
                                                                                                                                                  

   

 

 

İŞIN KISA TANIMI  

 Batman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; çiftçilerin örgütlenmesini sağlamak, tarımsal 
ürünlerde verim artışı sağlamak için kullanılan tarımsal girdilerin standartlara 
uygunluğu, satımı ve dağıtımını denetlemek, kırsal alanda yaşayan çiftçileri makine 
ekipman ve tarımsal yatırımlar konusunda desteklemek, tarımda mekanizasyonu 
arttırmak, hedeflenen sonuçların gerçekleşmesini sağlamak ve yapılan işleri koordine 
etmek. 
 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR  

– Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 

– Projeye dayalı olarak kurulacak isletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun 

olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,  

– Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin ve 

iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,  

– Çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik 

etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve 

yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,  

– İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye isletmeler, vakıflar, tarım 

ürünlerini isleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak,  

– 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,  
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– 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 islenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli 

tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve 

müteşebbisleri yönlendirmek,  

– Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını 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 ilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,   

– Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim 

programları ve projeleri uygulamak,   

– Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin 

yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek  

– Bağlı personelin işlerini daha verimli, etken ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak 

beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını 

yakalayabilmelerine olanak tanımak   

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

– 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 YÖNETICI  

İl Müdür Yardımcısı   

 

ALTINDAKI BAĞLI IŞ ÜNVANLARI  

    -Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı Makine Ekipman ve Basınçlı Sulama 

Birimi 

    - Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı Ekonomik Yatırımlar Birimi 

    -Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Birlikler Ve Üst Birlikler Birimi  

    -Gap Süt-Sığırcılık Birimi 

    -Evrak Kayıt Birimi 

BU IŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NITELIKLER  

– 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak,  

– ziraat fakültesi, veteriner fakültesi, su ürünleri fakültesi, fakültelerin balıkçılık teknolojisi 

mühendisliği, gıda mühendisliği, siyasal bilgiler, hukuk ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin 

bölümleri ile fen-edebiyat fakültelerinin sosyoloji bölümü veya bunların dengi diğer 

bölümlerden mezun olmak, 

– Tercihen 10 yıllık iş deneyimine sahip olmak,  

– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek, 

ÇALIŞMA KOŞULLARI  

– Büro ve açık hava ortamında çalışmak,  

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak,  

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek,  

– Görevi gereği seyahat etmek.  
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