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İŞİN KISA TANIMI:  

5996 sayılı kanun uyarınca bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkemize ve serbest 
bölgelere giriş, çıkış ve transit geçişi esnasında bitki sağlığı amaçlı her türlü resmi kontrolleri 
yaparak gerekli belgeleri düzenlemek, İhracat, İthalat, Yeniden İhracat işlemlerini yapmak 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

– Bakanlık adına resmî kontrolleri yapmak, kontrol sonucuna göre, her türlü etkiden ve 
çıkar ilişkisinden uzak, tarafsız, objektif ve bağımsız olarak karar almak, 

– Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin resmi kontrollerini yapmak, 

– İthal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler ile ahşap ambalaj malzemelerinde, diğer 
ülkelerden gelebilecek zararlı organizmaların yurdumuza girişinin engellenmesi için 
ürünlerin bitki karantinasına ilişkin mevzuata göre belge ve bitki sağlığı kontrollerini 
yapmak, gerekli hallerde numune alarak ilgili birimlerde analiz ettirmek. Bitki 
karantinasına ilişkin mevzuata uygun olması halinde giriş işlemlerinin başlatır, 

– İthal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler ile ahşap ambalaj malzemelerinin, bitki 
karantinasına ilişkin mevzuata uymaması halinde, iadesi veya imhası ile ilgili işlemleri 
yapar. Bitki karantinası yönünden transit geçiş ve üçüncü ülke şartlarını sağlayan 
ürünlere, ilgilinin talebi halinde uygun olan üçüncü ülkeye gönderilme işlemlerini 
uygular. 

– İhracat ve yeniden ihracatı düşünülen ürünlerde yaptığı kontroller sonucunda ürünün 
ilgili ülkenin bitki karantinası şartlarına uygun olması halinde, Bitki Sağlık Sertifikası 
veya Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası düzenler. Gerek görülen 
hallerde ürünün fümigasyon, dezenfeksiyon ve ayıklama gibi belirli işlemlerden 
geçirilmesini sağladıktan sonra Bitki Sağlık Sertifikası veya Yeniden İhracat (Re-Export) 
Bitki Sağlık Sertifikası düzenler. 

– İhraç edildikten sonra iade edilen ürünlerin ülkeye girişini sakıncalı gördüğü takdirde, 
teknik kabul gören bir yöntemle imhasına karar verir.  

– Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, sebze hastalık ve 
zararlıları ile erken uyarı tahmin vb. yöntemlerle ve entegre / biyolojik mücadele gibi en 
az kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek. 

– 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. 
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– 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 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

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

 

YETKİLERİ: 

– Kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, 5996 sayılı Kanunda ve bitki karantinası 
mevzuatında öngörülen idari yaptırımları uygulamaya yetkilidir. 

– Bitki karantinası ile ilgili görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak üzere; transit 
geçenler de dahil olmak üzere her türlü resmi, özel, kara, deniz ve hava vasıtalarına bitki 
ve bitkisel ürün yetiştirilen, saklanan, bulundurulan, satılan veya işlenen yerlere girebilir 
ve numune alabilir. 

– 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. 

– Ziraat Fakültesinin Tarla, Bahçe Bitkileri veya Bitki Koruma bölümünü bitirmiş olmak. 
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– Yaptığı işin gerektirdiği seviyede bir yabancı dil bilmek. 

– Tercihen 3 yıllık iş deneyimine sahip olmak. 

– Bakanlık tarafından düzenlenen İnspektör eğitimini tamamlayarak, Bakanlıkça verilen 
İnspektör Kimlik Kartına sahip 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: 

 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.


