
 

İŞİN KISA TANIMI  

Su ürünleri ve su kirliliği konsunda ilgili kanun ve mevzuat doğrultusunda 
işlem yapmak.  

GÖREV VE SORUMLULUKLAR  

– Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek.  

– Su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri 
hazırlamak ve/veya hazırlatmak.   

– Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik 
temelinde işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma 
önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve yetiştiriciliğe, su ürünlerinin 
işlenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su 
ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili 
her turlu 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,   

– Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik 
alanlarını belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,   

– Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, 
Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her 
türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri 
yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve balıkçı barınaklarına ilişkin 
esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma ve 
kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve işletilmesini ve 
buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak, su kaynaklarının 
kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik tedbirler 
almak,   

– Su ürünlerinin yetiştiriciliği kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerini 
Bakanlık faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirmek,   

– Su ürünleri üretim ve işleme yerlerini ruhsatlandırmak, denetlemek,   

– Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve 
denetlemeleri yapmak, 
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– Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri 
maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini 
korumak adına çevresel etki değerlendirme çalışmalarını yürütmek,   

– Kalıntı - nitrat izleme çalışmaları; alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, 
atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su 
üretimini sağlayıcı işlemler yapmak,   

– Su ürünleri sirkülerlerinin hazırlanması, ruhsat tezkerelerinin 
düzenlenmesi, su altı avcılık kontrolü, tutanaklarının, şikayetlerinin 
takibini yapmak.   

– Biriminde yürütülen faaliyetler ile ilgili eğitim çalışmaları düzenlemek   

 

– Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin 
yayınları  

sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.  

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

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

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

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

 oluşturmak ve düzenini sağlamak.  

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve 
talimatlarına  

uygun olarak yürütülmesini 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.  

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen  

– Dokuman Kodu: 

GTHB.72.İLM.İKS/KYS.FRM.

036 

Revizyon 

Tarihi: 

Revizyon 

No: 00 

Yürürlük 

Tarihi:20.02.2018 

Hazırlayan:  Onaylayan: 

Kalite Yönetim Ekibi    

  

  

BATMAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  

 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ  
  

İŞ UNVANI Su Ürünleri Birimi 

BÖLÜMÜ Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 



Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi 

kabul ediyorum. 

Adı Soyadı: Tarih /İmza 

 
işin kalitesini kontrol etmek.  

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

YETKİLERİ  

– Balıkçılık ve Su ürünleri kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi 

yetkisi.   

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  
 -   Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi 

kullanmak 

 -   Amiri tarafından verilecek benzer yetkiler.   

 -   Çalışma konusu ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmak   

EN YAKIN YÖNETICI  

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü  

 

ALTINDAKI BAĞLI IŞ ÜNVANLARI  

Su Ürünleri Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker, Teknisyen, Ziraat 

Mühendisi (Zootekni bölümü)  

  

BU IŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NITELIKLER  

– 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz 

olmak,  

– Su Ürünleri Fakültesi mezunu olmak   

ÇALIŞMA KOŞULLARI  

Çalışma Ortamı:   Büro ve arazi  ortamında çalışmak,  

Mesai :Mesai saatleri, gerektiğinde mesai saatleri dışında da görev 

yapmak.                                Seyahat Durumu : Görevi gereği seyahat 

edebilmek  

Risk Durumu: Denetim yerlerinde olumsuz durumla karşılaşmak, trafik 

kazası, olumsuz hava ve arazi şartları.  
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