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Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı
Tarım Ekonomisi Bölümü

İŞİN KISA TANIMI:
Tarım, gıda sanayi, doğal kaynaklar, çevre ve kırsal kalkınma alanlarında, bahçe bitkilerine ait farklı tür
ve ürün gruplarında makro ve mikro düzeyde sosyo-ekonomik araştırma ve geliştirme projeleri
tanımlamak, uygulamak ve sonuçlandırmak, ilgili konularda raporlar oluşturmak, disiplinler arası ARGE projelerinde ihtiyaç duyulan bölümü ile ilgili çalışmaları yapmak. Kamu ve diğer kaynakların
sunduğu araştırma fon ve olanaklarından etkin ve rasyonel şekilde yararlanmak. Ulusal ve uluslararası
düzeyde benzeri kurum ve programlarla işbirliği yapmak. İstasyon Müdürlüğü yönetimi tarafından
verilen diğer görevleri ve faaliyetleri yürütmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
– Bölüm Başkanları için belirlenmiş ortak görev, sorumluluk ve yetkileri yerine getirmek
(Form.047).
–

Çalıştığı konularda projeli olmak üzere, diğer İstasyonlarla bütünleşik Ar-Ge projeleri tanımlamak,
koordine etmek ve yürütmek

–

Tarımsal üretim ekonomisine yönelik olarak bahçe bitkilerinde tür bazında üretim ve pazarlamaya
yönelik araştırma projeleri hazırlamak, yürütmek ve sonuçlandırmak

–

Bahçe bitkileri konusunda yeni teknik ve teknolojilere ait ekonomik analizler ve maliyet
analizlerinin yapılması

–

Bahçe bitkilerinde taze ve işlenmiş ürünlerde pazarlama, tüketici davranışları ve dış ticaret
açısından rekabet olanaklarının artırılmasına yönelik araştırmalar yapmak

–

Doğal kaynak ekonomisi, çevre ekonomisi ve çevresel maliyetler konularında araştırma projeleri
hazırlamak, yürütmek ve sonuçlandırmak

–

Sürdürülebilir ve konvansiyonel tarım sistemlerinin çevresel, ekonomik ve sosyal yönden
değerlendirilmesi, üretici ve tüketici davranışlarının incelenmesi

–

Gerek yeni teknoloji, teknik ve sistemler açısından gerekse de yeni araştırma konuları açısından
bahçe bitkileri alanında araştırmalar yapmak

–

İstasyon kaynaklı araştırma çalışmalarının etki değerleme analizlerini yapmak

–

Uluslararası tarım ve çevre mevzuatı ile tarımsal ticaret (DTÖ, AB, Biyogüvenlik Protokolü, Biyo
çeşitlilik Sözleşmesi, İklim Değişikliği Sözleşmesi, vb.) politikalarına yönelik incelemeler ve ürün
bazında Ülke açısından değerlendirmeler yapmak

–

Bahçe bitkileri sektöründe değişen ve gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara yönelik stratejilerin
belirlenmesinde diğer disiplinlerle işbirliği yaparak, yeni bilgiler ortaya koymak

–

İklim değişimi ve kuraklık senaryolarını değerlendirmek, konu hakkında bahçe bitkileri açısından
araştırma projeleri yapmak

–

Kırsal kalkınma ekonomileri ve sosyo-ekonomik sorunlar ile ilgili araştırma projeleri hazırlamak,
yürütmek ve sonuçlandırmak
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–

Bahçe bitkileri alanında girdi optimizasyonu ve kırsal alandaki toplumlar için mali modeller ile ilgili
araştırmalar yapmak

–

Araştırma projeleri, tarımsal desteklemeler, yatırım projeleri ve diğer ulusal ve uluslararası
konuların bahçe bitkileri alt sektörü açısından değerlendirilmesini gerçekleştirmek

–

Bahçe bitkilerinde veri tabanı oluşturmaya yönelik çalışmaları yapmak

–

Çalışma konusu ile ilgili ekonomik ve maliyet analizleri yapmak

–

Bahçe bitkileri alt sektöründe ekonomik ve mali fizibilite (yapılabilirlik) analizlerini yapmak

–

Araştırma sonuçlarını faydalanıcılara iletmek üzere basım, yayım ve eğitim faaliyetlerinde
bulunmak

–

İstasyonda satışa sunulan tüm ürün ve hizmetler için fiyat belirleme çalışmaları yapmak

–

Pazar ve pazarlama analizleri yapmak

–

Çalıştığı tüm konularda, projeli olmak kaydı ile benzer konularda çalışan enstitüler ile materyal
değişimi yapma, bütünleşik projeler tanımlama, koordine etme ve yürütme

–

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Tarım Stratejilerini” takip etmek, konu
ile ilgili gerekli araştırmaları yapmak

–

AB 7. ÇP, Tübitak, DPT ve benzeri iç ve dış kaynaklı AR-GE desteklerinin takip edilmesi, araştırma
projeleri hazırlanması ve yürütülmesi

–

Ar-Ge program ve proje hedeflerini takip etmek, değerlendirmek

–

Bakanlık, Valilik, TAGEM ve Müdürlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, ihtiyaç
duyulan raporları hazırlamak.

–

Çalışma konusu ile ilgili rapor, doküman ve veri hazırlamak

–

Bölüm çalışma alanı ile ilgili stajyerlere staj eğitimi vermek

–

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

–

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

–

Bölümünde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlamak

–

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

–

Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına
uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

–

Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi
ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ çalışmaları yapmak.
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–

İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara
uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak.

–

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, özel ve tüzel kişiliklerden gelen yazılara cevap yazılması ile ilgili
işlemlerin yapılmasını sağlamak.

–

Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

–

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Bakanlığımızdan gelen yazılara cevap yazılması ile ilgili
işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

–

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

–

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

–

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

–

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

YETKİLERİ:
–

Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ek 2.1.2).

–

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

–

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.

–

Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde evrakları imzalama ve/veya paraflama
yetkisine sahip olmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
Teknik ve İdari Hizmetler Koordinatörü
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
-

Tarım Ekonomisi memuru

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
–

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

–

Dört yıllık -Tercihen Ziraat Fakültelerinin Tarım Ekonomisi bölümünü bitirmiş olmak

–

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

–

Personel işlemleri ile ilgili mevzuata hakim olmak.

–

Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak Yöneticilik niteliklerine sahip olmak;
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–

Sevk ve idare gereklerini bilmek.

–

Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:
–

Çalışma saatleri içinde görev yapmak.

–

Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

–

Arazi ve büro ortamında çalışmak.

–

Görevi gereği seyahat etmek.
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İŞİN KISA TANIMI:
Malatya Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun
olarak; Tarım, gıda sanayi, doğal kaynaklar, çevre ve kırsal kalkınma alanlarında, bahçe bitkilerine ait
farklı tür ve ürün gruplarında makro ve mikro düzeyde sosyo-ekonomik araştırma ve geliştirme
projeleri tanımlamak, uygulamak ve sonuçlandırmak, ilgili konularda raporlar oluşturmak, disiplinler
arası AR-GE projelerinde ihtiyaç duyulan bölümü ile ilgili çalışmaları yapmak. Kamu ve diğer
kaynakların sunduğu araştırma fon ve olanaklarından etkin ve rasyonel şekilde yararlanmak. Ulusal ve
uluslararası düzeyde benzeri kurum ve programlarla işbirliği yapmak. İstasyon yönetimi tarafından
verilen diğer görevleri ve faaliyetleri yürütmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
–

Çalıştığı konularda projeli olmak üzere, diğer Enstitülerle bütünleşik Ar-Ge projeleri tanımlamak,
koordine etmek ve yürütmek

–

Tarımsal üretim ekonomisine yönelik olarak bahçe bitkilerinde tür bazında üretim ve pazarlamaya
yönelik araştırma projeleri hazırlamak, yürütmek ve sonuçlandırmak

–

Bahçe bitkileri konusunda yeni teknik ve teknolojilere ait ekonomik analizler ve maliyet
analizlerinin yapılması

–

Bahçe bitkilerinde taze ve işlenmiş ürünlerde pazarlama, tüketici davranışları ve dış ticaret
açısından rekabet olanaklarının artırılmasına yönelik araştırmalar yapmak

–

Doğal kaynak ekonomisi, çevre ekonomisi ve çevresel maliyetler konularında araştırma projeleri
hazırlamak, yürütmek ve sonuçlandırmak

–

Sürdürülebilir ve konvansiyonel tarım sistemlerinin çevresel, ekonomik ve sosyal yönden
değerlendirilmesi, üretici ve tüketici davranışlarının incelenmesi

–

Gerek yeni teknoloji, teknik ve sistemler açısından gerekse de yeni araştırma konuları açısından
bahçe bitkileri alanında ekonomik araştırmalar yapmak

–

İstasyon kaynaklı araştırma çalışmalarının etki değerleme analizlerini yapmak

–

Uluslararası tarım ve çevre mevzuatı ile tarımsal ticaret (DTÖ, AB, Biyogüvenlik Protokolü,
Biyoçeşitlilik Sözleşmesi, İklim Değişikliği Sözleşmesi, vb.) politikalarına yönelik incelemeler ve
ürün bazında Ülke açısından değerlendirmeler yapmak

–

Bahçe bitkileri sektöründe değişen ve gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara yönelik stratejilerin
belirlenmesinde diğer disiplinlerle işbirliği yaparak, yeni bilgiler ortaya koymak

–

İklim değişimi ve kuraklık senaryolarını değerlendirmek, konu hakkında tarım ekonomisi açısından
araştırma projeleri yapmak

–

Kırsal kalkınma ekonomileri ve sosyo-ekonomik sorunlar ile ilgili araştırma projeleri hazırlamak,
yürütmek ve sonuçlandırmak
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–

Bahçe bitkileri alanında girdi optimizasyonu ve kırsal alandaki toplumlar için mali modeller ile ilgili
araştırmalar yapmak

–

Araştırma projeleri, tarımsal desteklemeler, yatırım projeleri ve diğer ulusal ve uluslararası
konuların bahçe bitkileri alt sektörü açısından değerlendirilmesini gerçekleştirmek

–

Bahçe bitkilerinde veri tabanı oluşturmaya yönelik çalışmaları yapmak

–

Çalışma konusu ile ilgili ekonomik ve maliyet analizleri yapmak

–

Bahçe bitkileri alt sektöründe ekonomik ve mali fizibilite (yapılabilirlik) analizlerini yapmak

–

Araştırma sonuçlarını faydalanıcılara iletmek üzere basım, yayım ve eğitim faaliyetlerinde
bulunmak

–

İstasyonda satışa sunulan tüm ürün ve hizmetler için fiyat belirleme çalışmaları yapmak

–

Pazar ve pazarlama analizleri yapmak

–

Çalıştığı tüm konularda, projeli olmak kaydı ile benzer konularda çalışan enstitüler ile materyal
değişimi yapma, bütünleşik projeler tanımlama, koordine etme ve yürütme

–

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Tarım Stratejilerini” takip etmek, konu
ile ilgili gerekli araştırmaları yapmak

–

AB 7. ÇP, Tübitak, DPT ve benzeri iç ve dış kaynaklı AR-GE desteklerinin takip edilmesi, araştırma
projeleri hazırlanması ve yürütülmesi

–

Ar-Ge program ve proje hedeflerini takip etmek, değerlendirmek

–

Bakanlık, Valilik, TAGEM ve Müdürlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, ihtiyaç
duyulan raporları hazırlamak.

–

Çalışma konusu ile ilgili rapor, doküman ve veri hazırlamak

–

Bölüm çalışma alanı ile ilgili stajyerlere staj eğitimi vermek

–

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

–

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

–

Biriminde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlamak

–

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

–

Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve talimatlarına
uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

–

Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi
ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ çalışmaları yapmak.
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–

İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara
uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak.

–

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

–

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, özel ve tüzel kişiliklerden gelen yazılara cevap yazılması ile ilgili
işlemlerin yapılmasını sağlamak.

–

Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyetlere ve bazı işlemlere yöneticisi tarafından
verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

–

Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve
gizliliğinin korunmasını sağlamak.

YETKİLERİ:
–

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

–

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
–

Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
--BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
–

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

–

Yüksekokul veya Ziraat Fakültesi mezunu olmak

–

Konusuyla ilgili olarak iş deneyimine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:
–

Çalışma saatleri içinde görev yapmak.

–

Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

–

Büro ve arazi ortamında çalışmak.

–

Görevi gereği seyahat etmek.

