PROJE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI
Bağlı Olduğu Birim: Projeler Koordinatörü
Bağlı Bulunan Birimler : Proje müdürüne bağlı tüm Şantiye personeli
Görev Yetki ve Sorumluluklar :
1. Üst yönetim tarafından belirlenen proje yönetim politikaları ve buna bağlı oluşturulan
sistemlerin, projeye bağlı şantiye veya şantiyeler tarafından anlaşılmalarını ve faaliyetlerin bu
çerçevesinde yürütülmesinin sağlanması.
2. Kendisine bağlı olan Proje veya Projelerin Master plan, bütçe ve iş programlarının
hazırlanması gerektikçe revize edilmesi, bunların gerçekleşmelerinin takibi ve projenin bağlı
olduğu gurup direktörüne raporlanması. Hazırlanan raporlara bağlı olarak iş gücü, finansman
ihtiyacı ve proje sonu projeksiyon tahminleriyle projelerin yapımı sırasında olası
aksaklıklarını tespit ederek gerekli önlemlerin önceden alınmasını sağlamak.
3. Mobilizasyon öncesinde veya mobilizasyon süresince “Proje Yönetim Planı”nın
hazırlanması ve projenin bu plan dahilinde yürütülmesi.
4. Proje nakit akışının planlanarak ihtiyacın veya fazlanın tespit edilerek merkez’e bildirilmesi
5. Şantiye’de gerçekleştirilen hizmet ve imalatlara ilişkin hakediş ve kesin hesapların
zamanında ve sözleşmeye ve şirket çıkarlarına uygun ve doğru olarak şirket çıkarlarına uygun
olarak hazırlanmasının sağlanması, kontrolu, Amirlerine onaylatılması.
6. Geçici kabul, kesin kabul gibi Proje teslimine yönelik tüm çalışmalarının Merkez birimlerle
yürütülmesi, koordinasyonu ve sonuçlandırılması.
7. Mukavele tatbikatı çalışmalarının Taşeron temsilcisine karşı yürütülmesi ve
koordinasyonu. Yurtiçi ve yurtdışı teknik müşavir, hukukçularla işbirliği içinde
anlaşmazlıkların ve claimlerin çözümünde etkin rol almak.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ve ALFA HASTANESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
ÇERÇEVESİNDE “HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE” YÖNELİK MALİ
PROTOKOL
I. GENEL HÜKÜMLER
1. 11.10.2012 tarih ve 689 sayılı Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ve Alfa Hastanesi
ile 16.10.2012 tarihinde imzalanan “İşbirliği Protokolü” çerçevesinde görevlendirmeler
yapılacaktır.
2. Bu görevlendirmelerde mali konulara ilişkin olarak Alfa Hastanesi ile yapılan söz konusu
İşbirliği Protokolüne ek olarak hazırlanan “Hizmetlerin Ücretlendirilmesine Yönelik” ek
protokol kapsamında öğretim üyelerine ödemeler gerçekleştirilecektir. Öğretim üyelerine
yapılan tahakkuklar 2547 sayılı kanunun 58. maddesi ve 11.10.2012 tarih ve 689 sayılı Ankara
Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararında öngörülen ilkeler çerçevesinde ilgili öğretim üyelerinin
beyanları ile döner sermayeyle ilişkilendirilecektir

