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İŞ (GÖREV) TANIMLARI 

 

 İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı  İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Mali İşer Çalışma Grubu Koordinatörü  İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Bütçe Çalışmalarından Sorumlu Personel  İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Tahakkuk ve Ödemeler Görevlisi İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Mutemet  İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Satın Alma Görevlisi  İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Koordinasyon ve İç Kontrol Çalışma Grubu Koordinatörü  İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Koordinasyon İşlerinden Sorumlu Personel  İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 İç Kontrol Çalışmalarından Sorumlu Personel  İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Eğitim İşleri Çalışma Grubu Koordinatörü İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Eğitim işlerinden Sorumlu Personel  İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Teknoloji Transferi ve İş Geliştirme Çalışma Grubu Koordinatörü İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Teknoloji Transferi ve İş Geliştirme Çalışmalarından Sorumlu Personel  İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Enformasyon Çalışma Grubu Koordinatörü İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Enformasyon Çalışmalarından Sorumlu Personel İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Masa Üstü Yayıncılık ve Sosyal Medya Sorumlusu İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Bilgi İşlem Çalışma Grubu Koordinatörü İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Güvenliği Sorumlusu İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Donanaım ve Teknik Destek Sorumlusu İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Bilgisayar Yazılım ve Uygulama Geliştirme Sorumlusu İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 İdari İşler Çalışma Grubu Koordinatörü  İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 İnsan Kaynakları Sorumlusu  İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 İnsan Kaynakları Personeli Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 İdari Yazışmalar Sorumlusu  İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 İdari Yazışmalar Memuru  İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Evrak ve Arşiv Sorumlusu  İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Evrak ve Arşiv Görevlisi  İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi  İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Ulaşım Hizmetleri Sorumlusu (Baş Şoför) 

 Ulaşım Hizmetleri Görevlisi (Şoför) İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Yönetici Asistanı (Sekreter) İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Santral Görevlisi  İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Güvenlik Personeli İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Gece Bekçisi İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Genel Hizmet Sorumlusu  İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Tamirat İşlerinden Sorumlu Personel 

 Genel Hizmetler Personeli İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Sivil Savunma Uzmanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 İş Yeri Sağlığı Güvenliği Uzmanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi 

 Sivil Savunma Uzmanı 

 Genel Hizmet Sorumlusu 

 Genel Hizmetler Görevlisi 

 Tamirat İşlerinden Sorumlu Personel 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel müdürlük bütçe teklifleri ve bütçe uygulama 
faaliyetleri; birimlerde çalışacak insan gücü planlaması, personelin işe alımı, dağılımı, özlük, 
maaş ve diğer ödeme işlemleri vb; insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının işletilmesi; 
personelin, araştırmacıların ve aday araştırmacıların her türlü eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik hizmetlerin koordine edilmesi; İç kontrol sisteminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve 
geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi; Genel Müdürlüğe ait birimlerin teknik, güvenlik, 
ulaşım, yemek vb idari ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yapılan çalışmalar ile ilgili 
faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
– Daire Başkanları için belirlenmiş ortak görev, sorumluluk ve yetkileri yerine getirmek 

(Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).  
– Yapılan işlerin kurumun misyon, vizyon ve etik değerlerine uygunluğunu sağlayacak 

şekilde çalışmaları yürütmek. 
– Kurum faaliyetlerini etkileyebilecek politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri izleyerek 

gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. 
– Fiili durumun programlara uygunluğunu denetlemek ve faaliyetlerin programlara uygun 

olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak. 
– Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün ve Araştırma Kuruluşlarının; 

kalkınma planları, yıllık programları, stratejik plan ve performans programlarında yer 
alacak bütçe teklifleri ve bütçe uygulama faaliyetlerini koordine edilmesi ve ilgili 
birimlere ulaştırılmasını sağlamak için planlanan ve koordine edilen çalışmaları 
denetlemek. 

– Bütçe, proje ve programlarla ilgili konularda daireler arası koordinasyonu sağlamak ve 
ilgili birime iletmek için çalışmaları koordine etmek, denetlemek. 

– Genel Müdürlük bütçesi ile ilgili tenkis, ödenek gönderme, ödeme emri işlemlerinin 
yapılması ve yıllık kesin hesap kanun tasarısına ilişkin bilgileri hazırlanması ve ilgili 
birime iletilmesi çalışmalarını koordine etmek, 

– İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında 
çalışmalar yapılması, birimler arasında koordinasyonun sağlanması ve üst yönetimin İç 
Kontrol Sistemine yönelik çalışmalarının etkililiğini ve verimliliğini artırmak için ilgili 
faaliyetleri koordine etmek ve denetlemek. 

– İç kaynaklı projelerin belirli periyotlarla fiziki ve nakdi performanslarını izlenmesi, 
gelişmelere ilişkin raporların ilgili birimlere gönderilmesi ile ilgili faaliyetleri takip etmek, 
koordine etmek,  

– Genel Müdürlüğün taşınır mal işlemleri ilgili faaliyetleri koordine etmek ve denetlemek, 
– Merkez ve taşra teşkilatında görevli araştırmacı personelin çeşitli seviyelerde yurtiçi ve 

yurtdışı eğitim programlarını hazırlanması ve  uygulanması ve uygulatılması faaliyetlerini 
koordine etmek, Genel Müdürlüğün eğitim stratejilerini belirlenmesi, eğitim ihtiyaçlarının 
tespit edilmesi, eğitim plan ve bütçesinin oluşturulması, eğitim organizasyonlarının 
yapılması ile ilgili iş ve işlemleri koordine etmek ve denetlemek.  

– Bakanlığın tarımsal araştırma ve geliştirme kapasitesini geliştirilmek için yapılacak 
çalışmaları planlamak ve koordine etmek.  
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– Yazılı ve sözlü soru önergelerinin ve bilgi edinme başvurularının ilgili dairelerle 
koordineli olarak cevaplandırılması çalışmalarını koordine etmek, 

– TAGEM tarafından hazırlanacak olan birincil ve ikincil mevzuat çalışmalarını 
koordinasyon çalışmalarını ve diğer kurumlardan gelen mevzuat çalışmalarında TAGEM 
görüşünün hazırlanması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak. 

– Genel Müdürlüğün her türlü personel, idari mali ve hukuki iş ve işlemlerinin takip 
edilmesi ve yürütülmesini sağlamak, 

– Genel Müdürlüğün mal ve hizmet ihtiyaçları ile ilgili satın alma işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek. 

– Birimlerde çalışacak insan gücünün sayısı ve niteliğinin belirlenmesi, gereken insan 
gücünün temin edilmesi, çalışanların başarısını ve uyum düzeyini artırıcı düzenlemelerin 
yapılması ile ilgili faaliyetleri planlamak ve koordine etmek.  

– 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre 
Kamuoyuna açıklanacak raporların periyodik olarak hazırlanması ve ilgili birime 
iletilmesini sağlamak, 

– Genel Müdürlüğün birden fazla dairesini ilgilendiren konularda, ilgili daireler arasında 
gerekli koordinasyonu sağlayarak Genel Müdürlük görüşünü hazırlanması çalışmalarının 
yürütülmesini sağlamak. 

– Genel Müdürlüğün teknik, güvenlik, ulaşım, yemek, evrak, arşiv, bina ve bahçe bakımı 
vb. ile ilgili tüm idari işlerini koordine etmek, yürütülmesini sağlamak ve denetlemek. 

– Genel Müdürlüğün bilişim yatırımlarının planlanması ve gerçekleştirilmesi çalışmalarını 
yürütmek, koordine etmek. 

– Araştırma çıktılarına ilişkin veri bankası, dokümantasyon merkezi oluşturma, araştırma 
sonuçlarının tanıtımını sağlama ile ilgili enformasyon faaliyetlerinin yapılmasını 
sağlamak, 

– Genel Müdürlüğün kurumsal sosyal medya platformlarının takibinin yapılmasını 
sağlamak, 

– Teknoloji transferi ve iş geliştirme çalışmalarını planlanması ve yürütülmesini sağlamak, 
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 

gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 
– Kurumun iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının yürütülmesini 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. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 
– Daire Başkanları için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 

Sorumluluk ve Yetkiler). 
– Göreve başlayacak olan personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama yetkisine 

sahip olmak. 
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı) 
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ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– İdari İşler Çalışma Grubu Koordinatörü 
– Mali İşler Çalışma Grubu Koordinatörü 
– Koordinasyon ve İç Kontrol Çalışma Grubu Koordinatörü 
– Eğitim Çalışma Grubu Koordinatörü 
– Bilgi İşlem Çalışma Grubu Koordinatörü 
– Teknoloji Transferi İş Geliştirme Çalışma Grubu Koordinatörü 
– Enformasyon Çalışma Grubu Koordinatörü 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Tercihen Ziraat, Veteriner, Mühendislik Fakülteleri ve İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültelerinin ilgili bir bölümünden mezun olmak ve Doktora derecesine sahip olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak tercihen beş yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on iki yıllık 

Kamu deneyimine sahip olmak. 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine 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. 
 
 

 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlük bütçe teklifleri, bütçe uygulama 
faaliyetlerini yürütmek, personelinin maaş, satın alma, tahakkuk ve ödemelerle ile ilgili 
faaliyetleri yürütmek, planlamak, koordine etmek ve denetlemek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
– Genel Müdürlüğün ve bağlı Araştırma Enstitülerinin; bütçe teklifleri ve bütçe uygulama 

faaliyetlerini koordine etmek ve ilgili birimlere ulaştırılması için gerekli çalışmaların 
yapılmasını sağlamak, çalışmaları koordine etmek, 

– Bütçe uygulama raporlarının ve mali tabloların hazırlanmasını sağlamak, çalışmaları 
koordine etmek, 

– Ayrıntılı harcama programı ve enstitü dağılımlarının ilgili dairelerle koordineli olarak 
hazırlanmasını sağlamak, çalışmaları koordine etmek, 

– Bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması, 
değerlendirilmesi ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistiklerin hazırlanması için ilgili 
çalışmaları koordine etmek, 

– Bütçe, proje ve programları ile ilgili konularda daireler arası koordinasyonu sağlamak ve 
ilgili birime iletmek için çalışmaları koordine etmek, 

– Genel Müdürlüğün bütçesi ile ilgili tenkis, ödenek gönderme, aktarma, ödeme emri 
işlemlerinin yapılması, yıllık kesin hesap kanun tasarısına ilişkin bilgilerin hazırlanması 
ve ilgili birime iletilmesi çalışmalarını koordine etmek, 

– Genel Müdürlük personelinin maaş ve ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak, koordine 
etmek, 

– Geçici ve sürekli görev yolluklarının ödenmesi ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini 
sağlamak, koordine etmek, 

– Genel Müdürlüğün mal ve hizmet ihtiyaçları ile ilgili satın alma faaliyetlerini mevzuata 
uygun olarak yürütmek, planlamak, koordine etmek, 

– Genel Müdürlüğe ait fatura ödemeleri ve diğer ödemeler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
koordine etmek, 

– Genel Müdürlüğün yurtdışı üyelik aidatları ve katkı paylarının ödenmesi ile ilgili işlemleri 
yürütmek, 

– Koordinatörler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. Ortak 
Görev, Sorumluluk ve Yetkiler),  

– Birimde yapılan işlerin Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün  misyon, vizyon ve temel 
stratejilerine  uygun çalışmalar yürütmek, 

– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, kurul, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak, 
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– Birimin çalışma alanı ile ilgili, CİMER Başvuruları, soru önergelerine verilecek cevapları 
hazırlamak, katkı sağlamak,  

– Birimin çalışma alanı ile ilgili, görüş istenen veya hazırlanacak mevzuat çalışmalarına, 
protokollere katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili uygulamaya konulan eylem planları ve tedbirlerle ilgili 
talep edilen gelişmeleri hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili talep edilen; faaliyet raporu, brifing raporu ve bilgi notlarını 
hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Stratejik Plan Performans Programı, Bütçe Performans Programında birimin çalışma alanı 
ile ilgili talep edilen verileri, bilgileri hazırlamak, 

– Birimin görev alanı ile ilgili, TUİK, TSE vb. kurumlar tarafından istenen bilgileri 
hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili tüm evrak, kayıt ve değerlerin korunması ve arşiv 
oluşturulması çalışmalarını yürütmek, koordine etmek, 

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

– KAYSİS Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde birimin çalışma alanı ile ilgili hizmetlerin 
kaydının yapılması ve güncellenmesi çalışmalarına katkı sağlamak, 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak; 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, 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; 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 
YETKİLERİ:  
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

– Koordinatörler için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 
Sorumluluk ve Yetkiler). 

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı 
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İŞ UNVANI Mali İşler Çalışma Grubu Koordinatörü 

BÖLÜMÜ 
Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı);  
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 
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ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– Bütçe Çalışmalarından Sorumlu Personel 
– Mutemet 
– Satın Alma Görevlisi 
– Tahakkuk ve Ödemeler Memuru 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve diğer Yüksek öğrenim 

kurumlarının en az dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık Kamu 

deneyimine sahip olmak. 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine 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. 

 
 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Ayşegül AKSOY 

Koordinatör 

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 
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İŞ UNVANI Bütçe Çalışmalarından Sorumlu Personel 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı; 
Mali İşler Çalışma Grubu 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlük ve bağlı kuruluşların bütçelerinin 
hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile bütçe kesin hesabı ve mali 
istatistiklerin hazırlanması ile ilgili faaliyetleri yürütmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
- Genel Müdürlüğün ve bağlı Araştırma Enstitülerinin; bütçe teklifleri ve bütçe uygulama 

faaliyetlerini koordine etmek ve ilgili birimlere ulaştırılması için gerekli çalışmaların 
yapılmasını sağlamak,  

- Bütçe uygulama raporlarının ve mali tabloların hazırlanmasını sağlamak,  
- Ayrıntılı harcama programı ve enstitü dağılımlarının ilgili dairelerle koordineli olarak 

hazırlanmasını sağlamak, 
- Bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması, 

değerlendirilmesi ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistiklerin hazırlanması için ilgili 
çalışmaları koordine etmek, 

- Bütçe, proje ve programları ile ilgili konularda daireler arası koordinasyonu sağlamak ve 
ilgili birime iletmek,  

- Genel Müdürlüğün bütçesi ile ilgili tenkis, ödenek gönderme, aktarma, ödeme emri 
işlemlerinin yapılması, yıllık kesin hesap kanun tasarısına ilişkin bilgilerin hazırlanması 
ve ilgili birime iletilmesi çalışmalarını koordine etmek, 

- Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, kurul, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak, 

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

- Birimin çalışma alanı ile ilgili, CİMER Başvuruları, soru önergelerine verilecek cevapları 
hazırlamak, katkı sağlamak,  

- Birimin çalışma alanı ile ilgili, görüş istenen veya hazırlanacak mevzuat çalışmalarına, 
protokollere katkı sağlamak, 

- Birimin çalışma alanı ile ilgili uygulamaya konulan eylem planları ve tedbirlerle ilgili 
talep edilen gelişmeleri hazırlamak, katkı sağlamak, 

- Birimin çalışma alanı ile ilgili talep edilen; faaliyet raporu, brifing raporu ve bilgi notlarını 
hazırlamak, katkı sağlamak, 

- Stratejik Plan Performans Programı, Bütçe Performans Programında birimin çalışma alanı 
ile ilgili talep edilen verileri, bilgileri hazırlamak, 

- Birimin görev alanı ile ilgili, TUİK, TSE vb. kurumlar tarafından istenen bilgileri 
hazırlamak, katkı sağlamak, 

- Birimin çalışma alanı ile ilgili tüm evrak, kayıt ve değerlerin korunması ve arşiv 
oluşturulması çalışmalarını yürütmek, koordine etmek, 

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

- KAYSİS Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde birimin çalışma alanı ile ilgili hizmetlerin 
kaydının yapılması ve güncellenmesi çalışmalarına katkı sağlamak, 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Bütçe Çalışmalarından Sorumlu Personel 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı; 
Mali İşler Çalışma Grubu 

 

TAGEM.İKS.FRM.068 
Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: 15.10.2019  Sayfa 2 / 2 

- Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak; 

- İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, 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; 

- Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– Mali İşler Çalışma Grubu Koordinatörü 

 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Lise veya yüksek öğrenim kurumlarının en az iki yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
– Konusuyla ilgili olarak en az iki yıllık iş deneyimine sahip olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

 
 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 

 

 
Ayşegül AKSOY 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; görev yollukları, fatura ve diğer ödemelerin yapılması 
ile ilgili faaliyetleri mevzuata uygun olarak yapmak. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Geçici ve sürekli görev yolluklarının ödenmesi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, 
– Genel Müdürlüğe ait fatura ödemeleri ve diğer ödemeler ile ilgili iş ve işlemleri 

yürütmek, 
– Genel Müdürlüğün yurtdışı üyelik aidatları ve katkı paylarının ödenmesi ile ilgili 

işlemleri yürütmek, 
– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, kurul, komisyon ve komite vb. çalışma 

gruplarında yer almak, 
– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve 

benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri 
sunmak, 

– Yapılan işleri Bakanlığın misyon, vizyon ve etik değerlerine uygunluğunu sağlayacak 
şekilde çalışmaları yürütmek. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak, arşiv oluşturmak ve düzenini 
sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
– 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, 

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

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, 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, 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 

YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Mali İşler Çalışma Grubu Koordinatörü 
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ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– Yüksek öğrenim kurumlarının iki yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 

– Konusuyla ilgili olarak en az iki yıllık iş deneyimine sahip olmak. 

  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 

– Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

– Görevi gereği seyahat etmek. 

 

 
 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Ayşegül AKSOY 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 
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İŞ UNVANI Mutemet 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı;  
Mali İşler Çalışma Grubu 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; personel maaşlarının hazırlanması ile ilgili faaliyetleri 
mevzuata uygun olarak yapmak. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Genel Müdürlük personelinin maaşlarının ödenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek, ilgili 

bankalarla gerekli yazışmaları yapmak, 
– Ödemelere esas olan personel bilgilerini atama ve terfilerine göre derlemek ve 

güncellemek. 
– Biyogüvenlik Kurul ve Komite üyelerinin huzur haklarının ödenmesi, 
– Sürekli görev yolluklarının ödenmesi ile ilgili işleri yapmak, 
– SGK emekli kesenekleri ödemelerinin hazırlanıp ilgili kuruma gönderilmesini sağlamak, 
– Personelle ilgili icra yazışmalarını ve ödemelerini yapmak, 
– Hizmet Takip Sistemi (HİTAP) ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 
– Kurumun KBS SGB farklarının kapatılmasını sağlamak, 
– Görevden ayrılanlarla ilgili maaş nakil ilmühaberi düzenlenmesini sağlamak, 
– Personelin SGK tescil ile ilgili giriş çıkışlarını yapmak, 
– İlgili personelin hayat sigortası girişlerini yapmak, 
– Personelin askerlik borçlanması ile ilgili işlemleri yapmak, 
– Personelin bireysel emeklilikle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, 
– Döner sermaye ile ilgili mahsupların yapılması, 
– Büyük proje ödemeleri ile ilgili işlemeleri yapmak, 
– Kişi borçlanmalarını hazırlamak, 
– 657 Sayılı DMK’nun 86.maddesi ile atanan kişilerin vekalet ücretlerinin ödenmesi 

işlemlerin yürütmek,  
– Personelin yabancı dil tazminatı olurlarını almak, 
– İlgili personelin lojman ve sendikalarla ilgili olur ve yazışmalarını yapmak, 
– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, kurul, komisyon ve komite vb. çalışma 

gruplarında yer almak, 
– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve 

benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri 
sunmak, 

– Yapılan işleri Bakanlığın misyon, vizyon ve etik değerlerine uygunluğunu sağlayacak 
şekilde çalışmaları yürütmek. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak, arşiv oluşturmak ve düzenini 
sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
– 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, 

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



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Mutemet 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı;  
Mali İşler Çalışma Grubu 

 

TAGEM.İKS.FRM.070 
Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: 15.10.2019  Sayfa 2 / 2 

– 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. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Mali İşler Çalışma Grubu Koordinatörü 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının en az iki yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
– Konusuyla ilgili olarak en az iki yıllık iş deneyimine sahip olmak. 
  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 

 

 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Ayşegül AKSOY 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 
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İŞ UNVANI Satın Alma Görevlisi 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı;  
Mali İşler Çalışma Grubu 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlüğün mal ve hizmet ihtiyaçlarının satın 
alınması ile ilgili faaliyetleri mevzuata uygun olarak yürütmek,. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Birimin mal ve hizmet alımlarını mevzuata uygun olarak belirlenen satın alma yöntemleri 

ile gerçekleştirmek. Bu kapsamda; birimlerin talepleri doğrultusunda alınacak 
malzemelerin piyasa fiyat araştırmasının yapılması, mal ve hizmet alımında teknik 
şartname hazırlanması, hazırlatılması, satın alma işlemlerine ilişkin her türlü kaydın 
tutulması faaliyetlerini yürütmek,  

– Satın alınan malzemelerin kabul işlemleri yapılması ve kayıt altına alınmasının 
sağlanması, bu faaliyetler ile ilgili her türlü rapor ve belgelerin düzenli olarak tutulması 
ve ilgili birimlere gönderilmesi, 

– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, kurul, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak, 

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

– Yapılan işleri Bakanlığın misyon, vizyon ve etik değerlerine uygunluğunu sağlayacak 
şekilde çalışmaları yürütmek. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak, arşiv oluşturmak ve düzenini 
sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
– 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, 

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

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, 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, 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 

YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 
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İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı;  
Mali İşler Çalışma Grubu 
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EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

- Mali İşler Çalışma Grubu Koordinatörü  
 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– En az lise veya yüksekokul mezunu olmak. 
– Konusuyla ilgili olarak en az iki yıllık iş deneyimine sahip olmak. 
  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görev gereği seyahat etmek. 

 
 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Ayşegül AKSOY 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 
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İŞ UNVANI Koordinasyon ve İç Kontrol Çalışma Grubu Koordinatörü 

BÖLÜMÜ 
Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı);  
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; birimler arasında gerekli olan koordinasyonun 
sağlanması, Bakanlık birimlerinden ya da Kurum/Kuruluşlardan gelen görüş talep yazılarının 
Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak cevaplandırılması, Kurumun iç kontrol sisteminin 
kurulması, işletilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetleri planlamak, 
koordine etmek ve denetlemek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
 

– 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kamuoyuna açıklanacak 
raporların Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak hazırlanmasını ve ilgili birime 
iletilmesini sağlamak ve çalışmaları koordine etmek, 

– Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak olan birincil ve ikincil mevzuat çalışmalarında ve 
diğer kurumlardan gelen mevzuat çalışmalarında daireler arasında gerekli koordinasyonu 
sağlayarak Genel Müdürlük görüşünün hazırlanması için gerekli faaliyetlerin 
yürütülmesini sağlamak, çalışmaları koordine etmek, 

– Genel Müdürlüğün ve Araştırma Enstitülerinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi ve 
organizasyon şemalarını hazırlamak, çalışmaları koordine etmek, 

– Bakanlık Stratejik Planları ile ilgili işlemlerin takibini yapmak, çalışmaları koordine etmek, 

– Genel Müdürlüğün birden fazla dairesini ilgilendiren konularda, gerekli yazışmaların 
koordinasyonunu sağlayarak Genel Müdürlük görüşünün hazırlamak, koordine etmek, 

– Bakanlığımız tarafından yürürlüğe konulan tedbirlere yönelik Genel Müdürlüğe verilen 
görevlerin koordinasyonunun sağlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, koordine 
etmek, 

– Bilgi edinme yasası kapsamında gönderilen dilekçe, mail ve CİMER’den gelen 
başvuruların diğer dairelerle koordine ederek cevaplanmasını sağlamak, takip etmek, 

– TBMM’den gelen soru önergelerini diğer dairelerle iş birliği yaparak cevaplamak, 
koordinasyonu sağlamak, 

– Bakanlıkça oluşturulan bilgi sistemleri (Bilgi Notu Sistemi, Koordinasyon Bilgi Sistemi, 
Bakanlık Faaliyet Takip Sistemi (BİLSİS), Eylem Planı Takip Sistemi, Ortak Akıl Toplantı 
Yönetim Sistemi vb.) üzerinden talep edilen ve Genel Müdürlüğün birden fazla dairesini 
ilgilendiren konularda veri girişlerini yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 

– Kurum dışından gelen duyuruların ilgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesini sağlamak, 
koordine etmek, 
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BÖLÜMÜ 
Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı);  
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– Genel Müdürlüğün KAYSİS Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde kayıtlı hizmetleri ile 
ilgili iş ve işlemlerini diğer Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek, takip 
etmek, 

– İç Kontrol Sisteminin kurulması, izlenmesi ve işletilmesi çalışmalarını koordine etmek, 

– İç denetim raporlarının işleyişini izlemek, değerlendirmek ve denetim raporlarında yer alan 
eylem planlarının gelişmelerini takip etmek raporlamak,  

– Koordinatörler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. Ortak 
Görev, Sorumluluk ve Yetkiler),  

– Birimde yapılan işlerin Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün misyon, vizyon ve temel 
stratejilerine uygun çalışmalar yürütmek, 

– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, kurul, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili tüm evrak, kayıt ve değerlerin korunması ve arşiv 
oluşturulması çalışmalarını yürütmek, koordine etmek, 

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

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

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, 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, 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.  

 

YETKİLERİ:  
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

– Koordinatörler için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 
Sorumluluk ve Yetkiler). 

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı 
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ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– Koordinasyon İşlerinden Sorumlu Personel 

– İç Kontrol Sisteminden Sorumlu Personel 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve diğer Yüksek öğrenim 
kurumlarının en az dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

– Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık Kamu 
deneyimine sahip olmak. 

– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 

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

 
 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 

 
Ufuk KAYA 
Koordinatör  

 
Hakan 

NALBANTOĞLU 
Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 
Genel Müdür 
Yardımcısı 

 
 

…../ …../2019 
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İŞ UNVANI Koordinasyon İşlerinden Sorumlu Personel 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı;  
Koordinasyon ve İç Kontrol Çalışma Grubu 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; birimler arasında gerekli olan koordinasyonun 
sağlanması, Bakanlık birimlerinden ya da Kurum/Kuruluşlardan gelen görüş talep yazılarının 
Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak cevaplandırılması, Kurumun iç kontrol sisteminin 
kurulması, işletilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek, 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Kamuoyuna açıklanacak 

raporların periyodik olarak hazırlanması ve ilgili birime iletilmesini sağlamak, 
– Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak olan birincil ve ikincil mevzuat çalışmalarında ve 

diğer kurumlardan gelen mevzuat çalışmalarında daireler arasında gerekli koordinasyonu 
sağlayarak Genel Müdürlük görüşünün hazırlanması için gerekli faaliyetlerin 
yürütülmesini sağlamak, 

– Genel Müdürlüğün ve Araştırma Enstitülerinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi ve 
organizasyon şemalarını hazırlamak, 

– Bakanlık Stratejik Planları ile ilgili işlemlerin takibini yapmak, 
– Genel Müdürlüğün birden fazla dairesini ilgilendiren konularda, gerekli yazışmaların 

koordinasyonunu sağlayarak Genel Müdürlük görüşünün hazırlamak, 
– Bakanlığımız tarafından yürürlüğe konulan tedbirlere yönelik Genel Müdürlüğe verilen 

görevlerin koordinasyonunun sağlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
– Bilgi edinme yasası kapsamında gönderilen dilekçe, mail ve CİMER’den gelen 

başvuruların diğer dairelerle koordine ederek cevaplanmasını sağlamak, 
– TBMM’den gelen soru önergelerini diğer dairelerle iş birliği yaparak cevaplamak, 
– Bakanlıkça oluşturulan bilgi sistemleri (Bilgi Notu Sistemi, Koordinasyon Bilgi Sistemi, 

Bakanlık Faaliyet Takip Sistemi (BİLSİS), Eylem Planı Takip Sistemi, Ortak Akıl 
Toplantı Yönetim Sistemi vb.) üzerinden talep edilen ve Genel Müdürlüğün birden fazla 
dairesini ilgilendiren konularda veri girişlerini yapmak, 

– Kurum dışından gelen duyuruların ilgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesini sağlamak, 
– Birimde yapılan işlerin Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün misyon, vizyon ve temel 

stratejilerine uygun çalışmalar yürütmek, 
– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, kurul, komisyon ve komite vb. çalışma 

gruplarında yer almak, 
– Birimin çalışma alanı ile ilgili tüm evrak, kayıt ve değerlerin korunması ve arşiv 

oluşturulması çalışmalarını yürütmek, koordine etmek, 
– Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin 

giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ 
çalışmalarına katılmak, 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak, 
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– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, 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, 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 

YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek. 
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Koordinasyon ve İç Kontrol Çalışma Grubu Koordinatörü 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
----                                                                        
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının en az dört yıllık bir bölümünden mezun olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içerisinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.  
– Görevi gereği seyahat etmek. 
 

 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Ufuk KAYA 
Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 
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İŞ UNVANI İç Kontrol Sisteminden Sorumlu Personel  

BÖLÜMÜ 
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Koordinasyon ve İç Kontrol Çalışma Grubu 
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İŞİN KISA TANIMI: 
 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; İç Kontrol Sisteminin kurulması, işletilmesi, izlenmesi 
ve değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetleri planlamak ve yürütmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Daire Başkanlıkları ile işbirliği içeresinde Genel Müdürlüğün İç Kontrol Sisteminin 

kurulması ve işletilmesi sağlamak, hazırlanan dokümanları güncel tutmak, 
– İç kontrol sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek. Bu 

doğrultuda “Bakanlık İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı” gelişme raporları ve “iç 
kontrol sistemi izleme formu hazırlanarak yılda iki kez Strateji Geliştirme Başkanlığına 
göndermek. 

– Bakanlık Risk Yönergesi doğrultusunda, Birim Risk Yönetimi Ekibi ile birlikte Genel 
Müdürlüğün risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmalarını 
yürütmek, koordine etmek, 

– İç kontrol sistemi konusunda personelin bilgilendirmesi amacıyla çalışmalar yürütmek,  
– İç denetim raporlarını izlemek, takip etmek, değerlendirmek ve denetim raporlarını İç 

Kontrol Sistemiyle uyumlu hale getirmek için çalışmalar yapmak, 
– KAYSİS altında yer alan Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde (HEYS) yer alan Genel 

Müdürlüğümüz hizmetleri ile ilgili kayıtlarının ilgili Daire başkanlıkları ile koordineli 
olarak girilmesi ve güncel tutulması çalışmalarını yürütmek, 

– İç Kontrol Sistemini ilgilendiren görüş, öneri, talep ve şikayetleri değerlendirmek, 
– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, kurul, komisyon ve komite vb. çalışma 

gruplarında yer almak, 
– Görevine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini 

güncellemek. 
– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve 

benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri 
sunmak. 

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

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, 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. 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 
YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 
– Koordinatörler için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 

Sorumluluk ve Yetkiler). 
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EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Koordinasyon ve İç Kontrol Çalışma Grubu Koordinatörü 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
- 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünden, mezun olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık Kamu 

deneyimine sahip olmak. 
– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 
  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
 

 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 

 
Ufuk KAYA 
Koordinatör  

 
Hakan 

NALBANTOĞLU 
Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 
Genel Müdür 
Yardımcısı 
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İŞ UNVANI Eğitim İşleri Çalışma Grubu Koordinatörü 

BÖLÜMÜ 
Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı);  
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlük ve bağlı Araştırma Enstitülerinde 
çalışan personelin yurt dışında düzenlenecek kurs, toplantı, çalıştay ve kısa ve uzun süreli 
eğitimler ile ilgili yurtdışı görevlendirme işlemleri ve hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili iş 
ve işlemleri yürütmek, planlamak, koordine etmek. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
– Genel Müdürlük ve bağlı Araştırma Enstitülerinde çalışan personelin hizmet içi eğitim 

faaliyetlerini, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ve/veya Genel Müdürlüğün diğer daire 
başkanlıkları ile birlikte yürütmek, planlamak, koordine etmek, 

– Genel Müdürlük ve Araştırma Enstitülerinde çalışan araştırmacıların; yurt dışında 
düzenlenecek kurs, toplantı, çalıştay ve kısa ve uzun süreli eğitimler ile ilgili 
görevlendirme işlemlerini Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın ilgili birimleri ile işbirliği 
içerisinde yürütmek, planlamak, koordine etmek, 

– Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinde görevli aday araştırmacıların adaylıklarının 
kaldırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek ve koordine etmek, 

– Yurtdışı eğitime gönderilecek memurlara ilişkin ‘Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına 
Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Kontenjanların Kurumlara Tevziine Dair 
Bakanlar Kurulu Kararı’ kapsamında yurtdışı görevlendirmeler ile ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek, planlamak ve koordine etmek, 

– 1416 Sayılı kanun gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Burs Programı kapsamında yurtdışına 
yüksek lisans, doktora eğitimi almak üzere Genel Müdürlük adına gönderilen öğrencilerin 
her türlü iş ve işlemlerini yürütmek ve koordine etmek, 

– Araştırma Enstitülerinde staj yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri Bakanlık Eğitim ve Yayın 
Dairesi Başkanlığı ve Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri ile birlikte yürütmek ve koordine 
etmek, 

– Koordinatörler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. Ortak 
Görev, Sorumluluk ve Yetkiler),  

– Birimde yapılan işlerin Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün misyon, vizyon ve temel 
stratejilerine uygun çalışmalar yürütmek, 

– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, kurul, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili, CİMER Başvuruları, soru önergelerine verilecek cevapları 
hazırlamak, katkı sağlamak,  
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İŞ UNVANI Eğitim İşleri Çalışma Grubu Koordinatörü 

BÖLÜMÜ 
Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı);  
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 

 

TAGEM.İKS.FRM.072 
Revizyon No: 05 / Revizyon Tarihi: 15.10.2019  Sayfa 2 / 3 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili, görüş istenen veya hazırlanacak mevzuat çalışmalarına, 
protokollere katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili uygulamaya konulan eylem planları ve tedbirlerle ilgili 
gelişmeleri hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili talep edilen; faaliyet raporu, brifing raporu ve bilgi notlarını 
hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Stratejik Plan Performans Programı, Bütçe Performans Programında birimin çalışma alanı 
ile ilgili talep edilen verileri, bilgileri hazırlamak, 

– Birimin görev alanı ile ilgili, TUİK, TSE vb. kurumlar tarafından istenen bilgileri 
hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili tüm evrak, kayıt ve değerlerin korunması ve arşiv 
oluşturulması çalışmalarını yürütmek, koordine etmek, 

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

– KAYSİS Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde birimin çalışma alanı ile ilgili hizmetlerin 
kaydının yapılması ve güncellenmesi çalışmalarına katkı sağlamak, 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak; 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, 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; 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 
YETKİLERİ:  
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

– Koordinatörler için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 
Sorumluluk ve Yetkiler). 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
İdari işler ve Koordinasyon Daire Başkanı 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
Eğitim İşlerinden Sorumlu Personel 
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BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve diğer Yükseköğrenim 
kurumlarının en az dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 

_    Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

– Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık Kamu 
deneyimine sahip olmak. 

– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 

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

 
 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 

 
Nermin Fatma GÜRKÖK 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlük ve bağlı Araştırma Enstitülerinde 
çalışan personelin yurt dışında düzenlenecek kurs, toplantı, çalıştay ve kısa ve uzun süreli 
eğitimler ile ilgili yurtdışı görevlendirme işlemleri ve hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili iş 
ve işlemleri yürütmek, 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Genel Müdürlük ve bağlı Araştırma Enstitülerinde çalışan personelin hizmet içi eğitim 

faaliyetlerini, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ve/veya Genel Müdürlüğün diğer daire 
başkanlıkları ile birlikte yürütmek, 

– Genel Müdürlük ve Araştırma Enstitülerinde çalışan araştırmacıların; yurt dışında 
düzenlenecek kurs, toplantı, çalıştay ve kısa ve uzun süreli eğitimler ile ilgili 
görevlendirme işlemlerini Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın ilgili birimleri ile işbirliği 
içerisinde yürütmek, 

– Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinde görevli aday araştırmacıların adaylıklarının 
kaldırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek, 

– Yurtdışı eğitime gönderilecek memurlara ilişkin ‘Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına 
Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Kontenjanların Kurumlara Tevziine Dair 
Bakanlar Kurulu Kararı’ kapsamında yurtdışı görevlendirmeler ile ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek, 

– 1416 Sayılı kanun gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Burs Programı kapsamında yurtdışına 
yüksek lisans, doktora eğitimi almak üzere Genel Müdürlük adına gönderilen öğrencilerin 
her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, 

– Araştırma Enstitülerinde staj yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri Bakanlık Eğitim ve Yayın 
Dairesi Başkanlığı ve Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri ile birlikte yürütmek, 

– Birimde yapılan işlerin Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün misyon, vizyon ve temel 
stratejilerine uygun çalışmalar yürütmek, 

– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, kurul, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili, CİMER Başvuruları, soru önergelerine verilecek cevapları 
hazırlamak, katkı sağlamak,  

– Birimin çalışma alanı ile ilgili, görüş istenen veya hazırlanacak mevzuat çalışmalarına, 
protokollere katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili uygulamaya konulan eylem planları ve tedbirlerle ilgili 
gelişmeleri hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili talep edilen; faaliyet raporu, brifing raporu ve bilgi notlarını 
hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Stratejik Plan Performans Programı, Bütçe Performans Programında birimin çalışma alanı 
ile ilgili talep edilen verileri, bilgileri hazırlamak, 
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Eğitim İşleri Çalışma Grubu 

 

TAGEM.İKS.FRM.073 
Revizyon No: 06 / Revizyon Tarihi: 15.10.2019  Sayfa 2 / 3 

– Birimin görev alanı ile ilgili, TUİK, TSE vb. kurumlar tarafından istenen bilgileri 
hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili tüm evrak, kayıt ve değerlerin korunması ve arşiv 
oluşturulması çalışmalarını yürütmek, koordine etmek, 

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

– KAYSİS Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde birimin çalışma alanı ile ilgili hizmetlerin 
kaydının yapılması ve güncellenmesi çalışmalarına katkı sağlamak, 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak; 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, 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; 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Eğitim İşleri Çalışma Grubu Koordinatörü 

 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– Ziraat, Veteriner ve Su Ürünleri Fakültelerinin ilgili bir bölümünü bitirmiş olmak. 

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

– Konusu ile ilgili olarak üç yıllık kanıtlanmış iş deneyimine sahip olmak. 

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 

 
 
 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Eğitim İşlerinden Sorumlu Personel 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı;  
Eğitim İşleri Çalışma Grubu 
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ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

– Görevi gereği seyahat etmek. 
 

 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 

 
Nermin Fatma GÜRKÖK 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 

 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Teknoloji Transferi ve İş Geliştirme Çalışma Grubu Koordinatörü 

BÖLÜMÜ 
Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı);  
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; araştırmalar sonucunda geliştirilen tür, çeşit ve ırklara 
patent marka alımı ve fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasının sağlanması ile ilgili 
faaliyetleri yürütmek, çalışmaları koordine etmek. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
– Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması ve yönetimini sağlayarak, korunabilecek ve 

lisanslanabilecek buluşları tespit etmek, teknoloji transferi yoluyla ticarileşmesini buluş 
sahiplerinin ve Genel Müdürlüğün gelir elde etmesini sağlayacak çalışmaları yürütmek, 
koordine etmek, 

– Enstitüler tarafından geliştirilen tür, çeşit ve ırklara patent marka alımı ve fikri ve sınai 
mülkiyet haklarının korunması ile ilgili eğitimler vermek, rehberlik etmek, Enstitüler 
tarafından alınan patent, marka ve tescil ilgili veri ve bilgi tabanı oluşturmak, çalışmaları 
koordine etmek, 

– Geliştirilen çeşit, ırk, hat, faydalı model, metot gibi yeniliklerin kullanıcılara, çiftçilere vb. 
hedef kitleye tanıtımını yapmak, bu ürünlerin pazarlaması yapılmadan önce tanına 
bilirliğini sağlayarak, talep edilen ürün durumuna getirmeye çalışmak, çalışmaları koordine 
etmek, 

– Araştırmacı personeli marka ve patent bilincine kavuşturmak ve var olan bilinci arttırmaya 
yönelik çalışmalar yürütmek, 

– Ülkemizde üretilemeyen ancak ihtiyaç duyulan teknolojilerin geliştirilmesi, temin 
edilebilmesi ve ülkemize ikame edilebilmesi için gerekli çalışmaları ilgili dairelerle 
koordineli yapmak, 

– Araştırma Enstitülerinde satışa konu olabilecek çıktıların satış/devir işlemlerini takip 
etmek, çalışmaları koordine etmek, 

– Araştırma enstitülerinin araştırma sonucu elde ettiği çeşit, ırk, hat, faydalı model, metot 
gibi çıktıların ticari satışı/özel sektöre devri ile ilgili veri ve bilgi tabanı oluşturmak, 
çalışmaları koordine etmek, 

– Enstitülerimiz aracılığıyla elde edilen araştırma sonuçlarını özel sektöre transfer etmek, 
çalışmaları koordine etmek, 

– Koordinatörler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. Ortak 
Görev, Sorumluluk ve Yetkiler),  

– Birimde yapılan işlerin Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün misyon, vizyon ve temel 
stratejilerine uygun çalışmalar yürütmek, 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Teknoloji Transferi ve İş Geliştirme Çalışma Grubu Koordinatörü 

BÖLÜMÜ 
Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı);  
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 
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– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, kurul, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili, CİMER Başvuruları, soru önergelerine verilecek cevapları 
hazırlamak, katkı sağlamak,  

– Birimin çalışma alanı ile ilgili, görüş istenen veya hazırlanacak mevzuat çalışmalarına, 
protokollere katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili uygulamaya konulan eylem planları ve tedbirlerle ilgili 
gelişmeleri hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili talep edilen; faaliyet raporu, brifing raporu ve bilgi notlarını 
hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Stratejik Plan Performans Programı, Bütçe Performans Programında birimin çalışma alanı 
ile ilgili talep edilen verileri, bilgileri hazırlamak, 

– Birimin görev alanı ile ilgili, TUİK, TSE vb. kurumlar tarafından istenen bilgileri 
hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili tüm evrak, kayıt ve değerlerin korunması ve arşiv 
oluşturulması çalışmalarını yürütmek, koordine etmek, 

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

– KAYSİS Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde birimin çalışma alanı ile ilgili hizmetlerin 
kaydının yapılması ve güncellenmesi çalışmalarına katkı sağlamak, 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak; 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, 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; 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 
YETKİLERİ:  
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 
– Koordinatörler için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 

Sorumluluk ve Yetkiler). 
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
İdari işler ve Koordinasyon Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
Teknoloji Transferi ve İş Geliştirme Çalışmalarından Sorumlu Personel 
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İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Teknoloji Transferi ve İş Geliştirme Çalışma Grubu Koordinatörü 

BÖLÜMÜ 
Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı);  
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 

 

TAGEM.İKS.FRM.101 
Revizyon No: 01 / Revizyon Tarihi: 15.10.2019  Sayfa 3 / 3 

 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve diğer Yüksek öğrenim 

kurumlarının en az dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
_    Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık Kamu 

deneyimine sahip olmak. 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine 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. 

 
 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Arif Hikmet KORKMAZ 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 

 
 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Teknoloji Transferi ve İş Geliştirme Çalışmalarından Sorumlu 
Personel 

BÖLÜMÜ 
Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı);  
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; araştırmalar sonucunda geliştirilen tür, çeşit ve ırklara 
patent marka alımı ve fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasının sağlanması ile ilgili 
faaliyetleri yürütmek, 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
– Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması ve yönetimini sağlayarak, korunabilecek ve 

lisanslanabilecek buluşları tespit etmek, teknoloji transferi yoluyla ticarileşmesini buluş 
sahiplerinin ve Genel Müdürlüğün gelir elde etmesini sağlayacak çalışmaları yürütmek, 

– Enstitüler tarafından geliştirilen tür, çeşit ve ırklara patent marka alımı ve fikri ve sınai 
mülkiyet haklarının korunması ile ilgili eğitimler vermek, rehberlik etmek, Enstitüler 
tarafından alınan patent, marka ve tescil ilgili veri ve bilgi tabanı oluşturmak,  

– Geliştirilen çeşit, ırk, hat, faydalı model, metot gibi yeniliklerin kullanıcılara, çiftçilere vb. 
hedef kitleye tanıtımını yapmak, bu ürünlerin pazarlaması yapılmadan önce tanına 
bilirliğini sağlayarak, talep edilen ürün durumuna getirmeye çalışmak,  

– Araştırmacı personeli marka ve patent bilincine kavuşturmak ve var olan bilinci arttırmaya 
yönelik çalışmalar yürütmek, 

– Ülkemizde üretilemeyen ancak ihtiyaç duyulan teknolojilerin geliştirilmesi, temin 
edilebilmesi ve ülkemize ikame edilebilmesi için gerekli çalışmaları ilgili dairelerle 
koordineli yapmak, 

– Araştırma Enstitülerinde satışa konu olabilecek çıktıların satış/devir işlemlerini takip 
etmek,  

– Araştırma enstitülerinin araştırma sonucu elde ettiği çeşit, ırk, hat, faydalı model, metot 
gibi çıktıların ticari satışı/özel sektöre devri ile ilgili veri ve bilgi tabanı oluşturmak,  

– Enstitülerimiz aracılığıyla elde edilen araştırma sonuçlarını özel sektöre transfer etmek,  

– Birimde yapılan işlerin Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün misyon, vizyon ve temel 
stratejilerine uygun çalışmalar yürütmek, 

– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, kurul, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili, CİMER Başvuruları, soru önergelerine verilecek cevapları 
hazırlamak, katkı sağlamak,  

– Birimin çalışma alanı ile ilgili, görüş istenen veya hazırlanacak mevzuat çalışmalarına, 
protokollere katkı sağlamak, 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Teknoloji Transferi ve İş Geliştirme Çalışmalarından Sorumlu 
Personel 

BÖLÜMÜ 
Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı);  
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 
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– Birimin çalışma alanı ile ilgili uygulamaya konulan eylem planları ve tedbirlerle ilgili 
gelişmeleri hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili talep edilen; faaliyet raporu, brifing raporu ve bilgi notlarını 
hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Stratejik Plan Performans Programı, Bütçe Performans Programında birimin çalışma alanı 
ile ilgili talep edilen verileri, bilgileri hazırlamak, 

– Birimin görev alanı ile ilgili, TUİK, TSE vb. kurumlar tarafından istenen bilgileri 
hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili tüm evrak, kayıt ve değerlerin korunması ve arşiv 
oluşturulması çalışmalarını yürütmek, koordine etmek, 

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

– KAYSİS Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde birimin çalışma alanı ile ilgili hizmetlerin 
kaydının yapılması ve güncellenmesi çalışmalarına katkı sağlamak, 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak; 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, 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; 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 
YETKİLERİ:  
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Teknoloji Transferi ve İş Geliştirme Çalışma Grubu Koordinatörü 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
------- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Tercihen Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve diğer Yüksek 

öğrenim kurumlarının en az dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
_    Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Tercihen konusu ile ilgili olarak en az iki yıllık iş deneyimine sahip olmak. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine sahip olmak. 
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İŞ UNVANI Teknoloji Transferi ve İş Geliştirme Çalışmalarından Sorumlu 
Personel 

BÖLÜMÜ 
Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı);  
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 
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ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 

 
 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Arif Hikmet KORKMAZ 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 
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İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Enformasyon Çalışma Grubu Koordinatörü 

BÖLÜMÜ 
Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı);  
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; araştırma sonuçlarına tanıtımı, veri tabanı 
oluşturulması, yayım faaliyetlerinin koordinasyonu, sosyal medya hesaplarının düzenlenmesi 
ve yönetimi faaliyetlerini yürütmek, planlamak ve koordine etmek.  
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
– Araştırma çıktılarına ilişkin veri bankası, dokümantasyon merkezi oluşturmak, araştırma 

sonuçlarının tanıtımını sağlama ve buna yönelik etkinlikler düzenlemek, koordine etmek, 

– Biyolojik çeşitliğimiz kapsamında yerel değerlerimizin dünya çapında korunmasına 
öncülük edebilmek için yazılı, görsel vb. her türlü iletişim araçlarının kullanılmasına 
yönelik çalışmalar yapmak,  çalışmaları koordine etmek, 

– Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte Genel Müdürlüğün yayım faaliyetlerini koordine 
etmek, çalışmaları planlamak, 

– Genel Müdürlükçe yapılacak yayınları, ilgili dairelerle koordineli olarak hazırlamak ve 
yayınlanmasını sağlamak, çalışmaları koordine etmek 

– Genel Müdürlüğün kurumsal sosyal medya platformlarının takibini ve yönetimini 
sağlayarak marka ve kurum bilinirliliğini arttırarak daha fazla potansiyel kişiye ulaşmasını 
sağlamak için çalışmalar yapmak, planlamak, koordine etmek, 

– Genel Müdürlüğün faaliyet, brifing raporları ve bilgi notlarını hazırlamak, güncel tutmak, 
çalışmaları koordine etmek, 

– Araştırma sonuçlarının tanıtımına yönelik uygulayıcı kuruluşlar, özel sektör, çiftçi 
birlikleri vb. ile iş birliği içerisinde seminer, toplantı, konferans, tarla günü gibi etkinlikler 
düzenlenmesini organize etmek, takip etmek, çalışmaları koordine etmek, 

– TAGEM Akademi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, çalışmaları koordine etmek, 

– Koordinatörler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. Ortak 
Görev, Sorumluluk ve Yetkiler),  

– Birimde yapılan işlerin Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün misyon, vizyon ve temel 
stratejilerine uygun çalışmalar yürütmek, 

– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, kurul, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili, CİMER Başvuruları, soru önergelerine verilecek cevapları 
hazırlamak, katkı sağlamak,  

– Birimin çalışma alanı ile ilgili, görüş istenen veya hazırlanacak mevzuat çalışmalarına, 
protokollere katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili uygulamaya konulan eylem planları ve tedbirlerle ilgili 
gelişmeleri hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Stratejik Plan Performans Programı, Bütçe Performans Programında birimin çalışma alanı 
ile ilgili talep edilen verileri, bilgileri hazırlamak, 
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– Birimin görev alanı ile ilgili, TUİK, TSE vb. kurumlar tarafından istenen bilgileri 
hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili tüm evrak, kayıt ve değerlerin korunması ve arşiv 
oluşturulması çalışmalarını yürütmek, koordine etmek, 

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

– KAYSİS Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde birimin çalışma alanı ile ilgili hizmetlerin 
kaydının yapılması ve güncellenmesi çalışmalarına katkı sağlamak, 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak; 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, 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; 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 
 
YETKİLERİ:  
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

– Koordinatörler için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 
Sorumluluk ve Yetkiler). 

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı 

 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– Enformasyon Çalışmalarından Sorumlu Personel 

– Masaüstü Yayıncılık ve Sosyal Medya Sorumlusu 

 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve diğer yüksek öğrenim 
kurumlarının en az dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
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– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

– Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık Kamu 
deneyimine sahip olmak. 

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

 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 

 
Mehmet DEMİR 

Koordinatör 

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; araştırma sonuçlarına tanıtımına yönelik etkinlikler 
düzenlemek, araştırma sonuçlarına ilişkin veri tabanı oluşturulması, faaliyetlerini yürütmek,  
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
– Araştırma çıktılarına ilişkin veri bankası, dokümantasyon merkezi oluşturmak, araştırma 

sonuçlarının tanıtımını sağlama ve buna yönelik etkinlikler düzenlemek,  

– Biyolojik çeşitliğimiz kapsamında yerel değerlerimizin dünya çapında korunmasına 
öncülük edebilmek için yazılı, görsel vb. her türlü iletişim araçlarının kullanılmasına 
yönelik çalışmalar yapmak,  

– Genel Müdürlüğün faaliyet, brifing raporları ve bilgi notlarını hazırlamak, güncel tutmak, 
çalışmaları koordine etmek, 

– Araştırmacıların kendi çalışma konuları ile ilgili teknolojik yenilikleri daha kolay takip 
edebilmelerini sağlamak ve literatür temininde karşılaştıkları güçlükleri gidermek 
amacıyla, araştırma enstitülerinin ihtiyaç duyacağı uluslararası araştırma veri tabanlarını 
ve bilimsel süreli yayınları tespit etmek, abonelik işlemlerini yapmak ve kullanımlarına 
sunulması ile ilgili faaliyet yürütmek,  

– Araştırma sonuçlarının tanıtımına yönelik uygulayıcı kuruluşlar, özel sektör, çiftçi 
birlikleri vb. ile iş birliği içerisinde seminer, toplantı, konferans, tarla günü gibi etkinlikler 
düzenlenmesini organize etmek, takip etmek,  

– Genel Müdürlükçe yapılacak yayınları, ilgili dairelerle koordineli olarak hazırlamak ve 
yayınlanmasını sağlamak, çalışmaları koordine etmek, 

– Biyolojik çeşitliğimiz kapsamında yerel değerlerimizin dünya çapında korunmasına 
öncülük edebilmek için yazılı, görsel vb. her türlü iletişim araçlarının kullanılmasına 
yönelik çalışmalar yapmak,  

– Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte Genel Müdürlüğün yayım faaliyetlerini yürütmek, 
koordine etmek, çalışmaları planlamak, 

– Araştırma sonuçlarının tanıtımına yönelik uygulayıcı kuruluşlar, özel sektör, çiftçi 
birlikleri vb. ile iş birliği içerisinde seminer, toplantı, konferans, tarla günü gibi etkinlikler 
düzenlenmesini katkı sağlamak, 

– TAGEM Akademi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, çalışmaları koordine etmek, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili, CİMER Başvuruları, soru önergelerine verilecek cevapları 
hazırlamak, katkı sağlamak,  

– Birimin çalışma alanı ile ilgili uygulamaya konulan eylem planları ve tedbirlerle ilgili 
gelişmeleri hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Stratejik Plan Performans Programı, Bütçe Performans Programında birimin çalışma alanı 
ile ilgili talep edilen verileri, bilgileri hazırlamak, 
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– Birimin görev alanı ile ilgili, TUİK, TSE vb. kurumlar tarafından istenen bilgileri 
hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili tüm evrak, kayıt ve değerlerin korunması ve arşiv 
oluşturulması çalışmalarını yürütmek, koordine etmek, 

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

– KAYSİS Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde birimin çalışma alanı ile ilgili hizmetlerin 
kaydının yapılması ve güncellenmesi çalışmalarına katkı sağlamak, 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak; 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, 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; 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 
YETKİLERİ:  
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Enformasyon Çalışma Grubu Koordinatörü 

 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
------ 

 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– Tercihen Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve diğer yüksek 
öğrenim kurumlarının en az iki yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

– Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık Kamu 
deneyimine sahip olmak. 

– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
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– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine 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. 
 

 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Mehmet DEMİR 

Koordinatör 

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetimi, 
güncellenmesi ve yapılacak basılı yayınların baskıya hazır hale getirilmesi ile ilgili 
çalışmalarını yürütmek, 
 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
– Genel Müdürlüğün kurumsal sosyal medya platformlarının takibini ve yönetimini 

sağlayarak, marka ve kurum bilinirliliğini, arttırarak daha fazla potansiyel kişiye 
ulaşmasını sağlamak için çalışmalar yapmak, planlamak, yönetmek, 

– Genel Müdürlük tarafından yapılacak dergi, kitap, kitap kapakları, poster, liflet gibi 
yayınların çeşitli bilgisayar yazılımları kullanarak baskıya hazır hale getirilmesini 
sağlamak,  

– Birimin çalışma alanı ile ilgili tüm evrak, kayıt ve değerlerin korunması ve arşiv 
oluşturulması çalışmalarını yürütmek, koordine etmek, 

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

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak; 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, 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; 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 
 
YETKİLERİ:  
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 
 
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Enformasyon Çalışma Grubu Koordinatörü 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

------ 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Tercihen yüksek öğrenim kurumlarının en az iki yıllık grafik, tasarım, dizayn ile ilgili bir 

bölümünü bitirmiş olmak. 
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– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az iki yıllık iş deneyimine sahip olmak. 
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine 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. 

 
 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Mehmet DEMİR 

Koordinatör 

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; bilişim yatırımlarının planlanması ve 
gerçekleştirilmesi çalışmalarını yürütmek, kullanıcılara kesintisiz bilişim hizmetleri sunmak 
ve mevcut yazılım ve donanımların etken kullanılması ve çıkan sorunların giderilmesi ile 
ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek, koordine etmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Genel Müdürlüğün bilişim yatırımlarının planlanması ve gerçekleştirilmesi çalışmalarını 

yürütmek, koordine etmek, 

– Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu konulara ilişkin veri tabanları oluşturmak ve 
çalışmaları koordine etmek, 

– Kişisel verilerin korunması mevzuatları doğrultusunda çalışma yapmak ve çalışmaları 
koordine etmek, 

– Genel Müdürlüğün faaliyetlerine uygun uygulama yazılımları geliştirmek ve çalışmaları 
koordine etmek, 

– Bilgisayar sistemlerine ait ürünlerin kurulum, bakım ve onarım işlerini planlamak ve 
yürütmek, koordine etmek, 

– Bilgisayar sistemlerinin güvenliğine yönelik çalışmaları yürütmek ve gerekli tedbirleri 
almak ve çalışmaları koordine etmek, 

– Elektronik Belge Yönetim Sisteminin işleyişini ve çalışmasını takip etmek ve çalışmaları 
koordine etmek, 

– Genel Müdürlüğün web sitesinin hazırlanması, güncellenmesi, duyuru ve haberlerin 
yayınlanması çalışmalarını yürütmek ve çalışmaları koordine etmek, 

– Elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları (BELGENET) ile ilgili kullanıcılara 
teknik destek sağlamak, sorunlarını çözmek, 

– Koordinatörler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. 
Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler),  

– Birimde yapılan işlerin Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün  misyon, vizyon ve temel 
stratejilerine  uygun çalışmalar yürütmek, 

– KAYSİS Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde birimin çalışma alanı ile ilgili 
hizmetlerin kaydının yapılması ve güncellenmesi çalışmalarına katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili, CİMER Başvuruları, soru önergelerine verilecek cevapları 
hazırlamak, katkı sağlamak,  



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Bilgi İşlem Çalışma Grubu Koordinatörü 

BÖLÜMÜ 
Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı);  
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 
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– Birimin çalışma alanı ile ilgili, görüş istenen veya hazırlanacak mevzuat çalışmalarına, 
protokollere katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili uygulamaya konulan eylem planları ve tedbirlerle ilgili 
gelişmeleri hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili talep edilen; faaliyet raporu, brifing raporu ve bilgi 
notlarını hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili tüm evrak, kayıt ve değerlerin korunması ve arşiv 
oluşturulması çalışmalarını yürütmek, koordine etmek, 

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

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak; 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, 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; 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı 

 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Güvenliği Sorumlusu, 

– Donanım ve Teknik Destek Sorumlusu, 

– Bilgisayar Yazılım ve Uygulama Geliştirme Sorumlusu, 

 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Bilgi İşlem Çalışma Grubu Koordinatörü 

BÖLÜMÜ 
Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı);  
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 

 

TAGEM.İKS.FRM.092 
Revizyon No: 01 / Revizyon Tarihi: 15.10.2019  Sayfa 3 / 3 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– Yüksek öğrenim kurumlarının bilgisayar veya elektrik - elektronik mühendisliği 
bölümünden mezun olmak. 

– Tercihen konusu ile ilgili olarak en az üç yıllık iş deneyimine sahip olmak 

– Literatür takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

– Büro ortamında çalışmak. 

– Görevi gereği seyahat etmek. 
 

 

 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Murat GÖKBULUT 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 

 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Güvenliği Sorumlusu 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Çalışma Grubu;  

Bilgi İşlem Çalışma Grubu Koordinatörü 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Mevcut bilgisayar sistemlerinin ve ağ alt yapısının 
bakımı, onarımı, işletilmesi, geliştirilmesi, güncellenmesi ve güvenliği konusunda gerekli 
çalışmaları yapmak kullanıcılara kesintisiz internet ve e-posta hizmetleri sağlama konusunda 
çalışmalar yapmak, 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Mevcut bilgisayar sistemlerinin ve ağ alt yapısının bakımı, onarımı, işletilmesi, 

geliştirilmesi, güncellenmesi ve güvenliği konusunda gerekli çalışmaları yapmak, 
önlemler almak, 

– Genel Müdürlüğün bilişim ihtiyaçlarını tespit etmek, ihtiyaç duyulan bilişim 
malzemelerinin temini için gerekli çalışmaları yapmak, 

– Kullanıcılara sağlıklı internet ve e-posta hizmeti verilmesi için gerekli çalışmaları 
yapmak,  

– Kullanıcı hesaplarını yönetmek, 
– Genel Müdürlüğün internet sitesinin hazırlanması, içeriklerin güncellenmesi çalışmalarını 

yürütmek, 
– Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu standart ofis programlarının ve lisanslarının temini ve 

kullanımı konusunda gerekli çalışmaları yapmak, 
– Elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları (BELGENET) ile ilgili kullanıcılara 

teknik destek sağlamak, sorunlarını çözmek, 
– Gelişen bilişim teknolojilerini ve ilgili mevzuatları izlemek ve mevcut bilgisayar 

sistemlerini yeni teknolojilere ve değişen mevzuata uygun hale getirmek için gerekli 
çalışmaları yapmak, önerilerde bulunmak, 

– Genel Müdürlük binasındaki mevcut bilgisayar ağ alt yapısını çalışır halde tutmak, 
geliştirmek, yönetmek 

– KAYSİS Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde birimin çalışma alanı ile ilgili hizmetlerin 
kaydının yapılması ve güncellenmesi çalışmalarına katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili bütçe teklifleri hazırlamak,  
– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma 

gruplarında yer almak, 
– Birimin çalışma alanı ile ilgili, CİMER Başvuruları, soru önergelerine verilecek cevapları 

hazırlamak, katkı sağlamak,  
– Birimin çalışma alanı ile ilgili tüm evrak, kayıt ve değerlerin korunması ve arşiv 

oluşturulması çalışmalarını 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 iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara 
uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak, 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak; 

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



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Güvenliği Sorumlusu 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Çalışma Grubu;  

Bilgi İşlem Çalışma Grubu Koordinatörü 
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– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 

YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– Bilgi İşlem Çalışma Grubu Koordinatörü 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının en az iki yıllık  bilgisayar, elektrik - elektronik gibi bilgi 

teknolojilerine ilişkin bir bölümünü bitirmiş olmak. 
– Tercihen bilgisayar işletim sistemleri, ofis yazılımları, ağ iletişim konularında eğitim 

aldığını gösteren sertifikalara sahip olmak. 
– Tercihen konusu ile ilgili olarak en az üç yıllık iş deneyimine sahip olmak 
– Literatür takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
 

 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Murat GÖKBULUT 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 

 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Bilgisayar Yazılım ve Uygulama Geliştirme Sorumlusu 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı;  
Bilgi İşlem Çalışma Grubu;  
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; ihtiyaç duyulan yazılım ve uygulamaları tasarlamak, 
geliştirmek, tedarik etmek, mevcut veri tabanlarını güncel çalışır halde tutmak, yönetmek, 
güvenliği ve güvenilirliği konusunda gerekli çalışmaları yapmak,  
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu yazılım ve uygulamaları Bakanlık bilişim altyapısına 

uygun olarak tasarlamak, geliştirmek veya tedarik etmek, testlerini yapmak ve bu 
yazılımların kullanımına ilişkin eğitimler vermek, 

– Mevcut uygulama yazılımlarının yedeklenmesi, kullanıcıların yetkilendirilmesi, güvenliği 
ve güvenilirliği konusunda gerekli çalışmaları yapmak, önlemleri almak, 

– Hizmetlerinin e-devlet kapısı ile entegrasyonunu sağlamak amacıyla Genel Müdürlük 
birimleri ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak, 

– KAYSİS Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde birimin çalışma alanı ile ilgili hizmetlerin 
kaydının yapılması ve güncellenmesi çalışmalarına katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili bütçe teklifleri hazırlamak,  

– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili, CİMER Başvuruları, soru önergelerine verilecek cevapları 
hazırlamak, katkı sağlamak,  

– Birimin çalışma alanı ile ilgili tüm evrak, kayıt  ve değerlerin korunması ve arşiv 
oluşturulması çalışmalarını 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 iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara 
uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak, 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini 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. 

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Bilgisayar Yazılım ve Uygulama Geliştirme Sorumlusu 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı;  
Bilgi İşlem Çalışma Grubu;  
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EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– Bilgi İşlem Çalışma Grubu Koordinatörü 

 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– Yüksek öğrenim kurumlarının en az iki yıllık  bilgisayar, elektrik - elektronik gibi bilgi 
teknolojilerine ilişkin bir bölümünü bitirmiş olmak. 

– Tercihen bilgisayar işletim sistemleri, ofis yazılımları, ağ iletişim konularında eğitim 
aldığını gösteren sertifikalara sahip olmak. 

– Tercihen konusu ile ilgili olarak en az üç yıllık iş deneyimine sahip olmak 

– Literatür takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

– Büro ortamında çalışmak. 

– Görevi gereği seyahat etmek. 
 

 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 

 
Murat GÖKBULUT 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 

 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Donanım ve Teknik Destek sorumlusu 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubu;  

Bilgi İşlem Çalışma Grubu 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; kullanıcılara kesintisiz bilişim hizmetleri sunmak ve 
mevcut yazılım ve donanımların etken kullanılması ve çıkan sorunların giderilmesi ile ilgili 
faaliyetleri  yürütmek. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Bilgisayar sistemlerin kurulum, bakım ve onarım işlerini yürütmek, 

– Bilgisayar kullanıcılarına teknik destek vermek, bilgisayar arızalarını gidermek, teknik 
destek vermek, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili tüm evrak, kayıt  ve değerlerin korunması ve arşiv 
oluşturulması çalışmalarını 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 iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara 
uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak, 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini 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. 

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– Bilgi İşlem Çalışma Grubu Koordinatörü 

 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 

 

 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Donanım ve Teknik Destek sorumlusu 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubu;  

Bilgi İşlem Çalışma Grubu 
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BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– Yüksek öğrenim kurumlarının en az iki yıllık  bilgisayar, elektrik - elektronik gibi bilgi 
teknolojilerine ilişkin bir bölümünü bitirmiş olmak. 

– Tercihen bilgisayar işletim sistemleri, ofis yazılımları, ağ iletişim konularında eğitim 
aldığını gösteren sertifikalara sahip olmak. 

– Tercihen konusu ile ilgili olarak en az üç yıllık iş deneyimine sahip olmak 

 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

– Büro ortamında çalışmak. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
 
 

 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Murat GÖKBULUT 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 
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İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlüğün iç idari hizmetleri, temizlik, 
ulaşım, araç planlaması, yemek ihtiyaçları, iletişim ve haberleşme işleri, toplantı salonları vb 
ile ilgili faaliyetlerini yürütmek, planlamak, koordine etmek ve denetlemek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
– Kurumun iç idari hizmetler, temizlik, ulaşım, araç planlaması, yemek ihtiyaçları, iletişim 

ve haberleşme, toplantı salonları vb. faaliyetlerin planlanması, koordine edilmesi ve 
denetlenmesini sağlamak üzere gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, 

– Genel Müdürlüğün evrak ve arşiv işlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için gerekli 
tedbirleri almak, çalışmaları koordine etmek ve denetlemek üzere gerekli iş ve işlemleri 
gerçekleştirmek, 

– Genel Müdürlük hizmet binasının elektrik, su, ısınma vb. teknik hizmetlerinin yürütülmesi 
koordine etmek,  

– Genel Müdürlüğün hukuki işlerini (idari soruşturmalar, icra haciz işlemleri, enstitü arazi 
varlıkları ile ilgili yazışmalar, mahkeme yazışmaları vb.) yürütmek üzere gerekli iş ve 
işlemleri gerçekleştirmek, koordine etmek, 

– Genel Müdürlüğün personel politikaları doğrultusunda personelin atama, tayin, sicil, izin, 
sağlık vb. özlük işleri ile ilgili çalışmalarını mevzuata uygun olarak yürütmek ve koordine 
etmek, mevcut personel bilgi sisteminin güncel tutulmasını sağlamak üzere gerekli iş ve 
işlemleri gerçekleştirmek, koordine etmek, 

– Genel Müdürlük ve Araştırma Kuruluşlarında İhtiyaç duyulan insan gücünün sayısını ve 
niteliğini belirlemek ve geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapılmasını ve buna ilişkin 
araştırmacı veri tabanını güncel tutmak, çalışmaları koordine etmek, 

– Personelin performansının değerlendirilebilmesi için başarı ölçeklerinin geliştirilmesini 
sağlamak ve kurum aidiyetini artırmak üzere gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, 
koordine etmek, 

– Genel Müdürlüğün sarf ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarının belirlemek, ilgili birimlerin 
kullanımına verilmek, taşınır kayıt kontrol iş ve işlemleri yürütmek, koordine etmek, 

– Genel Müdürlüğün iş sağlığı, güvenliği ve sivil savunma uzmanının talepleri 
doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek, koordine etmek,  

– Koordinatörler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. Ortak 
Görev, Sorumluluk ve Yetkiler),  

– Birimde yapılan işlerin Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün  misyon, vizyon ve temel 
stratejilerine  uygun çalışmalar yürütmek, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili, CİMER Başvuruları, soru önergelerine verilecek cevapları 
hazırlamak, katkı sağlamak,  

– Genel Müdürlüğümüzün KAYSİS Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi ile ilgili iş ve 
işlemleri yürütmek, koordine etmek 
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İŞ UNVANI İdari İşler Çalışma Grubu Koordinatörü 

BÖLÜMÜ 
Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı);  
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 
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– Birimin çalışma alanı ile ilgili, görüş istenen veya hazırlanacak mevzuat çalışmalarına, 
protokollere katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili uygulamaya konulan eylem planları ve tedbirlerle ilgili 
gelişmeleri hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili talep edilen; faaliyet raporu, brifing raporu ve bilgi notlarını 
hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Birimin görev alanı ile ilgili, TUİK, TSE vb. kurumlar tarafından istenen bilgileri 
hazırlanmasına katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili tüm evrak, kayıt ve değerlerin korunması ve arşiv 
oluşturulması çalışmalarını yürütmek, koordine etmek, 

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

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak; 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, 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; 

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 
YETKİLERİ:  
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 
– Koordinatörler için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, 

Sorumluluk ve Yetkiler). 
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
İdari işler ve Koordinasyon Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– İnsan Kaynakları Sorumlusu, İnsan Kaynakları Personeli 
– İdari Yazışmalar Sorumlusu, İdari Yazışmalar Görevlisi 
– Evrak-Arşiv Sorumlusu, Evrak-Arşiv Görevlisi 
– Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi 
– Ulaşım Hizmetleri Sorumlusu (Baş Şoför), Ulaşım Hizmetleri Görevlisi (Şoför) 
– Santral Görevlisi 
– Güvenlik Personeli 
– Gece Bekçisi 
– Genel Hizmet Sorumlusu, Genel Hizmetler Personeli, Tamirat İşlerinden Sorumlu 

Personel 
– Yönetici Asistanı (Sekreter), 
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Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı);  
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 
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– Sivil Savunma Uzmanı, 
– İş Güvenliği Uzmanı 

 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve diğer Yüksek öğrenim 

kurumlarının en az dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık Kamu 

deneyimine sahip olmak. 
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 
– Faaliyetlerin en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine 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. 

 
 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 

 

Hasan Esat TRABZON 
Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 
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İŞ UNVANI İnsan Kaynakları Sorumlusu 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı; 
İdari İşler Çalışma Grubu 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak Genel Müdürlüğün personel politikaları doğrultusunda; 
personelin atama, tayin, izin, sağlık vb. özlük işlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun 
olarak yürütülmesi, norm kadro çalışmalarının yapılması ve araştırma kuruluşlarında çalışan 
personel bilgilerinin derlenmesi ihtiyaçların tespit edilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek ve 
koordine etmek. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Genel Müdürlüğün personel politikaları doğrultusunda, personelin atama, tayin, sicil, izin, 

sağlık vb. özlük işleri ile ilgili çalışmalarını mevzuata uygun olarak yürütmek ve koordine 
etmek, mevcut personel bilgi sisteminin güncel tutulmasını sağlamak üzere gerekli iş ve 
işlemleri gerçekleştirmek, 

– Genel Müdürlük ve Araştırma Kuruluşlarında ihtiyaç duyulan insan gücünün sayısını ve 
niteliğini belirlemek ve geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapılmasını ve buna ilişkin 
araştırmacı veri tabanını güncel tutmak, norm kadrolarının belirlenmesi ve güncellenmesi 
için gerekli çalışmaları yapmak. 

– Personelin göreve başlayış ve ayrılış vb. tüm özlük ile ilgili işlemlerini yapmak 

– Personelin saatlik, yıllık, hastalık, mazeret ve ücretsiz vb. izin işlemlerini mevzuatın 
öngördüğü tarz ve sürelerde kullanılmasını sağlayacak şekilde yürütmek ve takibini 
yapmak. 

– Personelin özlük işlemlerine ilişkin talep ettikleri belgeleri hazırlamak ve ilgili kuruma 
gönderilmesini sağlamak. 

– Yıllık izin ve sıhhi izinleri personelin kadrosunun bulunduğu birimlere yazı ile bildirmek. 

– Personelin günlük mesai saatlerinin takibini yaparak, günlük ve aylık bildirimlerini 
yapmak. 

– Genel Müdürlük ve araştırma kuruluşları Personeli ile ilgili tüm yazışmaları yapmak. 

- Personelin performansının değerlendirilebilmesi için başarı ölçeklerinin geliştirilmesini 
sağlamak ve kurum aidiyetini artırmak üzere gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek 

- Kurumsal aidiyetin güçlendirilmesi ve çalışanların başarısını ve uyum düzeyini artırıcı 
düzenlemelerin, etkinliklerin yapılması için gereken çalışmaları koordine etmek. 

- Genel Müdürlük Makamının izin, vekalet, görevlendirme v.s. yazışmalarını yapmak. 

- Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, kurul, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak, 

- Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve 
benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri 
sunmak, 
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İŞ UNVANI İnsan Kaynakları Sorumlusu 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı; 
İdari İşler Çalışma Grubu 
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- Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve 
benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri 
sunmak, 

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

- Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini 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. 

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

– İdari İşler Çalışma Grubu Koordinatörü 

 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

– İnsan Kaynakları Personeli 

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– Yüksek öğrenim kurumlarının en az iki yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 

– Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık Kamu 
deneyimine sahip olmak. 

– Faaliyetlerin en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 
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ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

– Görevi gereği seyahat etmek. 
 

 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 

 
Hasan Esat TRABZON 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 

 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI İnsan Kaynakları Personeli 

BÖLÜMÜ 

İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
İdari İşler Çalışma Grubu 

İnsan Kaynakları Sorumlusu 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç ve ilkelere uygun olarak; Genel Müdürlüğün personel politikaları doğrultusunda bütün 
personelin atama, tayin, izin, sağlık vb. özlük işleri ile ilgili çalışmaları yürütmek ve gerekli 
yazışmaları yapmak 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
– Genel Müdürlüğün personel politikaları doğrultusunda, personelin atama, tayin, sicil, izin, 

sağlık vb. özlük işleri ile ilgili çalışmalarını mevzuata uygun olarak yürütmek ve koordine 
etmek, mevcut personel bilgi sisteminin güncel tutulmasını sağlamak üzere gerekli iş ve 
işlemleri gerçekleştirmek, 

– Genel Müdürlük ve Araştırma Kuruluşlarında ihtiyaç duyulan insan gücünün sayısını ve 
niteliğini belirlemek ve geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapılmasını ve buna ilişkin 
araştırmacı veri tabanını güncel tutmak, norm kadrolarının belirlenmesi ve güncellenmesi 
için gerekli çalışmaları yapmak. 

– Personelin göreve başlayış ve ayrılış vb. tüm özlük ile ilgili işlemlerini yapmak 
– Personelin saatlik, yıllık, hastalık, mazeret ve ücretsiz vb. izin işlemlerini mevzuatın 

öngördüğü tarz ve sürelerde kullanılmasını sağlayacak şekilde yürütmek ve takibini 
yapmak. 

– Personelin özlük işlemlerine ilişkin talep ettikleri belgeleri hazırlamak ve ilgili kuruma 
gönderilmesini sağlamak. 

– Yıllık izin ve sıhhi izinleri personelin kadrosunun bulunduğu birimlere yazı ile bildirmek. 
– Personelin günlük mesai saatlerinin takibini yaparak, günlük ve aylık bildirimlerini 

yapmak. 
– Genel Müdürlük ve araştırma kuruluşları Personeli ile ilgili tüm yazışmaları yapmak. 
- Personelin performansının değerlendirilebilmesi için başarı ölçeklerinin geliştirilmesini 

sağlamak ve kurum aidiyetini artırmak üzere gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek 
- Kurumsal aidiyetin güçlendirilmesi ve çalışanların başarısını ve uyum düzeyini artırıcı 

düzenlemelerin, etkinliklerin yapılması için gereken çalışmaları koordine etmek. 

- Genel Müdürlük Makamının izin, vekalet, görevlendirme v.s. yazışmalarını yapmak. 

- Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, kurul, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak, 

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

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

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

- Birimin ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun 
giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ 
çalışmaları yapmak, 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI İnsan Kaynakları Personeli 

BÖLÜMÜ 

İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
İdari İşler Çalışma Grubu 

İnsan Kaynakları Sorumlusu 
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- İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara 
uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak, 

- Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini 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. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– İdari İşler Çalışma Grubu Koordinatörü ve 
– İnsan Kaynakları Sorumlusu 
 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Lise veya Yüksek öğrenim kurumlarının iki yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
– Konusuyla ilgili olarak en az iki yıllık iş deneyimine sahip olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 

 
Hasan Esat TRABZON 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 

 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI İdari Yazışmalar Sorumlusu 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı; 
İdari İşler Çalışma Grubu 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; idari ve hukuki işler ile ilgili her türlü yazışmaları 
yapmak ve koordine etmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
– Genel Müdürlüğün hukuki işlerini (idari soruşturmalar, icra haciz işlemleri, enstitü arazi 

varlıkları ile ilgili yazışmalar, mahkeme yazışmaları vb.) yürütmek üzere gerekli iş ve 
işlemleri gerçekleştirmek, 

– Genel Müdürlük destek hizmetleri ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak, raporlar 
hazırlamak. 

– Genel Müdürlüğün hukuki ve teftiş yazışmalarını yapmak,  

– Milli emlak, arazi tahsisi v.s yazışmaları yapmak 

– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, kurul, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak, 

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

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

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini 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. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.EN YAKIN  

 
YÖNETİCİSİ: 

– İdari İşler Çalışma Grubu Koordinatörü 
 
 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI İdari Yazışmalar Sorumlusu 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı; 
İdari İşler Çalışma Grubu 
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ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– İdari Yazışmalar Görevlisi 

 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının en az iki yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık Kamu 

deneyimine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 

niteliklerine 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. 

 
 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Hasan Esat TRABZON 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 

 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI İdari Yazışmalar Görevlisi 

BÖLÜMÜ 

İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı; 
İdari İşler Çalışma Grubu 

İdari Yazışmalar Sorumlusu 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; idari ve hukuki işler ile ilgili her türlü yazışmaları 
yapmak. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Genel Müdürlüğün hukuki işlerini (idari soruşturmalar, icra haciz işlemleri, enstitü arazi 

varlıkları ile ilgili yazışmalar, mahkeme yazışmaları vb.) yürütmek üzere gerekli iş ve 
işlemleri gerçekleştirmek, 

– Genel Müdürlük destek hizmetleri ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak, raporlar 
hazırlamak. 

– Genel Müdürlüğün hukuki ve teftiş yazışmalarını yapmak,  

– Milli emlak, arazi tahsisi v.s yazışmaları yapmak 

– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, kurul, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak, 

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

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

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini 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. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– İdari İşler Çalışma Grubu Koordinatörü ve  
– İdari Yazışmalar Sorumlusu 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI İdari Yazışmalar Görevlisi 

BÖLÜMÜ 

İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı; 
İdari İşler Çalışma Grubu 

İdari Yazışmalar Sorumlusu 
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ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksekokul veya lise mezunu olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 
  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
 

 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Hasan Esat TRABZON 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 

 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Evrak - Arşiv Sorumlusu 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
İdari İşler Çalışma Grubu;  
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen ama, 
ilkelere ve mevzuata uygun olarak; Genel Müdürlüğün evrak ve arşiv hizmetleri ile ilgili 
faaliyetleri gerçekleştirmek, çalışmaları koordine etmek, 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Genel Müdürlüğün genel evrak işlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için gerekli 

tedbirleri almak, gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, çalışmaları koordine etmek  
– Basılı materyal olarak gelen evrakların taranıp BELGENET uygulamasına kayıtlarının 

yapılmasını sağlamak, 
– Kuruma gelen postaları kargoları teslim almak kayda sokmak ilgili birimlere/personele 

iletmek, 
– KEP dışındaki adi posta ile gönderilecek normal giden evraklara “e-imzalı” kaşesini 

vurmak, gönderi fişine kaydedip ilgili kuruluşlara dağıtımını yapmak, 
– KEP dışındaki adi posta ile gönderilecek gizli evrakların zarflanıp “Gizli” kaşesi 

vurulduktan sonra  gönderi fişine kaydedip ilgili kuruluşlara dağıtımını yapmak, 
– Genel Müdürlüğü ilgilendirmediği gerekçesiyle iade edilen basılı evrakın ilgilisine 

gönderilmesi işlemlerini yapmak, 
– BELGENET üzerinden gelen ve giden evrakların takibini yapmak, birimler tarafından 

bilgi talep edilen belgeler hakkında sorgulama yaparak ilgilileri bilgilendirmek, 
– Genel Müdürlük arşiv işlerini Bakanlık Arşiv Mevzuatı, Devlet Arşiv Hizmetleri 

Hakkında Yönetmelik ve 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve 
Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun ve Tarım Orman Bakanlığı Saklama Süreli Standart Dosya Planı 
mevzuatına uygun olarak yürütmek 

– Genel Müdürlüğün arşivinin oluşturulması çalışmalarını koordine etmek, arşivin fiziki 
şartlarının iyileştirilmesi ve arşiv malzemelerinin korunması ile ilgili olarak aşağıdaki 
tedbirleri almak, bunun için yöneticisine önerilerde bulunmak;  
a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine 
karşı gerekli tedbirlerin almak, 
b) Yangına karşı, yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimî çalışır 
durumda bulundurmak, 
d) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının 
dezenfekte etmek, 
e) Isının mümkün olduğu kadar sabit tutulması ve şık ve havalandırma tertibatının 
elverişli bir şekilde düzenlenmek, 

– TAGEM arşiv malzemelerinin işlem gördüğü tarihlerdeki aslî düzenleri bozulmadan, 
Bakanlık Saklama Süreli Standart Dosya Planında belirtilen bekleme süresinin dolmasını 
müteakip aynı düzende kayıt defterleri veya föyler ile Bakanlık Arşivine devretmek.  

– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği takdirde Kurum arşivi ayıklama, imha  ve Bakanlık 
arşivine teslim edilmesi ile ilgili kurulan komisyonunun çalışmalarına  katılmak. 

– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, kurul, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak, 

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



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Evrak - Arşiv Sorumlusu 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
İdari İşler Çalışma Grubu;  
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– Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv 
oluşturmak ve düzenini 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, 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini 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. 
– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.  
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– İdari İşler Grubu Koordinatörü 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
–  Evrak - Arşiv Görevlisi 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Lise veya yüksekokul mezunu olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
 

 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 

 
Hasan Esat TRABZON 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 

 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Evrak – Arşiv Görevlisi 

BÖLÜMÜ 

İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
İdari İşler Çalışma Grubu;  

Evrak-Arşiv Sorumlusu 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, 
ilkelere ve mevzuata uygun olarak; Genel Müdürlüğün evrak ve arşiv hizmetleri ile ilgili faaliyetleri 
gerçekleştirmek,  
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Genel Müdürlüğün genel evrak işlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için gerekli 

tedbirleri almak, gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek,  
– Basılı materyal olarak gelen evrakların taranıp BELGENET uygulamasına kayıtlarının 

yapılmasını sağlamak, 
– Kuruma gelen postaları kargoları teslim almak kayda sokmak ilgili birimlere/personele iletmek, 
– KEP dışındaki adi posta ile gönderilecek normal giden evraklara “e-imzalı” kaşesini vurmak, 

gönderi fişine kaydedip ilgili kuruluşlara dağıtımını yapmak, 
– KEP dışındaki adi posta ile gönderilecek gizli evrakların zarflanıp “Gizli” kaşesi vurulduktan 

sonra  gönderi fişine kaydedip ilgili kuruluşlara dağıtımını yapmak, 
– Genel Müdürlüğü ilgilendirmediği gerekçesiyle iade edilen basılı evrakın ilgilisine gönderilmesi 

işlemlerini yapmak, 
– BELGENET üzerinden gelen ve giden evrakların takibini yapmak, birimler tarafından bilgi 

talep edilen belgeler hakkında sorgulama yaparak ilgilileri bilgilendirmek, 
– Genel Müdürlük arşiv işlerini Bakanlık Arşiv Mevzuatı, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında 

Yönetmelik ve 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok 
Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve 
Tarım Orman Bakanlığı Saklama Süreli Standart Dosya Planı mevzuatına uygun olarak 
yürütmek 

– Genel Müdürlüğün arşivinin oluşturulması çalışmalarını koordine etmek, arşivin fiziki 
şartlarının iyileştirilmesi ve arşiv malzemelerinin korunması ile ilgili olarak aşağıdaki tedbirleri 
almak, bunun için yöneticisine önerilerde bulunmak;  
a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı 
gerekli tedbirlerin almak, 
b) Yangına karşı, yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimî çalışır 
durumda bulundurmak, 
d) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının 
dezenfekte etmek, 
e) Isının mümkün olduğu kadar sabit tutulması ve şık ve havalandırma tertibatının elverişli bir 
şekilde düzenlenmek, 

– TAGEM arşiv malzemelerinin işlem gördüğü tarihlerdeki aslî düzenleri bozulmadan, Bakanlık 
Saklama Süreli Standart Dosya Planında belirtilen bekleme süresinin dolmasını müteakip aynı 
düzende kayıt defterleri veya föyler ile Bakanlık Arşivine devretmek.  

– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği takdirde Kurum arşivi ayıklama, imha  ve Bakanlık 
arşivine teslim edilmesi ile ilgili kurulan komisyonunun çalışmalarına  katılmak. 

– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, kurul, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak, 

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

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



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Evrak – Arşiv Görevlisi 

BÖLÜMÜ 

İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
İdari İşler Çalışma Grubu;  

Evrak-Arşiv Sorumlusu 
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– 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, 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine 
uygun olarak yürütülmesini 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. 
– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.  
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– İdari İşler Grubu Koordinatörü 
– Evrak Arşiv Sorumlusu 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
------------------ 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Lise veya yüksekokul mezunu olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
 

 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 

 
Hasan Esat TRABZON 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
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TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı; 
İdari İşler Çalışma Grubu 
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İŞİN KISA TANIMI:  
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlüğe ait taşınır demirbaş ve tüketim 
malzemelerini bulundurmak, saklamak, dağıtımını yapmak ve kayıt altına almak ile ilgili 
faaliyetleri mevzuata uygun olarak yürütmek, 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Genel Müdürlüğün sarf ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarının belirlemek, ilgili birimlerin 

kullanımına verilmek, taşınır kayıt kontrol iş ve işlemleri yürütmek, 
– Genel Müdürlüğün tüm birimlerine ait demirbaş ve tüketim malzemelerini bulundurmak, 

sıhhi bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak ve kayıtlarını tutmak. 
– İlgili birimlere gerekli malzemeyi yazılı talep karşılığı zimmetle teslim etmek. 
– Alınan tüm malzemelerin kabul işlemlerini yapmak ve fatura bilgisini bilgisayara işlemek. 
– Üç ayda bir tüketim çıkış raporu hazırlamak ve Bakanlık Saymanlığına yazı ile bildirmek. 
– Yıl sonunda ambara giriş ve çıkışları denkleştirmek için gerekli işlemleri yapmak, 

hesapları muhasebe yetkilisine vermek. 
– Ambar kayıtlarında fazla veya az mal çıkması durumunda gerekli belgeleri düzenlemek ve 

işlemleri yapmak. 
– Eskiyen malzemelerin hurdaya ayrılması işlemini yapmak ve muhasebe kayıtlarına almak. 
– Deponun fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve güvenliğine yönelik çalışmalar yapmak ve 

önerilerde bulunmak. 

– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, kurul, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak, 

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

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

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini 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. 
 
 

 
 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı; 
İdari İşler Çalışma Grubu 
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YETKİLERİ: 
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
- İdari İşler Çalışma Grubu Koordinatörü  

 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Lise veya yüksekokul mezunu olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ve depo ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
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Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 
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YILDIRIM 
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İKS Sorumlusu 
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Koordinatör 
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Koordinatör  
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Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
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TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Ulaşım Hizmetleri Sorumlusu (Baş Şoför) 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve koordinasyon Dairesi Başkanlığı; 
İdari İşler Çalışma Grubu 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel müdürlüğün ulaşım hizmetlerini mevzuat 
çerçevesinde yürütmek, çalışmaları koordine etmek  

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Genel Müdürlüğün her türlü ulaşım hizmetlerini talimat ve mevzuatta belirtilen şekilde 

yerine getirmek. 

– Araçların ve şoförlerin sevk ve idaresini yapmak, 

– Araçların her zaman bakımlı ve temiz olması için gerekli bakım, onarım ve tamir işlerini 
planlamak, ihtiyaçları belirlemek ve temin etmek için gerekli çalışmaları yapmak 

– İl içi ve il dışı göreve gidecek personel için resmi araçların koordinasyonunu sağlamak. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, talimatlara uymak. 
– Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv 

oluşturmak ve düzenini sağlamak. 
– Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi tarafından 

verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da  birlikte 

çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 

gereklerine uygun olarak yürütülmesini 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. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Ulaşım Hizmetleri Sorumlusu (Baş Şoför) 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve koordinasyon Dairesi Başkanlığı; 
İdari İşler Çalışma Grubu 
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EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– İdari İşler Çalışma Grubu Koordinatörü 

 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– Ulaşım Hizmetleri Görevlisi (şoför) 

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– Lise veya iki yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak 

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

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 

  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
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Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 
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İKS Sorumlusu 
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Koordinatör 
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Koordinatör  
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Daire Başkanı 
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Genel Müdür Yardımcısı 
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TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Ulaşım Hizmetleri Görevlisi (Şoför) 

BÖLÜMÜ 

İdari İşler ve koordinasyon Dairesi Başkanlığı; 
İdari İşler ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubu 

Ulaşım Hizmetleri Sorumlusu (Baş Şoför) 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç ve ilkelere uygun olarak; Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü araç/araçlarını 
güvenli bir şekilde kullanarak, şoförlük hizmetini aksatmadan yürütmek ve Genel 
Müdürlükteki her türlü ulaşım hizmetlerini yerine getirmek. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Biriminde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve etik değerlerine uygunluğunu 

sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 

– Ulaşım hizmetlerini talimat ve mevzuatta belirtilen şekilde yerine getirmek. 

–  İl içi ve il dışı göreve gidecek personel için resmi araçları güvenli ulaşımını sağlamak. 

– Kuruma ait araç/araçların temizlik ve bakımlarını yapmak/yaptırmak. 

– Araçlara ait eşya ve malzemelerin güvenliğini sağlayarak muhafaza etmek. 

– Şoförlük hizmetini güvenli ve aksamadan yürütmek için her türlü önlemi almak. 

– Kılık kıyafetinin düzenli ve temiz olmasına dikkat etmek. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

– Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi tarafından 
verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetleri mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütmek. 

– 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. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Ulaşım Hizmetleri Görevlisi (Şoför) 

BÖLÜMÜ 

İdari İşler ve koordinasyon Dairesi Başkanlığı; 
İdari İşler ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubu 

Ulaşım Hizmetleri Sorumlusu (Baş Şoför) 
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EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– İdari İşler Çalışma Grubu Koordinatörü  
– Ulaşım Hizmetleri Sorumlusu (Baş Şoför) 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– En az Lise mezunu olmak. 
– İşi ile ilgili en az 2 yıl deneyim sahibi olmak. 
– En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Genellikle araç içinde çalışmak. 

– Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

– Görevi gereği seyahat etmek. 

– Trafik kazası risk koşulları altında çalışmak. 
 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 

 
Hasan Esat TRABZON 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 

 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Yönetici Asistanı (Sekreter) 

BÖLÜMÜ 
Genel Müdürlük Makamı veya Bağlı Daire Başkanlığı; 
İdari İşler Çalışma Grubu 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç ve ilkelere uygun olarak; protokol kuralları çerçevesinde, asistanlığını yaptığı 
yöneticisinin iletişimini sağlamak, randevu ve görüşmelerini düzenlemek, yazılarını yazmak 
ile ilgili faaliyetleri yürütmek.  
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
- Biriminde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve etik değerlerine uygunluğunu 

sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 
- Asistanlığını yaptığı yöneticisinin talimatına göre dahili ve harici telefon bağlantılarını 

yapmak, faks, e-posta ve diğer haberleşme hizmetlerini yürütmek. 
- Asistanlığını yaptığı yöneticisinin randevularını düzenlemek. 
- Asistanlığını yaptığı yöneticisinin günlük ziyaretçi trafiğini yönlendirmek, yönetmek ve 

ziyaretçilerin ağırlanmasından sorumlu olmak. 
- Asistanlığını yaptığı yöneticisinin toplantı, seyahat ve diğer programlarının 

organizasyonunu yapmak. 
- Asistanlığını yaptığı yöneticisinin yazılarını yazmak. 
- Asistanlığını yaptığı yöneticisine imzaya gelen evrakın imzalanmasını ve ait olduğu yere 

gönderilmesini sağlamak. 
- Asistanlığını yaptığı yöneticisinin dokümantasyon ve dosyalama işlemlerini takip etmek,  
- Asistanlığını yaptığı yöneticisine bağlı personelin izin, görev, seyahat ve benzeri 

formlarını, dilekçelerini almak ve yöneticisine onaylatmak. 
- Çalışma yerindeki araç-gereç, doküman ve mefruşatın doğru bir şekilde kullanmasını ve 

gereken bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 
- Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 

saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 
- Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
- Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi tarafından 

verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 
- İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak. 
- Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetleri mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 

gereklerine uygun olarak yürütmek. 
- 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. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Yönetici Asistanı (Sekreter) 

BÖLÜMÜ 
Genel Müdürlük Makamı veya Bağlı Daire Başkanlığı; 
İdari İşler Çalışma Grubu 
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EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
- İlgili Genel Müdürlük makamı veya Daire Başkanı 
- İdari İşler çalışma Grubu Koordinatörü 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Yüksek öğrenim kurumlarının ilgili bölümünü -tercihen Büro Yönetimi ve Sekreterlik 

bölümünü- bitirmiş olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.  
– Türkçe gramer, yazma ve konuşma kurallarını iyi uygulamak. 
– Protokol kurallarını bilmek. 
– Ofis programlarını çok iyi düzeyde bilmek. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

 
 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Hasan Esat TRABZON 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 

 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Santral Görevlisi 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 
İdari İşler Çalışma Grubu 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç ve ilkelere uygun olarak; birim santralı aracılığıyla yapılan iç ve dış haberleşme 
hizmetleri ile ilgili faaliyetlerini gerçekleştirmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Birim santralı aracılığıyla kurum içi telefon hattını yönetmek ve yönlendirmek. 

– Kurumun bütün telefon trafiğinin aksaksız ve amaca uygun işleyişini sağlamak. 

– Gelen telefonları doğru kişilere bağlamak.  

– Bağlanan dahili numaraların takibinde numara meşgulse direkt numaralarını bildirmek. 

– Tüm arayanlara yardımcı olmak. 

– Birim personeline istedikleri dahili, direkt numaraları bildirmek. 

– Santralde bulunan cihazları korumak ve tamir gerektiren durumlarda en yakın 
yöneticisine ulaşamazsa  ilgili birime bildirim yapmak. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

– Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi tarafından 
verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetleri mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütmek. 

– 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. 

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– İdari İşler Çalışma Grubu Koordinatörü 

 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI Santral Görevlisi 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 
İdari İşler Çalışma Grubu 
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BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– En az Lise mezunu olmak. 

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

– Düzgün diksiyon ve Türkçe gramer bilgisine sahib olmak. 

  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 

– Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
 

 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Hasan Esat TRABZON 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 

 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve koordinasyon Dairesi Başkanlığı; 
İdari İşler Çalışma Grubu  
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel müdürlüğün İşyeri sağlığı ve güvenliği 
çalışmalarını  yürütmek ve koordine etmek.  

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– İşyeri sağlığı ve güvenliği çalışmalarını Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğünün misyonu, vizyonu ve ilkeleri doğrultusunda, kurumun etik davranış 
kurallarına uygun olarak yürütmek, 

– İş yeri risk değerlendirme çalışmalarını yapmak, 

– İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların 
belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından 
yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yaparak Kurumun acil eylem planlarını hazırlamak, 

– İş sağlığı ve güvenliği eğitimi konusunda eğitim düzenleyerek sertifika vermek, 

– İş sağlığı ve güvenliği kurulu iç yönergesinin hazırlamak, 

– İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve 
düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene 
rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlamak ve Makam onayına sunmak, 

– Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini hazırlamak, 

– Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların 
sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin 
ve çalışma sonuçlarının kayıt altına almak, 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

– Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi tarafından 
verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini 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. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 
 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ UNVANI İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve koordinasyon Dairesi Başkanlığı; 
İdari İşler Çalışma Grubu  
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EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– İdari İşler Çalışma Grubu Koordinatörü  

 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
---------------- 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– En az C sınıfı İş Güvenliği uzmanı sertifikasına sahip olmak, 

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

  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 

– Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek 

– Görevi gereği seyahat etmesine engel durumu olmamak, 

 
 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 

 

 
Hasan Esat TRABZON 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 

 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Sivil Savunma Uzmanı  

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı; 
İdari İşler çalışma Grubu 
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İŞİN KISA TANIMI:  
 
İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bağlı olarak ve Destek Hizmetleri Çalışma 
Grubu ile koordinasyon içerisinde;  Sivil Savunma ile ilgili kanuni dayanaklara ve Genel 
Müdürlük üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke, ve talimatlara uygun olarak; Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün Sivil Savunma, Koruyucu Güvenlik, Savaş 
Seferberlik ve Personel Seferberlik hizmetlerini yerine getirmek.  
 
GÖREV ve SORUMLULUKLARI: 
– Mili Alarm Sistemine ait  iş ve işlemleri yapmak, 
– Bakanlığımızın İnsan Gücü Planının hazırlanmasında Genel Müdürlüğe düşen görevleri 

yapmak,  
– Personel erteleme işlemlerini yapmak, 
– Araç erteleme işlemlerini yapmak, 
– 24 Saat Devamlı Çalışma Planının hazırlanmasını sağlamak, 
– Bakanlık Topyekün Savunma, Seferberlik ve Savaş Hali Koordinasyon Kurulu'nun 

Sekretarya hizmetlerinde görev yapmak, 
– Seferberlik ve Savaş Hali Özel Planlarını yapmak, 
– Savaş Görev Planında Genel Müdürlüğümüze verilen görevlerin yapılmasında koordineyi 

sağlamak, 
– Ekonomik, Stratejik Tahrip Hedefleri Planını yapmak, 
– Savaş Hasarı Onarım Planını yapmak, 
– Araç, mal ve hizmet seferberliğine ait iş ve işlemleri yapmak, 
– Bakanlık Kriz Merkezince verilen görevleri yapmak, 
– Kriz ve seferberlik tatbikatlarında Bakanlık Kriz Merkezince verilen görevleri yapmak, 
– Koruma Planını yapmak, 
– Koruyucu güvenlik hizmetlerinin uygulanmasını takip ve kontrol etmek, 
– Koruma ve güvenlik görevlilerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, kamu kurum ve 

kuruluşlarının üst amir adına hizmetin takip ve denetimini yapmak, 
– Nöbetçi memurluğunun işleyişini takip etmek, 
– 27/11/2007 tarihli ve|007/12937 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Yangın 
Önleme ve Söndürme Talimatını hazırlamak, ekipleri kurmak, ekiplere eğitim vermek ve 
tatbikat yaptırmak, ekiplerin kullanacakları malzemelerin teminini sağlamak, yangınla 
ilgili alınan tedbirlerin uygulanırlığını  denetlemek ve sağlamak, 

– Sivil Savunma Planını hazırlamak, ekipleri kurmak, ekiplere eğitim vermek ve tatbikat 
yaptırmak, ekiplerin  kullanacakları malzemelerin teminini sağlamak ve bu malzemelerin 
her an kullanılır olmalarını sağlamak, sivil savunmayla İlgili alınan tedbirlerin 
uygulanırlığını denetlemek ve sağlamak, 

– Sığınak yerinin belirlemesini sağlamak, sığınakta kullanılacak malzemelerin tedariğini 
sağlamak, sığınağın kullanılabilecek vaziyete getirilmesini sağlamak, 

– Başbakanlık Tatbikatlar Yönergesi gereği Bakanlık Plan Tatbikatı planlamasında verilen 
görevleri yapmak, 

– Genel Müdürlüğün tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek, 
– Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği, ilgili 

birimlerle koordine ederek, belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak, 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Sivil Savunma Uzmanı  

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı; 
İdari İşler çalışma Grubu 
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– Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri 
bilgilendirmek, 

– Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların 
gereklerini yerine getirmek, 

– Görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Genel Müdürlük ile Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı, il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

– Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
– Genel Müdürlük içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin 

işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, 
– Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve 

tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun 
denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek, 

– Genel Müdürlüğün Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin sekretarya hizmetlerini 
yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonunu sağlamak, 

– Sivil Savunma Uzmanı, kamu kurum ve kuruluşlarının diğer birimleri ile ve öncelikle 
Bakanlığımız Savunma Sekreterliği Birimi ve Bakanlığımıza bağlı birimlerin Sivil 
Savunma Uzmanları ile işbirliği ve koordine içinde çalışır. 

– Kendi birimini sevk idare etmek, 
– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve 

benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri 
sunmak. 

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

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

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

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

– İlgili mevzuat uyarınca üst yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak,  
 

YETKİLERİ:  
 
KANUNLAR: 
– 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu, 
– 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu, 
– 3780 Sayılı Milli Korunma Kanunu. 
– 711 Sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 

24 Saat Devamını Sağlayan Kanun, 
– 697 Sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerini Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne 

Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun, 
– 4654 Sayılı Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu, 
– 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu, 
– 5188 Sayılı Özel Güvelik Hizmetlerine Dair Kanun, 
– 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 
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İŞ UNVANI Sivil Savunma Uzmanı  
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– 4083 sayılı Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin harp Sanayi Faaliyetinin Yürütülmesi 
Hakkında Kanun, 

– 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun, 
 
TÜZÜKLER VE YÖNETMELİKLER: 
 
– 90/500 Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü, 
– 2/13765 Milli Müdafaa Mükellefiyeti Nizamnamesi, 
– 4/11635 Sivil Müdafaada Vekâletler Arası İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Nizamnamesi, 
– 6/3150-1 Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama 

ve Diğer Hizmetler Tüzüğü, 
– 6/3150-2 Sivil Savunma İle İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü, 
– RG-12306 Sivil Savunma Hizmetlerinde Askeri İşbirliği Yönetmenliği, 
– RG-12325 Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafından Yapılacak Teşkilat ve Alınacak 

Tedbirler Hakkındaki Yönetmenlik, 
– 6/7337 Nöbetçi Memurlarının Görev ve Sorumluluklarıyla Çalışma Şekillerini Gösterir 

Yönetmenlik, 
– 91/2513 MYMT.82-2 Türk Silahlı Kuvvetleri, Personeli Seferberlik Yönetmeliği, 
– 91/2512 MYMT.82-3 Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği, 
– 2007/26735 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik  
– 88/13543 Sabotajlara Karşı Korunma Yönetmeliği, 
– 83/5949 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği, 
– 2000/284 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği, 
– 93/4965 Milli Alarm Sistemi Yönetmeliği, 
– 96/8716 Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği, 
– 96/9012 Seferberlik ve Savaş  Haline İlişkin  Harp Sanayi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Hakkında Yönetmelik,  
– 91/1434 Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi, 
– MY.82-1-A TSK Seferberlik Öğretim, Eğitim ve Tatbikat Yönergesi, 
– MY.82-2-A TSK Seferberlik ve Savaş Hali Yönergesi, 
– MYS82-3 Seferberlik ve Savaş Hali Erteleme Yönergesi, 
– 99/2864 MGK Genel Sekreterliği Tatbikatlar Yönergesi, 
– MY.82-5 İI, İlçe Kaynak Sayım Çizelgesi, 
– MY.204-1 Avcı Birlikleri Yönergesi, 
– Hükümet Hareket Merkezi Yönergesi, 
– 6/3705 Hayati Öneme Haiz Olan Tesis ve Ulaştırmanın Savaş Hasarı Onarım Planları 

Hakkında Talimat, 
– MY.5-1A Ekonomik ve Stratejik Tesislerin Tahrip/Koruma Yönergesi, 
– MY.5-2 TSK, Savaş Görev Planlarının Hazırlanması Yönergesi, 
– Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Genelgesi, 
– MD.54-2 TSK. Lojistik Direktifi, 
– MD.82-3 TSK. Seferberlik ve Savaş Hallerinde Özel Nakliyat ve İnşaat Firmalarının 

Kullanılması Direktifi, 
– 6/3048 Gizlilik Dereceli Evrak ve Gerecin Güvenliği Hakkında Esaslar, 
– Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri El Kitabı, 
– Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu, 
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Yukarıda belirtilen “Görev ve Sorumluluklar” başlığında bulunan görevleri yapmak için 
“Yetkiler” başlığında verilen  Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerinde  Sivil Savunma Uzmanına 
verilmiş yetkilerdir.  
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
İdari İşler Çalışma Grubu Koordinatörü 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI: 
----------- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER: 
 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,  
– Sivil savunma uzmanı unvanını almış  olmak, 
– En az 3 yıllık devlet memuru olmak, 
– Yapılacak seçme sınavında başarılı olmak. 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 

 
 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Hasan Esat TRABZON 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlüğün temizlik faaliyetlerini, kampus 
içerisinde elektrik, su, ısınma vb. teknik hizmetleri, her türlü tamirat, bakım ve onarım vb. 
işlerini ve e dairelerde genel hizmet personelinin işleri görevleri ile ilgili sorunları 
çözümlemek, koordine etmek, 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
– Kurumun iç idari hizmetler, temizlik, yemek ihtiyaçları ile ilgili gerekli iş ve işlemleri 

takip etmek, sorunları çözmek, Yöneticilerine önerilerde bulunmak, 

– Genel Müdürlük hizmet binasının elektrik, su, ısınma vb. teknik hizmetlerinin 
yürütülmesini sağlamak, arızaları gidermek için çalışmalar yapmak, koordine etmek, 

– Genel Müdürlüğe ait fiziki yapıların temizliğinin denetlenmesi ve temizlik elemanlarının 
sevk ve idaresi, 

– Çay ocaklarının düzenli çalışması ve ihtiyaçlarının giderilmesi çalışmalarını takip etmek, 

– Genel Hizmet görevlilerinin faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek. 

– Genel hizmet görevlilerince yürütülen atıkların toplanması, sevk ve idaresini takip etmek, 

– Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, kurul, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak, 

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

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

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütülmesini 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. 
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 
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EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– İdari İşler Çalışma Grubu Koordinatörü 

 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– Genel Hizmetler Personeli 

– Tamirat İşlerinden Sorumlu personel 

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– Lise veya iki yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak 

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

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 

  
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 

– Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

 

 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Hasan Esat TRABZON 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 
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İŞ UNVANI Genel Hizmetler Görevlisi 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı; 
İdari İşler Çalışma Grubu;  
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlüğün temizlik, çay ocağı hazırlama ve 
servis faaliyetlerini yerine getirmek  
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

- Genel Müdürlüğün misyon, vizyon ve etik değerlerine uygun şekilde çalışmalarını 
yürütmek, 

- Genel Müdürlüğün temizlik, çay ocağı hazırlık ve servis hizmetlerini yerine getirmek 

- Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi tarafından 
verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak. 

- İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak. 

- Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetleri mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütmek. 

- 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. 

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

- İdari İşler Çalışma Grubu Koordinatörü  

– Genel Hizmet Sorumlusu 

 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 

 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– Tercihen lise mezunu olmak. 

– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 
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İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı; 
İdari İşler Çalışma Grubu;  
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ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 

– Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
 
 

 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Hasan Esat TRABZON 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 
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İdari İşler ve koordinasyon Dairesi Başkanlığı; 
İdari İşler Çalışma Grubu 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç ve ilkelere uygun olarak; kampus içerisinde elektrik, su, ısınma vb. teknik hizmetleri, 
her türlü tamirat, bakım ve onarım vb. faaliyetleri yürütmek, 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
– Kampusun elektrik, su, telefon, ısınma vb. teknik hizmetleri, ortaya çıkan arızaların 

giderilmesi ve mevcut sistemlerin yıllık bakımların düzenli olarak yapmak, yapılmasını 
sağlamak,. 

– Birimlerden veya personelden gelen talepler doğrultusunda gerekli bakım ve onarım 
işlerini yapmak, 

– Yıllık olarak tamir, bakım hizmetlerinde kullanılacak malzeme, avadanlık, yedek parça vb. 
ihtiyaçları tespit ederek bütçe ve satın alma birimlerine iletmek. 

– Hizmetin verim ve kalitesini artırmaya yönelik öneriler geliştirmek ve yöneticisine 
iletmek. 

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların 
saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetleri mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve 
gereklerine uygun olarak yürütmek. 

– 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. 

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– İdari İşler Çalışma Grubu Koordinatörü;  

– Genel Hizmet Sorumlusu 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
------------- 

 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
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İŞ UNVANI Tamirat İşlerinden Sorumlu Personel 

BÖLÜMÜ 
İdari İşler ve koordinasyon Dairesi Başkanlığı; 
İdari İşler Çalışma Grubu 
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– Yüksek okul veya meslek liselerinin ilgili bir bölümünü bitirmiş olmak. 

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

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
– Büro ortamında çalışmak. 

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

 
 

 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Hasan Esat TRABZON 

Koordinatör  

 
Hakan NALBANTOĞLU 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
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