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İŞİN KISA TANIMI: 

 Malatya il Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından 
belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;  İl Müdürlüğü, sosyal tesisler ve lojmanların 
güvenliğinin onaylanmış plan ve program çerçevesinde gerçekleştirmesi ile ilgili 
faaliyetleri yapmak. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

– İl Müdürlüğü bina ve çevre güvenliğini sağlamak. 

– Mesai sonrası binaları ve oda kapılarını kontrol etmek, güvenlikle ilgili gerekli 
tedbirleri almak ve aksaklıkları rapor ederek amirine bildirmek. 

– Kurum kampüsüne girip çıkan tüm  araçları kayıt defterine işlemek ve takip etmek. 

– Kural ve talimatlara uygun olarak emniyeti sağlamak, izinsiz giriş-çıkış 
yapılmaması için gerekli önlemleri almak. 

– Telefonları cevaplandırmak, nöbeti sona erdiğinde nöbet defterine raporunu 
yazmak. 

– Müdürlüğe içten ve dıştan gelebilecek her türlü tehlikeye (anarşi, sabotaj, vb. 
yıkıcı eylemlere) karşı korumak. 

– Tesis ve lojmanlar ile bunların bulunduğu alanları kontrol altında tutmak. 

– Her türlü tehlikeli maddelerin ve mahallinde bulunması sakıncalı olan diğer 
maddelerin girişini engellemek için kapı giriş ve çıkışında kişi ve araçları kontrol 
etmek. 

– Müdürlüğe ait malzemelerin dışarıya izinsiz çıkarılmaması için gerekli kontrolü 
yapmak ve izin belgesini istemek. 

– Her türlü acil durumda emniyet birimlerine haber vermek ve ilgili ekiplere yardım 
etmek. 

– Çalışılan yerin ve kullanılan araç ile gerecin günlük bakım, temizlik ve düzenini 
sağlamak. 

– Yürütülen yazışmaların kayıt, sevk, dosyalama ve arşiv işlemlerini İl 
Müdürlüğündeki yöntemlere uygun olarak yapmak. 

– 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, 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. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek 

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

– Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi  ve 
Kalite Yönetim Sisteminde ki 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 iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
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 

– Diğer Mevzuat ve görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen benzeri 
görevleri yerine getirmek. 

 

YETKİLERİ: 

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

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

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

Güvenlik Hizmetleri Sorumlusu 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

--- 
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BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

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

– Lise veya dengi okul mezunu olmak .  

– Geçerli bir güvenlik görevlisi sertifikasına sahip olmak. 

– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

  

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

– Büro ve açık arazi ortamında çalışmak. 

– Risk durumu: Gürültü, sıcak, soğuk, toz, fiziksel ve ruhsal darp  vb. etkenlere 
maruz kalmak. 

 

 


