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İŞİN KISA TANIMI 

        Bakanlık stratejileri, politikaları ve kalkınma planları doğrultusunda, tüm 
kaynakların etkili ve verimli kullanımını, tarımsal üretimin sürdürülebilir, ekonomik, 
verimli ve çevreye zarar vermeyecek bir şekilde yapılmasını, ülkemiz ve dünya 
pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği, 
toprak, bitki ve su kaynaklarının korunmasını sağlamak, kırsal alanda yaşam 
standardını yükseltmek için çiftçi ihtiyaçlarını dikkate alarak çiftçi kursları eğitim 
programları hazırlamak, hazırlatmak, geliştirmek, uygulamak, izlemek ve 
değerlendirmek, 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

–   Kursların yapıldığı yerlerin eğitim araç ve gereçleri bakımından yeterli donanıma 
sahip olmasını, güncel eğitim materyalleri bakımından donanımlı olmalarını ve 
ayrıca uygulama alanlarının modern tarımın taşıması gerekli yapıya sahip 
olmasını sağlamak,  

–   Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, üniversite, 
araştırma enstitüleri ve diğer ülkelerin uluslararası eğitim merkezleri ve araştırma 
enstitüleri ile işbirliği yapmak, 

–   Ülkemiz çiftçilerinin ülke içerisinde birbirleri ile ve diğer ülkelerin çiftçileri ile 
rekabet edebilecek şekilde bilgi deneyim ve tecrübeye sahip olmalarını sağlamak, 

–  Çiftçilerin tarım içerikli bir konuda, konunun bütün yönleriyle eğitim almalarını 
sağlamak, 

–  Tarım sektöründe nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik eğitim çalışmaları 
yaptırmak, 

–  Sağlıklı beslenme, iyi bir üretici ve bilinçli bir tüketici olma niteliğini kazandırıcı 
eğitim çalışmaları yapmak, 

–   Çiftçilerin; tarımsal üretim teknolojileri ve yetiştiricilikle ilgili bilimsel bilgileri 
öğrenerek, tarımsal üretim alanındaki teknolojik araçları tekniğine uygun olarak 
kullanma alışkanlıkları kazandırmak, 

–   Çiftçi eğitimi amacıyla iç ve dış kaynaklı projeler hazırlamak, hazırlatmak ve 
uygulandığı illerdeki hizmetlerin plan ve programlar doğrultusunda, ilgili kurum ve 
kuruluşlar ile işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlamak, 
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–   Çiftçilerin, fuar ve sergilere katılmalarını temin etmek, bu faaliyetleri yürütmek 
için gerekli kaynakların temini ve yerinde harcanmasını sağlamak, 

– Çiftçi kurslarının tarımsal üretim alanında ve üreticilerin bulunduğu yerde 
düzenlemek, bürokrasiyi azaltmak,  

– Kırsal alanda yaşayan gençlerin tarımsal üretime katılımını sağlamak için genç 
çiftçilerin eğitimine yönelik olarak çiftçi kursu eğitim çalışmaları planlamak, 
uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, 

–  Kurslara katılan çiftçilere ait istatistiki bilgileri toplamak, amacıyla düzenlenir. 

– 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 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 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.  

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

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

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

– Dört yıllık bir yükseköğrenim kurumunun tercihen Ziraat, Veteriner, Su Ürünleri 
bölümünü bitirmiş olmak. 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

– Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

– Büro ve arazi ortamında çalışabilmek. 

– Görevi gereği seyahat etmek. 
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