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İŞİN KISA TANIMI:  

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 

amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; İl genelinde Bitkisel Üretimi artırmak, 

kalitelileştirmek, teşvik etmek, her türlü üretim işlerinin tekniğine uygun yapılmasını 

sağlamak için çalışmaktır. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

– Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek 

– Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, 
demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere tüketicilere 

ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla iletmek, 

– Mevsiminde biçerdöver ve hasat kontrolleri yaparak ilgili formları tanzim etmek. 

– Hasat zamanında anız yangınları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 

– Biçerdöver operatör eğitimi kurslarında eğitici olarak görev yapmak. 

– Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim 

programları ve projeleri uygulatmak, 

– Düzeltici ve önleyici faaliyet çalışmalarına katılmak, 

– Biriminde yürütülen faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli araç, 

gereç, malzeme vb. ihtiyaçları önceden belirleyerek amirine iletmek, 

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

gizliliğini sağlamak, 

– Kendi görev alanı içindeki ve diğer bölümlerle olan yazılı ve sözlü bilgi akışının tam, 

doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak, 

– Şube Müdürünün ihtiyaç duyabileceği kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin 

her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, 

gerektiğinde rapor hazırlamak, yazılı veya sözlü açıklamalar yapmak, 

– Mahiyetindeki personelin motivasyonunu yüksek tutmak için çalışmalar yapmak, 

– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve 

benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

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



 

DÜZCE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI BİTKİSEL ÜRETİM GÖREVLİSİ 

BÖLÜMÜ BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Dokuman Kodu: 

GTHB.İKS/FRM.036 

Revizyon Tarihi: 000 Revizyon No: 000 Yürürlük Tarihi:15.02.2018 

Hazırlayan: Onaylayan: 

Kalite Yönetim Ekibi    

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum.Görevimi 

burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. 

Adı Soyadı: 

 

Tarih /İmza 

 

Not: Gri bölüm iş unvanında görevli personel tarafından imzalanacaktır. 
Sayfa 2 / 3 

 

oluşturmak 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' 

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: 

– Görevlerinin gerektirdiği alet, makine, malzeme, demirbaş, yayın ve kırtasiyeleri 

birimine verilen araç, gereç ve malzemeleri kullanma ve kullandırtma yetkisine sahip 

olmak 

– Müdürlükçe belirlenen esaslar dâhilinde paraf etme ve imza atma yetkisine sahip olmak 

– Görevlerini yerine getirirken yetkisini aşan konularda müdürüne 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 Bitki Sağlığı Şube Müdürü

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

 _

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

– 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak 

– Ziraat Fakültesi, Tarım Ön Lisans veya Tarım Meslek Liselerinden Mezun olmak. 
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– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde tecrübeye 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: 

 Bitki Koruma Ürünleri ile temas veya kokusuna maruz kalmak,

 Trafik kazası riski,

 Olumsuz hava şartları riski,

 Tarla Kontrolleri esnasında yabani hayvan veya köpek saldırısına maruz kalmak




