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İŞİN KISA TANIMI   

Bakanlık, İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve 

mevzuatlara uygun olarak; belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile uygulanan politikalar ve 

prosedürler doğrultusunda gerekli çalışmaları yaptırmak.  

  

GÖREV VE SORUMLULUKLARI  

1. Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ilçedeki bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve 

çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,  

2. Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve 

yayım hizmetlerinde bulunmak, yetkisi dâhilinde gübre, tohumluk vs. denetim faaliyetlerini 

yürütmek, alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik görevleri yerine getirmek,  

3. Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları 

yapmak,  

4. İlçe dâhilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve onaylanmış 

programları uygulamak,  

5. Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ilçedeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve zararlıları ile 

erken uyarı tahmin vb. yöntemlerle ve bütünleşmiş/ biyolojik mücadele gibi en az kimyasal 

kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu islerle ilgili gerekli eğitim ve 

altyapıyı sağlamak,  

6. Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını 

gerçekleştirmek,  

7. Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su 

ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili kısımlarını 

uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve 

kontrol etmek,   

8. Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile ilgili Bakanlık 

uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,  

9. İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça belirlenmiş esaslar 

çerçevesinde faaliyette bulunmak,  

10. Tarım ürünlerinin işlenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin 

kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri 

yönlendirmek,  

11. İlçenin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak,  
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12. Tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin 

oluşturulmasını sağlamak, IVA, TAMSİS, TÜFİS, İBS gibi istatistik sistemlerine veri girişi yapmak,  

13. Afete uğrayan çiftçilerin hasar tespit çalışmalarını yapmak ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar 

Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ile ilgili çalışmaları yürütülmek,  

14. Konusu ile ilgili yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, 

demonstrasyonları, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere tüketicilere ulaştırmak 

ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla iletmek,  

15. Tarım arazilerinin korunması kapsamında miras yoluyla mülkiyet devri, satış yoluyla mülkiyet devri, 

ifraz ve tevhid taleplerinin değerlendirilmesi, vasıf değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi gibi 

Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilen görevleri yerine getirmek, 

16. Havale edilen, cevap verilecek ve ilgili kurumlara gönderilecek yazıları yasal süresi içinde resmi 

yazışma kurallarına göre hazırlamak ve gönderilmesini sağlamak, yazıların paraflı dosya nüshalarını 

ekleriyle birlikte dosyasında muhafaza etmek,  

17. Resmi Gazete ’de yayımlanan ilgili kanun, yönetmelik, tebliğler ve değişikliklerini takip etmek ve 

gerekirse gerekli yazışmaları yapmak,  

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

19. Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında 

yer almak.   

20. Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin yayınları sürekli 

izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.  

21. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin 

dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.  

22. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek.  

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

ve düzenini sağlamak.   

24. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sistemi ve Kalite Yönetim 

Sisteminde ki tanım ve talimatlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.   

25. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi 

ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' çalışmalarına katılmak.  

26. 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.  
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27. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin 

kalitesini kontrol etmek.  

28. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.  

  

YETKİLERİ  

1. Görevlerinin gerektirdiği alet, makine, malzeme, demirbaş, yayın ve kırtasiyeleri birimine 

verilen araç, gereç ve malzemeleri kullanma ve kullandırtma yetkisine sahip olmak,  

2. Birimine gelen evrakı açma ve ilgili yerlere gönderme, sevke tabi evrakın yasal ve idari 

eksikliklerinin giderilmesini ilgililerden talep etme yetkisine sahip olmak,   

3. Müdürlükçe belirlenen esaslar dâhilinde paraf etme ve imza atma yetkisine sahip olmak  

4. Görevlerini yerine getirirken yetkisini aşan konularda amirine talep ve teklifte bulunma 

yetkisine sahip olmak,  

5. Müdürlük içindeki diğer birimlerle sözlü ve yazılı haberleşme ile bilgi ve belge isteme 

yetkisine sahip olmak,  

6. İlgili kurum ve kuruluşlara doğal kaynakların korunması ve tarımsal çevre ile ilgili 

bilgilendirme çalışmalar yapmak, duyurular yapmak, eğitimler vermek,  

7. Amiri tarafında verilen diğer yetkiler.  

  

EN YAKIN YÖNETİCİ  

   İlçe Müdürü  

  

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI  

            -  

  

BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER  

• 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak.  

• Yükseköğretim kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak.  

• İlgili konuda gerekli hizmet içi eğitimleri almış olmak.  
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ÇALIŞMA KOŞULLARI:  

   Çalışma Saatleri  : Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.  

   Mesai     : Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında görev yapabilmek.  

   Çalışma Ortamı  : Büro, Arazi ortamında çalışmak.  

   Seyahat Durumu  : Görevi gereği seyahat etmek.  

   Risk Durumu  : Soğuk, olumsuz hava ve arazi şartları, trafik kazası.  

  

RİSKLER:  

• Seyahat esnasında ortaya çıkabilecek riskler,  

• Mevzuatla İşleyiş arasındaki boşluklardan doğan riskler,  

• Saha çalışmaları sırasında her türlü bulaşıcı hastalık, enfeksiyon, hayvan saldırısı özellikle 

son yıllarda kene riski,  

• Destekleme veya denetim faaliyetleri sırasında münakaşa riski,  

• Mali sorumluluk riski, Terör ve dış baskılar. 


