
 

 

 

AMACIMIZ:  

Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusuna, işleyişi ve gelecekte de var 

olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve 

denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek; sorumlu olduğumuz alanlarda, 

sorunlara çözüm bulmak; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve 

gelişmeyi sağlayacak, fiziki mekânları, tesis ederek yaratmak, kurumumuzun üretkenliğini 

artıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamaktır.  

Yüksek öğretim kurumlarının idari teşkilatı ve görevlerine ilişkin 124 sayılı K.H.K de Yapı 

İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır.  

 Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, 

keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniş yelpazededir.  

 Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın 

bu çerçevede görevleri;  

 Bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, ihaleleri 

yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, bakım ve onarım 

işlerini yürütmek,  

 Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarını 

hazırlamak,  

 Üniversitenin ihtiyacı olan okuma salonları, derslikler, dershaneler, amfiler, 

konferans salonları, yataklı sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları, toplantı, 

sinema ve tiyatro salonları, kapalı ve açık spor salon ve sahaları, kamp yerleri gibi 

bina ve mekanların işlemleri de dahil fizibilite, proje, ihale, yapım sürelerindeki 

işleri yürütmek,  

 Kampusun su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ihtiyacının kesintisiz olarak 

sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,  

 Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör havalandırma sistemleri, telefon 

santrali ve asansörlerin işletilmesini sağlamak, bakımını ve onarımlarını yapmak ya 

da yaptırmak,  

 Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik eğitim, sağlık, spor 

sektörlerindeki inşaat yatırım bütçesini hazırlamak olarak özetlenebilir.  



 

 

MİSYONUMUZ  

Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusuna, işleyişi ve gelecekte de var 

olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve 

denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel - ekipman ile; sorumlu 

olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, gelecekteki sağlıklı 

nesillerin oluşturulmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli 

iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak, fiziki mekanları, Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili 

Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde tesis ederek çağdaş tesisler yaratmak, kurumumuzun 

üretkenliğini arttıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamaktır.  

VİZYONUMUZ  

Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde Kurumun işleyişi ve gelecekte de 

varlığını sürdürebilmesi için, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, konforu, 

estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlamak amacıyla bilimsel doğrularla akla uygun, 

araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmak. 

Ayrıca bilimsel, kültürel ve düşünsel boyuttaki nitelikleri ile deneyimini ortaya koyan bir 

kurum olmasını sağlayabilecek yapısal özelliğe sahip olarak Üniversitemizi ve dolayısıyla 

Ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru ve en ekonomik şekilde hazırlayabilmek için zoru 

başarmak, imkânsızı zora dönüştürmektir. 


