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GÖREVĠN ADI  : Şube Müdürü  

GÖREVĠN KAPSAMI : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Peyzaj ve Çevre Düzenleme 

Şubesi) 

1. GÖREVĠN KISA TANIMI 

Bingöl Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Yapı İşleri ve 

Teknik Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca; Üniversitenin 

çevre ve peyzaj işleri ile ilgili faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek. 

2. GÖREVĠ VE SORUMLULUKLARI  

2.1. Müdürlüğün çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Daire Başkanlığına 

sunmak, 

2.2. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, Müdürlüğün kadro ve ödenek ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte 

Daire Başkanlığına sunmak, 

2.3. Daire Başkanlığının kararları doğrultusunda Müdürlüğün işlerini yürütmek, 

2.4. Müdürlüğün ve bağlı birimlerin çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, 

2.5. Personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, 

2.6 Üniversite yerleşkelerine ait alanlarda çevre düzenleme projeleri geliştirmek, 

2.7. Estetik ve fonksiyonel dış mekân ortamları ve bunları destekleyecek birimleri oluşturmak, 

2.8. Çevre düzenlemesi için kullanılacak materyalleri ve hizmet verecek ekipleri oluşturmak ve denetlemek. 

Üniversiteye tahsis edilen ormanlık alanların protokole uygun kullanımının sağlanması hususunda üniversite 

yönetimine yardımcı olmak, 

2.9 Üniversite kampüs alanlarında çevre düzenlemesi yapmak, yeşil alanlar oluşturmak, ağaçlandırma 

çalışmalarını yürütmek ve mevcut yeşil alanların sulama ve bakımını yapmak, 

2.10 Çevre düzenleme çalışmalarında kullanılacak bitkileri ve tohumları mümkün ise yetiştirmek, mümkün 

değilse dışarıdan temin etmek, 

2.11 Temiz, düzenli ve bakımlı bir çevre oluşturma kapsamında plan ve projeler hazırlamak, ihtiyaç duyulan 

bitkisel ve yapısal malzemeleri temin etmek, hizmet içi kurslar düzenleyerek personeli eğitmek, 

Üniversitemiz yerleşkelerinde bölgenin ekolojik koşullarını değerlendirerek ağaçlandırma sahalarını oluşturmak 

ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak, 

2.12 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, 
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2.13. Üniversite yerleşkesinde botanik bahçesi, hobi bahçesi gibi özel alanlar oluşturarak ziyarete açmak, 

tanıtımını yapmak, mevcut kullanım ve dolaşımdan kaynaklanan sorunlarını çözmek. 

2.14 İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin 

söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

2.15. Daire Başkanının verdiği ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yürütmek. 

 

3. YETKĠLERĠ: 

3.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

3.2 Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek. 

3.3 Şube Müdürü, sorumluluğu altında çalışan personel tarafından yapılacak iş ve işlemlerin 

zamanında, doğru ve mevzuat hükümlerine uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini 

sağlamak suretiyle hizmet kalitesini yükselterek biriminin başarısına katkıda bulunacaktır. Peyzaj ve 

Çevre Düzenleme Şubesi Müdürü’nün herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevleri 

Daire Başkanın görevlendireceği kişi tarafından yerine getirilecektir. 

 

4. EN YAKIN YÖNETĠCĠSĠ 

Daire Başkanı 

5. ALTINDAKĠ BAĞLI Ġġ UNVANLARI 

 

6. BU ĠġTE ÇALIġANDA ARANAN NĠTELĠKLER 

6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

6.2 Yüksekokul mezunu olmak. 

6.3 Görevi gerektirdiği mevzuatını bilmek. 

6.4 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

6.5 Analiz yapabilme 

6.6 Değişim ve gelişime açık olma 

6.7 Düzenli ve disiplinli çalışma 

6.8 Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı 

6.9 Empati kurabilme 

6.10 Etkin yazılı ve sözlü iletişim  

6.11 Güçlü hafıza 
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6.13 Hızlı düşünme ve karar verebilme 

6.14 Hoşgörülü olma 

6.15 İkna kabiliyeti 

 6.16 İnovatif, değişim ve gelişime açık 

6.17 Koordinasyon yapabilme 

6.18 Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık 

6.19 Liderlik vasfı 

6.20 Matematiksel kabiliyet 

6.21 Muhakeme yapabilme 

6.22 Müzakere edebilme  

6.23 Planlama ve organizasyon yapabilme 

6.24 Sabırlı olma             

6.25 Sistemli düşünme gücüne sahip olma 

6.26 Sorumluluk alabilme 

6.27 Sorun çözebilme 

6.28 Sözlü ve yazılı anlatım becerisi 

6.29 Stres yönetimi 

6.30 Temsil kabiliyeti 

6.31 Üst ve astlarla diyalog 

6.32 Yönetici vasfı 

6.33 Zaman yönetimi 

7. SORUMLULUK 

7.1 Şube Müdürü, yukarıda yazılı olan görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine 

getirirken, ilgili olduğu birimin Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Üst Yöneticilere karşı 

sorumludur. 

8. DAĞITIM: 

 

Kişi dosyasına  (1 adet) 

İç Kontrol Çalışma dosyasına (1 adet) 
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9. REVĠZYON: 

Revizyon Revizyon Yapılan Madde 

 

Revizyon Nedeni 

 

Revizyon Yapan 

No Tarih 

1  Tamamı  Görev Değişikliği  

2     

 

 

 

 

     Hazırlayanlar 

 

 

     Kontrol Eden 

 

 

     Onaylayan 

 

Bu Dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine  

getirmeyi kabul ediyorum. 

 

 

Adı Soyadı          :                                                  Tarih: …/…/20… 

 

İmza                          : 


