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İŞİN KISA TANIMI: 

Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, 
ilke ve talimatlara uygun olarak; Tarım arazilerinin satış ve miras yoluyla bölünmesini 
önlemek. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Tarım arazilerinde satış ve miras yolu ile mülkiyet devir işlemlerinin 5403 sayılı Kanunda 

değişiklik yapan 6537 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmasını sağlamak. 

– Mirasa konu tarım arazilerinde mirasçıların anlaşmaları konusunda teknik destek sağlamak. 

– 5403 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6537 Sayılı Kanunun 8/Ç maddesinde öngörülen süre 

içerisinde yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin devredilmemesi halinde, bu madde 

kapsamında Bakanlık ile koordineli olarak yetkili sulh hukuk mahkemesinde açılacak 

davalara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa intikal ettirmek. 

– Mirasa konu tarım arazilerinde; taşınırların devri, tarımsal arazi yönetiminin tedbiren 

verilmesi, sona erme, tasfiye ve yan sınai işletmenin devri gibi süreçleri izlemek ve gerekli 

iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 

– Mirasa konu tarım arazilerinde; taşınırların devri, tarımsal arazi yönetiminin tedbirden 

verilmesi, sona erme, tavsiye veya işletmenin devri gibi süreçleri izlemek ve gerekli iş ve 

işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 

– Yeter gelirli arazi büyüklüklerini hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek 

arazi edindirme işlemlerini yürütmek. 

– Tarım arazilerinde ipotek, temlik, ö.k.b.a. işlemlerini yürütmek. 

– Yabancıların tarım arazisi edinimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

– 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 ileilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv 
oluşturmak ve düzenini sağlamak. 
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– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç control ve kalite yönetim sistemi 
tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesinisağlamak. 

– Birimin ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun 
giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ 
çalışmalarıyapmak. 

– İşsağlığı ve işgüvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin sözkonusu kurallara 
uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontroletmek. 

– Görev alanı ile ilgili bilgileri çiftçilere ulaştırmak, bilgilendirmek, eğitim programları ve 
projeleri uygulamak, 

–  Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak. 

YETKİLERİ: 

– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak 

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

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

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

 Şube Müdürü 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

 ----- 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

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

– En az dört yıllık bir yükseköğrenim kurumunu -tercihen Ziraat Mühendisliği bölümünü- 
bitirmiş olmak 

– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahipolmak. 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

– Büro ortamında çalışmak. 
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– Görevi gereği seyahat etmek. 
 


