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İŞİN KISA TANIMI   

Bakanlık, İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve mevzuatlara 

uygun olarak; belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile uygulanan politikalar ve prosedürler doğrultusunda 

gerekli çalışmaları yaptırmak.  

  

GÖREV VE SORUMLULUKLARI  

1. Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden 

insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, ilçe çapında 

hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetleri 

yürütmek,  

2. Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanları tanımlatmak, tescil etmek, kayıt altına 

almak, ilçedeki hayvan hareketlerini kontrol etmek,  

3. Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele işlemlerini 

yürütmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı 

çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek,  

4. İlçede ki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,   

5. Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak,  

6. Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlçede hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu 

yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları yürütmek,  

7. İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,  

8. Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilçenin hayvancılık 

konusunda üretim potansiyelini belirlemek,  

9. Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini 

değerlendirmek,  

10. Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek,  

11. Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, 

buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve yetiştiricilik ile pazarlanmasına, balıkçı 

barınakları ile balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü 

bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri 

uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri 

gerçekleştirmek,  

12. Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak,  
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13. Görev alanı ile ilgili bilgi ve yeni teknolojileri balıkçılara ve su ürünleri yetiştiricilerine ulaştırmak, tüketicileri 

bilgilendirmek,  

14. Balıkçılar ve diğer sektör paydaşları için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,  

15. Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,  

16. Su ürünleri istihsalinde bulunacak gemiler ve kişiler için ruhsat tezkerelerini, avlanma izinlerini düzenlemek, 

ruhsat tezkerelerinin vize işlemlerini yapmak,  

17. Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik olarak, deniz ve içsu alanlarında, karaya çıkış 

noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulunmak,  

18. Su ürünleri ile ilgili menşe ve nakil belgelerini düzenlemek veya düzenletmek ve denetlemek,  

19. 19. Havale edilen, cevap verilecek ve ilgili kurumlara gönderilecek yazıları yasal süresi içinde resmi yazışma 

kurallarına göre hazırlamak ve gönderilmesini sağlamak, yazıların paraflı dosya nüshalarını ekleriyle birlikte 

dosyasında muhafaza etmek,  

20. Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili kanun, yönetmelik, tebliğler ve değişikliklerini takip etmek ve gerekirse 

gerekli yazışmaları yapmak,  

21. Biriminde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlamak.  

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

23. Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, 

bilgilerini güncelleştirmek.  

24. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin 

dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.  

25. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek.  

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

düzenini sağlamak.   

27. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sistemi ve Kalite Yönetim Sisteminde ki 

tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.   

28. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli 

iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet’ve 'Önleyici Faaliyet' çalışmalarına katılmak.  

29. 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.  

30. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini 

kontrol etmek.  

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

1. Görevlerinin gerektirdiği alet, makine, malzeme, demirbaş, yayın ve kırtasiyeleri birimine verilen araç, 

gereç ve malzemeleri kullanma ve kullandırtma yetkisine sahip olmak,  

2. Birimine gelen evrakı açma ve ilgili yerlere gönderme, sevke tabi evrakın yasal ve idari eksikliklerinin 

giderilmesini ilgililerden talep etme yetkisine sahip olmak,   

3. Müdürlükçe belirlenen esaslar dâhilinde paraf etme ve imza atma yetkisine sahip olmak  

4. Görevlerini yerine getirirken yetkisini aşan konularda amirine talep ve teklifte bulunma yetkisine 

sahip olmak, Müdürlük içindeki diğer birimlerle sözlü ve yazılı haberleşme ile bilgi ve belge isteme 

yetkisine sahip olmak,  

5. İlgili kurum ve kuruluşlara doğal kaynakların korunması ve tarımsal çevre ile ilgili bilgilendirme çalışmalar 

yapmak, duyurular yapmak, eğitimler vermek,  

6. Amiri tarafında verilen diğer yetkiler.  

  

EN YAKIN YÖNETİCİ  

   İlçe Müdürü  

  

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI  

            -  

  

BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER  

• 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak  

• Yükseköğretim kurumunun ilgili bölümünü (Veteriner Hekim, Su Ürünleri Mühendisi, Tekniker, Teknisyen 

vs) bitirmiş olmak.  

• İlgili konuda gerekli hizmet içi eğitimleri almış olmak.  

• İlgili sistemlerin kullanımı ile ilgili olarak kurumiçi veya hizmetiçi eğitimleri almış olmak.  

• Denetim yapacak personelin Kontrol Görevlisi veya Denetçi unvanına sahip olması.  

  

ÇALIŞMA KOŞULLARI :  
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  Çalışma Saatleri  

  Mesai     

  Çalışma Ortamı  

  Seyahat Durumu  

  Risk Durumu  

  

: Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.  

: Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında görev yapabilmek.  

: Büro, Arazi ortamında çalışmak.  

: Görevi gereği seyahat etmek.  

: Soğuk, olumsuz hava ve arazi şartları, trafik kazası. 

 

RİSKLER:  

• Seyahat esnasında ortaya çıkabilecek riskler,  

• Mevzuatla İşleyiş arasındaki boşluklardan doğan riskler,  

• Saha çalışmaları sırasında her türlü bulaşıcı hastalık, enfeksiyon, hayvan saldırısı özellikle son yıllarda kene 

riski,  

• Destekleme veya denetim faaliyetleri sırasında münakaşa riski,  

• Mali sorumluluk riski, Terör, dış baskılar. 


