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İŞIN KISA TANIMI : 
 Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, fırtına, taşkın, sel, don, dolu, haşere ve hastalık 
gibi nedenlerle tarımsal ürünleri canlı-cansız (toprak dahil) üretim araçları ve tesisleri 
zarar gören veya yok olan ve bu yüzden çalışma ve üretme imkanları önemli ölçülerde 
bozulan çiftçilere, köylünün kurmuş olduğu tarımsal amaçlı üretim kooperatiflerine, 
Devletçe gerekli yardımların yapılmasını sağlama için gerekli çalışmaları yapmaktır. Hasat 
tespit kararları İl/ İlçe hasar tspit Komisyonlarınca alınır. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR : 

 

1. Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek, Bkz. Ortak Tarım 
sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek 

2. Hasar tazminat ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek 
3. Afete uğrayan ve durumları 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden 

Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun çerçevesinde 
değerlendirilecek kredi verilen çiftçilerin kredi dönüşlerini takip etmek 

4. 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki 
Kanunun uygulanmasını sağlamak 

5. Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve 
yaptırmak,(Tarımsal kuraklık) 

6. Plan ve programların aksatılmadan yürütülmesini sağlar. 
7. Biriminde yürütülen faaliyetlerin etken bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli 

araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçları önceden belirleyerek Amirine iletir. 
8. Gelen ve giden evrakla ilgilenir, gereğini yapar, evrakların dosyalanmasını ve 

gizliliğini sağlar.  
9. İşyerinden ayrılırken Amirine bilgi verir. 

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

11. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
12. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu 

olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.  
13. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi 

tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  
14. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 

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

15. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, 
gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. 
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16-Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 
17-Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
YETKILERI : 
 

1. Görevi ile ilgili toplantı ve duyuruları yapmak. 
2. Faaliyet alanları ile ilgili arazi kontrollerini yapmak ve rapor hazırlamak. 
3. Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler. 

 
EN YAKIN YÖNETICI :  

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI: 
Hasar Tespiti ve Çiftçi Mallarını Koruma Görevlisi 
 
  
BU IŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NITELIKLER : 

1. 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak 

2. Ziraat Fakültesi mezunu olmak 

3. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak.  

 
ÇALIŞMA KOŞULLARI : 

1. Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.  

2. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.  

3. Büro ortamında çalışmak. 

4. Sahada Çalışmak 

5. Görevi gereği seyahat edebilmek. 

 

RİSKLER : 

  Trafik kazası,olumsuz hava ve arazi şartları, fiili müdahale  
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