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İŞİN KISA TANIMI: 
 

Malatya İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; 5996 Sayılı Kanuna dayanılarak İl Müdürlüğünün 
sorumluluk alanlarında, il ve ilçelerdeki hastalık ve zararlılar hakkında ve bunların kontrolü 
ile ilgili olarak devlet yardım mücadelesi, entegre mücadeleler, erken uyarı sistemleri, 
biyoteknik mücadele, meyve, bağ hastalık ve zararlıları, genel zararlılar ile mücadele, özel 
sürvey çalışmaları, yabancı ot mücadelesi faaliyetlerini yapmak ve hedeflenen sonuçların 
gerçekleştirilmesini sağlanması ve yapılan işlerin koordine edilmesi ile ilgili faaliyetleri 
yürütmek. 
  
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

– Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek, (Bkz.Ortak Görevler 1.1.4) 

– Yerli çekirge çıkışları muhtemel olan yerlerin il ve ilçe müdürlüklerince takip edilerek 
kontrol altında bulundurulması ile inficarları müteakip nimfler toplu halde iken, bu 
alanlarda yapılacak olan çekirge mücadelesinin İl Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet 
Yardım Mücadelesi şeklinde ve teknik talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlamak, 

– İlkbahar aylarında yurdumuzda çöl çekirgesi akını olabileceği ihtimali düşünülerek 
gerekli tedbirlerin alınması, bu amaçla; ilkbahar aylarında komşu ülkelerden alınacak 
bilgilere göre, ilgili İl Müdürlükleri’nin zamanında uyarılması, tehlike söz konusu olduğu 
takdirde keşif, takip ve mücadele organizasyonu ile mücadelenin zamanında 
yapılmasının sağlanması, 

– Entegre Mücadele programlarını “Entegre Mücadele Teknik Talimatlarına göre 
yürütmek. 

– Entegre Mücadele çalışma planı hazırlamak seçilmiş çiftçilerin bu çalışmaya iştirak 
etmelerini sağlamak 

– Entegre Mücadele bilgileri; kullanılan ilaç ve aletler, ilaçların dozları, hava durumu, 
bitkilerin fenolojik durumu, Entegre Mücadele sorumluları veya üreticiler tarafından kayıt 
altına alınmalarını sağlamak Diğer taraftan Entegre Mücadele alanına yapılacak 
ziyaretlerde gerektiğinde bire bir uygulamalı eğitim verilerek seçilmiş çiftçinin konuya 
hâkimiyetini sağlamak.  

– Entegre Mücadele gerektiğinde yetiştirme teknikleri konusunda varsa eksiklikleri de 
giderecek şekilde İl Müdürlükleri’nin diğer birimleri ile koordineli olarak yürütmek. 
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– Tarla günü tertiplenerek Entegre Mücadele sonuçlarının daha çok sayıda çiftçiye ve ilgili 
kesimlere gösterilerek yaygınlaştırılması sağlamak 

– Bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla mücadelede ilaçlamanın gerekli olup olmadığına 
karar vermek, en uygun ilaçlama zamanını saptamak, üreticileri uyarmak ve böylece 
onları bu zararlıların mücadelesinde para, enerji ve zaman kaybından kurtarmak, 
ilaçların çevreye yaptığı zararı en aza indirmek amacıyla çalışmalar yapmak, 

– Elektronik Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi ihtiyacının belirlenmesinde kurulacak yerler 
için ürünün ekim/dikim alanı ve ekonomikliği bakımından sisteme ihtiyaç olup olmadığına 
dair Bölge Enstitüleri işbirliği ile bir rapor hazırlayarak bu raporla birlikte Bakanlıktan izin 
talebinde bulunmak      

– Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri satın alınarak, yerine monte edildikten ve çalışmalara 
başlandıktan sonra; bu sistemin vali veya kaymakam başta olmak üzere mahalli 
yöneticilere, uygulayıcılara, çiftçilere, basın–yayın kuruluşlarına ve kamuoyuna 
tanıtılması için toplantılar, demonstrasyonlar ve eğitimler yapılması, 

– Gerek çevrede mevcut ve etkili doğal etmenlerin, gerekse insan müdahalesi ile suni 
olarak üretilen faydalıların zararlılar üzerinde etkinliklerinin artırılması ile zararlı 
organizmaların kontrol altına alınmasına yönelik Biyolojik Mücadele faaliyetlerini 
yürütmek, 

– 5996 sayılı kanun kapsamında Meyve Hastalık ve Zararlıları ile ilgili çalışmalar yapmak 
ve gerekli raporları düzenlemek. 

– Bağ Hastalık ve zararlıları ile ilgili çalışmalar yapmak ve gerekli raporlar düzenlemek 

– Genel zararlılar ile ( tarla faresi, yabani domuz, vb.) mücadele konusunda gerekli 
çalışmaları yapmak, 

– İl genelinde yabancı ot ve parazit bitkiler ile ilgili gerekli çalışmalar yapmak ve rapor 
düzenlemek 

– İl genelinde sürvey programları ile ilgili gerekli çalışmalar yapmak ve rapor düzenlemek. 

– İcraat cetveli, dönem cetveli ile değerlendirme raporlarının düzenlenmesi, 

– 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, 
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– 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 

– 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: 

– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak. 

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

– Faaliyetlerinin gerçekleşmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

– İlgili kanunlara dayanılarak Bakanlığımızca düzenlenen mevzuatla verilen yetkilerini 
kullanmak  
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– 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: 
 
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI: 
 
Bitki Sağlığı Görevlisi 
 
BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER: 
 

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

– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

– Dört Yıllık Ziraat Fakültesi bölümünden (tercihen Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri, Tarla 
veya Bitki Koruma) mezun olmak. 

– hizmet içi eğitimlere katılarak sertifika almış olmak 

– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli 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. 
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– Büro ve arazi ortamında çalışmak. 

– Görevi gereği seyahat etmek. 

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


