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İŞİN KISA TANIMI:  

Bakanlıkça belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; bitkisel üretim 
desteklemelerine başvuracak işletmelerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve destekleme 
başvurularının kabul edilmesi, değerlendirilmesi, askı icmallerinin ve işlemlerinin yapılması 
ile ilgili faaliyetleri yürütmek.. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

– Destekleme uygulamalarında ÇKS ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek, 

– Destekleme uygulamalarında icmal işlemlerini takip etmek, 

– Destekleme mevzuatlarının oluşturulmasında ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak. 

–  ÇKS ve bağlı destekleme uygulamalarına ilişkin başvuru evrakının ilgili mevzuat 
hükümlerine uygunluğunun şeklen kontrolünü yapmak ve evrakı eksiksiz kabul etmek, 

– Teslim aldığı müracaat dosyasının ilgili bölümünü ismiyle imzalamak. 

– Veri girişi yapılmak üzere kendisine verilen dosyadaki evrakın bilgilerini sisteme 
eksiksiz kaydetmek, 

– Veri girişi esnasında tespit edilen eksiklikleri gidermek üzere ilçe sistem sorumlusuna 
bilgi vermek, 

– Veri girişi yaptığı dosyanın ilgili bölümünü ismiyle imzalamak. 

– 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 
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 
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 
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gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

YETKİLERİ: 

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

 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 Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Su 
Ürünleri Mühendisliği, Tütün Teknolojisi Mühendisliği vb. bitirmiş olmak veya Ziraat 
Teknikeri/Teknisyeni olmak.

 Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

 Büro ve açık hava ortamında çalışmak.

 Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

 Görevi gereği seyahat etmek,

RİSK DURUMU: 

 Görev yapılan yerlerde iş kazası, sıcak, soğuk, koku ve toz faktörüne maruz kalmak.

 
 
 
 


