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İŞİN KISA TANIMI 

Düzce Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç ve ilkelere uygun olarak; İl içinden bulunan bitki besin maddeleri ile toprak 
düzenleyicilerin toprak verimlilik ve kalitesine etkilerini araştırmak ve uygun gübreleme 
tekniklerini geliştirmek ve ilgili programları yürütmek. 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
 İlimiz üreticilerinin bilinçli gübre kullanımı ile tarım topraklarının kirlenmesi önlenmek. 
 İlimizde faaliyet gösteren özel laboratuvarların eğitimini ve denetimini yapmak. 
 Belirli dönemlerde ilçe ve merkez ilçelerde toprak analizi ve gübreleme dayalı eğitim 

faaliyetlerini düzenlemek koordine etmek. 

 Denetim defterlerinin ve kayıtlarının kontrolünü yapmak. 
 İlimizde faaliyet gösteren özel laboratuvarlarda kullanılan kimyasalların kontrolü ve 

denetlenmesini yapmak. 
 Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma 

gruplarında yer almak. 
 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol ve kalite yönetim  

sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 
 Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin 

yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek. 
 Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve 

benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri 
sunmak. 

 Biriminde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu 
sağlamak. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu 
olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak. 

 İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu 
 Kurallara uymasını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. 
 Birimin ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun 

giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ 
çalışmaları yapmak. 

 Bakanlıkça çıkarılacak mevzuatların gerektirdiği iş ve işlemleri yapmak. 
 Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
 Gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
 Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak 
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YETKİLERİ 

 Görevlerinin gerektirdiği alet, makine, malzeme, demirbaş, yayın ve kırtasiyeleri birimine 
verilen araç, gereç ve malzemeleri kullanma ve kullandırma yetkisine sahip olmak, 

 Birimine gelen evrakı açma ve ilgili yerlere gönderme, sevke tabi evrakın yasal ve idari 
eksikliklerinin giderilmesini ilgililerden talep etme yetkisine sahip olmak, 

 Müdürlükçe belirlenen esaslar dâhilinde paraf etme ve imza atma yetkisine sahip olmak, 
 Görevlerini yerine getirirken yetkisini aşan konularda amirine talep ve teklifte bulunma 

yetkisine sahip olmak, 
 Müdürlük içindeki diğer birimlerle sözlü ve yazılı haberleşme ile bilgi ve belge isteme 

yetkisine sahip olmak 

 Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler 

EN YAKIN YÖNETİCİ 

 Şube Müdürü 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI 

 ----- 

BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER 

 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak 
 Ziraat Mühendisi, Kimyager, Kimya Mühendisi mezunu olmak 
 Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde tecrübeye sahip olmak, 

ÇALIŞMA KOŞULLARI 

 Mesai saatleri ve gerektiğinde mesai saatleri dışında da görev yapmak 
 Çalışma Büro ve gerektiğinde arazide çalışmak, 
 Görevi gereği seyahat etmek, 
 Bitki Koruma Ürünlerinin Kokusuna maruz kalmak, trafik kazası ve olumsuz hava şartları 

ve laboratuvarda asit buharına maruz kalmak. 
 


