
İŞİN KISA TANIMI:
İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;
İllerde mevcut hayvanların sağlığının korunması ve tedavisi, Salgın ve Bulaşıcı
Hastalıklarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması, salgın hastalık çıkışları ile ilgili bakanlık
ve çevre illerle bilgilendirme çalışmalarını yürütmek,  5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununda belirtilen hükümler doğrultusunda, mücadele
programlarını hazırlatmak ve hazırlanan programları uygulatmak, Hayvan Sağlığı
konularında çalışmaların yapılmasını sağlamak. Hayvan ve hayvansal ürünlerden
insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenmesi amacıyla kullanılacak her
türlü aşı, serum ve biyolojik ürünlerin temini dağıtılması ve kontrolü işlemlerini
koordine etmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
- Her türlü salgın, parazitler, bulaşıcı vb. hastalık ihbarlarının zamanında

değerlendirilmesini yapmak, Gerekli tedbirlerin alınmasını koordine etmek,
- İhbarı mecburi hastalıkların mevzuata uygun çıkış sönüş raporlarını zamanında

yapmak. İlgili salgın hastalıkların kaydını yapmak,
- Bakanlığın uyguladığı Sürvey, serosürvey, kalıntı izleme planlarını yürütmek.

Gerekli raporları zamanında ilgili birimlere sunmak.
- Çıkan sönen hastalıklarla ilgili bilgileri diğer il ve ilçelere bildirmek.
- Marazi madde gönderme protokol ve üst yazı işlemlerini yaparak dosyalamak.

Alınan sonuçları mevzuat kapsamında değerlendirilmesini koordine etmek. Marazi
madde gönderme protokol koçanlarını saklamak.

- Programlı veya bedelli aşı, serum, antijenlerin ilgili enstitülerden zamanında
temini ve dağıtımı bunlara ilişkin dosyaların oluşturulması, işlemini yapmak.

- İlçelere dağıtımı yapılan aşı vb.nin teslimatını makbuz karşılığı yapmak,6 şar aylık
stok tespitlerini dosyasında muhafaza etmek.

- Serbest Veteriner Hekimlerden gelen aşı taleplerini dilekçe ve parası peşin olmak
kaydıyla dekont karşılığı vermek,

- Aşı serum sarf defterinin tutulması, aşı serum sarf cetvelinin merkez ve ilçeler
üzerinden dosyasında muhafazası,

- Döner sermaye hizmetlerini ilgili mevzuatlar kapsamında yürütmek.
- İlçelere verilen aşı kayıtlarına esas hayvan mevcutları ile ilgili belgelerin

düzenlenmesi ve dosyalanması,
- Tüm aşılama bilgilerini aşı serum sarf cetveliyle kıyaslayarak icmalini çıkartmak,
- Kuduz hastalığı mücadele projesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, koordine etmek

belgelerini dosyalamak,
- Aylık Koruma Kontrol Cetvelini ilçeler bazında düzenlemek, dosyasını oluşturmak.
- Brucella S-19 Genç ve REW-1 programının İlçelerde takibi, koordinasyonu ve ilgili

dosyanın oluşturulması
- Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve

talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
- Müdürlük tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
- Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.

çalışma gruplarında yer almak.

İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

İŞ UNVANI HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE
GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜD.



- 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 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 kullanabilmek.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
- Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,

Veteriner Meslek Yüksek Okulu- Veteriner Sağlık Meslek Lisesi ya da Sağlık
Meslek Lisesi-Yüksekokulu bitirmiş olmak,

- Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.
- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun

çözme niteliklerine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI:

- Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
- Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
- Büro ve arazi ortamında çalışmak.
- Görevi gereği seyahat etmek.
- Ahırların yetersiz havalandırılma ve aydınlatılması, olumsuz hava şartlan, iş

kazaları (zapt-ı raptı sağlanamayan hayvanlar, kaza eseri uygulayıcının kendine
uyguladığı enjeksiyon uygulamaları vb.) meslek hastalığı, trafik kazası.



Dokuman Kodu: TOB.19.İLM.İKS/KYS.GT.03.01 Revizyon Tarihi:
23/01/2019

Revizyon No: 01 Yürürlük
Tarihi:05.02.2018

Hazırlayan: Onaylayan:

Kalite Yönetim Ekibi

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi
burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı: Tarih /İmza



İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

İŞ UNVANI BAKANLIK KAYIT SİSTEMİ SORUMLUSU-GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜD.

İŞİN KISA TANIMI:
İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; İlde
mevcut hayvanların TURKVET Kayıt sisteminde kayıt altına alınması, Küpeleme
çalışmalarının koordinasyonunun sağlanması, kombinalarda kesim sonrası
hayvan düşümlerinin kontrolünü sağlamak, Kurban Hizmetleri çalışmalarını
koordine etmek, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem
Kanunu hükümlerini uygulanmasını sağlamak.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

- Birimi ilgilendiren H.S.Z.K kararlarını (Hayvan hareketleri, hayvan kesimleri,
kurban hizmetleri vb.)zamanında alarak defterinde ve dosyasında muhafazasını
sağlamak,

- Hayvan kayıt sistemi çalışmalarını il genelinde koordine etmek.
- Kulak küpesi ihtiyaçlarını zamanında belirleyerek, şartnameye uygun doğru

numaralı küpelerin temini için yazışmaları yapmak
- İl küpe dağıtımını  (Kamu-D.S.Y.B. – D.K.K.Y.B- Manda Birliği -Serbest Veteriner

Hekim ) koordine ederek dağıtım çizelgesini oluşturmak ve kaydını düzenli
tutmak.

- Diğer kurumlarla ve şubelerle hayvan kayıt sistemini ilgilendiren yazışmaları
yapmak dosyasını oluşturmak,

- Düşen küpelerin tekrar temini, dağıtımı ve takılmasını koordine etmek. Bunlara
ilişkin dosyaları oluşturmak.

- Hayvan Sevk Raporlarının TURKVET Kayıt Sisteminde nakillerinin yapılıp
yapılmadığının kontrol ve denetimi.

- İl geneli hayvan pazarıyla ilgili iş ve işleri yapmak, dosyasını muhafaza etmek,
- Sevk raporlarının ilgili Excel programına zamanında kaydının sağlanmasının

takibi ve çıktıların imza altına alınarak, dosyasında muhafazası.
- Aylık hayvan hareketleriyle ilgili cetvellerin merkez ilçe ve diğer ilçeler üzerinden

hazırlanması TÜRKVET veri tabanına aktarımı, çıktıların dosyalanması, ilçelerin
kayıtlarının kontrol ve denetiminin sağlanması

- Sevk raporlarının kayıt vb. işlemlerini kontrollerini müteakip kolileyerek (kolilerde
tarih ve cilt no bilgileri mutlaka olacak) arşive kaldırılması.

- Kombinalarda kesimi yapılan hayvanların düşümlerinin kontrolünü yapmak. Aylık
düşüm listelerini oluşturmak,

- Kombinalarda kesimi yapılan hayvanların küpelerinin mevzuatlara uygun şekilde
imhasını yaptırmak, tutanaklarını dosyalamak,

- İl genelinde mezbahalarda düşüm ve küpe işlemlerini denetleyerek yapılan
işlemlerle ilgili dosyayı oluşturmak.

- İdari para cezaları ile ilgili mahkemeler ve diğer kurumlarla yazışmaları takip
etmek.

- Şube müdürlüğümüzün çalışmaları ilgili uyguladığı idari para ceza kararlarını ilgili
iş ve işlemleri takip etmek, dosyasını oluşturmak,

- Mera fon gelirlerinin Proje İst.Şb. Müdürlüğüne aylık olarak bildirimin yapmak,
mera fon kesintilerin yapmayan, bildirmeyen kişi ve kurumlara yasal işlemlerini
yapmak, dosyasını muhafaza etmek



- Şube Müdürlüğünde yapılan işlerin Müdürlüğünün misyon, vizyon ve temel
değerlerine uygunluğunu sağlamak.

- Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve
talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

- Müdürlük tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
- Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.

çalışma gruplarında yer almak.
- 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 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 kullanabilmek.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

- Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,

Veteriner Meslek Yüksek Okulu- Veteriner Sağlık Meslek Lisesi ya da Sağlık
Meslek Lisesi-Yüksekokulu bitirmiş olmak,

- Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.
- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun

çözme niteliklerine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

- Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
- Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
- Büro ve arazi ortamında çalışmak.



- Görevi gereği seyahat etmek.

Dokuman Kodu: TOB.19.İLM.İKS/KYS.GT.03.02 Revizyon Tarihi:
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Revizyon No: 01 Yürürlük
Tarihi:05.02.2018

Hazırlayan: Onaylayan:

Kalite Yönetim Ekibi

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi
burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı: Tarih /İmza



İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

İŞ UNVANI HAYVAN KİMLİKLENDİRME GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜD.

İŞİN KISA TANIMI:
İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun
olarak; vatandaştan veya firmalardan gelen hayvan Kimliklendirme başvuruları
doğrultusunda, başvuru evrakının mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi, asgari
teknik şartlar açısından incelenmesi ve hayvan pasaportu düzenlenmesi ile ilgili
faaliyetleri yürütmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

- Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanları tanımlamak,
tescil etmek, kayıt altına almak.

- İl genelinde yetiştirilen büyükbaş/küçükbaş hayvanların küpelenerek
tanımlanmasını sağlamak.

- İthal edilen büyükbaş/küçükbaş hayvanların ilgili sisteme kayıt edilerek
tanımlanmasını sağlayarak millileştirmek.

- Yeni doğan büyükbaş/küçükbaş hayvanların tescil ve soy kütüğü kaydını yapmak.

- Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini
güncellemek.

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

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

- Bölümün 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.

- 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.

- 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, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü



ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
- ---

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

- Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,
Veteriner Meslek Yüksek Okulu- Veteriner Sağlık Meslek Lisesi ya da Sağlık
Meslek Lisesi-Yüksekokulu bitirmiş olmak,

- Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.

- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme
niteliklerine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI:

- Büro ve açık hava ortamında çalışmak.

- Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

- Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

- Görev yapılan yerlerde iş kazası, sıcak, soğuk, saldırı, koku ve toz faktörüne maruz
kalmak.

Dokuman Kodu: TOB.19.İLM.İKS/KYS.GT.03.03 Revizyon Tarihi:
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Kalite Yönetim Ekibi

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada
belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı: Tarih /İmza



İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

İŞ UNVANI HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ SORUMLUSU-GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜD.

İŞİN KISA TANIMI:
İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun
olarak; İl Müdürlüğü sınırları dahilinde hayvancılık desteklemelerinin, il
koordinasyonunu sağlayarak, destekleme esnasında gereken takip ve kontrolleri
yapmak.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

- Anaç Sığır Desteklemesi, Anaç Manda Desteği, Doğan Buzağı Desteği, Çiğ Süt
desteklemesi, Arıcılık Desteklemesi, Anaç Koyun, Keçi Desteklemesi, Kırmızı Et
Desteği sistemi il koordinasyonu sağlamak.

- Embriyo Transferi Yazışmaları, Soy Kütüğü – Önsoy Kütüğü yazışmalarını
sağlamak veya yapmak.

- Suni Tohumlama ve Destekleme işlemlerini koordine etmek
- Suni Tohumlama sonucu doğan Buzağı desteklemelerinin çalışmalarını yapmak.
- Suni Tohumlama kursları düzenlemek.
- İl İcmallerinin hazırlanarak bakanlığa gönderilmesi ve komisyon kararlarının

alınması ve yazışmaların yapılması.
- Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.

çalışma gruplarında yer almak.
- Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin

yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
- Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.

çalışma gruplarında yer almak.
- 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.

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

arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
- Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi  ve

Kalite Yönetim Sisteminde ki 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.

YETKİLERİ:
- Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak
- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
- Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Ve Su Ürünleri Şube Müdürü

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
- ----

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,

Veteriner Meslek Yüksek Okulu- Veteriner Sağlık Meslek Lisesi ya da Sağlık
Meslek Lisesi-Yüksekokulu bitirmiş olmak,

- Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.
- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun

çözme niteliklerine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI:

- Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
- Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
- Büro ortamında çalışmak.
- Görevi gereği seyahat etmek.

Dokuman Kodu: TOB.19.İLM.İKS/KYS.GT.03.04 Revizyon Tarihi:
23/01/2019

Revizyon No: 01 Yürürlük
Tarihi:05.02.2018

Hazırlayan: Onaylayan:

Kalite Yönetim Ekibi

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi
burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı: Tarih /İmza



İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

İŞ UNVANI HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER SORUMLUSU-GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜD.

İŞİN KISA TANIMI:
Bakanlığımız tarafından uygulanmakta hastalıktan ari işletme müracaatlarında
ilgili mevzuatlar kapsamında iş ve işlemler yapmak.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

- 5996 sayılı kanun ve ilgili mevzuat kapsamında hastalıktan Ari İşletme
müracaatlarını yürütmek.

- Bu kapsamda işletmelerde bulunan hayvanlara ait gerekli test, analiz ve tetkikleri
yapmak.

- Hastalıktan Ari İşletme kaydı olan işletmelerin takibini yapmak.
- Yapılan iş ve işlemlerle ilgili olarak tanzim edilmiş olan form ve bilgilerin

dosyalamasını yapmak.
- Bakanlıkla olan yazışmaları yapmak.
- Sorumlu olduğu konularla ilgili her türlü olumsuz gelişmeyi, ilgilileri ile birlikte

tutanağa bağlayarak en kısa sürede Şube Müdürünü bilgilendirmek.
- Şube Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

YETKİLERİ:
- 5996 mevzuatı çerçevesinde Birimine verilen yetkilerini kullanmak.
- Kendisine bağlı personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme,

düzeltme, bilgi ve rapor isteme.
- Faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli araç ve gereçleri kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
- Şube Müdürü

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI:
- ----

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,

Veteriner Meslek Yüksek Okulu- Veteriner Sağlık Meslek Lisesi ya da Sağlık
Meslek Lisesi-Yüksekokulu bitirmiş olmak,

- Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.
- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun

çözme niteliklerine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI:

- Normal mesai saatleri içerisinde görev yapmak.
- Gerektiğinde normal mesai saatleri dışında da görev yapabilmek.
- Büro ortamında çalışmak.
- Görevi gereği seyahat etmek.
- Ahırların yetersiz havalandırılma ve aydınlatılması, olumsuz hava şartlan, iş

kazaları (zapt-ı raptı sağlanamayan hayvanlar, kaza eseri uygulayıcının kendine
uyguladığı enjeksiyon uygulamaları vb.) meslek hastalığı, trafik kazası.



Dokuman Kodu: TOB.19.İLM.İKS/KYS.GT.03.05 Revizyon Tarihi:
23/01/2019

Revizyon No: 01 Yürürlük
Tarihi:05.02.2018

Hazırlayan: Onaylayan:

Kalite Yönetim Ekibi

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi
burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı: Tarih /İmza



İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

İŞ UNVANI SU KİRLİLİĞİ DENETİM VE KONTROL SORUMLUSU-GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜD.

İŞİN KISA TANIMI:
Bakanlık ve İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve
talimatlara uygun olarak; ilgili mevzuat gereği su kirliliği kontrol hizmetlerini
yapmak, alıcı ortam su numunesi almak, alınan numunelerin analizlerini
yaptırmak, analiz sonuçlarını değerlendirmek, hedeflenen sonuçların
gerçekleştirilmesini sağlamak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

- Yıllık su kirliliği kontrol programı hazırlamak
- Kirlilik riski bulunan yüzey sularından ilgili mevzuat kapsamında su kirliliği kontrol

hizmetlerini yapmak, alıcı ortam su numuneleri almak, analizlerini yaptırmak ve
analiz sonuçlarını değerlendirmek ve yazışmalarını yürütmek.

- Alıcı ortam su numunesi analiz sonucu ilgili mevzuata göre olumsuz çıkmışsa
kirlilik sebebini tespit etmek, kirlilik atık su deşarjından kaynaklanıyorsa alıcı ortam
su numunesi analiz raporları ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bilgilendirmek.

- Balık ölümleri görüldüğünde, mortalitenin görüldüğü alıcı ortamdan balık ve su
numunesi almak, analizlerini yaptırmak, analiz sonuçlarını değerlendirmek, balık
ölümlerinin sebebi diğer kurumların yetkisi dahilindeyse konu ile ilgili kurumu
bilgilendirmek.

- Su kirliliği kontrol formunu hazırlamak, süresi içinde Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüğüne göndermek, dosya nüshalarını ekleri ile birlikte izlenebilirliği
sağlanacak şekilde dosyasında muhafaza etmek.

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Bakanlık hukuk müşavirliğinden gelen yazılara
cevap yazılması ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

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

- Ülke ekonomisini, tarım sektörünü, su ürünleri ile ilgili mevzuat ve gelişmeleri
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 işin kalitesini kontrol etmek.



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

- Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak
- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
- Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Ve Su Ürünleri Şube Müdürü

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
- ------

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- Su Ürünleri Mühendisliği,  Su Ürünleri Teknisyenliği/ Teknikerliği, Sağlık Meslek

Lisesi-Yüksekokulu bitirmiş olmak,
- Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.
- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun

çözme niteliklerine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI:

- Çalışma saatleri içinde görev yapmak.
- Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
- Su kirliliğini kontrol etmek ve benzeri durumlarda büro ortamı dışında çalışmak.
- Büro ortamında çalışmak.
- Görevi gereği seyahat etmek.
- Ahırların yetersiz havalandırılma ve aydınlatılması, olumsuz hava şartlan, iş

kazaları (zapt-ı raptı sağlanamayan hayvanlar, kaza eseri uygulayıcının kendine
uyguladığı enjeksiyon uygulamaları vb.) meslek hastalığı, trafik kazası.

Dokuman Kodu: TOB.19.İLM.İKS/KYS.GT.03.07 Revizyon Tarihi:
23/01/2019

Revizyon No: 01 Yürürlük
Tarihi:05.02.2018

Hazırlayan: Onaylayan:

Kalite Yönetim Ekibi

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi
burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı: Tarih /İmza



İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

İŞ UNVANI SU ÜRÜNLERİ DENETİM VE KONTROL SORUMLUSU-GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜD.

İŞİN KISA TANIMI:
Bakanlık ve İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve

talimatlara uygun olarak; ilgi mevzuat gereği su ürünleri ve su kirliliği kontrol
hizmetlerini yapmak, su ürünleri perakende satış yerleri denetim hizmetlerini
yapmak, tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği hizmetlerini yürütmek, su ürünleri avcılığı
kontrol hizmetlerini yapmak, müracaat halinde amatör balıkçı belgesi düzenlemek,
hedeflenen sonuçların gerçekleştirilmesini sağlamak ve yapılan işleri koordine
etmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
- İlgili mevzuat kapsamında su ürünleri kontrol hizmetlerini yapmak ve yazışmalarını

yürütmek.

- İlgili mevzuat kapsamında su kirliliği kontrol hizmetlerini yapmak, alıcı ortam su
numuneleri almak, analizlerini yaptırmak ve analiz sonuçlarını değerlendirmek ve
yazışmalarını yürütmek.

- İlgili mevzuat gereğince tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği hizmetlerini yürütmek,
Koruma ve Kontrol genel Müdürlüğünün (KKGM) belirlediği dönemlerde tespit
edilen istasyonlardan su numunesi almak, analizlerini yapmak ve yazışmalarını
yürütmek.

- Su ürünleri perakende satış yerleri denetim hizmetlerini ilgili mevzuat kapsamında
yapmak ve yazışmalarını yürütmek.

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Bakanlık hukuk müşavirliğinden gelen yazılara
cevap yazılması ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

- Yıllık su ürünleri kontrol hizmetleri programını hazırlamak.

- İlgili mevzuat kapsamında su ürünleri avcılığı kontrol hizmetlerini yapmak ve
yazışmalarını yürütmek.

- Amatör su ürünleri avcılığı yapacak kişilere müracaatları halinde Amatör Balıkçı
Belgesi düzenlemek ve Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) veri girişini yapmak.

- Bakanlıkça yayımlanan Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ve
Sportif Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğin hazırlanması aşamasında
Müdürlük görüşünün bildirilmesi..

- İlgili mevzuat gereğince kontrol yetkisi bulunan diğer kurumlarla koordinasyonu
sağlamak.

- İdari para cezası uygulamalarında kullanılan İdari Para Cezası Kararı, Tutanak
veTebligat  ve Zapt etme Tutanağı makbuzlarını temin etmek, idari para cezası
uygulama yetkisi olan diğer kurumlara makbuzları tutanak karşılığı teslim etmek ve
idari para cezası uygulamaları ile ilgili yazışmaları yürütmek.

- Su ürünleri faaliyet raporunu hazırlamak, süresi içinde Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüğüne göndermek, dosya nüshasını ekleriyle birlikte izlenebilirliği
sağlanacak şekilde dosyasında muhafaza etmek.



- Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Bakanlık hukuk müşavirliğinden gelen yazılara
cevap yazılması ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

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

- Ülke ekonomisini, tarım sektörünü, su ürünleri ile ilgili mevzuat ve gelişmeleri 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 işin kalitesini kontrol etmek.

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

- Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak

- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.
EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

- Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Ve Su Ürünleri Şube Müdürü
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

- -----
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

- Su Ürünleri Mühendisliği,  Su Ürünleri Teknisyenliği/ Teknikerliği, Sağlık Meslek
Lisesi-Yüksekokulu bitirmiş olmak,

- Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.

- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme
niteliklerine sahip olmak.



ÇALIŞMA KOŞULLARI:
- Çalışma saatleri içinde görev yapmak.

- Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

- Su ürünleri avcılığını kontrol etmek ve benzeri durumlarda büro ortamı dışında
çalışmak.

- Büro ortamında çalışmak.

- Görevi gereği seyahat etmek.

- Ahırların yetersiz havalandırılma ve aydınlatılması, olumsuz hava şartlan, iş
kazaları (zapt-ı raptı sağlanamayan hayvanlar, kaza eseri uygulayıcının kendine
uyguladığı enjeksiyon uygulamaları vb.) meslek hastalığı, trafik kazası.

Dokuman Kodu: TOB.19.İLM.İKS/KYS.GT.03.08 Revizyon Tarihi:
23/01/2019

Revizyon No: 01 Yürürlük
Tarihi:05.02.2018

Hazırlayan: Onaylayan:

Kalite Yönetim Ekibi

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi
burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı: Tarih /İmza



İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

İŞ UNVANI İTHALAT İHRACAAT SORUMLUSU-GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜD.

İŞİN KISA TANIMI:
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve
mevzuatlara uygun olarak, yurtdışına çıkacak hayvan ya da hayvansal ürünlerin
kontrolünü yapmak, İhracat Sağlık Sertifikası düzenlemek, denetlemek ve
yürütmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

- Sorumlular için belirlenmiş Ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
- Hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek
- Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak ithal hayvanları

tanımlamak, millileştirmek, tescil etmek, kayıt altına almak,
- Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı

hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri
yürütmek

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

– 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.

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

arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
– Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve Kalite

Yönetim Sisteminde ki 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.
YETKİLERİ:

- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
- Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak
- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
- Hayvan ve hayvansal ürünlerin tanımlamaları yapmak, İhracat sağlık sertifikası

tanzim etmek



- Çalışma konusu ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmak.
- Amiri tarafından verilecek benzer yetkiler.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
- Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
- 657 sayılı devlet memurları kanununda ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Personel yönetmeliğinde belirtilen genel niteliklere sahip olmak
- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme

niteliklerine sahip olmak.
- Eğitim:  Veteriner Fakültesi mezunu olmak
- Yabancı Dil: Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
- Özel Bilgi / Beceri: konusu ile ilgili alet-ekipman ve araçların kullanımı ile ilgili eğitim

almış olmak.
- Deneyim:  Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip

olmak İlgili birimde en az 2 yıl görev yapmış olmak, iş akışı konusunda bilgi ve
deneyime sahip olmak
ÇALIŞMA KOŞULLARI:

- Çalışma Saatleri: Mesai saatleri ve gerektiğinde mesai saatleri dışında da görev
yapmak, Mesai:  Gerektiğinde normal saatleri dışında da görev yapabilmek.

- Çalışma Ortamı: Büro, Arazi, kapalı veya açık ahır, ağıl, kümes vb. ortamlarda
çalışmak Ahırların yetersiz havalandırılma ve aydınlatılması, olumsuz hava şartlan
RİSKLER

- iş kazaları (zapt-ı raptı sağlanamayan hayvanlar, kaza eseri uygulayıcının kendine
uyguladığı enjeksiyon uygulamaları vb.) meslek hastalığı, trafik kazası.

Dokuman Kodu: TOB.19.İLM.İKS/KYS.GT.03.09 Revizyon Tarihi:
23/01/2019

Revizyon No: 01 Yürürlük
Tarihi:05.02.2018

Hazırlayan: Onaylayan:

Kalite Yönetim Ekibi

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada
belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı: Tarih /İmza



BİRİM ADI
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

İŞ UNVANI RUHSATLANDIRMA VE DENETİM SORUMLUSU-GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜD.

İŞİN KISA TANIMI
Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet

gösteren, kişi, kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim
ve eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kontrol ve
denetimi ile yetkilendirme ve ruhsatlandırma faaliyetlerini yürütmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek
- Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve

yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma, muhafazası ile ilgili
kayıtları tutmak.

- Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin
vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek

- Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren,
kişi, kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve
eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını
tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile
ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek.

- Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları
hususlarda denetlemek.

- Programlı aşılamalar döneminde aşılamalara ve hayvan tanımlama çalışmalarına
katılmak

- Biriminde yürütülen faaliyetler ile ilgili eğitim çalışmaları düzenlemek.
- İç Kontrol Sisteminin işleyişi ve sürekliliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmek
- Düzeltici ve önleyici faaliyet çalışmalarına katılmak
- Amiri tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmek.

YETKİLERİ
- Hayvancılıkla ilgili tüm işletme, satış yeri, hayvan pazarı, laboratuvar vs.

Programlar dahilinde ve şikayet üzerine denetim yapmak, rapor tanzim etmek,
yetkilendirme ve ruhsatlandırma kapsamında gerekli kontrolleri yaparak rapor
tanzim etmek.

- Çalışma konusu ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmak.
- Amiri tarafından verilecek benzer yetkiler.

EN YAKIN YÖNETİCİ
- Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI
- ----

BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,

Veteriner Meslek Yüksek Okulu- Veteriner Sağlık Meslek Lisesi ya da Sağlık
Meslek Lisesi-Yüksekokulu bitirmiş olmak.

- Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.
- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun

çözme niteliklerine sahip olmak.



ÇALIŞMA KOŞULLARI
- Büro ve arazi ortamında çalışabilmek,
- Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak, Gerektiğinde normal çalışma

saatleri dışında da görev yapabilmek.
- Görevi gereği seyahat edebilmek
- Olumsuz hava ve arazi şartları.
- Ahırların yetersiz havalandırılma ve aydınlatılması, olumsuz hava şartlan, iş

kazaları (zapt-ı raptı sağlanamayan hayvanlar, kaza eseri uygulayıcının kendine
uyguladığı enjeksiyon uygulamaları vb.) meslek hastalığı, trafik kazası.

Dokuman Kodu: TOB.19.İLM.İKS/KYS.GT.03.10 Revizyon Tarihi:
23/01/2019

Revizyon No: 01 Yürürlük
Tarihi:05.02.2018

Hazırlayan: Onaylayan:

Kalite Yönetim Ekibi

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi
burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı: Tarih /İmza



İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

İŞ UNVANI SAFKAN ATÇILIK SORUMLUSU-GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜD.

İŞİN KISA TANIMI:
İl Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; İlde
mevcut Safkan Arap ve İngiliz Atların doğum, ölüm, satış, damızlık ve Pedigri
işlemlerinin yapılması sağlamak, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda Ve Yem Kanunu ile 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununda belirtilen
hükümlerin uygulanmasını sağlamak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
- Yeni doğan tayların pedigri işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
- Damızlık belgesi ve vize işlemlerinin yürütülmesi işlemlerini yapmak.
- At satış işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
- At ölüm işlemlerinin yapılması işlemlerini yapmak.
- Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve

talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
- Müdürlük tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
- Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.

çalışma gruplarında yer almak.
- 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 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 kullanabilmek.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
- Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.



- Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,
Veteriner Meslek Yüksek Okulu- Veteriner Sağlık Meslek Lisesi ya da Sağlık
Meslek Lisesi-Yüksekokulu bitirmiş olmak.

- Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.
- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun

çözme niteliklerine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI:

- Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
- Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
- Büro ve arazi ortamında çalışmak.
- Görevi gereği seyahat etmek.
- Ahırların yetersiz havalandırılma ve aydınlatılması, olumsuz hava şartlan, iş

kazaları (zapt-ı raptı sağlanamayan hayvanlar, kaza eseri uygulayıcının kendine
uyguladığı enjeksiyon uygulamaları vb.) meslek hastalığı, trafik kazası.

Dokuman Kodu: TOB.19.İLM.İKS/KYS.GT.03.11 Revizyon Tarihi:
23/01/2019

Revizyon No: 01 Yürürlük
Tarihi:05.02.2018

Hazırlayan: Onaylayan:

Kalite Yönetim Ekibi

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi
burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı: Tarih /İmza



İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

İŞ UNVANI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SUNİ TOHUMLAMA-GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜD.

İŞİN KISA TANIMI:
Müdürlüğümüze gelen hayvancılıkla ilgili her türlü başvuruyu değerlendirmek,
Arıcılıkla ilgili faaliyetleri, onaylanmış plan, program ve bütçe kuralları çerçevesinde
yürütmek. İlgili yönetmelikler ışığında uygulamak ve sonuçlandırmaktır.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
– Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek,

Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak,
suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve
laboratuvarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak,

– Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.
– Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden

kontrolünü yapmak,
– İl’de hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde

bulunmak,
– Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak,
– Tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim

programları ve projeleri uygulamak,
– Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını

yapmak,
– Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvancılık

desteklemeleri ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
– Arıcılık İş ve İşlemlerinin takibini yapmak.
– Periyodik olarak arıcılık kursları düzenlemek.
– Arı işletmelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Arılı kovan hareketlerini

sisteme girerek takibini yapmak.
– Her yıl düzenli olarak arıcılık sirkülerinin ve ilimiz merkez ve ilçelerine bağlı merkez,

belde ve köylerin gezginci arıcılık kapasite bilgilerinin hazırlanmasını sağlamak.
– Gezginci arıcı konaklama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
– Organik arıcılık ve hayvancılıkla ilgili çalışmaları takip etmek.
– UKİP çerçevesinde kalıntı analizleri için bal veya temel petek üretim yerlerinde

numune almak
– Kayıt sistemleri veri girişleri ve AKS kayıt sistemlerine dayalı destekleme

uygulamalarını yapmak,
– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.

çalışma gruplarında yer almak.



– 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.

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

arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
– Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve Kalite

Yönetim Sisteminde ki 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.
YETKİLERİ:

- Suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve
laboratuvarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak

- Hayvancılık Desteklemeleri ile ilgili gerekli duyuru ve toplantılar yapmak.
- Hayvancılık Desteklemeleri ile ilgili gerekli kontrol, tespit ve kayıtları yapmak.
- İlgili kurumlara Hayvancılık Desteklemeleri ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmak.
- Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
- Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
- 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak

- Tercihen Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi (Zooteknist),  Veteriner Sağlık
Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Ziraat Teknikeri, Ziraat Teknisyeni ünvanına
sahip olmak.

- Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak

- İlgili birimde en az 2 yıl görev yapmış olmak, iş akışı konusunda bilgi ve deneyime
sahip olmak

- Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
ÇALIŞMA KOŞULLARI:

- Mesai: Mesai saatleri ve gerektiğinde mesai saatleri dışında da görev  yapmak,.
- Çalışma Ortamı: Büro ve Arazi ortamında çalışmak.



- Seyahat Durumu: Görevi gereği seyahat etmek.
- Risk durumu: Trafik kazası, olumsuz hava ve arazi şartları.

RİSKLER
- iş kazaları (zapt-ı raptı sağlanamayan hayvanlar, kaza eseri uygulayıcının kendine

uyguladığı enjeksiyon uygulamaları vb.) meslek hastalığı, trafik kazası.
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Kalite Yönetim Ekibi

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi
burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı: Tarih /İmza



İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

İŞ UNVANI CANLI HAYVAN VE HAYVAN MADDELERI NAKİLLERİ GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜD.

İŞIN KISA TANIMI
Her türlü hayvan ve hayvansal ürün hareketlerini kontrol ve kayıt altına almak.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
- Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

- Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak,
tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek, sevk
belgesi tanzim etmek.

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

- İç Kontrol Sisteminin işleyişi ve sürekliliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmek,

- Düzeltici ve önleyici faaliyet çalışmalarına katılmak.

- Programlı aşılamalar döneminde aşılamalara ve hayvan tanımlama çalışmalarına
katılmak,

- Amiri tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmek.
YETKİLERİ

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

- Çalışma konusu ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmak.

- Amiri tarafından verilecek benzer yetkiler.
EN YAKIN YÖNETICI

- Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü
ALTINDAKI BAĞLI IŞ ÜNVANLARI

- Hayvan Hareketleri Görevlisi
BU IŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NITELIKLER

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,

Veteriner Meslek Yüksek Okulu- Veteriner Sağlık Meslek Lisesi ya da Sağlık
Meslek Lisesi-Yüksekokulu bitirmiş olmak.

- Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.
- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun

çözme niteliklerine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI

- Mesai: Mesai saatleri ve gerektiğinde mesai saatleri dışında da görev yapmak.

- Çalışma Ortamı: Büro ve Arazi ortamında çalışmak.



- Seyahat Durumu: Görevi gereği seyahat etmek.

- Risk durumu: Ahırların yetersiz havalandırılma ve aydınlatılması, olumsuz hava
şartlan, iş kazaları (zapt-ı raptı sağlanamayan hayvanlar, kaza eseri uygulayıcının
kendine uyguladığı enjeksiyon uygulamaları vb.) meslek hastalığı, trafik kazası.
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Kalite Yönetim Ekibi

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada
belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı: Tarih /İmza



İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

İŞ UNVANI YARDIMCI HİZMETLER SORUMLUSU-GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜD.

İŞİN KISA TANIMI:
Şube Müdürlüğümüze tahsis edilen katın temizliğini yapmak, İl Müdürlüğümüzün
diğer hizmet binalarındaki Şube Müdürlüğümüze ait işleri takip etmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

- Şube Müdürlüğümüzdeki oda, çalışma masası, koridor, merdiven, çöp kovası,
WC ve pencere camlarının sürekli olarak temiz tutulmasını sağlamak.

- Değişik nedenlerle çalışanlarının tamamı şube dışında olan odalara ait telefonlara
bakmak, gerekli notları alarak ilgililerine bilgi vermek.

- Şube Müdürlüğümüzün, İl Müdürlüğümüze ait diğer hizmet binalarındaki işlerini
takip etmek.

- İl Müdürlüğü’nde yapılan toplantılarda gerektiğinde toplantı odası ve masalarını
düzenlemek, içecek servisi yapmak.

- İl Müdürlüğü’ndeki iç mekân süs bitkilerinin bakımını yapmak.
- Yedek ve sarf malzemelerini dikkatli kullanmak, bu amaçla sürekli olarak kontrol

etmek ve eksik malzemeleri yöneticisine bildirmek.
- Çalışma odası, koridor, misafirhane ve katların tüm temizlik hizmetlerini yapmak.
- Bahçe ve bina girişlerinin temizliğini yapmak.
- Bahçe bakımı için çimleri biçmek, sulama yapmak, ağaçları budamak, çevre

bakımını yapmak, Şube Müdürüne çıkan sorunları bildirmek.
– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.

çalışma gruplarında yer almak.
– 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.

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

arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
– Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi  ve

Kalite Yönetim Sisteminde ki 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.



YETKİLERİ:
- Şube Müdürü tarafından verilen yetkilerini kullanmak.
- Faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli araç ve gereçleri kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
- Hayvan sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI:
- ---

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- En az İlköğretim seviyesinde eğitim almış olmak
- Tercihen 1 yıllık iş deneyimine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:
- Normal mesai saatleri içerisinde görev yapmak.
- Gerektiğinde normal mesai saatleri dışında da görev yapabilmek.
- Gerektiğinde seyahat etmek.
- Şube Müdürlüğünün büro dışındaki işlerinde de çalışmak.
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Kalite Yönetim Ekibi

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi
burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı: Tarih /İmza



İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

İŞ UNVANI ŞUBE MÜDÜRÜ

BÖLÜMÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜD.

İŞİN KISA TANIMI
Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler
ile uygulanan politikalar ve prosedürler doğrultusunda gerekli çalışmaları
yaptırmak.
GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek
- Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini

ve hayvan ve ürünlerinden İnsanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenerek
halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve
projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetleri
yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek.

- 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.

- Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile
mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek,
hayvan refahını sağlayıcı çalışmalar da bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili
karantina hizmetlerini yürütmek.

- Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve
yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili
kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak
faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek.

- İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili
araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis
sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak.

- Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren,
kişi, kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve
eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını
tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile
ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek.

- İl’deki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak.
- Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları

hususlarda denetlemek.
- Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek,

Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu
sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim
merkezleri ve laboratuvarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak.

- Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak ve izlemek.
- Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden

kontrolünü yapmak.



- Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik
dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek,
bunları denetlemek.

- İl’de hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde
bulunmak.

- Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarım tespit etmek ve
ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek.

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

- Hayvancılık ve 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, işleme ve satış yerlerinin ruhsatlandırmak, denetlenmek
- Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri

yapmak.
- Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzen 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

- Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı,
demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere,
tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım
yoluyla iletmek.

- Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim
programları ve projeleri uygulamak.

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

- Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvancılık
desteklemeleri ile ilgili faaliyetleri yürütmek.



- Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak
YETKİLERİ

- Biriminin kadrosu veya bu kadroda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak amirine
görüş ve önerilerini sunabilmek

- Birimindeki elamanlara iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde
uyarmak, bilgi ve rapor istemek

- Hizmet ve malzeme alımlarıyla ilgili olarak amirine önerilerini sunabilmek
- Görevlendirildiği komisyon, komite vb. kurullarda üyelik yetkilerini kullanabilmek
- Biriminde çalıştırılacak personel hakkında görüş bildirebilmek.
- Mevzuat ile belirlenmiş ilkeler çerçevesinde satın alma ve satış işlemlerini Amirine

teklif edebilmek
- Görevlerinin gerektirdiği alet, makine, demirbaş, yayın ve kırtasiyeleri, birimine

verilen araç, gereç ve malzemeleri kullanma ve kullandırtmak.
- İl Müdürlüğünce belirlenen esaslar dahilinde paraf edebilmek ve imza atabilmek
- Diğer birimlerle sözlü haberleşme ile bilgi isteyebilmek
- Birimine gelen evrakı açma ve ilgili yerlere gönderebilmek, şevke tabi evrakın

yasal ve idari eksikliklerinin giderilmesini ilgililerden talep edebilmek
- Görevlerini yerine getirirken yetkisini aşan konularda Amirine talep ve teklifte

bulunabilmek
- Personeline tezkiye ve mazeret izni verme, personelinin yıllık izin kullanma

zamanlarını belirlemek, takdirname, ödül, disiplin cezası, yer değiştirme ve diğer
personel işlemleri için amirine teklifte bulunabilme

- Biriminde kendi imkânları ile yaptırması mümkün olmayan işleri (test yapılması,
araştırma, bakım - onarım vb.) İl Müdürlüğü dış kurum, kuruluş, firma ve kişilere
yaptırmak için Amirine öneride bulunabilmek.

- Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler
EN YAKIN YÖNETİCİ

- İl Müdür Yardımcısı
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI

- Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları İle Mücadele Görevlisi.
- Bakanlık Kayıt Sistemi Görevlisi.
- Hayvan kimliklendirme Görevlisi.
- Hayvancılık Desteklemeleri Görevlisi.
- Hastalıktan Ari İşletmeler Görevlisi.
- Su Kirliliği Denetim ve Kontrol Görevlisi.
- Su Ürünleri Denetim ve Kontrol Görevlisi.
- Safkan Atçılık Görevlisi.
- Ruhsatlandırma ve Denetim Görevlisi.
- Safkan Atçılık Görevlisi.
- Hayvan Yetiştiriciliği ve Suni Tohumlama Görevlisi.
- Canlı Hayvan ve Hayvan Maddeleri Nakilleri Görevlisi.
- Yardımcı Hizmetler Görevlisi.

BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER
- 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak
- Veteriner Fakültesini bitirmiş olmak



- Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
ÇALIŞMA KOŞULLARI

- Büro ve açık hava ortamında çalışmak,
- Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak, Gerektiğinde normal çalışma

saatleri dışında da görev yapabilmek,
- Görevi gereği seyahat edebilmek
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