
 

DÜZCE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ 

İŞ UNVANI ŞUBE MÜDÜRÜ 

BÖLÜMÜ 
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARIMSAL ALTYAPI 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

Dokuman Kodu: 
GTHB.İKS/FRM.036 

Revizyon Tarihi: 000 Revizyon No: 000 Yürürlük Tarihi:15.02.2018 

Hazırlayan: Onaylayan: 

Kalite Yönetim Ekibi    

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum.Görevimi 

burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. 

Adı Soyadı: 

 

Tarih /İmza 

 

 

İŞİN KISA TANIMI: 

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı üst yönetimi ve Bakanlık İl Müdürü tarafından 
belirlenen, Amaç, İlke ve Talimatlara uygun olarak, Tarım, Hayvancılık ve su ürünleri ile 
ilgili her türlü araştırmaları yapıp, istatistiki bilgileri toplayarak bu bilgiler doğrultusunda, 
Tarım, Hayvancılık ve Su Ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projesi 
hazırlamak. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

 İlde tarım "ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini objektif metotlarla tahmin etmek, 
tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü istatistiki bilgileri toplamak, 
değerlendirmek; ekonomik önemi haiz ürünler için, üretim projeksiyonları yapmak, 

 İlin tarım, hayvancılık ve su ürünleri üretim potansiyelini belirlemek, 
 Desteklemeye tabi tarım ürünlerinin maliyet hesaplarını çıkarmak, 
 İlin tarım, hayvancılık ve su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri 

hazırlamak ve hazırlanmasına yardımcı olmak. 
 Bakanlıkça hazırlanmış ve onaylanmış iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit tarım, 

hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma 
projelerinin ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak. 

 Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi ve teknik yardım taleplerini 
inceleyerek uygun bulunanların projelerini ve çiftlik geliştirme planlarını hazırlamak. 

 İl Müdürünce verilecek benzeri görevleri yapmak 
 Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma 

gruplarında yer almak. 
 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 ve kalite yönetim  
sistemi tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

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

 İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara 
uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. 

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

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

 Müdürler için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak 
 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

 İl Müdür Yardımcısı 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
 Coğrafi Bilgi Sistemi Ve Uzaktan Algılama Sorumlusu 
 Eğitim ve Yayım Görevlisi 
 Gef ve Nitrat Birim Görevlisi 
 Tarımsal Arazilerin Değerlendirilmesi (TAD) Görevlisi 
 Tarımsal Sulama Görevlisi 
 Toprak Analiz Laboratuvarı Görevlisi 
 Arazi Satış Birim Sorumlusu 
 Miras İşlemleri Birim Sorumlusu 
 İfraz, Tevhid, Vasıf Değişikliği, Kıymet Takdiri Sorumlusu 

 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

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

 Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat 
fakültelerinin tarım ekonomisi, tarla bitkileri, biyosistem mühendisliği, tarımsal yapılar ve 
sulama, toprak bölümleri veya mühendislik Fakültelerinin, jeoloji, harita mühendisliği, 
jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik, jeodezi ve haritacılık bölümlerinden veya 
bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak 

 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

 Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

 Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
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 Büro ortamında çalışmak. 

 Görevi gereği seyahat etmek. 
 


