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İŞİN KISA TANIMI: 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; 
“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönerge” gereğince İlçe Müdürlüğünde İdari ve Mali işler ile 
ilgili faaliyetleri yürütmek. 
 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
–    “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” de yer alan İdari ve Mali İşler Şube 
Müdürlüğünün Görevlerinden mevzuat gereği İlçe Müdürlüğünün yapması 
gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmek,  

–    İlçe Müdürlüğünde aktif olarak çalışan teknik, sağlık ve idari konulardaki tüm 
personelin özlük hakları kapsamında hak edilen maaş, tazminat, döner 
sermaye ve ek ödemelere ilişkin gerekli evrak işlemlerinin tanzim ve takibini 
yapmak ve ödenmesi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, 

– Yapılacak ödemelerin ilgili hesaplara aktarılması için banka talimatı vermek, 

– İlçe Müdürlüğü personelinin geçici ve sürekli (yurtiçi/yurtdışı) görev 
yolluklarının ödenmesi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, 

– İlçe Müdürlüğü personelinin adli, idari veya özlük haklarındaki durumlara bağlı 
ortaya çıkan kesinti veya iyileştirmeleri çalışanların maaş ve ek ödemelerine 
yansıtmak, 

– Kurumun mal ve hizmet alımları için mevzuata uygun satın alma yöntemini 
belirlemek, 

– Kurumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik alımlarla ilgili piyasa fiyat 
araştırması yapmak,  

– İlgili birimlerle koordineli olarak teknik şartnamenin hazırlanmasını sağlamak, 

– Nakit ve ödenek taleplerini zamanında hazırlayarak SGB sisteminde talep 
oluşturmak, 

– SGB üzerinde gelen ödenekleri Maaş Yönetim Sistemi (MYS)’nde ödeme emri 
oluşturarak ilgili mal müdürlüğünden ödenmesinin sağlanması, 

– İlçe Müdürlüğüne ait faturaları kontrol etmek ve ödemeleri ile ilgili işlemleri 
yapmak, 

– Ödeme Emri Belgelerini hazırlamak ve İlçe Mal Müdürlüğüne göndermek, 
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– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, 
kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak, 

–    İlçe Müdürlüğü için gerekli olan demirbaş eşyaların ve sarf malzemelerinin alım 
ihalelerini yapmak ve alımını gerçekleştirerek kayıt altına almak, 

–    Kurum içerisinde çalışan tüm personelin sicil işlemlerini takip etmek,  
–    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma 

Usul ve Esasları hakkında Yönerge gereği yaptıkları işlerden İlçe Müdürüne 
karşı sorumludurlar, 

–    Mesleğine 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, 

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

–     Bölümün 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 ve 
Kalite Yönetim 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: 
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
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      ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:  

 --- 

    

      BU İŞİ YAPAN PERSONELDE ARANAN NİTELİKLER: 

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak, 
– Herhangi bir Memur kadrosunda çalışıyor olmak, 

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

– Büro ve açık hava ortamında çalışmak, 

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak, 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek, 

– Çalışma yapılan yerlerde iş kazası, sıcak, soğuk, koku ve toz faktörüne maruz 

kalmak, 

– Görevi gereği seyahat etmek. 

 


