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İŞ TANIMI 

  İl Müdürlüğümüzün basın ve enformasyon ile ilgili faaliyetlerini planlamak ve 

bu faaliyetlerin idarece belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

– İl Müdürlüğünün yapacağı çalışmaları ile ilgili yapılacak toplantı veya törenleri 
basına duyurmak, kayda almak ve il Müdürlüğümüz web sayfasında haber olarak 
yayınlamak. 

– Toplantı veya tören ilgili Basın Bildirisini hazırlayarak basın mensuplarına 
dağıtmak. 

– Ulusal ve yerel gazetelerin taranarak tarım ve gıda ile ilgili haberleri arşivlemek 
ve web sayfasında yayınlamak. 

– Düzenlenen çiftçi toplantılarını kayda almak web sayfasında yayınlamak. 
– Toplantı ve törenlerde programın sunumunu yapmak. 

–  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. 

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

– Mesleğin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip 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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