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İŞIN KISA TANIMI
Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık politikasına uygun olarak kuru ve sulu
alanlarda yetiştirilen tarla ürünleri için rotasyon planlarını hazırlamak ve bu planlarla üretimin
artırılması öngörülen ürünlerin üretimlerini artırmak için yayım programlarını hazırlamak,
uygulamak, denetlemek, izlemek ve teknolojik gelişmeleri takip etmek. Çayır Mera ve yem
bitkileri üretimini arttırmak amacıyla yayım programlarını hazırlamak, uygulamak izlemek,
denetlemek ve teknolojik gelişmeleri takip etmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
İş tanımıyla ilgili belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
İlçede tarla bitkileri yetiştiriciliği ve sağlığı ile ilgili faaliyette bulunmak,
Konuyla ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı,
demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla teknik elemanlara ve çiftçilere ulaştırmak
ve yeni tarım teknolojilerine ait bilgileri çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
5. Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim
programları uygulamak ve oluşturulan projeleri uygulatmak,
6. Birim sorumluluk alanında bulunan sürvey gerektiren hastalık ve zararlıların
sürveylerini yapmak, saha da yem bitkileri tespit ve kontrollerini yapmak.
7. Amiri tarafından verilecek benzer görevleri de yerine getirmek.
1.
2.
3.
4.

YETKILERI
1. Birim ile ilgili gerekli duyuru ve eğitim toplantıları yapmak.
2. Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve sağlığı ile ilgili gerekli kontrol, tespit ve kayıtları yapmak.
3. Çiftçi şartlarında deneme ve demonstrasyonlar kurmak, takip etmek, sonuçlarını tarla
günleri ile duyurmak.
4. Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve sağlığı ile ilgili panel, konferans, toplantılar tertip etmek,
bölgesel ve ülkesel bazda tertiplenen panel, konferans ve fuarları takip edip çiftçilerin
katılımlarını sağlamak
5. Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler.
EN YAKIN YÖNETICI
Ilçe Müdürü
ALTINDAKI BAĞLI IŞ ÜNVANLARI
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657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak.
En az iki veya dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunu Tercihen Ziraat Mühendisliği,
Teknikerliği, Teknisyenliği bölümünü bitirmiş olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI
Mesai: Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
Çalışma Ortamı: Büro ve Arazi ortamında çalışmak.
Seyahat Durumu: Görevi gereği seyahat etmek.
Risk durumu: Trafik kazası, olumsuz hava ve arazi şartları ve zirai ilaç zehirlenmesi.
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