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İŞİN KISA TANIMI 
İl genelinde Bitkisel Üretimi artırmak, kaliteleştirmek, teşvik etmek, her türlü 

üretim işlerinin tekniğine uygun yapılmasını sağlamak için çalışmaktır. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 

- Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık 
ve zararlıları ile erken uyarı tahmin vb. yöntemlerle ve entegre / biyolojik 
mücadele gibi en az kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve 
usullerle mücadele etmek, bu islerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının 
hazırlanmasını sağlamak, 

- İl dâhilinde tahlil sonuçlarına göre gübreleme tavsiyelerinde bulunmak. 
- Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el 

kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve 
çiftçilere tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere 
çiftçilere yayım yoluyla iletmek, 

- Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için 
eğitim programları ve projeleri uygulatmak, 

- İl dâhilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek, 

- Düzeltici ve önleyici faaliyet çalışmalarına katılmak, 
- Biriminde yürütülen faaliyetlerin etken bir şekilde gerçekleştirilmesi için 

gerekli araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçları önceden belirleyerek amirine 
iletmek, 

- Gelen ve giden evrakla ilgilenmek, gereğini yapmak, evrakların 
dosyalanmasını ve gizliliğini sağlamak, 

- Kendi görev alanı içindeki ve diğer bölümlerle olan yazılı ve sözlü bilgi 
akışının tam, doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak, 

- Amirinin ihtiyaç duyabileceği kendi görev alanı kapsamındaki her türlü 
bilginin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak 
tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, yazılı veya sözlü 
açıklamalar yapmak, 

- Mahiyetindeki personelin motivasyonunu yüksek tutmak için çalışmalar 
yapmak, 

- Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, 
rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya 
ilişkin belge ve bilgileri sunmak. 

- Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
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- Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu 
olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak. 

- Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi 
tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

- Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş 
ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' 
ve 'Önleyici Faaliyet' çalışmalarına katılmak. 

- İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya 
da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, 
gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. 

- 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. 

 
     EN YAKIN YÖNETİCİ 

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü 

 

     ALTINDAKİ   BAĞLI   İŞ   UNVANLARI:  

        Bitkisel Üretim  Çalışma Grubu  Görevlisi 

 

BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER 

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

– Yüksek    öğrenim    kurumlarının    dört    yıllık  Ziraat Mühendisliği bölümünü 

bitirmiş olmak. 

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine 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. 


