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İŞİN KISA TANIMI: 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve mevzuatlara 
uygun olarak; Kırıkkale Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün Tarıma Dayalı 
Ekonomik Yatırımlar, Bireysel Sulama Sistemleri ve Genç Çiftçi Projelerinin 
Desteklenmesi ile Hibe Uygulamaları faaliyetleri planlamak, takip etmek, koordine 
etmek, denetleme yapmak. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:       

– Kırsal Kalkınma Destekleri tebliğinin yayınlanması sonrasında ilan ve duyuruları, 
tanıtım ve bilgilendirme toplantılarını yapmak. 

– Ekonomik yatırımlar, Bireysel Sulama Sistemleri ve Genç Çiftçi Projelerinin 
Desteklenmesi başvuru süresi içinde yatırımcılara teknik destek vermek. 

– Sorumlular için belirlenmiş Ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 

– Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun 
olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak, 

– 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, 

– Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile 
ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak, İlde tarımsal 
mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça belirlenmiş esaslar 
çerçevesinde faaliyette bulunmak  

– Tarım ürünlerinin işlenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli 
tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda 
üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek, 

– Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin 
desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının 
oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal 
alandaki tarımsal üretime yönelik projeleri uygulatmak, hibelerin zamanında ve 
amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek 

– Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin 
üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar 
isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir 
düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerine yönelik projeleri 
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uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve 
kontrol etmek , 

– Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir 
düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun 
sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal 
pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal 
alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının 
güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler 
tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma 
çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma 
kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren projeleri 
uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve 
kontrol etmek 

– Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el 
sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin 
pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak, 

– Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, 
gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak ve tarım 
teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek, 

– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. 
çalışma gruplarında yer almak. 

– Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, görev alanına 
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. 

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

– 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 sisteminin tanım ve 
talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 
işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici 
Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 
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– 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 alanı ile ilgili olarak Yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek 

YETKİLERİ: 

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü                                 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

--- 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

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

– Yüksek öğrenim kurumlarının dört/beş yıllık Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, 
Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Tütün Teknolojisi Mühendisliği, 
İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi vb. bölümler ile iki yıllık konusuyla alakalı 
yüksekokul mezunu olmak. 

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

– Konusunda en az bir yıllık iş deneyimine sahip olmak. 

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

– Büro ve açık hava ortamında çalışmak. 

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Görev yerlerinde iş kazası, sıcak, soğuk, koku ve toz faktörüne maruz kalmak.  

– Görevi gereği seyahat etmek. 

 


