Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri
1) Projelerin inşaat ihalesine hazır duruma getirilmesini sağlamak, yatırımcı
kuruluşlardan gelen projelerin tetkik ve tasdik işlemlerini yürütmek, devam eden
inşaatlar hakkında iletilen teknik problemleri gerekçeleri ile incelemek ve bunlara
ilişkin görüş vermek, gerektiğinde inşaatların proje ve detaylarına uygunluğunun
mahallinde takibini sağlamak,
2) Görev kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin taşıyıcı
sistemi ile zemin mekaniği mühendislik hesaplarını ve her türlü zemin etüt işlerini
yapmak veya yaptırmak, her türlü inşaat mühendisliği projelerini tanzim veya tadil
etmek veya ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, güçlendirme projelerini hazırlamak
veya hazırlatmak, projeleri onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
3) Yapıların taşıyıcı sistemi veya arsa zeminine ilişkin ortaya çıkan sorunlarıyla ilgili
inceleme yapmak, çözümler üretmek,
4) Talimatı verilen proje ve meslekî kontrollük hizmeti ihalelerinin yapılmasını temin
etmek ve uygulamaları takip etmek,
5) Proje ile ilgili bedel hesabına esas olacak yaklaşık maliyet, ihale, süre, kabul
komisyonlarının teşkilini sağlamak, görevlendirme ve takip işlerini yapmak,
6) Mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı ile mevcut tarihi, kültürel doku ve yörenin
şartlarına uygun malzemeler seçerek işletme maliyeti yönünden ekonomik çözümü
olan projeler hazırlamak,
7) Kamu yapılarında uygulanacak betonarme, mimari ve tesisat projelerine ilişkin
Bakanlık tarafından belirlenen prensip, görüş ve talimatları uygulamak,
8) Yapım ile ilgili bedel hesabına esas olacak yapım yaklaşık maliyetlerini
hazırlamak,
9) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumları ve Sağlık Bakanlığına bağlı
özel hastaneler ve özel sağlık birimlerine ait binaların kontrol formlarını doldurmak,
görüş ve kanaat belirtmek, muayenehanelere ait deprem etkileri altındaki performans
raporlarını incelemek, özel sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarına görüş vermek,
10) Görev kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin mimari,
makine mühendisliği, elektrik mühendisliği projelerini tanzim veya tadil etmek veya
serbest mühendislik bürolarına ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, projeleri
onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
11) Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde özel bütçeli kurumların yatırım
programlarında bulunan bina ve tesislerin mimari, inşaat mühendisliği, makine
mühendisliği ve elektrik mühendisliği projelerini, teknik şartnamelerini hazırlamak,
hazırlatmak,
12) Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda mimarlık ve mühendislik
branşlarında teknik uygunluk görüşü vermek,

13) Müdürlüğün hazırladığı veya onayladığı bina ve tesislere ait tüm branş
projelerinin arşivlenmesini sağlamak,
14) Yatırım programındaki işlerin parsele yönelik jeolojik zemin etüt raporlarını
incelemek ve onaylamak,
15) Yatırım programı ile ilgili işlerin hazırlıklarını yapmak,
16) İl koordinasyon raporu, aylık-yıllık brifing dosyası, yıllık faaliyet raporu ve yatırım
programlarını hazırlamak,
17) Kamu binalarının kıymet takdirini yapmak,
18) Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin
inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını yapmak veya yaptırmak, maliyet
hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
19) Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve
denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarının yatırım programında bulunan
bina ve tesislerin maliyet hesabı ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak
veya onaylanmasını sağlamak,
20) Talimatı verilen ihalelerin, 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun, 5018 sayılı
Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak, kayıtlarını tutmak,
21) Yapım işlerine ait hakediş, mukayeseli keşif, kesin hesap ve diğer işlemleri
yapmak, bu işlere ait inceleme, değerlendirme ve onay sürecini yürütmek,
22) Kontrollük hizmetleri verilen inşaatların, geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak,
23) Yapım hizmetleri ile ilgili talimat ve şikâyetleri mahallinde inceleyerek alınacak
sonuca göre işlemleri tekemmül ettirmek, hatalı uygulamaları önlemek ve önerilerde
bulunmak,
24) Kesin hesap ve sözleşme hükümlerine ilişkin olarak bilgi isteyen kuruluşlara
gerekli bilgileri vermek, yargıya intikal etmiş işlerde, bilirkişi raporları hususlarında
gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek,
25) Sözleşme gereğince ilişiği kalmayan işlere ait teminat mektuplarının iadesi için
gerekli işlemleri yaparak ilgili birimlere göndermek,
26) İdare ve müteahhitler arasındaki ihtilafların sulhen çözümünü sağlamak, idareye
borçlu müteahhitlerin yasal yoldan takibini yapmak ve borçlarını tahsil ettirmek,
27) Yıllık yatırım programına ilişkilendirilerek hazırlanmış olan çalışma programlarına
ait bilgileri Yatırım Takip Sistemi (YTS) programına güncel olarak işlemek,
28) 4734 sayılı Kanun gereği yasak fiil ve davranışlarda bulunan isteklilerin
yasaklama işlemlerini yapmak, borçlu müteahhitlerin kamu kurum ve kuruluşlarında
yapılacak ihalelere katılmalarını önlemek,
29) İhalesi İl Müdürlüklerince yapılan yapım ve hizmet alımı işlerine ait iş deneyim
belgelerini düzenlemek,

30) Bakanlığa gerçek ve tüzel kişiler tarafından iletilen; yapılaşma koşulları, ruhsatsız
yapılaşma, kaçak eklentiler vb. konulara dair şikayetleri, illerin yetki sınırları dahilinde
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, imar planı ve notları,
yönetmelikler ve tüm mevzuat hükümleri kapsamında incelemek,
31) Devlet eliyle iskân çalışmaları kapsamında, yerleri kamulaştırılan ailelerin,
göçmenlerin ve göçebelerin iskânlarının sağlanması ile ilgili her türlü etüt ve hak
sahipliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, serbest göçmenlere ilişkin iş ve
işlemleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak yürütmek, iskân
mevzuatı ile öngörülen diğer hizmetleri yürütmek,
32) Fizikî yerleşim çalışmaları kapsamında, köy nakli, köy toplulaştırması, köy
gelişme alanı ve afet nedeniyle parçalanmış köylerin birleştirilmesi uygulamalarına
ilişkin her türlü etüt ve hak sahipliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
33) İskân Kanunu uyarınca kullanılacak olan yerleşim yerlerinin, arsaların, arazilerin
ve konutların tahsisi, kamulaştırılması ve satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,
borçlandırma, kredilendirme iş ve işlemleri ile bunlara ilişkin geri ödemelerin takibini
yapmak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak iskân hizmetlerinin
etkin olarak yürütülmesine ilişkin plân ve projeler geliştirmek,
34) Kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla yeni kurulacak yapı kooperatifleri için arsa
üretimi ve kredilendirme işlemlerini yapmak, yapı kooperatifleri ve üst birliklerinin
kuruluş ve anasözleşme değişikliği işlemlerini gerçekleştirmek; kooperatiflerin kayıt
ve sicillerini tutarak uygulamalarını denetlemek, kooperatifler ile ilgili uygulamaları ekooperatif sistemine giriş işlemlerini ve güncellemeleri yapmak,
35) Vatandaşlardan, kamu kurum-kuruluşlarından ve adli makamlardan gelen
kooperatif ve üst birliklerine ilişkin bilgi ve belge taleplerinin karşılanmasını sağlamak,
36) Vatandaşlardan, kamu kurum ve kuruluşlarından ve adli makamlardan vb. gelen
şikâyetlere esas denetim taleplerini karşılamak,
37) Yapı kooperatifleri ve üst birliklerinin genel kurul toplantılarına Bakanlık temsilcisi
görevlendirmek,
38) Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

