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İŞİN KISA TANIMI: 
Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; bitki koruma ürünleri, tohum, fide/fidan tarım 
ilaçları, gübre üretim ve satış yerlerinin denetlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması, 
arşivlenmesi ve sonuçlarının ilgili yerlere bildirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Zirai ilaç satışı, zirai mücadele alet ve makine imalat, toptancılığı ve bayiliği gibi 

huşularda gerekli kontrol işlemlerinin yapılarak faaliyetlerini bakanlıkça 
belirlenmiş esaslar çerçevesinde kaydının yapılması denetlemelerinin 
gerçekleştirilmesini sağlamak. 

– İl dâhilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim 
yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz 
edilmiş ürünlerin belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek. 

– Gübre piyasası için yıllık denetim programını hazırlayıp Bakanlığın ilgili birimine 
göndermek. 

– İl dâhilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç karantina hizmetlerini ilgili mevzuat doğrultusunda 
yürütmek. 

– Bitki Karantinası Fumigasyon Yönetmeliği esaslarına göre zirai fumigasyon 
ruhsatına sahip firmaların denetim ve kontrollerini yapmak. 

– Ahşap Ambalaj malzemelerinin Isıl İşlem Tabii Tutulması ve İşaretlenmesine Dair 
Yönetmelik esaslarına göre ısıl işlem fırınlarının işaretleme izin belgesine esas 
denetim ve kontrollerin yapılması. 

– İhracata giden ürünlerde kullanılan ahşap ambalajların ISPM-15 standartlarına 
göre kontrollerinin yapılması. 

– Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune 
alarak ilgili kuruluşlara göndermek. 

– Tohum ve fidan sertifikasyon beyannamesini incelemek, tarla kontrol raporunu 
düzenlemek, numune alarak analiz yaptırmak ve sonucu Bakanlığın ilgili birimine 
bildirmek. 

– Tohum ve fidan üreticilerinin üretici alt birliklerine üyeliklerinin kontrolü. 
– Tohumluk üretici, işleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü yapmak. 
– Bitki Pasaportu belgelendirme başvuru evraklarını, tutarlılık ve mevzuata 

uygunluk yönünden değerlendirmek ve kontrol etmek. 
– Bitki Pasaportu ürünleri belgelendirme başvurularına ilişkin bilgileri ve sonuçlarını 

ilgili bilgi sistemine kayıt etmek. 
– Bitki pasaport sistemi ile ildeki bitki ve bitkisel ürün hareketlerini ilde kontrol etmek 
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– İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette 
bulunmak. 

– Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kayıtlarını kontrol etmek ve izlemek. 
– Ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici, işlemleri yürütmek. 
– Bahçe ve tarla bitkileri hastalık ve zararlıları için atılan ilaçların kontrolünü sağlamak. 
– Bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile ilgili denetim ve kontrollerin yapılması. 
– Örtü altı kayıt sistemi işlemleri ve kontrolleri yapmak.  
– İyi Tarım Uygulamaları kontrol ve raporlama işlemleri. 
–  Organik Tarım kontrol ve sistem üzerinden raporlama işlemleri. 
– İhracatı ve ithalatı kotaya tabi ürünlerin Bakanlığın ilgili birimleri ile koordineli 

çalışarak düzenli olarak takibini sağlamak. 
– İhracat/İthalat İzni başvurularına ilişkin bilgileri ve sonuçlarını ilgili bilgi sistemine 

girmek. 
– Gübre bayilerinin aldıkları, sattıkları ve stoklarındaki gübre miktarlarını takip etmek, 

bunları il icmali şeklinde Bakanlığın ilgili birimine bildirmek. 
– Gübreler için ihracat ön izin başvuruda bulunan  firmaların denetim ve kontrollünü 

yaparak  belgelerinin  düzenlenmesi. 
– Piyasaya sürülecek gübrelerin denetimlerini yapmak, numune alarak analizlerini 

yaptırmak ve analiz sonuçlarına göre gerekli işlemleri yapmak. 
– Tarımsal isletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol 

etmek, izlemek ve denetlemek. 
– Satış yerlerine ilişkin bilgileri ve başvuru sonuç raporlarını hazırlamak.  
– Ürünlerin üretim yerlerine ilişkin bilgileri ve başvuru sonuç raporlarını hazırlamak. 
– Ruhsat ve izin sonucu oluşturulan rapor dosyalarının arşivlenmesini sağlamak. 
– Mevzuatlara aykırı iş ve işlemlere aykırı hareket eden gerçek kişi/tüzel kişi v.b. 

hakkında gerekli idari iş ve işlemlerin uygulanması ve takibi sağlamak. 

– BİMER ya da dilekçeler vasıtası ile gelen, vatandaşın, firmaların ruhsat ve izin 
işlemlerine ilişkin sorularını, görüş taleplerini cevaplandırmak. 

– Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini 
güncellemek. 

– BİMER ya da dilekçeler vasıtası ile gelen, vatandaşın, firmaların ruhsat ve izin 
işlemlerine ilişkin sorularını, görüş taleplerini cevaplandırmak. 

– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor 
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve 
bilgileri sunmak. 
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– Başvurulara ilişkin bilgileri ve başvuru sonuç raporlarını hazırlamak. 
– Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, 

arşiv oluşturmak 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 eğitim , yayım ve tanıtım iş ve işlemlerini yapmak 
–    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: 

– Bitki hastalık ve zararlıları görevlisi 

– İzinlendirme ve ruhsat görevlisi. 

– Denetim ve kontrol görevlisi. 

     

BU   İŞTE   ÇALIŞANDA  ARANAN   NİTELİKLER: 

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü-tercihen Ziraat 

Fakülteleri'nin Bitki Koruma, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümlerini, Su 
Ürünleri Mühendisliği, Tütün Teknolojisi Mühendisliği,  Tekniker, Teknisyen vb.  
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bitirmiş olmak. 

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

– Meslekte  en az üç yıllık iş deneyimine sahip olmak. 

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

– Büro ve açık hava ortamında çalışmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

– Denetim yapılan yerlerde iş kazası, sıcak, soğuk, koku ve toz faktörüne maruz 

kalmak. 

– Görevi gereği seyahat engel bir durumu bulunmamak. 
 


