.
Ayrıca, Müdürlük çalışmalarının gerektirdiği durumlarda, İdareyi sorumluluk altına
sokmamak koşuluyla personelini gereken birimlerde veya şehir içindeki diğer bir kuruluşta
görevleri ile ilgili inceleme ve çalışmalar yapmak üzere görevlendirmek.
28-Demirbaş Eşya ve Kırtasiye Gereksinmesi: Birim için gerekli her tür alet, aygıt,
makine ile demirbaş eşya, kitap, dergi, kırtasiye vb. gereksinmelerini tespit etmek ve
gerekenlerin alınmasını sağlamak.
29-Program Değişikliği ve Ödenek Aktarılması: Yıl içinde çalışma programında
yapılması gereken değişiklikleri saptamak, ödenek aktarması tekliflerini hazırlamak ve Daire
Başkanının onayını aldıktan sonra ilgili birime iletmek.
30-Program Uygulamasının İzlenmesi: Yıllık çalışma programı esaslarının
uygulanışında görülen aksaklıklar hakkında şefliklerin gözlem ve önerilerini incelemek,
gerekli hallerde onlara yol göstermek veya önemine göre Daire Başkanına bilgi vermek.
31-Yerleşme Düzeni: Müdürlük bürolarının yerleşme düzeninin hazırlanmasını ve
uygulanmasını sağlamak.
32-Taşınır Mal Yönetmeliği: Müdürlüğün Taşınır Mal Yönetmeliği ile ilgili iş ve
işlemlerini yürütmek.
ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI ŞEFLERİN ORTAK GÖREVLERİ
1-İş Dağıtımı, Koordinasyon ve Verimin Sağlanması: İşleri ilgili personele
dağıtmak, gereken talimatları vermek, çalışmaları yönetmek, gerektiğinde bu çalışmalara
katılmak veya bizzat yürütmek, şeflik personeli arasında koordinasyonu ve karşılıklı
yardımlaşmayı sağlamak, verimin sürekli yüksek düzeyde tutulması için gerekli önlemleri
almak.
2-İş Birliği ve Yardımlaşma: Şefliğin çalışmalarını Müdürlüğün diğer şeflikleri ile iş
birliği ve yardımlaşma esasına göre yürütmek.
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3-Bilimsel Çalışmalar: Çalışmalarla ilgili konularda yerli ve yabancı kaynakları
izlemek, metotların geliştirilmesi için incelemeler yapılmasını sağlamak. Önemli gördüğü
yenilikler hakkında Şube Müdürüne bilgi vermek, yararlı görülenlerin uygulanmasını ve
teşkilata duyurulması için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
4-Mevzuat Çalışmaları: Görevleri ile ilgili yürürlükteki mevzuatın kaldırılması, bazı
hükümlerinin değiştirilmesi, yenilerinin yürürlüğe konulması için öneriler hazırlamak ve
Şube Müdürüne sunmak.
Diğer birimlerce ya da kuruluşlarca hazırlanan tasarıları incelemek ve bu konuda Şube
Müdürlüğünün görüşünün oluşturulmasına yardımcı olmak.
5-Yazı, Genelge, Cetvel, Grafik vb. nin Hazırlanması: Şeflik görevleriyle ilgili
konulardaki her tür yazı, genelge vb. ni hazırlamak–hazırlatmak, parafe etmek ve Şube
Müdürüne sunmak.
6-Dilek ve Şikayetlerin Yanıtlandırılması:
Şefliğin görev kapsamına giren
konularla ilgili, varsa dilek ve şikayetleri incelemek–inceletmek, gereken yanıtların
verilmesini sağlamak.
7-Hizmetin Geliştirilmesi: Hizmetin daha iyi yapılması için organizasyon, sistem,
metot ve formlarda değişiklikler yapılması, gereksiz olanların kaldırılması veya yenilerinin
uygulamaya konulması konularındaki önerilerini Şube Müdürüne iletmek.
8-Şeflik Raporları: Şeflik çalışmalarıyla ilgili her tür raporu hazırlamak–hazırlatmak
ve Şube Müdürüne sunmak.
9-Önerilerin Değerlendirilmesi: Şeflik çalışmaları ile ilgili olarak merkez ve taşra
birimlerinden gelen her tür bilgi ve öneriyi incelemek, değerlendirmek ve görüşünü de
ekleyerek Şube Müdürüne sunmak. Alacağı talimata göre gereğinin yerine getirilmesini
sağlamak.
10-Taşradaki Çalışmaların İzlenmesi: Şube Müdürü tarafından kendisinin veya şeflik
personelinden birisinin görevlendirilmesi halinde bölgelerin konu ile ilgili çalışmalarının
yürürlükteki esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, izlemek ve hazırlayacağı
raporu Şube Müdürüne sunmak.
11-Belgelerin Sınıflandırılması ve Saklanması: Şeflik çalışmaları sonucu elde
edilen belgelerin sınıflandırılmasını, saklanmasını ve kullanıma hazır bulundurulmasını
sağlamak.
12-Şema Değişiklikleri: Şeflik şemasında gerekli gördüğü değişiklikleri Şube
Müdürüne önermek.
13-Pozisyonların Niteliğinde Yapılacak Değişiklikler: Şeflikte bulunan pozisyonlar
için saptanmış nitelikleri zaman zaman gözden geçirmek ve gerekli gördüğü değişiklikleri
Şube Müdürüne önermek.
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14-Görev ve Yetkilerde Yapılacak Değişiklikler: Şeflikteki pozisyonların görev ve
yetkilerinde yapılmasını zorunlu gördüğü değişiklikleri gerekçeleriyle birlikte Şube
Müdürüne önermek.
15-Personel İşlemleri: Şeflik personelinin atama, terfi, nakil, ödüllendirme,
cezalandırma, izin ve işten çıkarma işlemleri hakkında Şube Müdürüne öneride bulunmak.
16-Çalışmaların İzlenmesi: Şeflik personelinin çalışma tempolarını izlemek ve
verimliliklerini değerlendirmek.
17-Hizmet İçi Eğitim: Yeni alınan personelin işe alıştırılmasını ve iş başında
yetiştirilmesini sağlamak.
Gerektiğinde özel olarak eğitilmelerini veya diğer eğitim çalışmalarına katılmalarını
Şube Müdürüne önermek ve uygun görülmesi halinde gereken işlemleri yürütmek.
18-Kurslar ve Seminerler: Şeflik çalışmaları ile ilgili konularda merkez ve taşra
teşkilatı personeli için kurs, seminer ve konferanslar düzenlenmesini Şube Müdürüne
önermek ve görevlendirildiğinde bu çalışmalara öğretici veya gözcü olarak katılmak.
19-Mesleki Eğitim ve Stajlar: Şefliğinde mesleki eğitim ve staj yapacak öğrencilerin
okul programlarına uygun çalışma yapmalarını sağlamak, staj sonunda verilecek belgeleri
düzenlemek, Şube Müdürüne bilgi vermek.
20-Devamların İzlenmesi ve Puantaj Cetvelleri: Şeflik personelinin devamlarını
izlemek ve işçi personelin puantaj cetvellerini kontrol etmek.
21-Geçici Görev Programları: Kendisinin ve şeflik personelinin geçici görevleri ile
ilgili programları düzenlemek ve Şube Müdürüne önermek.
22-Göreve Yollama: Şeflik çalışmalarının gerekli kıldığı durumlarda, İdareyi taahhüt
altına sokmamak koşuluyla, şeflik personelini Şube Müdürünün vereceği yetkiye göre
gereken birimler veya şehir içindeki başka bir kuruluşta, görevleri ile ilgili inceleme ve
çalışmalar yapmak üzere görevlendirmek.
23-Demirbaş Eşya ve Kırtasiye Gereksinmesi: Şeflik çalışmaları için gerekli alet,
aygıt, makine vb. gereksinmeleri tespit ederek Şube Müdürüne önermek, uygun görülenlerin
sağlanması için Büro Şefliğince yapılan işlemleri izlemek.
Şefliğin demirbaş eşya, kitap, dergi, kırtasiye vb. gereksinmelerini tespit ederek Büro
Şefliğine bildirmek.
24-Alet ve Teçhizatın Bakımı: Şeflikte bulunan makine, alet, teçhizat vb. nin iyi
kullanılmasını sağlamak. Bakım ve onarımları yapılacakları Büro Şefliğine bildirmek.
25-Yerleşme Düzeni: Şeflik bürolarının yerleşme düzeninin hazırlanmasını ve
uygulanmasını sağlamak.
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BÜRO ŞEFLERİNİN ORTAK GÖREVLERİ
1-İş Dağıtımı, Koordinasyon ve Verimin Sağlanması: İşleri ilgili personele
dağıtmak, gereken talimatları vermek, çalışmaları yönetmek, gerektiğinde bu çalışmalara
katılmak veya bizzat yürütmek, şeflik personeli arasında koordinasyonu ve karşılıklı
yardımlaşmayı sağlamak, verimin sürekli yüksek düzeyde tutulması için gerekli önlemleri
almak.
2-İş Birliği ve Yardımlaşma: Büro Şefliğinin çalışmalarını Müdürlüğün diğer
şeflikleriyle iş birliği ve yardımlaşma esasına göre yürütmek.
3-Arşiv İşleri: İşlemlerinin bittiği bildirilen dosyaların, Şube Müdürüne bilgi
vererek, arşive gönderilmesini sağlamak.
4-Genelgeler Dosyası: Şube Müdürlüğündeki genelgeler dosyasının noksansız ve
yöntemine göre düzenlenmesini ve ilgililerin yararlanmasına hazır bulundurulmasını
sağlamak.
5-Hizmetlerin Geliştirilmesi: Hizmetin daha iyi yapılması için organizasyon,
sistem, metot ve formlarda değişiklikler yapılması, gereksizlerin kaldırılması veya yenilerinin
uygulamaya konulması konularındaki önerilerini Şube Müdürüne iletmek.
6-Ödenek Kontrolü: Şube Müdürlüğünün ödenek ve harcama durumunu, Şube
Müdürü tarafından görevlendirildiği takdirde izlemek ve bilgi vermek, gerekli ödenek
aktarmalarına ait işlemleri yürütmek.
7-Şema Değişiklikleri: Büro Şefliği şemasında gerekli gördüğü değişiklikleri Şube
Müdürüne önermek.
8-Pozisyonların Niteliğinde Yapılacak Değişiklikler: Büro Şefliğindeki
pozisyonlarda çalışacak olanların niteliğinde yapılması gereken değişiklikleri saptamak,
öneriler hazırlamak ve Şube Müdürüne sunmak.
9-Çalışmaların İzlenmesi: Büro personelinin çalışma tempolarını izlemek ve
verimliliklerini değerlendirmek.
10-Hizmet İçi Eğitim: Yeni alınan büro elemanlarının işe alıştırılmasını, personelin iş
başında yetiştirilmesini sağlamak. Gerektiğinde özel olarak eğitilmelerini veya diğer eğitim
çalışmalarına katılmalarını Şube Müdürüne önermek, uygun görülmesi halinde gereken
işlemleri yürütmek.
11-Mesleki Eğitim ve Stajlar: Şefliğinde mesleki eğitim ve staj yapacak öğrencilerin
okul programlarına uygun olarak çalışma yapmalarını sağlamak, staj sonucunda verilecek
belgeleri düzenlemek ve Şube Müdürüne bilgi vermek.
12-Büro Hizmetleri: Birim bürolarının aydınlatma, ısıtma ve havalandırma
gereksinmelerinin veya aksaklıklarının zamanında giderilmesini, gerektiğinde onarılmasını ve
yenilenmesini sağlamak.
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13-Başvurular: İşlerle ilgili başvuru sahiplerinin Şube Müdürü veya ilgili şefle
görüşmesini sağlamak.
14-Yerleşme Düzeni: Şeflik bürolarının yerleşme düzeninin hazırlanmasını ve
uygulanmasını sağlamak.
İLETİŞİM MEMURU
Görevleri
1-Başkanın talimatları doğrultusunda kurum içi ve kurum dışı iletişim için gerekli
notları almak ve görüşmelerin yapılmasını sağlamak.
2-Başkanlığa imza için sunulan yazıları, yazışma kuralları açışından kontrol etmek,
varsa gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak ve imzalanan, havale edilen ya da işi
bitenlerin ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.
3-Başkanın talimatları doğrultusunda randevuları düzenlemek ve günlük programları
yapmak. Gelen ziyaretçilerin Başkanla görüştürülmesini sağlamak, notlarını almak veya
konularına göre ilgililere yönlendirmek.
4-Başkanın yapacağı yurt içi ve yurt dışı geçici görevle ilgili bilet, rezervasyon ve
avansları takip edip sonuçlandırmak, seyahatle ilgili bilgi ve belgeleri sağlamak.
5-Yapılacak resmi toplantılara, özelliklerine göre katılması istenen kişilerin davet
edilmesini sağlamak ve gündemi çoğaltarak toplantı öncesi katılımcılara dağıtmak.
6-Başkanın tebrik, teşekkür, başsağlığı vb. yazışmalarını yapmak.
7-Başkanın iş ve işlemlerini yürütmek, emir ve talimatlarını ilgililere duyurmak,
takip etmek.
MÜTERCİM
Görevleri
1-Daire Başkanlığına ve bağlı Şube Müdürlüklerine ait çeviri işlerini yapmak.
2-Daire Başkanlığının ve bağlı Şube Müdürlüklerinin uluslararası düzeyde yürüttüğü
işlerle ilgili toplantılarda talep edildiği taktirde tercümanlık yapmak.
3-Görev alanı ile ilgili konularda Daire Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlüklerince
verilen diğer çalışmaları yürütmek.
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