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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; hayvan sağlığı, gıda, hayvan besleme ve yem  
konularında araştırma projeleri yapılması, yaptırılması, proje gelişmelerinin takip edilmesi, 
değerlendirilmesi ve sonuçlarının yayınlanması 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).  
– Bakanlığın misyon, vizyon ve politikalarına uygun olarak ve Stratejik Plan ve Tarımsal 

Araştırma Mastır Planı çerçevesinde belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda 
çalışmaları yürütmek. 

– Gıda maddelerinin ve hayvan yemlerinin katkı, kalıntı ve bulaşanlar açısından insan, 
hayvan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde işlenmesi, üretilmesi, ambalajlanması, 
depolanması, nakledilmesi ve tüketime sunulması amacıyla teknoloji ve yöntem 
geliştirilmesine yönelik araştırma projeleri hazırlama, hazırlatma, uygulama, izleme ve 
değerlendirme çalışmalarını planlamak, koordine etmek.  

– Beslenme alışkanlıkları, gıda ve gıda katkı maddeleri, koruyucular, renklendiriciler, 
tatlandırıcılar, yem ve hayvan besleme konularında araştırmalar yapma, yeni ürün ve 
metotlar geliştirme çalışmalarını koordine etmek,  

– Ülke hayvancılığının gelişmesini engelleyen ve ekonomik kayıplara sebep olan tüm 
hayvan hastalıkları ile ilgili araştırma projeleri hazırlama, hazırlatma, uygulama, izleme ve 
değerlendirme çalışmalarını planlamak, koordine etmek. 

– Hayvan hastalıklarının epidemiyolojisi ve yeni mücadele stratejilerinin geliştirilmesine 
katkıda bulunulacak araştırma projelerini hazırlama, hazırlatma, uygulama, izleme ve 
değerlendirme çalışmalarını planlamak, koordine etmek. 

– Hayvan hastalık ve zararlılar ile mücadele için modern teşhis yöntemleri, aşı, serum ve 
biyolojik maddelerin üretilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve uygulamaya sokulmasını 
sağlama ve biyoteknoloji konularında araştırma projelerini hazırlama, hazırlatma, 
uygulama, izleme ve değerlendirme çalışmalarını planlamak, koordine etmek. 

– Biyogüvenlik Kanunu ile ilgili sekreterya ve koordinasyon görevi ile ilgili faaliyetleri 
koordine etmek, 

– Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanmasını ve uygulamaya 
aktarılması için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapmak, 

– Birimde yapılan işlerin kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu 
sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 

– Kurum faaliyetlerini etkileyebilecek politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri izleyerek 
gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. 
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– Fiili durumun programlara uygunluğunu denetlemek ve faaliyetlerin programlara uygun 
olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak. 

– Mevcut bilimsel kapasite, altyapı ve imkanların etkili kullanımını sağlayacak tedbirleri 
almak, bu amaçla bakanlık içi ve dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek. 

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

– 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. 

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

– 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) 

 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
– Bitkisel Gıda Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü 

– Hayvansal Gıda Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü 

– Hayvan Sağlığı Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü 

– Hayvan Besleme ve Yem Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü 

– Biyogüvenlik Birimi Sorumlusu 

 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
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– Veteriner, Gıda Mühendisliği ve Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak, 
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 

 
 
 
 

 
Dr. Muharrem SATILMIŞ 

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; bitkisel gıdalar konusunda araştırma projeleri 
hazırlanması, hazırlatılması, gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının 
yayınlanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
– Bakanlık Politikaları, Stratejik Plan ve Tarımsal Araştırma Master Planı çerçevesinde 

belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; bitkisel gıdaların katkı, kalıntı ve 
bulaşanlar açısından insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde işlenmesi, 
üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, nakledilmesi ve tüketime sunulması amacıyla 
teknoloji ve yöntem geliştirilmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırma projelerini 
hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan 
projeleri değerlendirmek, sonuçların yayınlanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri 
planlamak, koordine etmek, 

– Gıda, gıda katkı maddeleri ve fonksiyonel gıdalar, koruyucular, renklendiriciler ve 
tatlandırıcılar konularında araştırmalar yapmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri 
gerçekleştirmek, çalışmaları koordine etmek, 

– Ülkemize özgü gıda kompozisyonları ve beslenme alışkanlıklarını belirlemek, beslenme 
sorunlarının çözümlenmesinde gıdaların zenginleştirilmesi/güçlendirilmesine yönelik 
araştırmalar yapmak, yeni ürün ve metotlar geliştirmek amacıyla gerekli iş ve işlemleri 
gerçekleştirmek, çalışmaları koordine etmek, 

– Bitkisel gıdaların analizlerinde yeni metotların geliştirilmesi ve analizlerin gelişmiş 
tekniklerle uygulanabilirliğinin sağlanmasına yönelik araştırmalar yapmak amacıyla 
gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, çalışmaları koordine etmek, 

– Bitkisel ürünlerle ilgili coğrafi işaret başvurularını araştırmalar açısından değerlendirmek, 
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, 

– Sonuçlanan araştırma projelerin “Proje Sonuçları Uygulama Planları”nın (PSUP) takibi 
çalışmalarını yürütmek, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili bütçe teklifleri ve uygulamaya konulan program ve 
bütçenin takibi için gereken çalışmaları koordine etmek, 

– 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,  
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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, takip etmek, 

– 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, standartların 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, 

– 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; 

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

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

– 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: 
Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
Bitkisel Gıda Araştırmalarından Sorumlu Personel 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Ziraat Fakültelerinin ve Mühendislik Fakültelerinin  ilgili bölümünden mezun olmak, en 

az yüksek lisans derecesine sahip olmak. 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Bitkisel Gıda Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü 

BÖLÜMÜ 
Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı);  
Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığı 

 

TAGEM.İKS.FRM.042 
Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: 15.10.2019  Sayfa 3 / 3 

– 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 

 
 
 
 

 
Esin TOPARLAK 

Koordinatör  

 
Dr. Muharrem SATILMIŞ 

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; bitkisel gıdalar konusunda araştırma projeleri 
hazırlanması, hazırlatılması, gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının 
yayınlanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri yürütmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
- Bakanlık Politikaları, Stratejik Plan ve Tarımsal Araştırma Master Planı çerçevesinde 

belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; bitkisel gıdaların katkı, kalıntı ve 
bulaşanlar açısından insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde işlenmesi, 
üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, nakledilmesi ve tüketime sunulması amacıyla 
teknoloji ve yöntem geliştirilmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırma projelerini 
hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan 
projeleri değerlendirmek, sonuçların yayınlanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri 
yürütmek, 

- Gıda, gıda katkı maddeleri ve fonksiyonel gıdalar, koruyucular, renklendiriciler ve 
tatlandırıcılar konularında araştırmalar yapmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri 
gerçekleştirmek,  

- Ülkemize özgü gıda kompozisyonları ve beslenme alışkanlıklarını belirlemek, beslenme 
sorunlarının çözümlenmesinde gıdaların zenginleştirilmesi/güçlendirilmesine yönelik 
araştırmalar yapmak, yeni ürün ve metotlar geliştirmek amacıyla gerekli iş ve işlemleri 
gerçekleştirmek,  

- Bitkisel gıdaların analizlerinde yeni metotların geliştirilmesi ve analizlerin gelişmiş 
tekniklerle uygulanabilirliğinin sağlanmasına yönelik araştırmalar yapmak amacıyla 
gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek,  

- Bitkisel ürünlerle ilgili coğrafi işaret başvurularını araştırmalar açısından değerlendirmek,  
– Araştırma enstitülerinde yürütülen projelerde karşılaşılan teknik, idari ve mali sorunların 

çözümlenmesini sağlamak,  
– Her yıl yapılan proje değerlendirme toplantıları ile ilgili çalışmaları yürütmek, alınan 

kararların takibini yapmak, 
– Her yıl Araştırma Yönetim Komitesinde (AYK) görüşülecek projelerle ilgili gerekli 

hazırlıkları yürütmek, alınan kararların uygulanmasını koordine etmek, 
– Yürütülen araştırma projelerin yerinde izlenmesi ve proje gelişme raporlarını takibini 

yapmak, 
– Sonuçlanan araştırma projelerin yayınlanması çalışmalarını takip etmek, 
– Sonuçlanan araştırma projelerin “Proje Sonuçları Uygulama Planları”nın (PSUP) takibi 

çalışmalarını yürütmek,  
– Birimin çalışma alanı ile ilgili Bakanlık Ar-Ge Destek Programı kapsamında teklif edilen 

ve yürütülen projelerle ilgili iş ve işlemleri yapmak, 
– Birimin çalışma alanı ile ilgili TÜBİTAK projelerinin incelenmesi ve Takip edilmesi ile 

ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
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– Ülkesel boyutta proje geliştirmek için proje tekliflerini Kalkınma Bakanlığı vb. kurumlara 
sunulmasını sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili, diğer ülkelerdeki araştırma ve uygulamaların izlenmesini, 
değerlendirilmesini ve ülke şartlarında uygulanabilir olanların tespit edilerek AR-GE 
programlarına alınmasını sağlamak için gereken çalışmaları yürütmek, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili, yurtiçi ve yurtdışındaki araştırma kuruluşları ve 
üniversitelerle işbirliği imkânlarını araştırmak, geliştirmek, müşterek projelerle ilgili 
çalışmaları izlemek ve değerlendirmek 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili araştırmalarda ihtiyaç duyulan eleman, eğitim ve altyapı 
ihtiyaçlarının belirlenerek bütçelerin hazırlanması çalışmalarını yürütmek,  

– Birimin çalışma alanı ile ilgili bütçe teklifleri ve uygulamaya konulan program ve 
bütçenin takibi için gereken çalışmaları yürütmek, 

– Mevcut bilimsel kapasite, altyapı ve imkânların etkili kullanımını sağlayacak tedbirlerin 
alınmasını, bu amaçla bakanlık içi ve dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin 
geliştirilmesini sağlamak,  

– 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, görüş istenen veya hazırlanacak mevzuat çalışmalarına, 
protokollere 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 çalışma alanı ile ilgili uygulamaya konulan eylem planları ve tedbirlerle ilgili 
gelişmeleri hazırlamak, takip etmek, 

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

– 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; 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek, 
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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 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: 
Bitkisel Gıda Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Ziraat Fakültelerinin ve Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak üç yıllık 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. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; hayvan sağlığı konusunda araştırma projeleri 
hazırlanması, hazırlatılması, gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının 
yayınlanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
– Bakanlık Politikaları, Stratejik Plan ve Tarımsal Araştırma Master Planı çerçevesinde 

belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, arı, su 
hayvanları ve diğer hayvanların sağlığına yönelik hayvan hastalıklarının 
epidemiyolojisinin araştırılması ve mücadele stratejilerinin geliştirilmesi ile ilgili ulusal ve 
uluslararası araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden 
projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek, sonuçlarının yayınlanmasını 
sağlamak ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek, 

– Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele amacıyla veteriner tıbbi ürünlerin (aşı, serum, 
ilaç ve teşhis kitleri vb.) üretilmesi ve kalitesinin geliştirilmesini sağlamak için araştırma 
projeleri hazırlamak, hazırlatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri 
değerlendirmek, sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri planlamak, 
koordine etmek, 

– Hayvan sağlığı alanında biyoteknoloji, yeni teknolojiler ve modern teşhis yöntemleri 
konularında araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, devam eden projeleri izlemek ve 
sonuçlanan projeleri değerlendirmek, sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak ile ilgili 
faaliyetleri planlamak, 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, 

– Sonuçlanan araştırma projelerin “Proje Sonuçları Uygulama Planları”nın (PSUP) takibi 
çalışmalarını yürütmek, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili bütçe teklifleri ve uygulamaya konulan program ve 
bütçenin takibi için gereken çalışmaları koordine etmek, 

– 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, görüş istenen veya hazırlanacak mevzuat çalışmalarına, 
protokollere katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili uygulamaya konulan eylem planları ve tedbirlerle ilgili 
gelişmeleri hazırlamak, takip etmek, 
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– 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, standartların 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, 

– 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; 

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

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

– 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: 
Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
Hayvan Sağlığı Araştırmalarından Sorumlu Personel 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Veteriner fakültesinden mezun olmak, doktora derecesine sahip 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. 
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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 

 
 
 
 

 
Dr.Erkan TAÇBAŞ  

Koordinatör  

 
Dr. Muharrem SATILMIŞ 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
 
 

…../ …../2019 

 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Hayvan Sağlığı Araştırmalarından Sorumlu Personel 

BÖLÜMÜ 
Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire 
Başkanlığı;  
Hayvan Sağlığı Araştırmaları Çalışma Grubu 

 

TAGEM.İKS.FRM.045 
Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: 15.10.2019  Sayfa 1 / 3 

İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; hayvan sağlığı konusunda araştırma projeleri 
hazırlanması, hazırlatılması, gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının 
yayınlanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri yürütmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
– Bakanlık Politikaları, Stratejik Plan ve Tarımsal Araştırma Master Planı çerçevesinde 

belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, arı, su 
hayvanları ve diğer hayvanların sağlığına yönelik hayvan hastalıklarının 
epidemiyolojisinin araştırılması ve mücadele stratejilerinin geliştirilmesi ile ilgili ulusal ve 
uluslararası araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden 
projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek, sonuçlarının yayınlanmasını 
sağlamak ile ilgili faaliyetleri yürütmek, 

– Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele amacıyla veteriner tıbbi ürünlerin (aşı, serum, 
ilaç ve teşhis kitleri vb.) üretilmesi ve kalitesinin geliştirilmesini sağlamak için araştırma 
projeleri hazırlamak, hazırlatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri 
değerlendirmek, sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri yürütmek, 

– Hayvan sağlığı alanında biyoteknoloji, yeni teknolojiler ve modern teşhis yöntemleri 
konularında araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, devam eden projeleri izlemek ve 
sonuçlanan projeleri değerlendirmek, sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak ile ilgili 
faaliyetleri planlamak, yürütmek, 

– Araştırma enstitülerinde yürütülen projelerde karşılaşılan teknik, idari ve mali sorunların 
çözümlenmesini sağlamak,  

– Her yıl yapılan proje değerlendirme toplantıları ile ilgili çalışmaları yürütmek, alınan 
kararların takibini yapmak, 

– Her yıl Araştırma Yönetim Komitesinde (AYK) görüşülecek projelerle ilgili gerekli 
hazırlıkları yürütmek, alınan kararların uygulanmasını koordine etmek, 

– Yürütülen araştırma projelerin yerinde izlenmesi ve proje gelişme raporlarını takibini 
yapmak, 

– Sonuçlanan araştırma projelerin yayınlanması çalışmalarını takip etmek, 
– Sonuçlanan araştırma projelerin “Proje Sonuçları Uygulama Planları”nın (PSUP) takibi 

çalışmalarını yürütmek,  
– Birimin çalışma alanı ile ilgili Bakanlık Ar-Ge Destek Programı kapsamında teklif edilen 

ve yürütülen projelerle ilgili iş ve işlemleri yapmak, 
– Birimin çalışma alanı ile ilgili TÜBİTAK projelerinin incelenmesi ve Takip edilmesi ile 

ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
– Birimin çalışma alanı ile ilgili, diğer ülkelerdeki araştırma ve uygulamaların izlenmesini, 

değerlendirilmesini ve ülke şartlarında uygulanabilir olanların tespit edilerek AR-GE 
programlarına alınmasını sağlamak için gereken çalışmaları yürütmek, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili, yurtiçi ve yurtdışındaki araştırma kuruluşları ve 
üniversitelerle işbirliği imkânlarını araştırmak, geliştirmek, müşterek projelerle ilgili 
çalışmaları izlemek ve değerlendirmek, 
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– Birimin çalışma alanı ile ilgili araştırmalarda ihtiyaç duyulan personel, eğitim ve altyapı 
ihtiyaçlarının belirlenerek bütçelerin hazırlanması çalışmalarını yürütmek,  

– Birimin çalışma alanı ile ilgili bütçe teklifleri ve uygulamaya konulan program ve 
bütçenin takibi için gereken çalışmaları yürütmek, 

– Mevcut bilimsel kapasite, altyapı ve imkânların etkili kullanımını sağlayacak tedbirlerin 
alınmasını, bu amaçla bakanlık içi ve dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin 
geliştirilmesini sağlamak,  

– 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, görüş istenen veya hazırlanacak mevzuat çalışmalarına, 
protokollere 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 çalışma alanı ile ilgili uygulamaya konulan eylem planları ve tedbirlerle ilgili 
gelişmeleri hazırlamak, takip etmek, 

– Birimin görev alanı ile ilgili TBMM, TUİK, TSE vb. kurumlar tarafından istenen bilgileri 
hazırlamak, standartların hazırlanmasına 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, 

– 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; 

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

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

– 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 gereçleri kullanmak. 
 
EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
Hayvan Sağlığı Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
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--- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Veteriner Fakültesinden mezun olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak üç yıllık 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. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 

 
 

 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 
 
 

 
Dr. Erkan TAÇBAŞ  

Koordinatör  

 
Dr. Muharrem SATILMIŞ 

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; hayvansal gıdalar konusunda araştırma projeleri 
hazırlanması, hazırlatılması, gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının 
yayınlanması ve uygulanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve 
denetlemek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
– Bakanlık Politikaları, Stratejik Plan ve Tarımsal Araştırma Master Planı çerçevesinde 

belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; hayvansal gıdaların katkı, kalıntı ve 
bulaşanlar açısından insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde işlenmesi, 
üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, nakledilmesi ve tüketime sunulması amacıyla 
teknoloji ve yöntem geliştirilmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırma projelerini 
hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan 
projeleri değerlendirmek, sonuçlarının yayınlanması ve uygulanmasını sağlamak ile ilgili 
faaliyetleri planlamak, koordine etmek, 

– Gıda, gıda katkı maddeleri ve fonksiyonel gıdalar, koruyucular, renklendiriciler ve 
tatlandırıcılar konularında araştırmalar yapmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri 
gerçekleştirmek, koordine etmek, 

– Ülkemize özgü gıda kompozisyonları ve beslenme alışkanlıklarını belirlemek, beslenme 
sorunlarının çözümlenmesinde gıdaların zenginleştirilmesi/güçlendirilmesine yönelik 
araştırmalar yapmak/yaptırmak, yeni ürün ve metotlar geliştirmek, çalışmaları koordine 
etmek, 

– Hayvansal gıdaların analizlerinde yeni metotların geliştirilmesi ve analizlerin gelişmiş 
tekniklerle uygulanabilirliğinin sağlanmasına yönelik araştırmalar yapmak/yaptırmak, 
çalışmaları koordine etmek, 

– Hayvansal ürünlerle ilgili coğrafi işaret başvurularını araştırmalar açısından 
değerlendirmek, 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, 

– Sonuçlanan araştırma projelerin “Proje Sonuçları Uygulama Planları”nın (PSUP) takibi 
çalışmalarını yürütmek, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili bütçe teklifleri ve uygulamaya konulan program ve 
bütçenin takibi için gereken çalışmaları koordine etmek, 

– 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,  
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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, takip etmek, 

– 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, standartların 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, 

– 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; 

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

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

– 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: 
Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
Hayvansal Gıda Araştırmalarından Sorumlu Personel 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Veteriner, Gıda Mühendisliği ve Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak, en 

az yüksek lisans derecesine sahip 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. 
– 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 

 
 
 
 

 
Şeref TEPE 
Koordinatör  

 
Dr. Muharrem SATILMIŞ 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
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İŞİN KISA TANIMI: 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; hayvansal gıda ve yem konularında araştırma projeleri 
hazırlanması, hazırlatılması, gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının 
yayınlanması ve uygulanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri yürütmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
– Bakanlık Politikaları, Stratejik Plan ve Tarımsal Araştırma Master Planı çerçevesinde 

belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; hayvansal gıdaların katkı, kalıntı ve 
bulaşanlar açısından insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde işlenmesi, 
üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, nakledilmesi ve tüketime sunulması amacıyla 
teknoloji ve yöntem geliştirilmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırma projelerini 
hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan 
projeleri değerlendirmek, sonuçlarının yayınlanması ve uygulanmasını sağlamak ile ilgili 
faaliyetleri yürütmek, 

– Gıda, gıda katkı maddeleri ve fonksiyonel gıdalar, koruyucular, renklendiriciler ve 
tatlandırıcılar konularında araştırmalar yapmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri 
gerçekleştirmek, 

– Ülkemize özgü gıda kompozisyonları ve beslenme alışkanlıklarını belirlemek, beslenme 
sorunlarının çözümlenmesinde gıdaların zenginleştirilmesi/güçlendirilmesine yönelik 
araştırmalar yapmak/yaptırmak, yeni ürün ve metotlar geliştirmek,  

– Hayvansal gıdaların analizlerinde yeni metotların geliştirilmesi ve analizlerin gelişmiş 
tekniklerle uygulanabilirliğinin sağlanmasına yönelik araştırmalar yapmak/yaptırmak,  

– Hayvansal ürünlerle ilgili coğrafi işaret başvurularını araştırmalar açısından 
değerlendirmek,  

– Araştırma enstitülerinde yürütülen projelerde karşılaşılan teknik, idari ve mali sorunların 
çözümlenmesini sağlamak,  

– Her yıl yapılan proje değerlendirme toplantıları ile ilgili çalışmaları yürütmek, alınan 
kararların takibini yapmak, 

– Her yıl Araştırma Yönetim Komitesinde (AYK) görüşülecek projelerle ilgili gerekli 
hazırlıkları yürütmek, alınan kararların uygulanmasını koordine etmek, 

– Yürütülen araştırma projelerin yerinde izlenmesi ve proje gelişme raporlarını takibini 
yapmak, 

– Sonuçlanan araştırma projelerin yayınlanması çalışmalarını takip etmek, 
– Sonuçlanan araştırma projelerin “Proje Sonuçları Uygulama Planları”nın (PSUP) takibi 

çalışmalarını yürütmek,  
– Birimin çalışma alanı ile ilgili Bakanlık Ar-Ge Destek Programı kapsamında teklif edilen 

ve yürütülen projelerle ilgili iş ve işlemleri yapmak, 
– Birimin çalışma alanı ile ilgili TÜBİTAK projelerinin incelenmesi ve Takip edilmesi ile 

ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
– Ülkesel boyutta proje geliştirmek için proje tekliflerini Kalkınma Bakanlığı vb. kurumlara 

sunulmasını sağlamak, 
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– Birimin çalışma alanı ile ilgili, diğer ülkelerdeki araştırma ve uygulamaların izlenmesini, 
değerlendirilmesini ve ülke şartlarında uygulanabilir olanların tespit edilerek AR-GE 
programlarına alınmasını sağlamak için gereken çalışmaları yürütmek, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili, yurtiçi ve yurtdışındaki araştırma kuruluşları ve 
üniversitelerle işbirliği imkânlarını araştırmak, geliştirmek, müşterek projelerle ilgili 
çalışmaları izlemek ve değerlendirmek 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili araştırmalarda ihtiyaç duyulan eleman, eğitim ve altyapı 
ihtiyaçlarının belirlenerek bütçelerin hazırlanması çalışmalarını yürütmek,  

– Birimin çalışma alanı ile ilgili bütçe teklifleri ve uygulamaya konulan program ve 
bütçenin takibi için gereken çalışmaları yürütmek, 

– Mevcut bilimsel kapasite, altyapı ve imkânların etkili kullanımını sağlayacak tedbirlerin 
alınmasını, bu amaçla bakanlık içi ve dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin 
geliştirilmesini sağlamak,  

– 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, görüş istenen veya hazırlanacak mevzuat çalışmalarına, 
protokollere 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 çalışma alanı ile ilgili uygulamaya konulan eylem planları ve tedbirlerle ilgili 
gelişmeleri hazırlamak, takip etmek, 

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

– 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; 

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

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

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

bölümünden mezun olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak üç yıllık 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. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 

 
 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 

 
Şeref TEPE 
Koordinatör  

 
Dr. Muharrem SATILMIŞ 

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; hayvan besleme ve yem konularında araştırma 
projeleri hazırlanması, hazırlatılması, gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi ve 
sonuçların yayınlanması ve uygulanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine 
etmek ve denetlemek. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
– Bakanlık Politikaları, Stratejik Plan ve Tarımsal Araştırma Master Planı çerçevesinde 

belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; yemlerin katkı, kalıntı ve bulaşanlar 
açısından hayvan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde işlenmesi, üretilmesi, 
ambalajlanması, depolanması, nakledilmesi ve tüketime sunulması amacıyla teknoloji ve 
yöntem geliştirilmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırma projelerini hazırlamak, 
hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri 
değerlendirmek, sonuçların yayınlanması ve uygulanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri 
planlamak, koordine etmek, 

– Yem değerlendirme, yem teknolojileri, alternatif yem kaynakları, beslenme bozuklukları, 
fizyolojisi ve metabolizması araştırmaları konularına yönelik araştırma projeleri 
hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve değerlendirmek, 
sonuçların yayınlanması ve uygulanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri planlamak, 
koordine etmek, 

– Hayvan besleme kaynaklı sera gazı salınım ölçümleri ve azaltılmasına yönelik 
araştırmalar yapmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, koordine etmek, 

– Meraya dayalı yemleme modelleri konularında araştırma projelerini hazırlamak, 
hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri 
değerlendirmek, sonuçların yayınlanması ve uygulanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri 
planlamak, koordine etmek, 

– Yem katkı maddeleri ve koruyucular konularında araştırmalar yapmak amacıyla gerekli iş 
ve işlemleri gerçekleştirmek, koordine etmek, 

– Yem, yem hammaddeleri ve yem katkı maddeleri analizlerinde yeni metotların 
geliştirilmesi ve analizlerin gelişmiş tekniklerle uygulanabilirliğinin sağlanmasına yönelik 
araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek 
ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek, sonuçların yayınlanması ve uygulanmasını 
sağlamak ile ilgili faaliyetleri planlamak, 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, 

– Sonuçlanan araştırma projelerin “Proje Sonuçları Uygulama Planları”nın (PSUP) takibi 
çalışmalarını yürütmek, 
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– Birimin çalışma alanı ile ilgili bütçe teklifleri ve uygulamaya konulan program ve 
bütçenin takibi için gereken çalışmaları koordine etmek, 

– 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, görüş istenen veya hazırlanacak mevzuat çalışmalarına, 
protokollere katkı sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili uygulamaya konulan eylem planları ve tedbirlerle ilgili 
gelişmeleri hazırlamak, takip etmek, 

– 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, standartların 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, 

– 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; 

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

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

– 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: 
Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanı 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
Hayvan Besleme ve Yem Araştırmalarından Sorumlu Personel 
 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Veteriner, Gıda Mühendisliği ve Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak, en 

az yüksek lisans derecesine sahip 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 

 
 
 
 

 
Şeref TEPE 
Koordinatör  

 
Dr. Muharrem SATILMIŞ 

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; Hayvan Besleme ve Yem konularında araştırma 
projeleri hazırlanması, hazırlatılması, gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi ve 
sonuçlarının yayınlanması ve uygulanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri yürütmek. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  
– Bakanlık Politikaları, Stratejik Plan ve Tarımsal Araştırma Master Planı çerçevesinde 

belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; yemlerin katkı, kalıntı ve bulaşanlar 
açısından hayvan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde işlenmesi, üretilmesi, 
ambalajlanması, depolanması, nakledilmesi ve tüketime sunulması amacıyla teknoloji ve 
yöntem geliştirilmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırma projelerini hazırlamak, 
hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri 
değerlendirmek, sonuçların yayınlanması ve uygulanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri 
yürütmek, 

– Yem değerlendirme, yem teknolojileri, alternatif yem kaynakları, beslenme bozuklukları, 
fizyolojisi ve metabolizması araştırmaları konularına yönelik araştırma projeleri 
hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve değerlendirmek, 
sonuçların yayınlanması ve uygulanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri yürütmek, 

– Hayvan besleme kaynaklı sera gazı salınım ölçümleri ve azaltılmasına yönelik 
araştırmalar yapmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek,  

– Meraya dayalı yemleme modelleri konularında araştırma projelerini hazırlamak, 
hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri 
değerlendirmek, sonuçların yayınlanması ve uygulanmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri 
planlamak,  

– Yem katkı maddeleri ve koruyucular konularında araştırmalar yapmak amacıyla gerekli iş 
ve işlemleri gerçekleştirmek,  

– Yem, yem hammaddeleri ve yem katkı maddeleri analizlerinde yeni metotların 
geliştirilmesi ve analizlerin gelişmiş tekniklerle uygulanabilirliğinin sağlanmasına yönelik 
araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek 
ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek, sonuçların yayınlanması ve uygulanmasını 
sağlamak ile ilgili faaliyetleri yürütmek, 

– Araştırma enstitülerinde yürütülen projelerde karşılaşılan teknik, idari ve mali sorunların 
çözümlenmesini sağlamak,  

– Her yıl yapılan proje değerlendirme toplantıları ile ilgili çalışmaları yürütmek, alınan 
kararların takibini yapmak, 

– Her yıl Araştırma Yönetim Komitesinde (AYK) görüşülecek projelerle ilgili gerekli 
hazırlıkları yürütmek, alınan kararların uygulanmasını koordine etmek, 

– Yürütülen araştırma projelerin yerinde izlenmesi ve proje gelişme raporlarını takibini 
yapmak, 

– Sonuçlanan araştırma projelerin yayınlanması çalışmalarını takip etmek, 
– Sonuçlanan araştırma projelerin “Proje Sonuçları Uygulama Planları”nın (PSUP) takibi 

çalışmalarını yürütmek,  
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– Birimin çalışma alanı ile ilgili Bakanlık Ar-Ge Destek Programı kapsamında teklif edilen 
ve yürütülen projelerle ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili TÜBİTAK projelerinin incelenmesi ve Takip edilmesi ile 
ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

– Ülkesel boyutta proje geliştirmek için proje tekliflerini Kalkınma Bakanlığı vb. kurumlara 
sunulmasını sağlamak, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili, diğer ülkelerdeki araştırma ve uygulamaların izlenmesini, 
değerlendirilmesini ve ülke şartlarında uygulanabilir olanların tespit edilerek AR-GE 
programlarına alınmasını sağlamak için gereken çalışmaları yürütmek, 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili, yurtiçi ve yurtdışındaki araştırma kuruluşları ve 
üniversitelerle işbirliği imkânlarını araştırmak, geliştirmek, müşterek projelerle ilgili 
çalışmaları izlemek ve değerlendirmek 

– Birimin çalışma alanı ile ilgili araştırmalarda ihtiyaç duyulan eleman, eğitim ve altyapı 
ihtiyaçlarının belirlenerek bütçelerin hazırlanması çalışmalarını yürütmek,  

– Birimin çalışma alanı ile ilgili bütçe teklifleri ve uygulamaya konulan program ve 
bütçenin takibi için gereken çalışmaları yürütmek, 

– Mevcut bilimsel kapasite, altyapı ve imkânların etkili kullanımını sağlayacak tedbirlerin 
alınmasını, bu amaçla bakanlık içi ve dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin 
geliştirilmesini sağlamak,  

– 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, görüş istenen veya hazırlanacak mevzuat çalışmalarına, 
protokollere 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 çalışma alanı ile ilgili uygulamaya konulan eylem planları ve tedbirlerle ilgili 
gelişmeleri hazırlamak, takip etmek, 

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

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

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

– 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: 
Hayvan Besleme ve Yem Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 
--- 
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
– Ziraat Fakültelerinin, Mühendislik Fakültelerinin ve Veteriner Fakültelerinin ilgili 

bölümünden mezun olmak. 
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
– Konusu ile ilgili olarak üç yıllık 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. 
– Görevi gereği seyahat etmek. 

 
 
Hazırlayan 

 
Kontrol Eden 

 
Kontrol Eden 

 
Onaylayan 

 
Ayşegül DEMİR 

YILDIRIM 
İKS Sorumlusu 

 
 

Nadir KARAKAŞ 
İKS Sorumlusu 

 
 

Ufuk KAYA 
Koordinatör 

 
 

 

 
Şeref TEPE 
Koordinatör  

 
Dr. Muharrem SATILMIŞ 

Daire Başkanı 

 
İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
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İŞİN KISA TANIMI: 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, 

ilke ve talimatlara uygun olarak; Biyogüvenlik ile ilgili faaliyetleri yürütmek, koordinasyonunu 

sağlamak. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  

– 5977 sayılı “Biyogüvenlik Kanunu” ve Kanun kapsamındaki “Biyogüvenlik Kurulu ve 

Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” ve “Genetik Yapısı Değiştirilmiş 

Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliği”nde belirtilen iş ve işlemleri yürütülmesinde 

görev almak,  çalışmaları koordine etmek, 

– Biyogüvenlik Sekretaryası görevini yürütmek, çalışmaları koordine etmek, 

– Biyogüvenlik Sekretaryası Başkan Yardımcısı görevini yürütmek, 

– Taraf olduğumuz “Kartagena Biyogüvenlik Protokolü”, “Biyogüvenlik Takas 

Mekanizması” ve “FAO GM Food Platform”nun  “Odak Noktası” görevinin 

yürütülmesinde görev almak, çalışmaları koordine etmek, 

– Uzmanlar listesini oluşturmak, çalışmaları koordine etmek, 

– Her bir başvuruyu bilimsel olarak değerlendirmek üzere uzmanlar listesinden seçilecek on 

bir kişilik komiteleri oluşturmak ve görevlendirmek, çalışmaları koordine etmek, 

– Bilimsel Komitede yer alan üyelerden her yıl bağımsız ve tarafsızlıkları ile görevleri 

sırasında edinilen bilgi ve belge ile ticarî sırları mevzuatla yetkili kılınan mercilerden 

başkasına açıklamayacağını beyan eden taahhütnameyi almak, çalışmaları koordine etmek, 

– Bilimsel Komite üyelerine toplantı davet yazılarını hazırlamak ve iletmek, çalışmaları 

koordine etmek, 

– Bilimsel Komite Toplantılarının organizasyonunda görev almak, çalışmaları koordine 

etmek, 

– Bilimsel Komitelerin belirlenen süre içinde görevini tamamlamasını sağlamak, çalışmaları 

koordine etmek, 

– Bilimsel komite üyelerinin katılım sağladığı toplantı için Huzur Hakkı ile Harcırah 

ödenmesini gerektiren hallerde ödeme yapılmasını organize etmek, 

– Bilimsel komiteler tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarını Bakanlığa bildirmek, 

– GDO ve ürünleri ile ilgili yapılan başvuruların yeni başvuru şeklinde değerlendirilmesi 

durumunda başvuruya ilişkin bilimsel komitelerin değerlendirme raporlarının Türkiye  

Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması vasıtasıyla kamuoyuna açıklanmasını sağlamak 

ve kamuoyu görüşlerini değerlendirmek üzere komitelere iletmek, çalışmaları koordine 

etmek, 

– Gerekli görülen hallerde uzmanlar listesinden seçilen uzmanların, çalışma konularını 

dikkate alarak Komite çalışmaları dışında bilimsel görüş almak üzere belirlenmesini 

sağlamak, çalışmaları koordine etmek, 

– Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması’nın (TBBDM) yürütülmesinde görev 

almak, çalışmaları koordine etmek, 
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– GDO ile ilgili Bakanlık kararlarının Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması’nda 

yayınlanmasında görev almak, çalışmaları koordine etmek, 

– Kanun kapsamında yapılacak başvurular, değerlendirme ve karar süreçlerindeki iş ve 

işlemler ile talep edilecek bilgi, belge ve raporların ücretlerinin Bakanlık tarafından 

belirlenerek her yılın Ocak ayında ilan edilmesini sağlamak, çalışmaları koordine etmek, 

– Başvuru dosyalarının ön değerlendirmesini yapmak, çalışmaları koordine etmek, 

– Başvuru ön değerlendirme sonucunu on beş gün içerisinde başvuru sahibine bildirmek, 

çalışmaları koordine etmek, 

– Başvuru sahibince gizli tutulması istenen bilgilerin tamamen veya kısmen karşılanmasına 

karar verilmesini sağlamak, çalışmaları koordine etmek, 

– Bilimsel Komite tarafından gerekli görülen ek bilgi ve belgeleri ilgili kuruluşlardan talep 

etmek, çalışmaları koordine etmek, 

– Bilimsel Komite tarafından başvuruda verilen bilgilerin yeterli görülmemesi durumunda, 

yeniden deney, test, analiz ve araştırma yapılması talebini başvuru sahibine bildirmek, 

çalışmaları koordine etmek, 

– Bakanlığın olumlu Karar’ını yayımlanmak üzere Resmî Gazeteye göndermek, Karar’ın 

olumsuz olması durumunda, başvuru sahibine yazılı olarak bildirmek, çalışmaları koordine 

etmek, 

– Biyogüvenlik ile ilgili olarak çıkartılacak yönetmelik, tebliğ, talimat ve genelgeler ile 

bunlarda yapılacak değişikliklerle ilgili önerileri Bakanlık Makamına bildirilmesini 

sağlamak, çalışmaları koordine etmek, 

– Biyogüvenlik ile ilgili her türlü evrağı muhafaza etmek, 

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

gruplarında yer almak, 

– Çalışma alanı ile ilgili, CİMER Başvuruları, soru önergelerine verilecek cevapları 

hazırlamak, katkı sağlamak,  

– Çalışma alanı ile ilgili, görüş istenen veya hazırlanacak mevzuat çalışmalarına, protokollere 

katkı sağlamak, 

– Çalışma alanı ile ilgili uygulamaya konulan eylem planları ve tedbirlerle ilgili gelişmeleri 

hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Çalışma alanı ile ilgili talep edilen; faaliyet raporu, brifing raporu ve bilgi notlarını 

hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Stratejik Plan Performans Programı, Bütçe Performans Programında çalışma alanı ile ilgili 

talep edilen verileri, bilgileri hazırlamak, 

– Görev alanı ile ilgili, TUİK, TSE vb. kurumlar tarafından istenen bilgileri hazırlamak, katkı 

sağlamak, 

– Çalışma alanı ile ilgili tüm evrak, kayıt ve değerlerin korunması ve arşiv oluşturulması 

çalışmalarını yürütmek,  
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– 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. 

– 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: 

Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığı 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

Biyogüvenlik çalışmalarından sorumlu personel 

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

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

– Tercihen Ziraat, Veteriner, Fen ve Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun 

olmak. 

– Tercihen yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

– Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş deneyimine 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 

 

 

Birgül GÜNER 

Biyogüvenlik Birimi 

Sorumlusu 

 

Dr. Muharrem SATILMIŞ 

Daire Başkanı 

 

İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
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İŞİN KISA TANIMI: 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, 

ilke ve talimatlara uygun olarak; Biyogüvenlik ile ilgili faaliyetleri yürütmek. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

– 5977 sayılı “Biyogüvenlik Kanunu” ve Kanun kapsamındaki “Biyogüvenlik Kurulu ve 

Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” ve “Genetik Yapısı Değiştirilmiş 

Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliği”nde belirtilen iş ve işlemleri yürütülmesinde 

görev almak, 

– Biyogüvenlik Sekretaryası görevini yürütmek, 

– Taraf olduğumuz “Kartagena Biyogüvenlik Protokolü”, “Biyogüvenlik Takas 

Mekanizması” ve “FAO GM Food Platform”nun  “Odak Noktası” görevinin 

yürütülmesinde görev almak, 

– Uzmanlar listesini oluşturmak, 

– Her bir başvuruyu bilimsel olarak değerlendirmek üzere uzmanlar listesinden seçilecek on 

bir kişilik komiteleri oluşturmak ve görevlendirmek, 

– Bilimsel Komitede yer alan üyelerden her yıl bağımsız ve tarafsızlıkları  ile görevleri 

sırasında edinilen bilgi ve belge ile ticarî sırları mevzuatla yetkili kılınan mercilerden 

başkasına açıklamayacağını beyan eden taahhütnameyi almak, 

– Bilimsel Komite üyelerine toplantı davet yazılarını hazırlamak ve iletmek,  

– Bilimsel Komite Toplantılarının organizasyonunda görev almak, 

– Bilimsel Komitelerin belirlenen süre içinde görevini tamamlamasını sağlamak, 

– Bilimsel komite üyelerinin katılım sağladığı toplantı için Huzur Hakkı ile Harcırah 

ödenmesini gerektiren hallerde ödeme yapılmasını organize etmek, 

– Bilimsel komiteler tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarını Bakanlığa bildirmek, 

– GDO ve ürünleri ile ilgili yapılan başvuruların yeni başvuru şeklinde değerlendirilmesi 

durumunda başvuruya ilişkin bilimsel komitelerin değerlendirme raporlarının Türkiye  

Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması vasıtasıyla kamuoyuna açıklanmasını sağlamak 

ve kamuoyu görüşlerini değerlendirmek üzere komitelere iletmek, 

– Gerekli görülen hallerde uzmanlar listesinden seçilen uzmanların, çalışma konularını 

dikkate alarak Komite çalışmaları dışında bilimsel görüş almak üzere belirlenmesini 

sağlamak, 

– Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması’nın (TBBDM) yürütülmesinde görev 

almak, 

– GDO ile ilgili Bakanlık kararlarının Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması’nda 

yayınlanmasında görev almak, 
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– Kanun kapsamında yapılacak başvurular, değerlendirme ve karar süreçlerindeki iş ve 

işlemler ile talep edilecek bilgi, belge ve raporların ücretlerinin Bakanlık tarafından 

belirlenerek her yılın Ocak ayında ilan edilmesini sağlamak, 

– Başvuru dosyalarının ön değerlendirmesini yapmak, 

– Başvuru ön değerlendirme sonucunu on beş gün içerisinde başvuru sahibine bildirmek, 

– Başvuru sahibince gizli tutulması istenen bilgilerin tamamen veya kısmen karşılanmasına 

karar verilmesini sağlamak, 

– Bilimsel Komite tarafından gerekli görülen ek bilgi ve belgeleri ilgili kuruluşlardan talep 

etmek, 

– Bilimsel Komite tarafından başvuruda verilen bilgilerin yeterli görülmemesi durumunda, 

yeniden deney, test, analiz ve araştırma yapılması talebini başvuru sahibine bildirmek, 

– Bakanlığın olumlu Karar’ını yayımlanmak üzere Resmî Gazeteye göndermek, Karar’ın 

olumsuz olması durumunda, başvuru sahibine yazılı olarak bildirmek. 

– Biyogüvenlik ile ilgili olarak çıkartılacak yönetmelik, tebliğ, talimat ve genelgeler ile 

bunlarda yapılacak değişikliklerle ilgili önerileri Bakanlık Makamına bildirilmesini 

sağlamak,  

– Biyogüvenlik ile ilgili her türlü evrağı muhafaza etmek, 

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

gruplarında yer almak, 

– Çalışma alanı ile ilgili, CİMER Başvuruları, soru önergelerine verilecek cevapları 

hazırlamak, katkı sağlamak,  

– Çalışma alanı ile ilgili, görüş istenen veya hazırlanacak mevzuat çalışmalarına, protokollere 

katkı sağlamak, 

– Çalışma alanı ile ilgili uygulamaya konulan eylem planları ve tedbirlerle ilgili gelişmeleri 

hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Çalışma alanı ile ilgili talep edilen; faaliyet raporu, brifing raporu ve bilgi notlarını 

hazırlamak, katkı sağlamak, 

– Stratejik Plan Performans Programı, Bütçe Performans Programında çalışma alanı ile ilgili 

talep edilen verileri, bilgileri hazırlamak, 

– Görev alanı ile ilgili, TUİK, TSE vb. kurumlar tarafından istenen bilgileri hazırlamak, katkı 

sağlamak, 

– 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, 

– 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. 



 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ 

İŞ UNVANI Biyogüvenlik Çalışmalarından Sorumlu Personel 

BÖLÜMÜ 
Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı); 
Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığı  
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– 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: 

Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığı 

Biyogüvenlik Birimi Sorumlusu 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

--- 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

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

– Tercihen Ziraat, Veteriner, Fen ve Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun 

olmak. 

– Tercihen yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

– Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş deneyimine 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 

 

 

Birgül GÜNER 

Biyogüvenlik Birimi 

Sorumlusu 

 

Dr. Muharrem SATILMIŞ 

Daire Başkanı 

 

İhsan ASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
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