
 

  

  

       BATMAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  

                      İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ  

 

İŞ UNVANI  TAR-GEL Birimi 

BÖLÜMÜ  Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü 

 

İŞIN KISA TANIMI:  

–      Batman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından 
belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Tar-Gel projelerine ait iş ve 
işlemlerin yürütülmesi ve danışmanlık başvurularının yapılması konularında 
yapılan işlemlerin sürdürülmesidir. 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR  

– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.  

– Tar-Gel Projesine ait iş ve işlemleri yapmak. 

– Görev ve Sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,  

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

– Bağlı personelin işlerini daha verimli, etken ve daha kaliteli yapmalarını 
sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme 
fırsatlarını yakalayabilmelerine imkan sağlamak. 

– Birimde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu 
sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 

– Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 
işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve 
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 

– İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

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

– Görev alanı ile ilgili olarak üst yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 
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Kalite Yönetim Ekibi    

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

Adı Soyadı: Tarih /İmza 
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YETKILERI  

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

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

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

 

EN YAKIN YÖNETICISİ  

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü  

 

ALTINDAKI BAĞLI İŞ ÜNVANLARI:   

 

 

BU IŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NITELIKLER  

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak. 

– Dört Yıllık bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olmak.  

 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI  

– Büro ortamında çalışmak,  

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak,  

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek,  

–  Görevi gereği seyahat etmek. 

– Arazi koşularında da çalışmak. 
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