
TARIM DAİRESİ 
BAŞ MÜHENDİS KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı Baş Mühendis 
Hizmet Sınıfı Tarım ve Orman Mühendisliği ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi I (Yükselme Yeri)  
Kadro Sayısı II 
Maaş Barem 16 
  
I. GÖREV, YETKİ  VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Dairenin bir şubesindeki servislerden veya herhangi  bir  bölge tarım 

servislerinden veya çiftliklerinden sorumlu olur; 
(2) Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üretim ve değerlendirme konularından  

beliren ihtiyaçları ve toplum menfaatleri  yönünden uzun veya kısa vadeli 
önlemleri etüt ederek amirlerine tavsiyelerde bulunur; 

(3) Tarım politikasına uyun bir  şekilde tarımsal faaliyetlerin  gelişmesini sağlar ve 
üreticilere yardımcı olur; 

(4) Devletin kalkınmasında faydalı  olacak inkişaf  projelerini bilfiil hazırlar veya 
hazırlanmasını sağlar veya hazırlanmasında yardımcı olur ve uygulamalarda 
bulunur; 

(5) Müdürün  gerekli  gördüğü  hallerde taşra birimlerinde  ve ihtiyaç halinde 
kurulacak şubelerde görev yapar; 

(6) Merkez ile taşra birimlerinde, Kamu Görevlileri Yasasının 105'nci maddesi 
kuralları çerçevesinde vardiya ve rotasyon usulü çalışır; ve 

(7) Amirleri târafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir. 
 

II. ARANAN NİTELİKLER: 
(1) Bir  üniversitenin Ziraat Fakültesinden mezun olmak veya  Tarımla ilgili 

konuları kapsayan bir Üniversiteden mezun  olmak; 
(2) Bir alt derecesinde en az üç  yıl çalışmış olmak   ; 

  Ancak üç  yıl çalışmış  olma koşulunu haiz uygun  nitelikte  kamu  
görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış  olma koşulu aranır. 

(3) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek; 
(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

                                ------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TARIM DAİRESİ 

KIDEMLİ  TARIM TEKNİSYENİ  KADROSU  
HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı Kıdemli Tarım Teknisyeni  
Hizmet Sınıfı Tarım , Orman , Hayvancılık  ve Veteriner Teknik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi II(Yükselme Yeri)  
Kadro Sayısı 9 
Maaş Barem 12-13 
  
I. GÖREV, YETKİ  VE SORUMLULUKLARI 
(1) Dairenin şube  ve ilçe amirliklerinde görev yapar; 
(2) Bir istasyon veya fidan bahçesinden sorumlu olur;. 
(3) Gerektiğinde bölge tarım servislerinde görev yapar; 
(4) Kırsal bölgelerde uzun süre seyahat eder ve köylerde çalışır; 
(5) Müdürün gerekli gördüğü hallerde taşra birimlerinde ve ihtiyaç halinde kurulacak 

şubelerde görev yapar;   
(6) Merkez ile taşra birimlerinde,  Kamu Görevlileri Yasasının 105'inci maddesi 

kuralları çerçevesinde  vardiya ve rotasyon   usulü çalışır; ve 
(7) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri  yerine getirir. 

 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
(1) Tarım, Orman ve Hayvancılıkla  ilgili bir Meslek Okulunu  veya  Dengi bir Orta  

Öğretim Kurumunu bitirmiş olmak;  
(2) Bir alt derecesinde en az üç  yıl çalışmış olmak   ; 

  Ancak üç  yıl çalışmış  olma koşulunu haiz uygun  nitelikte  kamu  
görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış  olma koşulu aranır. 

(3) İngilizce veya geçerli  yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır; 
(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

                                                 ---------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIM DAİRESİ 
I. SINIF TARIM TEKNİSYENİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı I. Sınıf Tarım Teknisyeni  
Hizmet Sınıfı Tarım, Orman , Hayvancılık ve Veteriner Teknik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi III(Yükselme Yeri)  
Kadro Sayısı 13 
Maaş Barem 11-12 
  
I. GÖREV, YETKİ  VE SORUMLULUKLARI 
(1) Daha Kıdemli bir memurun altında dairenin çiftliğinde veya  şubesinde çalışır; 
(2) İşçi bordrolarını düzenler ve işçileri denetler; 
(3) Gerektiğinde bölge tarım servislerinde görev yapar; 
(4) Kırsal bölgelerde uzun süre seyahat eder ve köylerde çalışır; 
(5) Müdürün gerekli gördüğü hallerde taşra birimlerinde ve ihtiyaç halinde kurulacak 

şubelerde görev yapar; 
(6) Merkez ile taşra birimlerinde, Kamu Görevlileri Yasasının 105'inci maddesi 

kuralları çerçevesinde vardiya ve rotasyon    usulü çalışır; ve  
(7) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri  yerine getirir. 

 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
(1) Tarım, Orman ve Hayvancılıkla  ilgili bir Meslek  Okulunu   veya Dengi bir Orta 

Öğretim Kurumunu bitirmiş olmak; 
(2) Bir alt derecesinde en az üç  yıl çalışmış olmak   ; 

  Ancak üç  yıl çalışmış  olma koşulunu haiz uygun  nitelikte  kamu  
görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış  olma koşulu aranır. 

(3) İngilizce veya geçerli  yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır; 
(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

                                       ----------------------- 
 
 
 


