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Kalite Yönetim Ekibi    

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi 

burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. 

Adı Soyadı: Tarih /İmza 

 

İŞİN KISA TANIMI: 

Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve 
ilkelere uygun olarak; İl Yayım Programının hazırlanması ile kırsal alan kadın ve çocuk 
eğitim hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek.  

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

– İlin yayım programını hazırlamak, 

– İl Yayım Programının gerçekleşme durumunun altışar aylık dönemler halinde 
Bakanlığın ilgili Birimine bildirilmesi, 

– Üçer aylık faaliyetlerin Şube Müdürlüklerinden alınarak konu ile ilgili her türlü iş ve 
işlemleri koordine etmek, 

– Eğitim ve yayım faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla ilgili Kurum, Kuruluş ve kişilerle 
iletişime geçmek koordinasyonu sağlamak. 

– Planlanan eğitim ve yayım çalışmalarını gerçekleştirmek, değerlendirmelerini yapmak, 
rapor düzenlemek ve dosyalamak. 

– İlin yayım programını hazırlamak ve yayınların tüketici ve çiftçilere iletilmesini 
sağlamak, 

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

– Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı çalışmalarını yapmak, 

– Kırsal alanda yaşayan kadına yönelik ev ekonomisi konularında eğitim ve yayım 
çalışmalarını planlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek 

– Kırsal alanda yaşayan kadınların tarımsal üretime katılımını sağlamak, eğitim 
ihtiyacına dayalı plan ve programlar hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve 
değerlendirmek, fiziksel ve sosyal çevre ile olan ilişkilerini düzenlemek, kadının 
durumu ve sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, çözüm önerileri ortaya koymak, 
projeler geliştirmek ve uygulamak.  

– Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el sanatlarının 
geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı tedbirler almak. 

– Lider Çocuk Tarım Kampı programı çalışmalarını yürütmek. 
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– Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için eğitim 
programları ve projeleri uygulamak. 

– Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri uygulamalarını yaygınlaştırmak için eğitim, 
yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak. 

– Bu İşlerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,  

– İl Yayım Programı kapsamında bitkisel ve hayvansal üretim ve tarımsal 
mekanizasyonla ilgili eğitim çalışmalarını ve kullanılacak yayım tekniklerini planlamak 
ve Bakanlığın ilgili birimine göndermek. 

– İlin yayım programını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, gösteri ve benzeri 
yollarla kendi elemanlarına, çiftçilere ve tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine 
ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla iletmek. 

– Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini 
güncellemek. 

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

– Bölümün 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. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin ve Kalite 
Yönetim Sisteminin  tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv 
oluşturmak ve düzenini sağlamak. 

– 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. 
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EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü                                   

 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

--- 

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– Yükseköğrenim kurumlarının dört/beş yıllık Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Su 
Ürünleri Mühendisliği, Tütün Teknolojisi Mühendisliği, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu vb. 
bitirmiş olmak. 

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

– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

– Faaliyetlerin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

– Büro, köylerde kahveler ve açık hava ortamında çalışmak. 

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

– Eğitim faaliyetlerinin yapıldığı yere göre toz, koku, sıcak, soğuk, alerji yapabilecek 
etmenlere maruz kalmak. 

– Görevi gereği seyahat etmek. 


