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İŞİN KISA TANIMI: 

Malatya Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara 

uygun olarak; Kayısı yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlara İstenen standartta çeşitler elde 

etmek amacı ile ilgili faaliyetleri yürütmek, hedeflenen sonuçların gerçekleştirilmesini sağlamak 

ve yapılan işleri koordine etmek. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

– Bölüm Başkanları için belirlenmiş ortak görev, sorumluluk ve yetkileri yerine getirmek (Form.047).  

– Kayısı yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlara karşı çeşitli projeler üreterek bu sorunların çözüm 
yollarını araştırmak ve bulmak. 

– İstenen standartta çeşitler elde etmek amacı ile; Seleksiyon çalışmaları, introdüksiyon çalışmaları, 
Adaptasyon çalışmaları, Melezleme çalışmaları, İn vitro çalışmalar yapmak. 

– Kayısıda ülkesel kayısı gen kaynağının istasyonımuzda olması nedeni ile Dünyada ve Türkiye de 
yetişen kayısı çeşit ve tiplerini barındırmak ve muhafaza etmek. 

– Alıç, kızılcık ve dut gen kaynaklarının istasyonumuzda olması nedeni ile bu meyvelerin dünyada ve 
Türkiye de yetişen çeşit ve tiplerini bulmak, barındırmak ve muhafaza etmek. 

– Meyve yetiştiriciliğinde çeşit tanımlamasını sağlamak amacı ile ulusal ve uluslararası kriterlere 
uygun olarak pomolojik, fenolojik, duyusal ve moleküler çalışmalar yaparak kesin tanımlamayı 
sağlayarak bu alanda ortaya çıkabilecek sorunları gidermek. 

– Ülkemizin kayısıda dünya çapında daha etkin olabilmesini sağlamak amacıyla kayısı 
yetiştiriciliğinin en önemli sorunları olan ilkbahar geç donlarına karşı stratejiler geliştirmek ve bu 
amaçla dayanıklı çeşit ıslahı, geç çiçek açan çeşit geliştirme çalışmalarım yürütmek. 

– Kayısı meyvesinin pazarda uzun süre kalabilmesini sağlamak amacı ile erken ve geç olgunlaşan 
meyve tiplerini bulmak içim ıslah çalışmaları yapmak. 

– Bölgesel çapta sorumluluk kapsamsında istasyonun bulunduğu illerdeki doğal florada bulunan 
meyve gen kaynaklarını araştırmak, bulma ve bunların kayıt altına alınmalarını sağlamak. 

– Kayısı Araştırma İstasyonunun bulunduğu bölgedeki illerde meyvecilik ile ilgili her türlü sorun ve 
probleme uygun çözüm yolları geliştirmek ve bunları bizzat uygulamaya aktarmak. 

– Dünyada ve Türkiye de meyve yetiştirirciğinde sağlanan yeni gelişmeleri takip etmek, teknolojik 
ilerlemeleri düzenli olarak izlemek ve kaydedilen bu ilerlemeleri bölge meyveciliğinin hizmetine 
sunmak. 

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Bakanlığımızdan gelen yazılara cevap yazılması ile ilgili 
işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 

– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak.  
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– 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. 

– Biriminde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv 
oluşturmak ve düzenini sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına 
uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– 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: 

– Bölüm Başkanları için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ek 2.1.2). 

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  

– Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde evrakları imzalama ve/veya paraflama 
yetkisine sahip olmak. 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

Teknik ve İdari Hizmetler Koordinatörü  

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

- Islah Bölüm Memuru  

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– Dört yıllık Ziraat Fakültelerinin veya Biyoloji bölümünü bitirmiş olmak. 

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

– Konusu ile ilgili çalışmış olmak. 

– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.  
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ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

– Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

– Büro ve arazi ortamında çalışmak. 

– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI: 

Malatya Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun 
olarak; ; Kayısı yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlara İstenen standartta çeşitler elde etmek amacı ile 
ilgili faaliyetleri mevzuata uygun olarak yönlendirmek ve yapmak. 
 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

– Kayısı yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlara karşı çeşitli projeler üreterek bu sorunların çözüm 
yollarını araştırmak ve bulmak. 

– İstenen standartta çeşitler elde etmek amacı ile; Seleksiyon çalışmaları, introdüksiyon çalışmaları, 
Adaptasyon çalışmaları, Melezleme çalışmaları, İn vitro çalışmalar yapmak. 

– Kayısıda ülkesel kayısı gen kaynağının enstitümüzde olması nedeni ile Dünyada ve Türkiye de 
yetişen kayısı çeşit ve tiplerini barındırmak ve muhafaza etmek. 

– Alıç, kızılcık ve dut gen kaynaklarının istasyonumuzda olması nedeni ile bu meyvelerin dünyada 
ve Türkiye de yetişen çeşit ve tiplerini bulmak, barındırmak ve muhafaza etmek. 

– Meyve yetiştiriciliğinde çeşit tanımlamasını sağlamak amacı ile ulusal ve uluslararası kriterlere 
uygun olarak pomolojik, fenolojik, duyusal ve moleküler çalışmalar yaparak kesin tanımlamayı 
sağlayarak bu alanda ortaya çıkabilecek sorunları gidermek. 

– Ülkemizin kayısıda dünya çapında daha etkin olabilmesini sağlamak amacıyla kayısı 
yetiştiriciliğinin en önemli sorunlan olan ilkbahar geç donlarına karşı stratejiler geliştirmek ve bu 
amaçla dayanıklı çeşit ıslahı, geç çiçek açan çeşit geliştirme çalışmalarım yürütmek. 

– Kayısı meyvesinin pazarda uzun süre kalabilmesini sağlamak amacı ile erken ve geç olgunlaşan 
meyve tiplerini bulmak içim ıslah çalışmaları yapmak. 

– Bölgesel çapta sorumluluk kapsamsında istasyonun bulunduğu illerdeki doğal florada bulunan 
meyve gen kaynaklarını araştırmak, bulma ve bunların kayıt altına alınmalarını sağlamak. 

– Malatya Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğünün bulunduğu bölgedeki illerde meyvecilik ile 
ilgili her türlü sorun ve probleme uygun çözüm yolları geliştirmek ve bunları bizzat uygulamaya 
aktarmak. 

– Dünyada ve Türkiye de meyve yetiştirirciğinde sağlanan yeni gelişmeleri takip etmek, teknolojik 
ilerlemeleri düzenli olarak izlemek ve kaydedilen bu ilerlemeleri bölge meyveciliğinin hizmetine 
sunmak. 

– 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. 

– Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyetlere ve bazı işlemlere yöneticisi tarafından 
verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 
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– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve 
gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Tüm faaliyetlerinde iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak görev yapmak. 

– 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.  

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

Islah Bölüm Başkanı 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

--- 

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– Lise ,yüksekokul veya Ziraat Fakültesi mezunu olmak 

– Konusuyla ilgili olarak iş deneyimine sahip olmak. 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

– Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

– Büro ortamında çalışmak. 

– Görevi gereği seyahat etmek. 

 


