İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ
İŞ UNVANI

ŞUBE MÜDÜRÜ

BÖLÜMÜ

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜD.

İŞİN KISA TANIMI
Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler
ile uygulanan politikalar ve prosedürler doğrultusunda gerekli çalışmaları
yaptırmak.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
- İlin bitkisel üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya
hazırlatmak,
- Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve
çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek,
- İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi
entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,
- Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi,
verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,
- Ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı
çerçevesinde yürütmek,
- Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını
ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda
bulunmak,
- Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve
tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini
yürütmek alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek
görevleri yapmak,
- İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet
göstermek,
- İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette
bulunmak.
- Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune
alarak ilgili kuruluşlara göndermek,
- Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
- Tohumluk üretici, işleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü yapmak,
Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim materyalinin
ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.
- Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin
içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda
işlemler yürütmek.

- İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim
yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş
ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,
- Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk
belgelerini düzenlemek,
- İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans
başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek,
uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,
- Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim
çalışmaları yapmak,
- İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuvarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile
ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,
- İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre
gerekli tedbirleri almak.
- İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve
mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını
sağlamak.
- Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki 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,
bu işlerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,
- Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol
etmek, izlemek ve denetlemek,
- Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel ürün hareketlerini ilde kontrol etmek, u) İl
dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,
- Zirai ilaç satışı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği gibi
hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş
esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek.
- Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarları belgelendirmek, yetkili oldukları
hususlarda denetlemek.
- Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak,
tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençler için eğitim
programlarını ve projeleri uygulamak,
- Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim
programları ve projeleri uygulamak,
- Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını
yapmak.
- Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,
– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.
çalışma gruplarında yer almak.

– Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin
yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
– 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 oluşturmak ve düzenini sağlamak.
– Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve Kalite
Yönetim Sisteminde ki 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
- Biriminin kadrosu veya bu kadroda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak Amirine
görüş ve önerilerini sunabilmek.
- Birimindeki elamanlara iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde
uyarmak, bilgi ve rapor istemek.
- Hizmet ve malzeme alımlarıyla ilgili olarak Amirine önerilerini sunabilmek.
- Görevlendirildiği komisyon, komite vb. kurullarda üyelik yetkilerini kullanabilmek.
- Biriminde çalıştırılacak personel hakkında görüş bildirebilmek.
- Mevzuat ile belirlenmiş ilkeler çerçevesinde satın alma ve satış işlemlerini Amirine
teklif edebilmek.
- Görevlerinin gerektirdiği alet, makine, demirbaş, yayın ve kırtasiyeleri, birimine
verilen araç, gereç ve malzemeleri kullanma ve kullandırtmak.
- İl Müdürlüğünce belirlenen esaslar dahilinde paraf edebilmek ve imza atabilmek.
- Diğer birimlerle sözlü haberleşme ile bilgi isteyebilmek.
- Birimine gelen evrakı açma ve ilgili yerlere gönderebilmek, şevke tabi evrakın yasal
ve idari eksikliklerinin giderilmesini ilgililerden talep edebilmek.
- Görevlerini yerine getirirken yetkisini aşan konularda Amirine talep ve teklifte
bulunabilmek.

- Personeline mazeret izni verme, personelinin yıllık izin kullanma zamanlarını
belirlemek, takdirname, ödül, disiplin cezası, yer değiştirme ve diğer personel
işlemleri için Amirine teklifte bulunabilme.
- Biriminde kendi imkânları ile yaptırması mümkün olmayan işleri (test yapılması,
araştırma, bakım- onarım vb.) İl Müdürlüğü dışı kurum, kuruluş, firma ve kişilere
yaptırmak için Amirine öneride bulunabilmek.
- Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler.
EN YAKIN YÖNETİCİ
İl Müdür Yardımcısı
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI
-

Bitk. Ürt. Dest. Çks Sor.
Bitk. Ürt. Dest. Gör.
Bitki Hst. Ve Zar. Gör.
Yurt İçi Sertifikalı Tohum-Fidan Kullanım Ve Üretim Destekleri Gör.
Bitkisel Üretim Gör.
Zirai İlaç- Alet -Tohum – Gübre Bayi Kontrol Ve Denetim Gör.
Organik Tar.-İyi Tarım Gör.
Tohumluk Ve Sertif. Gör.
Zirai Karantina, Bitki Pasaportu Ve Tarım Havzaları Sor. Gör.
Personel Ve İdari Hizmetler Gör.
Yardımcı Hizmetler Gör.
BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER

- 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak,
- Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültelerinin
ilgili bölümlerinden mezun olmak
- Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI
- Mesai: Mesai saatleri ve gerektiğinde mesai saatleri dışında da görev yapmak.
- Çalışma Ortamı: Büro ve gerektiğinde arazide çalışmak.
- Seyahat Durumu: Görevi gereği seyahat etmek.
- Risk Durumu: Bitki Koruma Ürünleri tarafından zehirlenmeye maruz kalmak,
trafik kazası ve olumsuz hava şartları.
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Kalite Yönetim Ekibi
Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada
belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı:

Tarih /İmza

İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ
İŞ UNVANI

BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ ÇKS
SORUMLUSU

BÖLÜMÜ

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN KISA TANIMI:
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üst yönetimi tarafından 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:
- Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını
yapmak.
- ÇKS ’nin il genelindeki uygulama ve gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak,
- İl genelinde ÇKS kullanıcılarını tanımlamak ve yetkilendirmek, Bakanlıkça yetki
verilmesi halinde başvurularını internet üzerinden yapmak isteyen çiftçilere
kullanıcı adı ve şifre tanımlamak,
- Yetkilendirildiği ilde, ilçeler bazında ürün, bu ürünlere ilişkin üretim yılı içerisindeki
ekim/dikim tarih aralıkları ve vejetasyon süresi ile üretim bilgilerine yönelik
tanımlamaları yapmak,
- Tarım Kanununun 23 üncü maddesine göre desteklemelerden yararlandırmama
kararı verilen çiftçileri sisteme tanımlamak,
- ÇKS ’ye bağlı destekleme uygulamalarına ilişkin tüm icmal işlemlerini yürütmek,
- Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konuları il
tahkim komisyonuna iletmek,
- İl tahkim komisyonu kararlarını, tahkim komisyonu karar defterine işlemek ve ÇKS
’ye kaydetmek,
- Bakanlıkça yürütülen destekleme uygulamaları kapsamında rızaen geri tahsil
edilen ödemeler ile mahkeme kararlarına istinaden geri alınan destekleme
ödemeleri bilgilerini ÇKS ’ye kaydetmek,
- ) Bakanlıkça yürütülen destekleme uygulamaları kapsamında çiftçilerin açmış
olduğu davalar sonucunda mahkeme kararlarına istinaden yapılan ilama bağlı
ödeme bilgilerini ÇKS ’ye kaydetmek,
- Bakanlıkça yürütülen destekleme uygulamaları kapsamında kesinleşmiş icmaller
üzerinden yapılan ödemeler dışında, teknik aksaklılar veya veri girişi hataları
nedeniyle ödenemeyen destekler için oluşturulan manuel icmal bilgilerini ÇKS ’ye
kaydetmek.
- Bitkisel üretim desteklemesi için başvurulan arazilerin ilgili mevzuata göre yerinde
kontrolünü yapmak.
- İl/İlçe Tahkim Komisyonlarını oluşturmak.

- Bitkisel üretim desteklemelerine ait askı işlemlerini yapmak.
- Askıya yapılan itirazları incelemek, değerlendirerek sonuca bağlamak, gerekiyorsa
ÇKS Sisteminde değişikliği yapmak.
– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.
çalışma gruplarında yer almak.
– Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin
yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
– 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 oluşturmak ve düzenini sağlamak.
– Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve Kalite
Yönetim Sisteminde ki 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:
- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
- Bitkisel Üretim ve Bitki 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.
- Görev yapılan yerlerde iş kazası, sıcak, soğuk, koku ve toz faktörüne maruz
kalmak.
- Görevi gereği seyahat etmek.
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Kalite Yönetim Ekibi
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BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ SORUMLUSU
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BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN KISA TANIMI
İl Müdürlüğümüze Çiftçi Kayıt Sistemi ve Tarımsal desteklemeler için gelen her türlü
başvuruyu değerlendirmek, Türkiye tarım havzaları modeline göre yağlı tohumlu
bitkiler, hububat ve baklagil fark ödemeleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, ilgili
yönetmelikler ışığında uygulamak ve sonuçlandırmaktır.
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
- Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek
- 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
- İlde bitkisel üretimle ilgili ÇKS fark ödemeleri ve diğer destekleme ödemeleri ile ilgili
iş ve işlemleri yerine getirmek.
- Yağlı tohumlu bitkiler, hububat ve baklagil fark ödemeleri ile ilgili destekleme veri
girişi, icmal, tarla kontrolü ile ilgili iş ve işlemleri yapmak..
- Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve
bilgileri sunmak.
- 2022 sayılı yasa, Sosyal güvenlik, dosya iş ve işlemlerini yapmak.
- Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.
çalışma gruplarında yer almak.
- Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin
yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
- 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 oluşturmak ve düzenini sağlamak.
- Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve
Kalite Yönetim Sisteminde ki 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
- Çiftçi Kayıt Sistemi, Fark ödemeleri ile ilgili gerekli duyuru ve toplantılar yapmak.
- Çiftçi Kayıt Sistemi, Fark ödemeleri ile ilgili gerekli kontrol, tespit ve kayıtları
yapmak.
- İlgili kurumlara destekleme ödemeleri ile ilgili gerekli bilgilendirme ve uygulamaları
yapmak.
- Şube Müdürü tarafından verilecek diğer yetkiler.
EN YAKIN YÖNETİCİ
- Bitkisel Üretim ve sağlığı şube müdürü
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI
- ---BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER
- 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak.
- En az iki veya dört yıllık bir yükseköğrenim kurumunu - Tercihen Ziraat
Mühendisliği/ Teknikerliği / Teknisyenliği bölümünü- bitirmiş olmak.
- ÇKS yazılımı ve bilgisayar kullanımı konusunda gerekli iş deneyimine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI
1.

Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
Büro ve Arazi ortamında çalışmak.
Görevi gereği seyahat etmek.
Trafik kazası, olumsuz hava ve arazi şartları
Dokuman Kodu:
TOB.19.İLM.İKS/KYS.GT.02.02

Revizyon Tarihi:
23/01/2019

Hazırlayan:

Revizyon No: 01

Yürürlük
Tarihi:05.02.2018

Onaylayan:

Kalite Yönetim Ekibi
Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada
belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı:

Tarih /İmza

İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ
İŞ UNVANI

BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI SORUMLUSU/GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN KISA TANIMI:
İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun
olarak; Bakanlığın ilgili birimlerinden gelen program doğrultusunda bahçe/tarla
bitkilerinin hastalık ve zararlılarının kontrolünün yapılması, değerlendirilmesi,
raporlanması ve sonuçlarının ilgili birimlere bildirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
- Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki 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.
- İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve
mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını
sağlamak.
- İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre
gerekli tedbirleri almak
- Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kayıtlarını kontrol etmek ve izlemek.
- Ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici, işlemleri yürütmek.
- Denetleme sonucu tespit edilen bahçe/tarla bitkileri hastalık ve zararlıları ile
mücadele için izleme programı hazırlamak.
- Bahçe bitkileri hastalık ve zararlıları için atılan ilaçların kontrolünü sağlamak.
- Hastalık ve zararlılara karşı yapılan mücadelelerden sonra bahçe bitkileri hastalık
ve zararlıların durumunu içeren raporları hazırlayarak Bakanlığın ilgili birimine
göndermek.
- İthalat ve İhracat İşlemlerini yapmak ve ilgili cetvelleri düzenlemek, takip 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.
– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.
çalışma gruplarında yer almak.
– Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin
yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
– 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 oluşturmak ve düzenini sağlamak.

– Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve Kalite
Yönetim Sisteminde ki 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:
- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
- Bitkisel Üretim ve Bitki 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
Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri veya Tarla Bitkileri bölümlerini bitirmiş olmak veya
Ziraat Teknikeri/Teknisyeni olmak.
- İthalat ve İhracat İşlemleri için İnspektör olmak,
- Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
-

Büro ve açık hava ortamında çalışmak.
Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
Risk: Çalışma yapılan yerlerde iş kazası, sıcak, soğuk, koku ve toz faktörüne
maruz kalmak.
- Görevi gereği seyahat etmek.
Dokuman Kodu:
TOB.19.İLM.İKS/KYS.GT.02.03

Revizyon Tarihi:
23/01/2019

Hazırlayan:

Revizyon No: 01

Yürürlük
Tarihi:05.02.2018

Onaylayan:

Kalite Yönetim Ekibi
Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada
belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı:

Tarih /İmza

İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ
İŞ UNVANI

YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM/FİDAN KULLANIM VE ÜRETİM
DESTEKLERİ GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN KISA TANIMI:
İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; İlde
yurtiçi sertifikalı tohum kullanımı, tohum üretimi fidan/çilek fidesi ve standart fidan
kullanımının desteklenmesi iş ve işlemlerinin yapılması, yetiştirici ve üreticilerin iş
ve işlemlerinin yapılması, kontrol ve denetiminin yapılması.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
-

Belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek
Sertifikalı tohum üretimi ve kullanımının desteklemesi iş ve işlemlerini yapmak,
Sertifikalı Fidan kullanımı desteklemesi iş ve işlemlerini yapmak,
Bakanlıkça çıkarılacak mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yapmak,
Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.
çalışma gruplarında yer almak.
- Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin
yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.
çalışma gruplarında yer almak.
– Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin
yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
– 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 oluşturmak ve düzenini sağlamak.
– Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve Kalite
Yönetim Sisteminde ki 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:

- 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,
- Ziraat Mühendisi/Yüksek Mühendisi olmak veya Ziraat Teknikeri/Teknisyeni olmak
- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme
niteliklerine sahip olmak,
- Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
- Çalışma saatleri içinde görev yapmak
- Büro ve arazi ortamında çalışmak
- Görevi gereği seyahat edebilmek
Dokuman Kodu:
TOB.19.İLM.İKS/KYS.GT.02.04

Revizyon Tarihi:
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Hazırlayan:
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Onaylayan:

Kalite Yönetim Ekibi
Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada
belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı:

Tarih /İmza

İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ
İŞ UNVANI

BİTKİSEL ÜRETİM GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN KISA TANIMI
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
- Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki 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,
bu islerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,
- İl dâhilinde tahlil sonuçlarına göre gübreleme tavsiyelerinde bulunmak.
- Gübre tavsiyelerine göre çiftçilerin iş ve işlemlerinde teknik bilgilendirme yapmak.
- 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 bilgilere 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 etken 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,
– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.
çalışma gruplarında yer almak.
– Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin
yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
– 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 oluşturmak ve düzenini sağlamak.
– Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve Kalite
Yönetim Sisteminde ki 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 YÖNETİCİ
- Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI
- ---BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER
-

657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak
Ziraat Fakültesi, Tarım Ön Lisans veya Tarım Meslek Liselerinden Mezun olmak.
Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde tecrübeye sahip olmak,
Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
ÇALIŞMA KOŞULLARI

-

Mesai saatleri ve gerektiğinde mesai saatleri dışında da görev yapmak,
Büro ve gerektiğinde arazide çalışmak,
Görevi gereği seyahat etmek,
Risk: Bitki Koruma Ürünleri ile temasta bulunmak, kokusuna maruz kalmak, trafik
kazası ve olumsuz hava şartları.

Dokuman Kodu: TOB.19.İLM.İKS/KYS.GT.02.05
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Onaylayan:

Kalite Yönetim Ekibi
Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada
belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı:

Tarih /İmza

İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ
İŞ UNVANI

ZİRAİ İLAÇ ALET -TOHUM – GÜBRE BAYİ KONTROL VE DENETİM
GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN KISA TANIMI:
İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;
Kimyevi gübreler piyasaya arzı ile dağıtımı aşamasında veya piyasada iken;
Ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak satışının yapılıp yapılmadığının
tespit edilmesidir. İlin Zirai İlaç-Alet Tohum Bayi Kontrol ve Denetim iş ve
işlemlerinin yapılması işlemlerini yapmak.
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
- Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek
- İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans
başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek,
uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek
- İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim
yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş
ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,
- Satışı yapılan gübrelerin icmal ve cetvellerini tanzim eder /tanzim edilmesini sağlar,
- Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve
bilgileri sunmak.
- 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,
- Kayıt altına alınmış tohumluk bayilerinin kontrolünü yapmak.
- İthalat ve İhracat İşlemlerini yapmak ve ilgili cetvelleri düzenlemek, takip etmek.
– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.
çalışma gruplarında yer almak.
– Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin
yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
– 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 oluşturmak ve düzenini sağlamak.
– Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve Kalite
Yönetim Sisteminde ki 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 yetkisi.
- Müdürlükçe belirlenen esaslar dahilinde paraf etme ve imza atma yetkisi.
- Görevlerini yerine getirirken yetkisini aşan konularda müdürüne talep ve teklifte
bulunma yetkisi.
- Müdürlük içindeki diğer birimlerle sözlü ve yazılı haberleşme ile bilgi ve belge
isteme yetkisi.
- Şube Müdürü tarafından verilecek diğer yetkiler.
EN YAKIN YÖNETİCİ:
- Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI
- ------BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER:
- 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak.
- Ziraat Mühendisi/Ziraat Yüksek Mühendisi veya Ziraat Teknikeri/Teknisyeni
olmak.
- Tohumluk Kontrolör eğitimi almak, Kontrolör belge sahibi olmak,
- İthalat ve İhracat İşlemleri için İnspektör olmak,
- Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde tecrübeye sahip olmak.
- Denetimle ilgili eğitime katılmış ve belge sahibi olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
-

Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
Büro ortamında çalışmak.
Sahada çalışmak.
Görevi gereği seyahat edebilmek.
RİSKLER:

-

Seyahat esnasında kaza riski.
Denetim esnasında bayi, dağıtıcı veya üretici tarafından fiili müdahale.
Numune alma sırasında kimyasal maddelerle yapılan temas.
Nitratlı Gübrelerin patlayıcı özellik taşıması.
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Kalite Yönetim Ekibi
Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi
burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı:

Tarih /İmza

İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ
İŞ UNVANI

ORGANİK TARIM-İYİ TARIM GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN KISA TANIMI:
İl müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, İlke ve talimatlara uygun olarak; çevre,
toprak, su ve havayı kirletmeden ve kimyasal girdi kullanmadan insan ve çevre
sağlığını ön planda tutarak ilgili faaliyetleri yürütmek, hedeflenen sonuçların
gerçekleştirilmesini sağlamak ve yapılan işleri koordine etmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
-

Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek
Organik tarım ile ilgili il yayım programı hazırlamak.
Bitkisel ve hayvansal organik üretim projeleri hazırlamak.
Var olan projeleri uygulamak.
İl yayım programı ve uygulanmakta olan projeler kapsamındaki eğitim faaliyetlerini
gerçekleştirmek.
- Eğitim materyali (kitap, liflet, broşür, afiş, SM, CD ve benzeri) hazırlamak.
- Organik ürün üreten, işleyen, paketleyen, depolayan ve satışını yapan
müteşebbisleri denetlemek.
- Yıllık program dahilinde gerçekleştirilen çalışmaları 3 er aylık dönemler halinde
rapor etmek.
– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.
çalışma gruplarında yer almak.
– Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin
yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
– 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 oluşturmak ve düzenini sağlamak.
– Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve Kalite
Yönetim Sisteminde ki 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:
-

Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak.
Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
İmza yetkisi.
Denetim yetkisi.
Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.
EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

- Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
- --------BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- Ziraat mühendisi, veteriner hekim, ziraat teknikeri ve teknisyeni ve veteriner sağlık
teknisyeni ve teknikeri eğitimi veren okulların birinden mezun olmak.
- Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
- Bakanlık tarafından düzenlenen organik tarım eğitimlerine katılmış olmak ve
organik tarım birim elemanı olmak üzere bakanlık tarafından kimliklendirilmiş
olmak.
- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için analitik düşünme, analiz edebilme
ve değerlendirme niteliğine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
- Normal çalışma saatleri içinde ve gerektiğinde mesai saatleri dışında çalışmak.
- Büro ve arazi ortamında çalışmak.
- Görevi gereği seyahat etmek.
- Risk: Trafik kazası geçirmek gibi risklere açık olmak.
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Kalite Yönetim Ekibi
Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada
belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı:

Tarih /İmza

İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ
İŞ UNVANI

TOHUMLUK VE SERTİFİKASYON GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN KISA TANIMI
5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve bağlı çıkarılan mevzuatlarda belirtilen esaslar
dâhilinde, İl genelinde bitkisel üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek, tohumluklara
kalite güvencesi sağlamak, tohumluk üretim ve ticareti ile ilgili kontrolleri yapmak,
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
- Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek
- İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından ilgili mevzuat ve prosedürler ile belirlenmiş
amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile Şube Müdürü direktifleri doğrultusunda kendisine
ait görev alanı içinde kalan faaliyetleri, onaylanmış plan, program ve bütçe kuralları
çerçevesinde gerçekleştirmek,
- 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve bağlı çıkarılan mevzuatlarda belirtilen esaslar
dâhilinde iş ve işlemleri yürütmek,
- Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune
alarak ilgili kuruluşlara göndermek,
- Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
- Tohumluk üretici, işleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü yapmak,
- 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 bilgilere çiftçilere yayım
yoluyla iletmek,
- İlgililer ile iş birliği yapmak, yapılacak çalışmaların organizasyon çalışmalarına
iştirak etmek,
- Düzenlenen belgelerin takibini, dökümünü ve arşivlenmesini sağlamak,
- Plan ve programların aksatılmadan yürütülmesini sağlamak,
– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.
çalışma gruplarında yer almak.
– Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin
yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
– 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 oluşturmak ve düzenini sağlamak.
– Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve Kalite
Yönetim Sisteminde ki 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 tarafından verilecek diğer yetkiler
EN YAKIN YÖNETİCİ
- Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI
- ------BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER
-

657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak
Ziraat Fakültesi, mezunu olmak
Tohumluk Kontrolörü olmak
Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde tecrübeye sahip olmak.
Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI

- Mesai saatleri ve gerektiğinde mesai saatleri dışında da görev yapmak, Büro ve
gerektiğinde arazide çalışmak,
- Görevi gereği seyahat etmek,
- Trafik kazası ve olumsuz hava şartları
- Tarla Kontrolleri esnasında yabani hayvan veya köpek saldırısına maruz kalmak.
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Kalite Yönetim Ekibi
Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada
belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı:

Tarih /İmza

İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ
İŞ UNVANI

ZİRAİ KARANTİNA, BİTKİ PASAPORTU VE TARIM HAVZALARI
GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN KISA TANIMI
İl genelinde Bitkisel Üretimi sınırlayan, İthali yasak bitki ve bitki aksamının, dış
ülkelerden yurda giriş ve yayılışını önlemek, yurdumuzun bir bölümünde bulunup,
temiz olan diğer alanlara bulaşmasını ve yayılması istenmeyen bitki hastalık ve
zararlıları ile bunları taşıyan nakil vasıtası, ambalaj ve diğer maddelerin yurt içinde
dolaşmasına engel olmak, yurt içinde iç karantina etmenlerine tabi olarak satış
yapılan ve nakil edilen her türlü bitki ve bitkisel ürünlerin pasaport ve etiket
bilgilerine sahip olmasını sağlamak, ihraç edilecek olan bitki ve bitkisel ürünlerin
muayene ve kontrolünü yapmak amacı ile çıkarılmış yasal mevzuat ve buna
yardımcı olan teknik kontrolleri yapmak. Türkiye tarım havzaları üretim ve
destekleme modeli ile ilgili çalışmaları yapmak.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
- Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek
- İl dâhilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre
gerekli tedbirleri almak,
- 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 bilgilere çiftçilere yayım
yoluyla iletmek
- Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel ürün hareketlerini ilde kontrol etmek,
- Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli çerçevesinde ile ait tarımsal
verileri karar destek sistemine online olarak girmek, istenilen raporları hazırlamak
ve istenildiği zaman konu ile ilgili toplantılara katılmak.
- İl dâhilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,
- Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb. üretim
materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek
- İthalat ve İhracat İşlemlerini yapmak ve ilgili cetvelleri düzenlemek, takip etmek.
- Biriminde yürütülen faaliyetlerin etken bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli araç,
gereç, malzeme vb. ihtiyaçları önceden belirleyerek müdürüne 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
– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.
çalışma gruplarında yer almak.
– Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin
yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.

– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.
çalışma gruplarında yer almak.
– Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin
yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
– 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 oluşturmak ve düzenini sağlamak.
– Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve Kalite
Yönetim Sisteminde ki 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 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 YÖNETİCİ
- Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI
- ---BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER
-

657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak
Ziraat Fakültesi, Tarım Ön Lisans veya Tarım Meslek Liselerinden Mezun olmak.
İthalat ve İhracat İşlemleri için İnspektör olmak,
Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde tecrübeye sahip olmak,

- Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
ÇALIŞMA KOŞULLARI
-

Mesai saatleri ve gerektiğinde mesai saatleri dışında da görev yapmak,
Büro ve gerektiğinde arazide çalışmak,
Görevi gereği seyahat etmek,
Bitki Koruma Ürünleri ile temas veya kokusuna maruz kalmak,
Trafik kazası riski
Olumsuz hava şartları riski.
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Kalite Yönetim Ekibi
Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada
belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı:

Tarih /İmza

İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ
İŞ UNVANI

PERSONEL VE İDARİ HİZMETLER GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN KISA TANIMI:
Çorum İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara
uygun olarak; birimin evrak ve yazışmaları ile ilgili faaliyetleri mevzuata uygun
olarak gerçekleştirmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
- Birime gelen evrakın havalesini yapmak üzere, Şube Müdürüne iletmek, havale
edilen evrakı ilgilisine göndermek.
- Birime gelen ilgisiz evrakın ait olmayanları ilgili birime gönderilmek üzere genel
evraka göndermek.
- Gelen talimatları ve duyurulması gereken yazıları birim içindeki personele
duyurmak.
- Şube Müdürlüğümüz personelinin, şubemizce yürütülmesi gereken özlük
işlemlerini yapmak
- Gelen evrakları iç zimmet defterlerindeki kayıtları, isim ve imzaları tam olacak
şekilde tutmak.
- Müsveddesi verilen resmi yazı, rapor, form gibi evrakları yazışma kurallarına
uygun bir şekilde yazmak.
- Yöneticisinin talimatı doğrultusunda, birimin ihtiyacı ile ilgili yazıları ilgili yerlere
yazmak, istenen bilgileri hazırlamak, dosya ve belgeleri temin etmek.
- Çalışma yerindeki araç-gereç ve dokümanları sağlam bir şekilde kullanmak ve
yapılması gereken bakım ve temizlik işlerinin düzenli olarak yapılmasını
sağlamak.
- Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.
çalışma gruplarında yer almak.
- Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin
yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
- 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 oluşturmak ve düzenini sağlamak.
- Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve
Kalite Yönetim Sisteminde ki 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:
- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
- Şube Müdürü tarafından verilen yetkilerini kullanmak.
EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
- Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü
- İdari ve Mali İşler Şube Müdürü
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
- ---BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
- 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak
- Yüksekokul veya lise mezunu olmak.
- Ofis programlarını iyi düzeyde bilmek.
- Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
– Büro ortamında çalışmak.
Dokuman Kodu: TOB.19.İLM.İKS/KYS.GT.02.10

Revizyon Tarihi:
23/01/2019

Hazırlayan:

Revizyon No: 01

Yürürlük
Tarihi:05.02.2018

Onaylayan:

Kalite Yönetim Ekibi
Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi
burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.
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Tarih /İmza

İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

-

-

-

-

-

İŞ UNVANI

YARDIMCI HİZMETLER GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN KISA TANIMI:
Şube Müdürlüğümüze tahsis edilen katın/ilgili bölümünün temizliğini yapmak, İl
Müdürlüğümüzün diğer hizmet binalarındaki Şube Müdürlüğümüze ait işleri takip
etmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
Şube Müdürlüğümüzdeki oda, çalışma masası, koridor, merdiven, çöp kovası, WC
ve pencere camlarının sürekli olarak temiz tutulmasını sağlamak.
Şube Müdürünün şubede olmadığı zamanlarda odasına nezaret etmek, dahili ve
harici telefonlarına cevap vermek, gerekli notları alarak Şube Müdürüne iletmek.
Değişik nedenlerle çalışanlarının tamamı şube dışında olan odalara ait telefonlara
bakmak, gerekli notları alarak ilgililerine bilgi vermek.
Şube Müdürlüğümüzün, İl Müdürlüğümüze ait diğer hizmet binalarındaki işlerini
takip etmek.
Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.
Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.
çalışma gruplarında yer almak.
Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin
yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
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 oluşturmak ve düzenini sağlamak.
Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve Kalite
Yönetim Sisteminde ki 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:
Şube Müdürü tarafından verilen yetkilerini kullanmak.
Faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli araç ve gereçleri kullanmak.

-

-

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI:
--BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
En az İlköğretim seviyesinde eğitim almış olmak
Memur veya işçi olma niteliklerine sahip olmak
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
Normal mesai saatleri içerisinde görev yapmak.
Gerektiğinde normal mesai saatleri dışında da görev yapabilmek.
Gerektiğinde seyahat etmek.
Büro ortamında çalışmak.
Gerektiğinde Şube Müdürlüğünün büro dışındaki işlerinde de çalışmak.
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Kalite Yönetim Ekibi
Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada
belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.
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