
 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

 

Sürekli İşçi (Ziraat Mühendisi) Görev Tanımı 

Doküman No  

İlk Yayın Tarihi  

Revizyon Tarihi  

Revizyon No  

Sayfa No  

 

Hazırlayan Kontrol Onay 

   

 

 

Adı Soyadı  

Kadro Unvanı Sürekli İşçi (Ziraat Mühendisi) 

Görevli Olduğu 

Birim 
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 

Vekâlet Sürekli İşçi Bahçıvan  

Eğitim Düzeyi En az Lisans mezunu olmak  

Görev ve 

Sorumlulukları 

 

1. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünde görev yapmak 

2. Şube Müdürü, Daire Başkanı ve diğer üst amirleri tarafından verilecek 

görevlerden sorumlu olmak 

3. Peyzaj projeleri hazırlanmış alanlara çimlendirme, süs bitkisi, ağaç ve 

çiçek dikim işlerini vb. yapmak,  

4. Meteoroloji verilerini günlük takip eder, yapılacak iş ve işlerin özelliğine 

göre ekip başı ve çalışma ekiplerini oluşturmak 

5. Üniversitemiz yerleşke alanlarındaki yeşil alanların sulama, biçim, 

gübreleme gibi bakım işlerini yapmak-yaptırmak, 

6. Yerleşke alanlarındaki ağaç ve süs bitkilerinin bakımlarını yapmak, yabani 

ot ve zararlılarla mücadele çalışmalarını periyodik takvime göre yürütmek, 

7. Yerleşke alanlarında ağaçlandırma yapılacak alanları belirlemek ve 

ağaçlandırma çalışmalarını yürütmek,  

8. Yerleşkelerdeki ağaç, yaprak ve biçilen çim ve bitkisel artıkları bir yerde 

toplayarak geri dönüşüm gübre olarak değerlendirilmesi için “Kompost 

Ünitesine” göndermek, 

9. Yerleşkelerde kullanılacak ağaç, süs bitkisi ve çiçeklerin miktarını 

belirlemek, üretimini, temin işlerini yapmak, bu amaçla açık ve kapalı sera 

alanlarını verimli bir şekilde değerlendirmek. 

10. Yaşlanmış ve formları bozulmuş ağaç, fidan ve fideleri yenileri ile 

değiştirmek. 

11. Üniversitemiz yerleşkelerinin yeşil alanları ve ağaçlandırma ile ilgili 

istatistik bilgileri tutmak, güncellemek ve raporlarını hazırlamak,  

12. İşyerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili hükümleri 

uygulamak/ uygulatmak,  

13. Kurum Kalite Politikalarına uymak. 

14. Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için 

insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde 

kullanılmasını sağlamak,  

15. Ekip başı ve işçilerin yapacakları işlerin ayrıntılı tanımlarını yapmak, 

uygulamaları yerinde ve sahada takip etmek. 

16. Amirlerinin vereceği mesleği ile ilgili diğer görevleri yapmak. 
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Onaylayan Amir 

 

../../20.. 

 

 

Daire Başkanı 

 

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul 

ediyorum. 

 

Sürekli İşçi (Ziraat Mühendisi)  

 

 
 


