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GÖREV/İŞ UNVANI 

 

EĞİTİM DÜZEYİ 

 

İŞ DENEYİMİ 

 

YABANCI DİL 

İstasyon Müdürü 

Yüksek öğrenim kurumlarının Ziraat 

Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak, tercihen 

konusu ile ilgili olarak yüksek lisans yapmış 

olmak. 

Konusu ile ilgili olarak tercihen on yıllık 

Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Teknik ve İdari Hizmetler 

koordinatörü 

Yüksek öğrenim kurumlarının veya Ziraat 

Fakültelerinden herhangi bir bölümü bitirmiş 

olmak, tercihen konusu ile ilgili olarak yüksek 

lisans yapmış olmak. 

Tercihen 5 yıllık iş deneyimine sahip 

olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Kalite Yönetim / İç Kontrol Birim 

Sorumlusu 

Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık ilgili 

bölümlerinden mezun olmak 

Kalite yönetim sistemleri konusunda 

tecrübeli olmak. 

İç Kontrol Sistemi, yapısal tasarım, süreç 

ve risk yönetimi konularında kanıtlanmış 

bilgi ve beceriye sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Kalite Yönetim/İç Kontrol Birim 

Memuru 

Yüksekokul veya Yüksek öğrenim kurumlarının 

dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

İç Kontrol Sistemi, yapısal tasarım, süreç 

ve risk yönetimi konularında kanıtlanmış 

bilgi ve beceriye sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 
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Döner Sermaye Muhasebe 

Sorumlusu 

Lise veya iki yıllık ön lisans öğrenimi görmüş 

olmak. 

 

Kamu idarelerinin muhasebe 

hizmetlerinde en az iki yıl çalışmış olmak 
- 

Döner Sermaye Veznedar 

Görevlisi/ Memuru 

Lise, Yüksekokul veya Yüksek öğrenim 

kurumlarının dört yıllık bir bölümünü bitirmiş 

olmak. 

Görevini gereği gibi yerine getirebilmek 

için gerekli iş deneyimine sahip olmak 
- 

Ambar Memuru Lise veya yüksekokul mezunu olmak. 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak. - 

Sivil Savunma Sorumlusu 

Lise, yüksekokul veya Yükseköğrenim 

kurumlarının dört yıllık bir bölümünü bitirmiş 

olmak. 

Sivil Savunma uzmanlığı İle ilgili eğitimleri 

tamamlamış ve ilgili sınavdan geçer not 

almış olmak. 

- 

Islah Bölüm Başkanı 
Dört yıllık Ziraat Fakültelerinin veya Biyoloji 

bölümünü bitirmiş olmak. 

Konusu ile ilgili çalışmış olmak. 

 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Islah Bölüm Ar-Ge 

Personeli/Görevlisi 

Lise, Yüksekokul veya Ziraat Fakültesi mezunu 

olmak 

Konusuyla ilgili  iş deneyimine sahip 

olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Islah Sera Sorumlusu Ziraat Mühendisi olmak En az iki yıl iş deneyimine sahip olmak  
Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Doku Kültürü Laboratuvar 

Sorumlusu 
Biyoloji, Kimyager veya Ziraat Mühendisi olmak En az iki yıl iş deneyimine sahip olmak  

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 
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Bitki Sağlığı Bölüm Başkanı 
Dört yıllık Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma 

Bölümünü bitirmiş olmak. 
Konusu ile ilgili çalışmış olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Bitki Sağlığı Ar-Ge Personeli 

/Görevlisi 

Yüksekokul veya Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 

Bölümü mezunu olmak 

Konusuyla ilgili olarak iş deneyimine sahip 

olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı 
Dört yıllık Ziraaat, tercihen Gıda Mühendisliği 

mezunu  olmak. 

Konusu ile ilgili olarak yeterli iş 

deneyimine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Numune Kabul ve Rapor 

Düzenleme Sorumlusu 

Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş 

olmak. 

Tercihen 2 yıllık iş deneyimine sahip 

olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Gıda Teknolojileri Araştırma 

Laboratuvar Sorumluları 

Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunun ilgili 

bölümünü bitirmiş olmak 
Tercihen 1yıllık iş deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Gıda Teknolojileri Ar-Ge 

Personeli/Görevlisi 

Yüksekokul veya Fakülte mezunu olmak 

 

Görevinin gerektirdiği düzeyde iş 

deneyimine sahip olmak  

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı 

Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunu 

(Tercihen Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi  

Bölümünü bitirmiş olmak) 

Görevinin gerektirdiği düzeyde iş 

deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Tarım Ekonomisi Ar-Ge 

Personeli/Görevlisi 

Bölümü ile ilgili ön lisan veya dört yıllık bir 

yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olmak 

Görevinin gerektirdiği düzeyde iş 

deneyimine sahip olmak  

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Toprak- Su Kaynakları Bölüm 

Başkanı 

Yüksek öğrenim kurumlarının ilgili Ziraat 

Fakültesi, tercihen Toprak Bilimi bölümü 

mezunu olmak. 

Konusu ile ilgili olarak yeterli iş 

deneyimine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 
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Toprak- Su Kaynakları Bölüm 

Laboratuvar Ar-Ge 

Personeli/Görevlisi 

Lise, Yüksek okul veya 4 yıllık Fakülte  mezunu 

olmak 

Konusu ile ilgili olarak yeterli iş 

deneyimine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Üretme ve İşletme Bölüm Başkanı 
Dört yıllık Ziraat Fakültelerinin bir bölümünü 

bitirmiş olmak. 
Konusu ile ilgili 2 yıl çalışmış olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Üretme ve İşletme Ar-Ge 

Personeli/Görevlisi 

Yüksekokul veya Ziraat Fakültelerinin bir 

bölümünü bitirmiş olmak. 

Konusu ile ilgili olarak yeterli iş 

deneyimine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Yetiştirme Tekniği ve Teknolojileri 

Bölüm Başkanı 

Dört yıllık Ziraat fakültelerinin bir bölümünü 

bitirmiş olmak. 

Konusu ile ilgili olarak yeterli iş 

deneyimine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Yetiştirme Tekniği ve Teknolojileri 

Bölüm Ar-Ge Personeli/Görevlisi 
Yüksekokul veya Ziraat Fakültesi mezunu olmak 

Konusu ile ilgili olarak yeterli iş 

deneyimine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Mali İşler Sorumlusu 

Lise, yüksekokul veya yüksek öğrenim 

kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren bir 

bölümünü  bitirmiş olmak. 

Konusu ile ilgili olarak iş deneyimine ve 

ilgili mevzuata sahip olmak. 
- 

Maaş ve Diğer Ödemeler Memuru 
Lise, yüksek öğrenim kurumlarının en az iki yıllık 

bir bölümü  bitirmiş olmak. 

Görevini gereği gibi yerine getirebilmek 

için gerekli iş deneyimine sahip olmak 
- 

Bütçe ve Performans Memuru 
Lise, yüksek öğrenim kurumlarının en az iki yıllık 

bir bölümünü  bitirmiş olmak. 

Görevini gereği gibi yerine getirebilmek 

için gerekli iş deneyimine sahip olmak 
- 

Eğitim Yayım Sorumlusu 
Yüksekokul veya Yüksek öğrenim kurumlarının 

dört yıllık ilgili bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusuyla ilgili olarak iş deneyimine sahip 

olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 
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Eğitim Yayım Görevlisi/Personeli 
Yüksekokul veya Yüksek öğrenim kurumlarının 

dört yıllık ilgili bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık kanıtlanmış 

iş deneyimine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Staj Görevlisi 
Yüksekokul veya Yüksek öğrenim kurumlarının 

dört yıllık ilgili bir bölümünü bitirmiş olmak  

Konusuyla ilgili olarak iş deneyimine sahip 

olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Destek Hizmetleri Birim 

Sorumlusu 
En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak 

Tercihen 5 yıllık iş deneyimine sahip 

olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Konsolide Yetkilisi 

Lise, Yüksekokul veya Yükseköğrenim 

kurumlarının dört yıllık bir bölümünü bitirmiş 

olmak 

Konusu ile ilgili en az iki yıl  çalışmış 

olmak. 

 

- 

Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri 

Personeli/Görevlisi 
Lise,  yüksekokul veya fakülte mezunu olmak. 

Konusuyla ilgili olarak en az iki yıllık iş 

deneyimine sahip olmak. 
- 

Evrak ve Arşiv İşlemleri 

Personeli/Görevlisi 

En az ilköğretim mezunu olmak. 

 

Konusuyla ilgili olarak gerektiği kadar iş 

deneyimine sahip olmak. 
- 

Güvenlik Hizmetleri 

Personeli/Görevlisi 

En az ortaöğretim mezunu olmak. 

 

10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel 

Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda 

belirtilen şartları taşımak, 

- 

Müracaat Memuru 
En az ilköğretim mezunu olmak. 

 

Konusuyla ilgili olarak gerektiği kadar iş 

deneyimine sahip olmak. 
- 
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Bilgi İşlem Görevlisi En az Yüksekokul mezunu olmak. Yeterli iş deneyimine sahip olmak. 
Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Ulaşım Hizmetleri Görevlisi En az ortaöğretim mezunu olmak. 

Konusuyla ilgili olarak gerektiği kadar iş 

deneyimine sahip olmak 

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip 

olmak. 

- 

Yemekhane Hizmetleri Görevlisi 
İlköğretim, Meslek lisesi veya dengi okul 

mezunu olmak. 

Konusuyla ilgili olarak gerektiği kadar iş 

deneyimine sahip olmak. 
- 

Yemekhane Hizmetleri Yardımcı 

Personeli/Görevlisi 

İlköğretim, Meslek lisesi veya dengi okul 

mezunu olmak. 

Konusuyla ilgili olarak gerektiği kadar iş 

deneyimine sahip olmak. 
- 

Aşçı 
İlköğretim, Meslek lisesi veya dengi okul 

mezunu olmak. 

Konusuyla ilgili olarak gerektiği kadar iş 

deneyimine sahip olmak. 
- 

Satın Alma Personeli/Görevlisi 

Lise, Yüksek öğrenim kurumlarının en az iki yıllık 

eğitim veren bir bölümünü  veya dört yıllık 

fakülte mezunu olmak. 

Konusuyla ilgili olarak kanıtlanmış iş 

deneyimine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak 

Satın Alma Memuru 
Lise veya Yüksek öğrenim kurumlarının en az iki 

yıllık eğitim veren bir bölümünü bitirmiş olmak. 

Görevini gereği gibi yerine getirebilmek 

için gerekli iş deneyimine sahip olmak 
- 

Bakım ve Onarım Hizmetleri Birimi 

Sorumlusu 

Lise veya Yüksekokul öğrenim kurumlarından 

mezun olmak. 

Görevini gereği gibi yerine getirebilmek 

için gerekli iş deneyimine sahip olmak 
-- 
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Makine ve Ekipmanlar Görevlisi 

 En az ilköğretim veya ilgili meslek liselerinin 

makine, motor vb. gibi bölümlerinden mezun 

olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik ve 

pratik düşünme yeteneğine sahip olmak 
- 

Teknik Hizmetler Görevlisi 
İlköğretim, lise, teknik meslek lisesi veya 

yüksekokul bitirmiş olmak. 
Konusuyla ilgili iş deneyimine sahip olmak. - 

İnsan Kaynakları Sorumlusu 
Lise, Yüksekokul veya Yükseköğrenim 
kurumlarının dört yıllık bir bölümünü bitirmiş 
olmak. 

Görevini gereği gibi yerine getirebilmek 

için gerekli iş deneyimine sahip olmak 
- 

Personel İşleri Memuru 
Lise veya Yüksekokul  mezunu olmak. 

Konusuyla ilgili olarak en az bir yıllık 

kanıtlanmış iş deneyimine sahip olmak 
- 

Kütüphane Memuru/Görevlisi 
Lise veya Yüksekokul mezunu olmak. 

Konusu ile ilgili olarak kamu deneyimine 
sahip olmak. 

- 

Yönetici Asistanı 
Lise veya Yüksek öğrenim kurumlarının en az iki 
yıllık ilgili bir bölümünü - tercihen Büro Yönetimi 
ve Sekreterlik bölümünü - bitirmiş olmak. 

Görevini gereği gibi yerine getirebilmek 

için gerekli iş deneyimine sahip olmak 
- 

 


