
 

İŞİN KISA TANIMI  

         Her türlü hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrol ve 
kayıt altına almak.  

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR  

– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek 
– Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak 
hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan 
hareketlerini kontrol etmek,   

– Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin 
kontrolü ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında 
Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek   

– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde 
bulundurulmasını, rapor ve 
benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin 
belge ve bilgileri 
sunmak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
– Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından 

sorumlu olmak, arşiv 
Oluşturmak ve düzeni sağlamak. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol 
sistemi 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 katılmak. 

– 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. 
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YETKILERI  

– Hayvan ve hayvansal ürünlerin tanımlamaları yapmak, sevk belgesi 
tanzim etmek, pasaport düzenlemek.  

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine 
sahip olmak. 

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.   

– Amiri tarafından verilecek benzer yetkiler.  

EN YAKIN YÖNETİCİ  

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü  

 

ALTINDAKI BAĞLI IŞ ÜNVANLARI: 

BU IŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NITELIKLER  

– 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz 
olmak,  

– Veteriner Fakültesi, Veteriner Meslek Yüksek Okulu, Veteriner 
Meslek Lisesi bitirmiş 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:       Trafik kazası,olumsuz hava ve arazi şartları, meslek 
konuları, meslek kazaları ve meslek hastalıkları.  

 

 

 

 

– Dokuman Kodu: 

GTHB.72.İLM.İKS/KYS.FRM.

036 

Revizyon 

Tarihi: 

Revizyon 

No: 00 

Yürürlük 

Tarihi:20.02.2018 

Hazırlayan:  Onaylayan: 

Kalite Yönetim Ekibi    

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi 

Adı Soyadı: Tarih /İmza 

  

  

BATMAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  

 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ  
  

İŞ UNVANI Hayvan Refahı ve Hareketleri Birimi 

BÖLÜMÜ Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü  

  



kabul ediyorum. 

 


