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İŞİN KISA TANIMI: 

     Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler 
doğrultusunda ve ilgili mevzuat gereğince;  Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğünün Eğitim ve Yayım, Bütçe, İstatistik, Tarım sigortaları, Kuraklık ve Çölleşme, 
Doğal Afet konuları ve Enformasyon faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili plan ve programları 
belirlemek. Bu faaliyetlerle ilgili Bakanlığımız, ilçe ve Şube Müdürlükleri, Araştırma kuruluşları, 
çeşitli kişi ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak, uygulamaları izlemek ve 
oluşabilecek aksaklıklar konusunda gerekli önlemleri almak. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

 Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek, (Bkz.GTHB.45.İLM. İKS. 
GT.01/01) 

 İlde çiftçilerin karsılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere 
iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek,  

 İl yayım programlarının görev alanları ile ilgili kısmını hazırlamak ve program 
gerçekleşmelerini izlemekle görevli ildeki diğer şube müdürlükleri ve ilgili diğer paydaşlarla 
işbirliği yaparak; İlin yayım programını ildeki tarımsal sorunların çözümüne ve belirlenen 
hedeflere ulaşacak şekilde hazırlamak, ilin yayım programının ve programlarla ilgili 
gerçekleşmelerin Bakanlığı ulaşmasını sağlamak, 

 Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve merkezlerce 
işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak ve 
yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak 

 İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak, tarımla ilgili 
her turlu istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin 
oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak,  

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

 Bakanlığının 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 dokum 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,   

 14/06/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları kanunu çerçevesinde tarım sigortaları ile 
ilgili çalışmaları yürütmek ve tarım sigortası uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik 
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eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak, 

 Afete uğrayan çiftçilerin hasar tespit çalışmalarını yapmak ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden 
Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ile ilgili  çalışmaları yürütmek,  

 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde Bakanlığımızla ile 
ilgili çalışmaları yürütmek, 

 Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak 

 Afete uğrayan çiftçilerle ilgili yapılabilecek diğer mevzuat düzenlemeleri kapsamındaki 
çalışmaları yürütmek, 

 İl Müdürülüğü faaliyetlerinde birden fazla şubeyi ilgilendiren konular başta olmak üzere 
şubeler arası koordinasyonun sağlamak, 

 Tarımsal Yayım  ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 
kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek, uygulamalrı yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve 
tanıtım çalışmalrı yapmak, 

 Köy ve beldelerde istihdam edilen Targel personelinin yeni çalışma alanlarının 
planlanması, faaliyetleri, eğitimleri ve yer değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

 Kırsal alanda yaşayan kadına yönelik ev ekonomisi konularında eğitim ve yayım 
çalışmalarını planlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, 

 Kırsal alanda yaşıyan kadınların tarımsal üretime katılımını sağlamak, eğitim ihtiyacınına 
dayalı plan ve programlar hazırlamak,uygulanmasını sağlamak, izlemek ve 
değerlendirmek, fiziksel çevre ile olan ilişkilereini düzenlemek, kadının  durumu ve 
sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, çözüm önerileri ortaya koymak, projeler geliştirmek 
ve uygulamak, 

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

 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 olanak tanımak. 

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

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

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

 Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri   görevler yapmak 

 

YETKİLERİ: 

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

 Müdürler için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz.GTHB.45.İLM. İKS. GT.01/02) 

 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

İl Müdür Yardımcısı (Teknik) 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

 İl Yayım Eğitim ve Koordinasyon Birimi Sorumlusu 

 Bütçe ve Proje Birimi Sorumlusu 

 Bilişim Teknolojileri ve Tarımsal Veriler Birimi Sorumlusu 

 Tarım Sigortaları, Doğal Afet ve ÇMK Birimi Sorumlusu 

 Enformasyon Birimi Sorumlusu 

 Kadın Çiftçiler ve Ev Ekonomisi Birimi Sorumlusu 

 Diğer Projeler ve Hizmetler Birimi Sorumlusu 

 Evrak ve Dokümantasyon Birimi Sorumlusu 

 Bu birimlerde çalışan Teknik Eleman (Mühendis, Tekniker, Teknisyen)ve idari 
personel(Memur, İşçi) 

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

 657 sayılı devlet memurları kanunun 68.maddesinde belirtilen şartları ve 04/03/2014 
tarih ve 28931 sayılı resmi gazetede yayınlanan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde atanılacak kadro 
için belirlenen öğrenim şartlarını taşımak. 

 Yöneticilik niteliklerine sahip olmak, sevk ve idare gereklerini bilmek  

 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 
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Eğitim: Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültesi, 
veteriner fakültesi, su ürünleri fakültesi, fakültelerin gıda, kimya mühendisliği, balıkçılık 
teknolojisi mühendisliği, istatistik bölümleri, siyasal bilgiler fakültesi, hukuk fakültesi, iktisadi ve 
idari bilimler fakültelerinin bölümleri, fen-edebiyat fakültelerinin sosyoloji ve istatistik bölümleri 
veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak, 

 

Yabancı Dil: Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

Özel Bilgi / Beceri: Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak. 

Deneyim: Toplam hizmetinin son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak. 

  

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

Çalışma Saatleri: Normal Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

Mesai:  Gerektiğinde   normal saatleri dışında da görev yapabilmek. 

Çalışma Ortamı: Büro ortamında çalışmak. 

Seyahat Durumu:  Görevi gereği  seyahat  etmek. 

Risk Durumu:  İş seyahatleri nedeniyle trafik kazası geçirme risk var Tarım Arazilerindeki 
İlaçtan dolayı Meslek hastalıklarına yakalanma riski var 
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İŞİN KISA TANIMI: 

         Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve 
mevzuatlara uygun olarak; Manisa Gıda Tarım ve hayvancılık İl Müdürlüğünün İl Yayım 
Programları, Bav toplantıları ve Hizmet içi eğitimlerle ilgili faaliyetlerini planlamak, 
koordine etmek, yazışmalarını yapmak, denetlemek ve yürütmek. 

  

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

 Sorumlular için belirlenmiş Ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 
(Bkz.GTHB.45.İLM.İKS.GT.01/03) 

 İl yayım programlarının görev alanları ile ilgili kısmını hazırlamak ve program 
gerçekleşmelerini izlemekle görevli ildeki diğer şube müdürlükleri ve ilgili diğer 
paydaşlarla işbirliği yaparak; ilin yayım programını ildeki tarımsal sorunların çözümüme 
ve belirlenen hedeflere ulaşacak şekilde hazırlamak, ilin yayım programının ve 
programlarla ilgili gerçekleşmelerin Bakanlığa ulaşmasını sağlamak 

 İl yayım programı dâhilinde üçer aylık dönem raporlarını hazırlamak ve bakanlığa 
iletmek. 

 Erbaş ve erlerin eğitim programlarını yapmak uygulama ile ilgili dönem raporlarını 
hazırlamak ve bakanlığa iletmek, 

 Tarımsal yeniliklerin, çiftçi sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılmasına yönelik 
olarak   şubeler ve ilçe Müdürlükleri Ziraat Odası ve gündemde yer alan konuyla ilgili 
diğer yerel üretici örgütleri temsilcileri, Tarımsal danışmanlık yetki belgesi almış kişi ve 
kuruluş temsilcileri, Tarımdan girdi satın alanlar, ihraç edenler, Ziraat Mühendisleri 
Odası ve Veteriner Hekimler Odası il temsilcileri ile koordinasyon sağlayarak İl Grup 
toplantılarını (İGT) Bölge Grup toplantılarından önce ve sonra olmak üzere 
programlamak, Bölge grup toplantılarına katılım sağlamak, İGT toplantıları ve BGT 
toplantıları ile ilgili yazışmaları yapmak ve konu ile ilgili düzenlenen formları Bakanlığa 
göndermek. 

 Açılacak kurslarla ilgili İL MEB ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak. 

 İlde çiftçilerin karsılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin 
çiftçilere iletilmesini sağlamak, 

 İl Müdürlüğünde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek,  

 Tarım teknolojisine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım araç ve yöntemleriyle intikal ettirmek,  

 Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve merkezlerce 
işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak ve 
yürütmek, sonuçlarına göre  çiftçilere tavsiyelerde bulunmak 

 İl Müdürlüğü faaliyetlerinde birden fazla şubeyi ilgilendiren konular başta olamak üzere 
şubeler arası koordinasyonu sağlamak. 

 Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak.  
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 Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, görev alanına 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. 

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

 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 sisteminin tanım ve 
talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 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 Yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek, 

YETKİLERİ: 

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

 Sorumlular için  belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak 
(Bkz.GTHB.45.İLM.İKS.GT.01/04) 

 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

İl Yayim Program Ve Değerlendirme  Personeli 

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

 657 sayılı devlet memurları kanununda ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Personel yönetmeliğinde belirtilen genel niteliklere sahip olmak 

 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 
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Eğitim:  Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmek tercihen Ziraat Mühendisliği 

Yabancı Dil: Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

Özel Bilgi / Beceri:. İl Yayım Program Hazırlama İle ilgili Hizmet İçi Eğitime Katılmış olmak 

Deneyim:  Görevini yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

Çalışma Saatleri: Normal Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

Mesai:  Gerektiğinde normal saatleri dışında da görev yapabilmek. 

Çalışma Ortamı: Büro ortamında ve arazide çalışmak. 

Seyahat Durumu:  Görevi gereği seyahat etmek. 

Risk Durumu: Trafik kazası,olumsuz hava ve arazi şartları,Kimyasal ilaca maruz kalma 
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İŞİN KISA TANIMI: 

        Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve 
mevzuatlara uygun olarak; Manisa Gıda Tarım ve hayvancılık İl Müdürlüğünün Tarımsal 
Yayım ve danışmanlıkla ilgili yetkilendirme, danışman istihdamı, destekleme ve sınav 
kapsamındaki faaliyetlerini planlamak, koordine etmek, denetlemek ve yürütmek. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

 Sorumlular için belirlenmiş Ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 
(Bkz.GTHB.45.İLM.İKS.GT.01/03) 

 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerini Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 
kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek,uygulamaları yaygınlaştırmakiçin eğitim,yayım ve 
tanıtım çalımalarını yapmak. 

 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Komitesi ile ilgili sekretarya hizmetlerini yürütmek,  

 Tarımsal yayım ve danışmanlık yetki belgesi işlemlerini yürütmek, 

 Yetki Belgesi almış Tarımsal Danışmanlık faaliyeti gösteren kişi ve kurumları 
denetlemek, üst makamlara ve il teknik Komitesine raporlamak. 

 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Yetki belgesi almış kurum ve kuruluşların yıllık eğitim 
programlarını ve gerçekleşmelerini kontrol etmek, 

 Tarımsal yayım ve Danışmanlıkla ilgili destekleme işlemlerini takip etmek 

 Tarım Yayımcıları ve tarım danışmanlarının sınavları ve sertifika belgeleri ile ilgili 
işlemleri yürütmek, 

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

 Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, görev alanına 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. 

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

 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 sisteminin tanım ve 
talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin 
giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ 
çalışmalarına katılmak. 
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 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 Yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 

 

YETKİLERİ: 

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

 Sorumlular için  belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak 
(Bkz.GTHB.45.İLM.İKS.GT.01/04) 

 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Görevlisi 

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

 657 sayılı devlet memurları kanununda ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Personel yönetmeliğinde belirtilen genel niteliklere sahip olmak 

 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Eğitim:  Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmek tercihen Ziraat Mühendisliği  

Yabancı Dil: Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

Özel Bilgi / Beceri:  

Deneyim:  Görevini yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

Çalışma Saatleri: Normal Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

Mesai:  Gerektiğinde normal saatleri dışında da görev yapabilmek. 

Çalışma Ortamı: Büro ortamında ve arazide çalışmak. 

Seyahat Durumu:  Görevi gereği seyahat etmek. 

Risk Durumu: Trafik kazası,olumsuz hava ve arazi şartları,Kimyasal ilaca maruz kalma 
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İŞİN KISA TANIMI: 

  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve 
mevzuatlara uygun olarak; Manisa Gıda Tarım ve hayvancılık İl Müdürlüğünde Tarımsal 
Yayımı Geliştirme (Tar-Gel) Projesi kapsamında çalışan personellerin faaliyetleri ile ilgili 
yazışmaları yapmak, koordine etmek, denetlemek ve yürütmek. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

 Sorumlular için belirlenmiş Ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 
(Bkz.GTHB.45.İLM.İKS.GT.01/03) 

 Köy ve beldelerde istihdam edilen Tar-Gel personelinin yeni çalışma alanlarının 
planlanması,faaliyetleri,eğitimleri ve yer değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

 Tar-Gel Projesi ile ilgili sekretarya görevini yürütmek. 

 Tar-Gel personelinin düzenlemiş olduğu aylık Faaliyet raporlarını dosyalamak. 

 Tar-Gel personelinin düzenlemiş olduğu 6 aylık Faaliyet raporlarını İl icmali yaparak 
Bakanlığa göndermek. 

 Personelin çalışma bölgelerinde faaliyet raporlarında gösterdikleri faaliyetlerin ilgili 
yerlerdeki etki derecesini gözlemlemek, 

 Tar-Gel projesi ile ilgili her türlü form ve dönem raporlarını Bakanlığa göndermek. 

 Tar-Gel Projesi kapsamında istihdam edilen Sözleşmeli personelin performans 
değerlendirme formlarını il icmali yaparak bakanlığa göndermek. 

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

 Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, görev alanına 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. 

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

 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 sisteminin tanım ve 
talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 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 
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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 Yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 

 

YETKİLERİ: 

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

 Sorumlular için  belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak 
(Bkz.GTHB.45.İLM.İKS.GT.01/04) 

 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Su Ürünleri Mühendisi 

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

 657 sayılı devlet memurları kanununda ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Personel yönetmeliğinde belirtilen genel niteliklere sahip olmak 

 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Eğitim:  Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmek tercihen Ziraat Mühendisliği, 
Veteriner Hekimliği, Su ürünleri Mühendisliği 

Yabancı Dil: Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

Özel Bilgi / Beceri:  

Deneyim:  Görevini yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

Çalışma Saatleri: Normal Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

Mesai:  Gerektiğinde normal saatleri dışında da görev yapabilmek. 

Çalışma Ortamı: Büro ortamında ve arazide çalışmak. 

Seyahat Durumu:  Görevi gereği seyahat etmek. 

Risk Durumu: Trafik kazası,olumsuz hava ve arazi şartları,Kimyasal ilaca maruz kalma 
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İŞİN KISA TANIMI: 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve 
mevzuatlara               uygun olarak; Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün 
yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları 
çerçevesinde çalışmalarla ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek, denetlemek ve 
yürütmek.  

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

 Sorumlular için belirlenmiş Ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 
(Bkz.GTHB.45.İLM.İKS.GT.01/03) 

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

 Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek ve 
koordine etmek,  

 Stratejik Planla ilgili izleme faaliyetleri yapmak ve yönetime raporlamak. 

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

 Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, görev alanına 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. 

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

 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 sisteminin tanım ve 
talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 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 Yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 
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YETKİLERİ: 

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

 Sorumlular için  belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak 
(Bkz.GTHB.45.İLM.İKS.GT.01/04) 

 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

Yatırım Bütçe Görevlisi Tekniker,  Teknisyen. 

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

 657 sayılı devlet memurları kanununda ve  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Personel yönetmeliğinde belirtilen genel  niteliklere sahip olmak 

 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

 

Eğitim:  En az dört yıllık yüksek okul mezunu olmak. Tercihen Ziraat Mühendisliği Tarım 
Ekonomisi bölümü 

Yabancı Dil: Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

Özel Bilgi / Beceri:  

Deneyim:  Görevini yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

Çalışma Saatleri: Normal Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

Mesai:  Gerektiğinde normal saatleri dışında da görev yapabilmek. 

Çalışma Ortamı: Büro ortamında ve arazide çalışmak. 

Seyahat Durumu:  Görevi gereği seyahat etmek. 

Risk Durumu: Trafik kazası,olumsuz hava ve arazi şartları. 
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İŞİN KISA TANIMI: 

         Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve mevzuatlara 
uygun olarak; Manisa Gıda Tarım ve hayvancılık İl Müdürlüğünün Bilişim Teknolojileri ve 
İstatistik çalışmaları İle ilgili faaliyetlerini planlamak, koordine etmek, yazışmalarını yapmak, 
denetlemek ve yürütmek. 

  

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

 Sorumlular için belirlenmiş Ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 
(Bkz.GTHB.45.İLM.İKS.GT.01/03) 

 İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak,  

 Tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve ilin tarımsal 
envanterini oluşturmak.  

 Bakanlığın Bilişim Teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda; İl Müdürlüğü 
görev konularına ait İl de üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri tabanı oluşturmak 
istatistik ve dokum çalışması yapmak tarımsal veri tabanındaki bilgileri Bakanlık merkez 
birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak,  

 İstatistik Veri Ağı (İVA), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve diğer istatistik projeleri                                 
kapsamında veri ve bilgilerin zamanında toplanmasını ve değerlendirilmesini yapmak. 

 TUİK’in İstatistik Bilgi Sistemleri kapsamında Çiftçinin Eline Geçen(ÇEF) 1. ve 2. hafta 
verilerini her ayın 14’ünde İBS sistemine girmek,  ÇEF ve Çiftçinin Ödediği 
Fiyatlar(ÇÖF)ile ilgili anket çalışmaları yapmak ve elde edilen istatistik bilgileri(1-2-3-4 
hafta verileri) her ayın 26. günü İBS sistemine girmek.  

 İlde üretimi yapılan tarım ürünlerine ait maliyet çalışmaları yapmak ve ilgili verileri, ilgili 
kurum ve kuruluşlara göndermek. 

 Örtü Altı Kayıt Sistemi (ÖKS) istatistiklerini İVA sistemine girmek. 

 TİKAS kayıt işlemleri ile ilgili çalışmaları yapmak. 

 Milli Emlak Müdürlüğü yazılarına binaen Tarımsal Arazilerin değerlerini belirlemek. 

 Mevzuata uygun şekilde talepte bulunan kişi/kurumların bilgi taleplerine cevap vermek. 

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

 Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, görev alanına 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. 

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



 

MANİSA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ  

İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ 

Dokuman No:  

Yayın Tarihi 14.02.2014 

Revizyon Tarihi - 

Revizyon No 00 

Sayfa No ~ 2 ~ 

İŞ ÜNVANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE TARIMSAL VERİLER SORUMLUSU VE 
PERSONELİ 

BÖLÜMÜ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 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 sisteminin tanım ve 
talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 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 Yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 

 

YETKİLERİ: 

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

 Sorumlular için  belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak 
(Bkz.GTHB.45.İLM.İKS.GT.01/04) 

 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

         Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Memur. 

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

 657 sayılı devlet memurları kanununda ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Personel yönetmeliğinde belirtilen genel niteliklere sahip olmak 

 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

 

Eğitim:  En az dört  yıllık bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olmak.(tercihen Ziraat 
Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümü) 

Yabancı Dil: Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

Özel Bilgi / Beceri:.  
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Deneyim:  Görevini yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

Çalışma Saatleri: Normal Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

Mesai:   Gerektiğinde normal saatleri dışında da görev yapabilmek. 

Çalışma Ortamı: Büro ortamında ve arazide çalışmak. 

Seyahat Durumu:    Görevi gereği seyahat etmek. 

Risk Durumu: Trafik kazası,olumsuz hava ve arazi şartları 
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İŞİN KISA TANIMI: 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve mevzuatlara 
uygun olarak; Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün sınırları dâhilinde meydana 
gelen doğal afetler, ÇMK ve tarım sigortaları ile ilgili faaliyetlerini planlamak, koordine etmek, 
denetlemek ve yürütmek.   

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

 Sorumlular için belirlenmiş Ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 
(Bkz.GTHB.45.İLM.İKS.GT.01/03) 

 Ürünler, riskler bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine ilişkin 
çalışmalar yapmak,   

 14.06.2005 tarihli 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesinde tarım sigortaları 
ile ilgili çalışmaları yürütmek ve tarım sigortası uygulamalarının yaygınlaştırılmasına 
yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak. 

 Afete uğrayan çiftçilerin hasar tespit çalışmalarını yapmak ve 2090 sayılı Tabii 
Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun ile ilgili 
çalışmaları yürütmek. 

 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde Bakanlığımızla 
ilgili çalışmaları yürütmek.  

 Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak 

 Afete uğrayan çiftçilerle ilgili yapılabilecek diğer mevzuat düzenlemeleri kapsamındaki 
çalışmaları yürütmek. 

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

 Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, görev alanına 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. 

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

 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 sisteminin tanım ve 
talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 
işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici 
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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 Yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 

 

YETKİLERİ: 

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

 Sorumlular için  belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak 
(Bkz.GTHB.45.İLM.İKS.GT.01/04) 

 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

Doğal Afet ve ÇMK Görevlisi  (Tekniker,  Teknisyen.) 

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

 657 sayılı devlet memurları kanununda ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Personel yönetmeliğinde belirtilen genel niteliklere sahip olmak 

 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Eğitim:  En az dört yıllık yüksek okul mezunu olmak.  Ziraat Mühendisliği  

Yabancı Dil: Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

Özel Bilgi / Beceri:  

Deneyim:  Görevini yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

 ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

Çalışma Saatleri: Normal Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

Mesai:  Gerektiğinde normal saatleri dışında da görev yapabilmek. 

Çalışma Ortamı: Büro ortamında ve arazide çalışmak. 

Seyahat Durumu:  Görevi gereği seyahat etmek. 

Risk Durumu: Trafik kazası,olumsuz hava ve arazi şartları. 
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İŞİN KISA TANIMI: 

  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve 
mevzuatlara uygun olarak; Manisa Gıda Tarım ve hayvancılık İl Müdürlüğünce 
yürütülen çalışmalarda enformasyonla ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek, 
denetlemek ve yürütmek. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

 Sorumlular için belirlenmiş Ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 
(Bkz.GTHB.45.İLM.İKS.GT.01/03) 

 İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından basına duyurulması istenen konulara ilişkin basın 
bildirilerini hazırlamak,  İl Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili açıklama ve demeç gibi tanıtma 
faaliyetlerini düzenlemek, basın mensuplarının davet edilmesine ilişkin işlemleri 
yürütmek. 

 Müdürlük faaliyetlerinde çekilen fotoğraf ve filmlerin broşür, dergi, gazete vb. yayınlarda 
kullanmak üzere arşivlemek. 

 İl Müdürlüğü tarafından yapılan çiftçi eğitimi ve yayım hizmetleri, toplantı, etkinlik, 
törenlerde kullanılmak üzere gerekli enformasyon malzemelerini programlamak tedarik 
etmek ve kullanıma hazır halde bulundurmak. 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca 
gönderilen Afiş, broşür, liflet v.b materyallerin ilçe Müdürlüklerine ve  Tarımsal 
faaliyetlerde bulunan üreticilere ulaştırılmasını sağlamak.  

 İl Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili sesli ve görüntülü materyal hazırlayarak Veb Tarım TV 
ye göndermek. 

 Toplantılar, törenler, karşılama, uğurlama gibi programların düzenlenmesinde talimatlar 
çerçevesinde verilen görevleri yerine getirmek. 

 Tarım Fuar organizasyonu ile ilgili işleri yapmak. 

 Yayçep ve bakanlık serisi kitapların kayıtlarını yapmak ve çiftçilere ulaşmasını 
sağlamak. 

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

 Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, görev alanına 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. 

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

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

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

 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 Yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 

 

 

YETKİLERİ: 

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

 Sorumlular için  belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak 
(Bkz.GTHB.45.İLM.İKS.GT.01/04) 

 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

Mühendis,  Tekniker,  Teknisyen. 

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

 657 sayılı devlet memurları kanununda ve  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Personel yönetmeliğinde belirtilen genel  niteliklere sahip olmak 

 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

 

Eğitim:  En az lise veya iki yıllık yüksek okul mezunu olmak. 

Yabancı Dil: Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

Özel Bilgi / Beceri: konusu ile ilgili alet-ekipman ve araçların kullanımı ile ilgili eğitim almış 
olmak. 
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Deneyim:  Görevini yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

Çalışma Saatleri: Normal Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

Mesai:  Gerektiğinde normal saatleri dışında da görev yapabilmek. 

Çalışma Ortamı: Büro ortamında ve arazide çalışmak. 

Seyahat Durumu:  Görevi gereği seyahat etmek. 

Risk Durumu: Trafik kazası,olumsuz hava ve arazi şartları. 
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İŞİN KISA TANIMI: 

         Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve 
mevzuatlara uygun olarak; Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün Kadın 
Çiftçilerin Tarımsal Konularda eğitilmesine yönelik faaliyetleri ve Ev Ekonomisi ile ilgili 
faaliyetlerini planlamak, koordine etmek, yazışmalarını yapmak, denetlemek ve 
yürütmek. 

  

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

 Sorumlular için belirlenmiş Ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 
(Bkz.GTHB.45.İLM.İKS.GT.01/03) 

 Kırsal alanda yaşayan kadınların tarımsal üretime katılımını sağlamak,eğitim ihtiyacına 
dayalı plan ve programlar hazırlamak,uygulanmasını sağlamak,izlemek ve 
değerlendirmek,fiziksel ve sosyal çevre ile olan ilişkilerini düzenlemek, kadının durumu 
ve sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, çözüm önerilerini ortaya koymak, projeler 
geliştirmek ve uygulamak. 

 Kadın çiftçilerin eğitilmesine yönelik kadın çiftçiler yarışıyor projesi gibi faaliyetleri 
planlamak, koordine etmek, yazışmalarını yapmak ve yürütmek. 

 Kırsal alanda yaşayan kadına yönelik ev ekonomisi konularında eğitim ve yayım 
çalışmalarını planlamak,uygulanmasını sağlamak, izlemek değerlendirmek. 

 Ev Ekonomisi ile ilgili Yıllık İl Yayım Programını hazırlamak, uygulamaları yapmak ve 
dönem raporlarını bakanlığa iletmek 

 Beslenme Eğitimi ile ilgili program hazırlamak, uygulamaları yapmak ve dönem 
raporlarını bakanlığa iletmek 

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

 Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, görev alanına 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. 

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

 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 sisteminin tanım ve 
talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin 
giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ 
çalışmalarına katılmak. 
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 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 Yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 

 

YETKİLERİ: 

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

 Sorumlular için  belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak 
(Bkz.GTHB.45.İLM.İKS.GT.01/04) 

 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

Kadın Çiftçiler ve Ev Ekonomisi Görevlisi  

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

 657 sayılı devlet memurları kanununda ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Personel yönetmeliğinde belirtilen genel niteliklere sahip olmak 

 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

 

Eğitim: :  En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak. 

Yabancı Dil: Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

Özel Bilgi / Beceri:.  

Deneyim:  Görevini yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

Çalışma Saatleri: Normal Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

Mesai:  Gerektiğinde normal saatleri dışında da görev yapabilmek. 

Çalışma Ortamı: Büro ortamında ve arazide çalışmak. 

Seyahat Durumu:  Görevi gereği seyahat etmek. 

Risk Durumu: Trafik kazası,olumsuz hava ve arazi şartları,Kimyasal ilaca maruz kalma 



 

MANİSA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ  

İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ 

Dokuman No:  

Yayın Tarihi 14.02.2014 

Revizyon Tarihi - 

Revizyon No 00 

Sayfa No ~ 1 ~ 

İŞ ÜNVANI TARIMSAL GELİR HESAPLAMA  SORUMLUSU VE PERSONELİ 

BÖLÜMÜ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

İŞİN KISA TANIMI: 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve mevzuatlara 
uygun olarak; Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde vatandaşların Tarımsal 
gelirlerinin hesaplanması ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek, denetlemek ve 
yürütmek.  

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

 Sorumlular için belirlenmiş Ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 
(Bkz.GTHB.45.İLM.İKS.GT.01/03) 

 Aile ve Sosyal politikalar il müdürlüğü, İdare Kurulu Müdürlüğü,defterdarlık ve 
Muhasebe Müdürlüğü ,Milli Eğitim Müdürlüğü ve SGK dan gelen dosya ve evraklardaki 
kişilerin ÇKS ve TURKVET Sistemlerinden kayıtlarının kontrol edilerek tarımsal 
gelirlerinin  hesaplamalarını yapmak (yeşil kart, özürlü, yaşlılık, evde bakım) 

 SGK’ dan gelen Matbu evraklardaki kişilerin ÇKS(Var/Yok) kayıt incelemelerini yapmak. 

 Kişi başvuruları veya Çeşitli Kurumlara ait matbu evraklardaki Kişilerin ÇKS kayıt 
(Var/Yok) incelemelerini yapmak.  

 İl dışı ÇKS kaydı ve tapu kaydı olan başvuru sahiplerinin kayıtlı olduğu il veya ilçelerle 
tarımsal gelir hesabının bildirilmesi ile ilgili yazışmaları yapmak. 

 Tarımsal Gelir hesabı yapılan dosyaların onaylamak, ilgili kişi ve kurumlara göndermek. 

 Tarımsal Gelirle ilgili itiraz durumlarında mahallinde inceleme yapmak. 

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

 Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, görev alanına 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. 

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

 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 sisteminin tanım ve 
talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 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. 
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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 

 

YETKİLERİ: 

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

 Sorumlular için  belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak 
(Bkz.GTHB.45.İLM.İKS.GT.01/04) 

 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

Tarımsal Gelir Hesabı Görevlisi  (Tekniker,  Teknisyen.) 

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

 657 sayılı devlet memurları kanununda ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Personel yönetmeliğinde belirtilen genel niteliklere sahip olmak 

 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme  

niteliklerine sahip olmak. 

Eğitim:  En az dört yıllık yüksek okul mezunu olmak.   

Yabancı Dil:  

Özel Bilgi / Beceri:  

Deneyim:  Görevini yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

  

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

Çalışma Saatleri: Normal Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

Mesai:  Gerektiğinde normal saatleri  dışında da görev yapabilmek. 

Çalışma Ortamı: Büro ortamında ve arazide çalışmak. 

Seyahat Durumu: Görevi gereği seyahat etmek. 

Risk Durumu: Trafik kazası,olumsuz hava ve arazi şartları. 
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İŞİN KISA TANIMI: 

  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve mevzuatlara 
uygun olarak;  Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünün Evrak ve yazışmalar, 
çeşitli dokümantasyon ile ilgili faaliyetlerini yürütmek. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

 Sorumlular için belirlenmiş Ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 
(Bkz.GTHB.45.İLM.İKS.GT.01/03) 

 Birime gelen ve şube müdürü tarafından havale edilen evrakın ilgilisine imza karşılığı 
teslimini yapmak  

 Şubeye gelen ilgisiz evrakın şube Müdürünün talimatına binaen ilgili şube Müdürlüğüne 
teslim etmek 

 K.T.V. Şube Müdürlüğü birimlerinden gelen evrakların şube Müdürü parafından sonra 
Müdür Yrd ve İl Müdürü imzasına götürmek ve genel evraka teslim etmek. 

 Birimdeki mesai cetveli, arazi çıkış çizelgesi, seyyar görev ve Arazi Tazminatı cetvelleri 
vb. gibi dokümanları hazırlamak, 

 Birimin ihtiyacı olan kırtasiye malzemelerinin temin edilmesini sağlamak 

 Gerektiğinde çalıştığı bölümde gelen ve giden evraklarla yürütülen bazı işlemlere 
yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 

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

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

 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 sisteminin tanım ve 
talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 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 Yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 
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YETKİLERİ: 

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

 Sorumlular için  belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak 
(Bkz.GTHB.45.İLM.İKS.GT.01/04) 

 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

 657 sayılı devlet memurları kanununda ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Personel yönetmeliğinde belirtilen genel niteliklere sahip olmak 

 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

 

Eğitim:  En az lise  mezunu olmak. 

Yabancı Dil:  

Özel Bilgi / Beceri: Ofis programlarını bilmek 

Deneyim:  Görevini yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

  

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

Çalışma Saatleri: Normal Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

Mesai:  Gerektiğinde normal saatleri dışında da görev yapabilmek. 

Çalışma Ortamı: Büro ortamında çalışmak. 

Seyahat Durumu:   

Risk Durumu:  

 


