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İŞİN KISA TANIMI: 

Malatya İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 
tarla bitkileri yetiştiriciliği hastalık ve zararlıları ile ilgili faaliyetlerinin planlanması, koordine 
edilmesi, yazışmalarının yapılması ve denetlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek. 

 GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

– Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere 
kazanç sağlayıcı, Tarla Bitkileri üretim desenlerini belirlemek 

– Tarla Bitkileri ile ilgili İl dâhilinde çözümlenemeyen hastalık, zararlı teşhis ve tedavi 
problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve 
teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak. Hububatın hastalık ve zararlıları Süne 
Kımıl, Hortumlu Böcek, Pas Hastalıkları Zabrus mücadelesi çalışmaları ve sürveylerini 
yapmak. İlin Hububatla ilgili havza projesini takip etmek 

– Buğdayda sürme ve rastık hastalıklarını takip etmek her iki hastalığa da etkili kombine 
ilaçların kullanılması hususunda çiftçi eğitimleri yapmak.  

– İlaçlamaların talimat esaslarına göre yapılması hususunda çiftçi eğitimlerine devam 
etmek, bu doğrultuda ilaçların yan etkilerinden korunmak için gerekli önlemlerin alınması 
için üreticileri uyarmak. 

– Kurak geçen yıllarda, oluşacak zararlara karşı oluşacak zararı önlemek için Bölge 
enstitülerinin konuyu takip etmeleri için yazışmaları yapmak 

– Aksaklıklara meydan vermemek için, her yıl olduğu gibi sürvey ekiplerinin kurularak 
sürveylerin yapılması, sürvey sonuçlarına göre mücadele yapılacak alanların 
belirlenmesi, mücadele zamanının, kullanılacak ilaç ve kullanma dozunun çiftçilere 
bildirilmesiyle mücadelenin gereken yerlerde mutlaka yapılması, sonbahar ve ilkbahar 
dönemlerinde süne mücadelesi için kışlaklarda yapılan sayım ve gözlemlerle ilgili 
raporların zamanında ilgili Enstitülere ve Bakanlığa gönderilmesini sağlamak 

– Kışlak sürvey sonuçlarının ilgili enstitü konu uzmanlarınca değerlendirilerek, Bitki 
Koruma programı ve uygulama prensipleri toplantısına getirilmesini sağlamak 

– Afet düzeyinde ani epidemi tespiti halinde, gerekli önlemlerin acilen alınması için, 
durumun bir rapor halinde ilgili Enstitü ve Bakanlığa acele bildirilmesini sağlamak 
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– İl dâhilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve 
mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını 
sağlamak. 

– Anız Yangınlarının önlenmesi ile ilgili eğitim ve yayım çalışmaları ile anız yangınlarının 
önlenmesine yönelik denetimleri yapmak 

– Hasat zamanı Biçerdöver kontrolleri için komisyonları oluşturmak hasatta dane kaybı 
işlemlerini takip etmek. 

– 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 organizasyonlarına iştirak etmek, 

– Plan ve programların aksatılmadan yürütülmesini sağlamak, 

– Yürütülen yazışmaların kayıt, sevk, dosyalama ve arşiv işlemlerini İl Müdürlüğündeki 
yöntemlere uygun olarak 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 
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– 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 

– Diğer Mevzuat ve görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen benzeri 
görevleri yerine getirmek. 

 

YETKİLERİ: 

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

– Faaliyetlerinin gerçekleşmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

– Birimine gelen evrakı açma ve ilgili yerlere gönderme, sevke tabi evrakın yasal ve idari 
eksikliklerinin giderilmesini ilgililerden talep etme 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, 

– Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler, 

 
EN YAKIN YÖNETİCİ: 
 
Tarla Bitkileri Sorumlusu 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI: 
-- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER: 

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– Dört  yıllık Ziraat Mühendisliği, iki yıllık ziraat teknikerliği veya ziraat teknisyenliğini  
bölümünü  bitirmiş olmak. 
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– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli arazi ve iş deneyimine sahip olmak. 

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

– Büro ve arazi ortamında çalışmak. 

– Görevi gereği seyahat etmek. 

– Risk Durumu: Trafik kazası ve olumsuz hava şartları, kimyasal ilaça maruz kalmak. 


