
 

       

İŞIN KISA TANIMI  

Batman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, 

ilke ve talimatlara uygun olarak; süt sığırcılığının geliştirilmesi, modern işletmelerin 

kurulması, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması ile bölgesel gelişmişlik 

farklarının azaltılmasına yönelik olarak, üreticilerin yapacakları süt sığırcılığı işletmesi 

yatırımlarının desteklenmesidir  

GÖREV VE SORUMLULUKLAR  

– Birimde yapılan işlerin misyon/vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak 

şekilde çalışmaları yürütmek,  

–  Üreticilerin süt sığırcılığı ile ilgili yapacakları başvuruları değerlendirip, işleme 

koymak. 

– Süt sığırcılığı ile ilgili yatırımcıya yol gösterip, bununla ilgili süreci yürütmek. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek,  

– 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,  

– Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, 

arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak, veri tabanını oluşturmak,  

– Görev ve Sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 

gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,  

– Birimin ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun 

giderilmesi ve sürekli iyileştirilmesi amacıyla; “Düzeltici Faaliyet” ve “Önleyici Faaliyet” 

çalışmalarını 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,  

– Görev alanı ile ilgili olarak Yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek,  

YETKILERI  

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları kapsamındaki iş ve işlemleri 

planlamak, koordine etmek ve gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,  

– Faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.   

EN YAKIN YÖNETICISİ  

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü  

ALTINDAKI BAĞLI IŞ ÜNVANLARI:   

---  

BU IŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NITELIKLER  

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu„nda belirtilen niteliklere haiz olmak,  

– Yüksek öğrenim Kurumlarının dört yıllık(Tercihen Ziraat, veteriner Fakültesi) 

bir bölümünü bitirmek,  

– Görevini yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak,  

ÇALIŞMA KOŞULLARI  

– Büro ve açık hava ortamında çalışmak,  

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak,  

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek,  

– Görev yapılan yerlerde iş kazası, sıcak, soğuk, koku ve toz faktörüne maruz 

kalmak,  

– Görevi gereği seyahat etmek.  
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getirmeyi kabul ediyorum. 



 

       

 


