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İŞIN KISA TANIMI 

İlimiz sınırları dahilinde AB uyum çerçevesinde yerüstü ve yeraltı sularında tarımsal 
aktivitelerde kirliliğe neden olan azot ve azot bileşiklerinin tespit edilmesi ile su 
kaynaklarına, toprağa ve atmosfere besin maddesi girdisi etkisinin azaltılması ve 
önlenmesidir. 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek, Birimde yapılan işlerin 
misyon/vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek, 

 Bakanlık tarafından belirtilen sayıda, Müdürlüğümüzce veya ilgili komisyonca belirlenen 
istasyonlardan yüzey sularından her ay, yeraltı sularından üç ayda bir düzenli olarak su 
numunelerinin alınmasını sağlamak ve sonucuna göre yasal mevzuat doğrultusunda 
gereğini yaparak çalışmaları koordine etmek, 

 Nitrat kirliliğine maruz kalacak olan ya da olabilecek olan su kaynaklarını belirlemek, 

 Toprak ve sularda nitrat kirliliği haritalarını oluşturmak, 

 Nitrat Hassas Bölgeleri (NHB) tanımlamak/belirlemek, 

 İyi tarım uygulaması kodunu geliştirmek ve uygulamak, 

 Her bir Nitrat Hassas Bölgeleri (NHB) için “Eylem Planını” geliştirmek, 

 Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliği izleme programları düzenlemek, 

 Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarında kullanılacak, broşür, el kitabı vs. dokümanları 
hazırlamak ve çoğaltımı için ilgili şubelere bildirmek, 

 Demonstrasyonlar, eğitim ve benzeri yollarla yeni tarım teknolojilerinin hem şube 
personeline hem de çiftçilere ulaşımını sağlamak, 

 GEF Projesi kapsamında su kalitesinin izleme çalışmalarını yürütmek ve analizi yapılan su 
numunelerinin sonuçlarını aylık periyotlar halinde Bakanlığa bildirmek, 

 Bitki besin maddesi yönetimi ve hayvansal gübre yönetimi Konularında havza çiftçilerinin 
bilgilendirilmesini sağlamak, 

 GEF projesi ile ilgili her türlü form ve raporları hazırlayarak Bakanlığa bildirmek. 

 Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, 

 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 
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sunmak, 

 Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv 
oluşturmak ve düzenini sağlamak, veri tabanını oluşturmak, 

 Görev ve Sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol ve Kalite Yönetim  
Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak, 

 Birimin ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun 
giderilmesi ve sürekli iyileştirilmesi amacıyla; “Düzeltici Faaliyet” ve “Önleyici Faaliyet” 
çalışmalarını yapmak, 

 İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, 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, 

YETKİLERİ 

 Faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ 

 Şube Müdürü 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI: 

 ----- 

BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen niteliklere haiz olmak, 

 Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, 
Kimyager, iki yıllık Yüksek Okulların veya Meslek Liselerinin ilgili (Ziraat) bölümlerini 
bitirmiş olmak, 

 Faaliyetlerin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak, 

 Hizmet içi eğitimlere katılarak “Nitrat Direktifi“ konusunda sertifika almış olmak. 

ÇALIŞMA KOŞULLARI 

 Büro ve açık hava ortamında çalışmak, 

 Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak, 

 Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek, 
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 Görev yapılan yerlerde iş kazası, sıcak, soğuk, koku ve toz faktörüne maruz kalmak, 

 Görevi gereği seyahat etmek. 
 


