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İŞİN KISA TANIMI:  

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Bakanlığın ilgili birimlerinden gelen program 
doğrultusunda İlimiz meyve, sebze ve tarla bitkileri üretimi yapan çiftçilerin, bilimsel ve 
ekonomik veriler doğrultusunda bitki besleme, gübreleme ve sulama konuları ile ilgili 
bilgilendirme faaliyetleri ile tarım topraklarının tuzlanma, çoraklaşma, erozyon ve 
kirlenmesinin önlenmesi ve toprak organik maddesinin artırılması, toprak asitliğinin (pH) 
dengede kalması ve yine aşırı sulamanın önlenmesi, suların kirlenmemesi için gerekli 
çalışmaların yapılması.  

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

– Tarım arazilerinin verimliliğini korumak amacıyla yoğun tarım yapılan özellikle seracılık 
yapılan arazilerde tuzlanma, çoraklaşma ve kimyasallarla kirlenmesini önleyici çalışmalar 
yapmak. 

– Toprak erozyonunu en az seviyeye düşürmek için önleyici tedbirleri yaygınlaştırmak. 

– Toprak organik maddesini % 3 ün üzerine çıkaracak uygulamaları yaygınlaştırmak. 

– Toprak pH sının düşürülmesi için gerekli teknik uygulamaların yapılmasını sağlamak. 

– İlimiz sulama suyu kaynaklarının en etkin şekilde kullanılması için; damlama veya 
yağmurlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, salma sulama yapılan arazilerde en 
az su kullanılması için gerekli tedbirlerin alınması çalışmalarını yapmak. 

– Su kaynaklarının kirletilmemesi için diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmaların 
yapılması.      

– Ticari gübrelerin yeteri kadar ve zamanında kullanılması için eğitim çalışmaları 
yapılması, toprak analizi yaptırmanın yaygınlaştırılması. 

– Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini 
güncellemek 

– Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, 
demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla çiftçilere tüketicilere ulaştırmak ve tarım 
teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla iletmek.

– 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 ve 
düzenini sağlamak. 

– Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun 
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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. 

– 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: 

– 5996 sayılı kanuna dayanılarak Bakanlığımızca düzenlenen mevzuatla verilen yetkilerini 
kullanmak. 

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

 Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

 _

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

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

– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık Ziraat Mühendisliği bölümlerini tercihen Toprak, 
Tarla Bitkileri ve Bahçe Bitkileri bölümlerini bitirmiş olmak veya Ziraat Teknikeri-
Teknisyeni olmak. 

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

 Mesai saatleri ve gerektiğinde mesai saatleri dışında da görev yapmak, 

 Büro ve gerektiğinde arazide çalışmak,

 Görevi gereği seyahat etmek,

RİSK DURUMU: 
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 Bitki Koruma Ürünleri ile temas veya kokusuna maruz kalmak,

 Trafik kazası riski

 Olumsuz hava şartları riski

 Kontrolleri esnasında yabani hayvan veya köpek saldırısına maruz kalmak


