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 İŞİN KISA TANIMI: 

    İlçe Tarım ve Orman  Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke 
ve talimatlara uygun olarak; gerekli proje hazırlanmasını  ve uygulanmasını 
sağlamak, hibelerin zamanında amacına uygun olarak kullanılmasını takip etmek, 
tarım ürünlerinin işlenip değerlendirilmesi , pazarlanması için gerekli tesis 
kurulmasına yardımcı olunmasını, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri 
yönlendirilmesini sağlamak, tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırılması , 
örnek çiftçi yetiştirmek için eğitim programları  uygulanmasını sağlamak. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

 Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek 
uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projeleri hazırlanmasını 
sağlamak.  

 Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği 
teşvik edilmesi, bu amaçla etüt ve projeler hazırlanması, kooperatiflerin 
kurulması için teknik ve yetkisi dahilin de  yardım da bulunulmasını  ve 
denetlenmesini sağlamak.  

 İlçe dahilin deki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye işletmeler, 
vakıflar, tarım ürünlerini işleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol 
gösterilmesine, yardımcı olunmasını sağlamak.  

 Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,  
hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal 
kalkınma projelerinin ilgili kısımlarını uygulanması, uygulatılması, hibelerin 
zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol edilmesini 
sağlamak. Bakanlığın ilgili konularda hazırladığı plan ve programların 
uygulanmasını sağlamak,  

 Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları 
ile ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunulmasını sağlamak.  

 İlçede tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça 
belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunulmasını sağlamak.  

 Tarım ürünlerinin işlenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için 
gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaların yapılması, bu 
konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirilmesini sağlamak.  
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 Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el 
sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve 
mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,  

 Görev alanı ile ilgili tarımsal  bilgi ve yeni  teknolojileri çiftçilere ulaştırılması,  
tüketicilerin bilgilendirilmesi kadınlar, çiftçi çocukları ve  gençleri için eğitim 
programları ve projeleri uygulanmasını sağlamak.  

 Birimde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine 
uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 

 İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

 Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

 Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol 
sistemi ve Kalite Yönetim Sisteminde ki tanım ve talimatlarına uygun 
olarak yürütülmesini sağlamak.  

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

 

YETKİLERİ: 

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip 
olmak. 

 Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler. 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

İlçe Müdürü 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Çalışma Grubu Görevlisi 
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BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak 

 Ziraat Fakültesi, meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrenim 
kurumlarından birini bitirmiş olmak 

 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak  

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

 Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

 Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

 Büro / Arazi ortamında çalışmak. 

 Görevi gereği seyahat etmek. 


