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Kalite Yönetim Ekibi    

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi 
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 İŞİN KISA TANIMI: 

İl genelinde Bitki Koruma Ürünü (B.K.Ü.) ve Alet Bayiliklerinin ilgili mevzuat 

çerçevesinde denetimlerini yapmak, talep doğrultusunda ve ilgili mevzuat 

çerçevesinde yeni bayii belgelerini düzenlemek, B.K.Ü.’lerinin reçeteli satışı ile 

ilgili gerekli çalışmaları yamak, 

 

 GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

-  Zirai ilaç satısı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği 
gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça 
belirlenmiş esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini 
gerçekleştirmek, 

- Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol 
etmek, izlemek ve denetlemek, 

-  Düzeltici ve önleyici faaliyet çalışmalarına katılmak, 

-  İl dâhilinde ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak, 

- 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, 

- 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 olarakizlemek. 

- Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu 
olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak. 
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-  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 İŞÜNVANLARI 
        BKÜ ve Alet Makine Çalışma Grup Görevlileri 

 
 

BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER 

-    657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak 

-    Ziraat Fakültesi, Tarım Ön Lisans veya Tarım Meslek Liselerinden Mezun olmak 

-    Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde tecrübeye sahip olmak, 

-    Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak 

ÇALIŞMA KOŞULLARI 

-  Büro ve açık hava ortamında çalışmak. 

-  Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
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-  Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

-  Görevi gereği seyahat etmek. 

 

 


