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İŞİN KISA TANIMI  
         Batman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; İlimize ait Bitkisel ve Hayvansal İstatistikler ile İl 
Müdürlüğünün faaliyetleri ve Bütçesine ait dönem raporlarının hazırlanması ve ilgili 
çalışmalarını yapmak. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  

      -   Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 

– İl Müdürlüğümüzün Bakanlık ve İl Özel İdare Projelerinin bir sonraki Yılın 
Bütçe tekliflerini hazırlamak ve sunmak. 

– İl müdürlüğünün stratejik planlarını hazırlamak. 
– İlin Tarım ürünlerinin ekiliş,verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak 

tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal 
envanterin oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak. 

– İlin yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak,onaylanan program ve projelerin 
dağıtımının planlanması,izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili 
birime göndermek. 

– Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını 
yürütmek ve koordine etmek. 

– Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda; il 
– müdürlüğü görev konularına ait ilde üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri          

tabanı  oluşturmak, istatistik ve döküm çalışması yapmak, tarımsal veri       
tabanındaki    bilgileri Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde 
paylaşmak, bu münasebetle il müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurmak, 
İstatistik Veri Ağı (İVA), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (CMVA) ve diğer istatistik 
projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında toplanmasını ve 
değerlendirilmesini sağlamak. 

– Ürünler, riskler bölgeler ve isletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim 
desteğine ilişkin çalışmalar yapmak. 

– Tarımsal Sebze, Meyve İstatistiklerini yapmak.  
– Tarım Alet Makine ve Hayvan sayıları ilgili istatistik çalışmalarını yapmak. 
– Tarımsal İstatistiklerle ilgili Mahkeme yazışmalarını yapmak.  
– GAP Eylem Planı Dönem Raporlarını düzenlemek.  
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– Her Ayın 2 inci İş Günü Hububat Gözlem Raporu Hazırlanıp Bakanlığa 
Göndermek.  

– Her Yılın Tarla Bitkileri, Açıktan Sebze, Meyve, Örtü altı, Tarım Alet Makine ve 
Hayvan Sayıları, Mezbaha Kesim İstatistikleri Hazırlanıp İl Planlamaya 3’er 
Aylık Dönem Raporları ve Koordinasyon Kurulu Sunumu Hazırlamak. 
Ürünlerin maliyet cetvelini hazırlamak. 

– Brifing bilgileri hazırlamak ve sunmak. 
– 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. 

– 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. 

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

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

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

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

 
 
 
 
 

Dokuman Kodu: 
GTHB.72.İLM.İKS/KYS.FRM.036 

Revizyon Tarihi: Revizyon No: 00 Yürürlük Tarihi:20.02.2018 

Hazırlayan:  Onaylayan: 

Kalite Yönetim Ekibi    

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi 
burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. 

Adı Soyadı: Tarih /İmza 

 



  

  

       BATMAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  

                       İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ  

 

İŞ UNVANI  Tarımsal Veriler ve İstatistik Birimi 

BÖLÜMÜ  Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü 

 

YETKİLERİ 

– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak . 

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak. 

EN YAKIN YÖNETİCİ  

Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 

  

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI 

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

BU İŞTE ARANAN ÖZELLİKLER 

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

– Dört yıllık bir yükseköğrenim kurumunun tercihen Ziraat, Veteriner, Su Ürünleri, 
bölümünü bitirmiş olmak. 

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI  

Mesai: Mesai saatleri ve gerektiğinde mesai saatleri dışında da görev yapmak.  

Çalışma Ortamı: Büro ve arazi yerlerinde çalışmak.            

Seyahat Durumu: Görevi gereği seyahat edebilmek.  

Risk Durumu:  
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