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 İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  

 İŞ TANIMI GEREKLERİ BELGESİ  

  

İŞ ÜNVANI  KIRSAL KALKINMA BİRİM SORUMLUSU VE GÖREVLİSİ                 

BÖLÜMÜ  KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  

  

  

İŞİN KISA TANIMI :  

  

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 

Bakanlığımızın yayınladığı tebliğ ve uygulama rehberleri kriterlerine göre Ekonomik 

Yatırımların Desteklenemesi, Toplu Basınçlı Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi ve 

Makine Ekipman alımlarının Desteklenmesi konularında faaliyet gösterir.  

 İl proje yürütme birimi;  

a) İl düzeyinde programın tanıtımından uygulamanın izlenmesi ve projenin 

tamamlanmasına kadar yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürütür. Bu birim, 

il müdürlüğü elemanları ve gerektiğinde diğer kamu kuruluşları elemanlarının 

görevlendirilmesi ile en az üç kişiden oluşturulur.  

b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında potansiyel başvuru sahiplerini 

program hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir.  c)  İl 

proje değerlendirme komisyonunda görev alabilir.   

 ç) Başvuruların hibe sözleşmesine bağlanması aşamasında hibe sözleşmesi ve 

eklerinin  uygunluğunu inceler.  

 d) Projelerin uygulamasını bu Tebliğ, yürürlükteki ilgili mevzuat ve bu amaçla genel 

müdürlük tarafından hazırlanan uygulama rehberi, satın alma kitabı ve genelgeler 

hükümleri doğrultusunda kontrol eder, izler ve değerlendirir.  

  

  

GÖREV VE SORUMLULUKLAR :  

  

1. Ortak  belirlenmiş  görev  ve  sorumlulukları  yerine 

 getirmek,  (Bkz. GTHB.31.İLM.İKS.GT.00/005)  

2. İl GıdaTarım ve Hayvancılık Müdürlüğü  üst yönetimi tarafından ilgili mevzuat 

ve prosedürler ile belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile Amirinin 

direktifleri doğrultusunda kendisine ait görev alanı içinde kalan faaliyetleri, 

onaylanmış plan, program ve bütçe kuralları çerçevesinde gerçekleştirir.   

3. Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, 

hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal 

kalkınma projelerinin ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin 
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zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek, 

Bakanlığın ilgili konularda hazırladığı plan ve programların uygulanmasını 

sağlamak  

4. Kırsal  kalkınma  desteklerinin  gerçekleştirilmesi  ve  kırsal 

 kalkınma programları ile ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette 

bulunmak,  

5. İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça 

belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,  

  

6. Tarım ürünlerinin işlenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için 

gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu 

konuda üreticileri ve muteşebbisleri yönlendirmek,  

7. Tüm faaliyetlerinde İç Kontrol Sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak 

görev yapmak.  

8. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak.  

9. Amiri tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmek.  

  

  

  

YETKILERI :  

  

1. Görevlerinin gerektirdiği alet, makine, malzeme, demirbaş, yayın ve 

kırtasiyeleri     birimine  verilen araç, gereç ve malzemeleri kullanma ve 

kullandırtma yetkisi.  

2. Birimine gelen evrakı açma ve ilgili yerlere gönderme, sevke tabi evrakın yasal 

ve idari eksikliklerinin giderilmesini ilgililerden talep etme yetkisi.   

3. Müdürlükçe belirlenen esaslar dahilinde paraf etme ve imza atma yetkisi.  

4. Görevlerini yerine getirirken yetkisini aşan konularda Amirine talep ve teklifte 

bulunma yetkisi.  

5. Müdürlük içindeki diğer birimlerle sözlü ve yazılı  haberleşme ile bilgi  ve belge 

isteme yetkisi.  

6. Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler.  

    

EN YAKIN YÖNETICI : Şube Müdürü   

  

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI:  
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BU IŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NITELIKLER :  

  

 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak  Dört 

yıllık veya iki yıllık bir yüksek öğretim kurumunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak  

 Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde tecrübeye sahip olmak  

  

  

ÇALIŞMA KOŞULLARI :  

  

Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.   

     Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.   

           Büro ortamında çalışmak.  

  

    Sahada Çalışmak  

           Görevi gereği seyahat edebilmek.  

  

  

RİSKLER :  

    Seyahat  esnasında kaza riski  

  Projeleri yerinde Kontrol  ve Denetim esnasında yatırımcı veya yüklenici firmalar 

tarafından fiili müdahale  

      

  


