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İŞİN KISA TANIMI : 

    Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak;  

1-Ülkemizde meydana gelen tabii afetlerden (5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu 
kapsamı dışında kalan) tarımsal varlıkları belli bir oranda zarar gören veya yok olan, 
üretme imkanları önemli ölçüde bozulan çiftçilere ve üreticilerin kurmuş oldukları 
kooperatiflere, karşılıksız yardım yapmak üzere, gerekli iş ve işlemler yerine 
getirilmektir. 

2- Bu Kanun ile Köy sınırları içinde, şehir ve kasaba haricinde olup, belediye hududu 
içinde bulunsun veya bulunmasın tarımsal üretim yapılan sahalarda, üreticilere ait 
ekili, dikili alanlar ile tarımda kullanılan ve tarımla alakalı her nevi menkul ve gayri 
menkul mallar, su arkları, set ve bentler, çit, duvar ve benzeri engeller ile tarla ve 
bahçe yollarının korunması sağlanmaktadır. Bu koruma işi ve işlemleri, köylerde 
ihtiyar meclisleri, belediyelik yerlerde ise koruma meclislerince yapılmaktadır. Bu 
meclislerin iş ve işlemleri il ve ilçelerde ayrı kurulan Murakabe heyetlerince 
denetlenmektedir. Bakanlığımız İl ve ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürleri veya 
elemanları ise murakabe heyetinin üyesidir. Genellikle sekretarya işlerini de 
yürütmektedirler. Bu Kanun'un yürütülmesinden;  Bakanlığımız ile birlikte İçişleri, 
Maliye ve Adalet Bakanlığı sorumludur. 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR : 

– Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek, (Bkz. Ortak Görevler 
1.1.4) 

– Tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek 

– Hasar tazminat ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek 

– Afete uğrayan ve durumları 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar 
Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun çerçevesinde 
değerlendirilecek kredi verilen çiftçilerin kredi dönüşlerini takip etmek 

– 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 
uygulanmasını sağlamak 

– Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve 
yaptırmak,(Tarımsal kuraklık) 

– Plan ve programların aksatılmadan yürütülmesini sağlar. 



 
 

 
MALATYA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 

 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ 
 

İŞ UNVANI 
TABİİ AFETLER VE ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA 
SORUMLUSU 

BÖLÜMÜ 
KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Dokuman Kodu: 

GTHB.44.İLM.İKS/KYS.FRM.036 

Revizyon Tarihi: 

29.01.2018 

Revizyon No: 000 Yürürlük Tarihi:05.02.2018 

Hazırlayan:  Onaylayan: 

Kalite Yönetim Ekibi    

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi 

burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. 

Adı Soyadı: Tarih /İmza 

Not: Gri bölüm iş unvanında görevli personel tarafından imzalanacaktır. 
Sayfa 2 / 4 

– Biriminde yürütülen faaliyetlerin etken bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli 
araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçları önceden belirleyerek Amirine iletir. 

– Gelen ve giden evrakla ilgilenir, gereğini yapar, evrakların dosyalanmasını ve 
gizliliğini sağlar.  

– İşyerinden ayrılırken Amirine bilgi verir. 

– 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 

– 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. 
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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.  

– Görevi ile ilgili toplantı ve duyuruları yapmak. 

– Faaliyet alanları ile ilgili arazi kontrollerini yapmak ve rapor hazırlamak. 

– Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler. 

 EN YAKIN YÖNETİCİSİ :  

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI: 

Tabii Afetler ve ÇMK  Görevlisi 

  
BU IŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NITELIKLER : 

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunun - tercihen Ziraat Fakültesi tarım 
ekonomisi bölümü mezunu olmak 

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

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak 

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

ÇALIŞMA KOŞULLARI : 

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

– Büro ve arazi ortamında çalışmak. 

– Görevi gereği seyahat etmek. 

– Risk durumu: Trafik kazası,olumsuz hava ve arazi şartları, fiili müdahale            
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