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Kalite Yönetim Ekibi    

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi 

burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. 

Adı Soyadı: Tarih /İmza 

 

İŞİN KISA TANIMI: 

Mersin İl Tarım ve Orman üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara 

uygun olarak; Bakanlığın ilgili birimlerinden gelen program doğrultusunda organik 

tarımın yaygınlaştırılması, denetim ve eğitim çalışmalarının yapılması, 

değerlendirilmesi, raporlanması ile ilgili faaliyetleri yürütülmesini sağlamak. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

 

-  Organik tarım faaliyetlerinin kontrollü bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlamak, 

-  Eğitim ve yayım yoluyla organik tarım mevzuatı çerçevesinde elde edilen araştırma 

sonuçları konusunda üretici, üretici örgütleri ve tüketicilerin bilgilendirilmesini 

sağlamak,   

-  Etkin ve düzenli bir denetim sistemi oluşturarak bitkisel ve hayvansal üretim yapan 

müteşebbis, işletme ve satış yeri denetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, 

-  Organik tarım konusunda üreticileri bilgilendirmek amacıyla liflet, el kitabı vd. 

hazırlanması ve üreticilere dağıtılmasını sağlamak, 

-   Organik ürünler konusunda tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesini sağlamak,  

-  Organik tarım konusunda toplantı, panel, fuar, sempozyum vb. faaliyetlerin 

düzenlenmesini gerçekleştirmek, 

-   Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini 

güncellemek. 

-   Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve 

benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

-   Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, 

arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak. 

-   Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun 

giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' 

çalışmaları yapmak. 

-  İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu 

kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde  bulunmak. 

-  Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 

gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 
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- Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde     

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

-  Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

YETKİLERİ: 

-  Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

-  Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü 

 

      ALTINDAKİ   BAĞLI   İŞ   UNVANLARI:  

  Organik Tarım Çalışma Grubu Görevlisi 

 

      BU   İŞTE   ÇALIŞANDA  ARANAN   NİTELİKLER: 

-  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

-  Yüksek    öğrenim    kurumlarının    dört    yıllık  Ziraat Mühendisliği ve iki yıllık Ziraat 

teknikeri bölümlerini bitirmiş olmak. 

-  Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

-  Konusunda en az üç yıllık iş deneyimine sahip olmak. 

-  Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

-  Büro ve açık hava ortamında çalışmak. 

-  Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

-  Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

-  Görevi gereği seyahat etmek. 

 


