
BİRİMİ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ

GÖREVİ ÇEVRE PEYZAJ GÖREVLİSİ (PEYZAJ MİMARI)

A- İŞE İLİŞKİN BİLGİLER   
İşin Kısa Tanımı
Destek Hizmetleri Birimi çevre ve peyzaj çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim 
ve denetimden ve gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olup, görev alanına giren konularla ilgili 
olarak birim amiri ile birlikte çalışmak.

Görev ve Sorumluluklar

1. Üniversite yerleşkesine ait alanlarda çevre düzenleme projeleri geliştirmek,
2. Çevre düzenlemesi için kullanılacak materyalleri ve hizmet verecek ekipleri 

oluşturmak ve denetlemek,
3. Çevre düzenleme çalışmalarında kullanılacak bitkileri ve tohumları mümkün ise 

yetiştirmek, mümkün değilse dışarıdan temin etmek,
4. Temiz, düzenli ve bakımlı bir çevre oluşturma kapsamında plan ve projeler 

hazırlamak, ihtiyaç duyulan bitkisel ve yapısal malzemeleri temin etmek, 
5. Alan kullanım kararlarına bağlı olarak yapısal, bitkisel peyzaj projelerini hazırlamak, 

bunları uygulamak ve peyzaj düzenlemesi yapılmış alanlardaki bakım onarım ve 
yenileme çalışmalarını yaparak bu alanların devamlılığını sağlamak,

6. Üniversitemiz yerleşke alanındaki yeşil alanların sulama, biçme, havalandırma, 
gübreleme gibi bakım işlerini yapmak,

7. Yapım işlerinin tamamlandığı bölgelerde peyzaj çalışmalarını yaparak bu alanlara 
çimlendirme, süs bitkisi, ağaç ve çiçek dikim işlerini, bakımlarını vb.işlerini yapmak, 

8. Yerleşke alanlarında ağaçlandırma yapılacak alanları belirlemek ve ağaçlandırma 
çalışmalarını yürütmek, 

9. Yol ve Peyzaj alanlarındaki yağmur suyu kanalları ve mazgalların yaz-kış bakımlarını 
yapmak, 

10. Yerleşkedeki ağaç yaprak ve biçilen çim ve yabani bitlerin artıklarını bir yerde 
toplayarak bu malzemelerin gübre olarak değerlendirilmesini sağlamak,

11. Yerleşkede kullanılacak ağaç, süs bitkisi ve çiçeklerin üretimini, temin işlerini yapmak,
12. Üniversitemiz yerleşkesinin yeşil alanları ve ağaçlandırma ile ilgili istatistik bilgileri 

tutmak, güncellemek ve raporlarını hazırlamak,
13. Mevzuat uyarınca üst amirler tarafından verilen ve hizmet alanına giren diğer 

görevleri de yerine getirmek.

Yetkiler
Mevzuat uyarınca üst amirler tarafından verilen ve hizmet alanına giren diğer görevleri de yerine 
getirmek.

İlgili Mevzuat
92 Nolu Yükseköğretim Kurumları’nın İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesi 13’inci 
maddesi.

B- ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER
Gerekli Öğrenim Düzeyi Ve Bölümü
Alanı ile ilgili lisans mezunu olmak.

Gerekli Mesleki Eğitim, Sertifikalar ve Diğer Eğitimler



BİRİMİ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ

GÖREVİ ÇEVRE PEYZAJ GÖREVLİSİ (PEYZAJ MİMARI)

Yapısal ve bitkisel tasarıma ve uygulamaya yönelik eğitimler
Kentsel ve kırsal planlamaya yönelik eğitimler.
Peyzaj Mimarlığında kullanılan yapısal ve bitkisel materyalin tanıtımına ve kullanımına 
yönelik eğitimler.

Gerekli Yabancı Dil Bilgisi ve Düzeyi

Gerekli Hizmet Süresi


