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İŞİN KISA TANIMI:  

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve 
ilkelere uygun olarak; ilin Bitki Koruma Ürünleri, Zirai Mücadele, Alet ve Makineleri Bayi 
Ruhsatlandırma, Kontrol ve Denetim iş ve işlemlerini yapmak. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

– Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek 

– Bayilik başvurularını almak ve bayilik belgesi düzenlemek, 

– İl ve İlçelerde gerekli denetim ve kontrolleri yapmak, 

– Bayilik sınav belgelerini teslim almak, Bakanlığa bildirmek, 

– Yıllık ilaç kullanımını bakanlığa sunmak, 

– Bakanlıkça toplatılmasına karar verilen ilaçlarla ilgili yazışmaları yapmak, 

– Reçete yazma belgesi başvurularını almak, belge düzenlemek, 

– Reçete ile yazılan İlaçların güncel tutulmasını sağlamak ve ilgili yerlere bildirmek, 

– 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 ve bayilere ulaştırmak.

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

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

– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

– Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak 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' 
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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. 

YETKİLERİ: 

– 5996 Sayılı  Kanun kapsamında verilen yetkilerini kullanmak.  

– Faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli araç ve gereçleri kullanmak. 

– Kontrol ve Denetim hizmetlerini yapmak ve gerekli yaptırımlar uygulamak. 

 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.

 Şube Müdürü tarafında verilen diğer yetkiler.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

 Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

 _

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

– 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak

– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık Ziraat Mühendisliği bölümlerini tercihen Bitki 
Koruma, Tarla Bitkileri veya Bahçe Bitkileri bölümlerini bitirmiş olmak .

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde tecrübeye sahip olmak. 

– Bakanlık tarafından verilen eğitimlere sahip olmak. 
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ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

 Mesai saatleri ve gerektiğinde mesai saatleri dışında da görev yapmak, 

 Büro ve gerektiğinde arazide çalışmak,

 Görevi gereği seyahat etmek,

RİSK DURUMU: 

 Bitki Koruma Ürünleri ile temas veya kokusuna maruz kalmak,

 Trafik kazası riski

 Olumsuz hava şartları riski.


