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Kalite Yönetim Ekibi  

Kalite Temsilci 

İl Müdürü 
 

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi 

burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. 

Adı Soyadı: Tarih /İmza 

Not: Gri bölüm iş unvanında görevli personel tarafından imzalanacaktır. 
 

      

İŞİN KISA TANIMI:     
 
Üst yönetim tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak;  arazi ve 
toprak etüdü sınıflama ve harita işlerini yapmak, toprak ve arazilerin korunması 
geliştirilmesi ve verimli kullanılması için gerekli tedbirleri almak, izlemek ve 
değerlendirmek. Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak. Entegre 
İdare ve Kontrol sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine(CBS) dayalı çalışmaları yürütmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
 
1. Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak. 
2. Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak. 
3. Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili 

çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, 
su, biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından 
kaynaklanan bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak. 

4. Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak 
koruma açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak. 

5. Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını 
sağlamak. 

6. Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin 
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak ve desteklemek. 

7. Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek,  uygun projeler 
(Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak ve uygulamak. 

8. İlçe dahilinde sulamaya açılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım 
tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak. 

9. Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları 
yürütmek. 

10. Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak,  
tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları 
ve projeleri uygulamak. 

11. Su kaynaklarının, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğe karşı korunması ve 
su kalitesinin izlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek.   
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12. Tarım arazilerinde satış, hibe veya takas yolu ile devir işlemlerinin 5403 sayılı 
Kanun hükümleri doğrultusunda yapmak. 

13. Tarım arazilerine ilişkin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi talepleri 
değerlendirmek, Mirasa konu tarım arazilerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri 
doğrultusunda mirasçılara devrini sağlamak, Mirasa konu tarım arazilerinde 
mirasçıların anlaşmaları konusunda teknik destek sağlamak, 

14. 5403 sayılı Kanunun 8/Ç maddesinde öngörülen süre içerisinde yeter gelirli 
tarımsal arazi mülkiyetinin devredilmemesi halinde yetkili sulh hukuk 
mahkemesinde açılacak davalara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri intikal ettirmek, 

15. Mirasa konu tarım arazilerinde; taşınırların devri, gerekli iş ve işlemlerin 
yürütülmesini sağlamak, Tarım arazilerinin değer tespitlerini yapmak, 

16. Yabancıların tarım arazisi edinimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
17. Tarımsal arazi arz ve talep listelerini oluşturmak, Tarımsal arazilerde kredi 

işlemlerine teknik destek sağlamak, Mülkiyetten kaynaklanan ihtilaflarda ve 
uygulama alanlarında, alım, satım, kamulaştırma ve takas işlemlerinin yürütülmesini 
sağlamak, 

18. Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak, Bakanlığa tahsisli 
tarım arazileri ile tarım işletmelerinin kiraya verilmesi ve amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığının kontrol edilmesi ile ilgili sekretarya görevini yürütmek. 

19. Yürütülmekte olan işlemlere ilişkin bilgilerin ve sonuçlarının ilgili bilgi sistemlerine 
kaydetmek. 

20. Yürütülen yazışmaların kayıt, sevk, dosyalama ve arşiv işlemlerini İlçe 
Müdürlüğündeki yöntemlere uygun olarak yapmak. 

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

22. Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin 
yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek. 

23. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor 
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve 
bilgileri sunmak. 

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

25. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak ve birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu 
kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. 
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26. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
27. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve Kalite 

Yönetim Sisteminde ki tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütmek. 
28. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 
29. Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. 

çalışma gruplarında yer almak.  
30. Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin 

yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek. 
31. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor 

ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve 
bilgileri sunmak. 

32. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
33. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, 

arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.  
34. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve Kalite 

Yönetim Sisteminde ki tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  
35. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 

işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici 
Faaliyet' çalışmalarına katılmak. 
  

  

YETKİLERİ: 

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

2. Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler.  

  

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:  Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Çalışma Grubu 

Sorumlusu  
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ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: ---  

  

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:  

1. 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak. 

2. Ziraat Fakültesi, meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrenim kurumlarından birini 

bitirmiş olmak. 

3. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak   

 

 

 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 
 

Mesai: Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. Gerektiğinde mesai saatleri 
dışında da görev yapabilmek.  
 
Çalışma Ortamı: Büro / Arazi ortamında çalışmak. 
 
Seyahat Durumu: Görevi gereği seyahat edebilmek 
        
Risk durumu: Trafik kazası, olumsuz hava ve arazi şartları, meslek kazaları ve meslek 
hastalıkları. 
 


