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İŞİN KISA TANIMI: 
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, 

ilke ve talimatlara uygun olarak; şube evrak, alet ve ekipman işlerinin temini, basılı 
evrakın kayıt altına alınması, muhafazası, teslim ve tesellüm işlemleri, şahit 
numunelerin kayıt altına alınması ve şahit numunelerin muhafaza süresi sonunda 
tasfiye ve imha işlemlerinin takibi, evrak dosyalama, gelen ve giden evrakların EBYS 
üzerinden kayıtlarının yapılması, evrak zimmeti, evrakların aranması, postaya verilen 
evrakların gönderilmesi, aylık cetvellerin yazımı, rutin yazışmalar ve raporlanması, 
arşivlenmesi ile ilgili faaliyetleri yapılmasını sağlamak. 
 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  

– Şubemizce yürütülen gıda ve yem yurtiçi denetim, ithalat ve ihracat kontrolleri için 
gerekli olan güvenlik mühürlerinin, numune alma alet ve ekipmanın, basılı 
denetim evraklarının ve sertifika, hologram ve diğer belgelerin temini ile ilgili 
faaliyetleri yürütülmesini sağlamak. 

– Numune alma malzemeleri ile basılı evrakın kayıt altına alınması, muhafazası, 
teslim ve tesellüm işlemleri ile ilgili faaliyetleri yürütülmesini sağlamak. 

– Şubemize gelen şahit numunelerin kayıt edilmesini ve hazırlanmasını sağlamak. 
Defterine kayıt edilen numunelerin usulüne uygun olarak ayrı ayrı ortamlarda 
saklanmasını sağlamak. 

– Şahit numunelerin muhafaza süresi sonunda tasfiye ve imha işlemlerinin takibini 
yürütülmesini sağlamak. 

– Evrak dosyalama, gelen ve giden evrakların EBYS üzerinden kayıtların 
yapılmasını sağlamak. 

– EBYS üzerinden gelen il dışı ve ilçelerden gelen yazıların şubeye sistem 
üzerinden havalesinin yapılması ile ilgili işlemleri yürütülmesini sağlamak. 

– Evrakların zimmeti(memurlara, bilgisayara, ilgili deftere), evrakların aranması, 
aylık görev puantaj cetvellerinin hazırlanması ve yazımı, rutin yazışmalar ve 
arşivleme işlemleri ile ilgili işleri takip edilmesi ve yürütülmesini sağlamak. 

– Rusya’ya yapılan ihracat kontrolleri sonrası hazırlanması gereken sağlık sertifika 
yazılımının yapılmasını sağlamak. 

– Personel odalarının temizlik işlemleri ve evrak takip işlemlerini yürütülmesini 
sağlamak. 

– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor 
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak 
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– Yürütülen yazışmaların kayıt, sevk, dosyalama ve arşiv işlemlerini İl  
Müdürlüğündeki yöntemlere uygun olarak yapılmasını sağlamak. 

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

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

– Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi  ve 
Kalite Yönetim Sistemindeki tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini 
sağlamak.  

– Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 
işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 
'Önleyici Faaliyet' çalışmalarına katılımı sağlamak. 

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

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

– 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: 

Gıda ve Yem Şube Müdürü    

                

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

Teknik Destek ve Yardımcı Hizmetler Çalışma Grubu Görevlisi  
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BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

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

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

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

– Büro ortamında çalışmak. 

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 


