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İŞIN KISA TANIMI 
 

Eskişehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; İl Müdürlüğü Sınırları kapsamında 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, 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
 

– Su Ürünleri üretim alanlarının kiralama işlemleri ve ilgili yazışmaların takibini 
yapmak 

– Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi tanzimi için tesis denetimi yapılması, yetiştiricilik 
belgesinin hazırlanması ve Projeye dayalı su ürünleri yatırımlarının takibini yapmak 

– Su Ürünleri desteklemelerinin takibi, icmallerin ve askı sürelerinin takibi ile 
Bakanlığa bildirilmesi takibini yapmak 

– Su Ürünleri Kayıt Sistemi uygulamaları (SKS ve HBS) takibini yapmak 
– Yetiştiricilik projeleri incelenmesi, tasdiki ve projenin devamında yapılacak işlemlerin 

takibi ve Ön etüt raporu çalışmaları takibini yapmak 
– Yetiştiricilik tesis denetimleri, Yetiştiricilik tesislerinde yavru balık tespiti, Yetiştiricilik 

tesislerinde proje devir ve iptal işlemleri ve Yetiştiricilik tesislerinin dönemsel 
istatistikî bilgilerinin toplanması ve takibini yapmak 

– Yetiştiricilik ile ilgili diğer işlemlerin (Kira süresi- Yetiştiricilik Belgesi vize takibi) 
takibini yapmak 

– Su Ürünleri istihsal sahalarının kira işlemlerinin yürütülmesinin takibini yapmak 
– Su Ürünleri Bilgi Sistemi uygulamaları (SUBİS ve HBS) takibini yapmak 
– Avcılıkla ile ilgili diğer işlemler (Kira süresi- Belge vize tarihlerinin takibi) takibini 

yapmak 
– Amatör Avcılık belgeleri, Gerçek-Tüzel kişi ve Gemi ruhsatlandırma işlemlerinin 

takibini yapmak 
– Perakende su ürünleri satış yerlerinin denetimi ve Su ürünlerine ait zaman ve boy 

yasaklarının takibi 
– Dönem raporlarının takibi (İstatistiki veriler) ve İdari para cezalarının takibini yapmak 
– Menşei belgesi verilmesi (Yasak Dönem) ve Stok tespiti çalışmaları takibini yapmak 
– Kiraya verilen istihsal sahalarına ait kira süresi ve kira bedellerinin takibi yapmak 
– Balık ölümleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve yapılan işlemlerin takibi ve 

Balıklandırma faaliyetleri yapmak 
– Dere yatakları, su havzaları ve bunlarla ilişkili kum-çakıl ocakları izleme çalışmaları 

ve  ÇED Raporu incelemelerinin takibini yapmak 
– Alo Gıda 174 hattına yapılan şikayetlerin değerlendirilmesi (Boy, Zaman, Tür ve  
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Yasak Dönem) 
– Bakanlık tarafından verilen araştırma, geliştirme ve inceleme izinlerine refakat etme  
– Su kirliliği ile alıcı ortam izleme çalışmalarının takibini yapmak 
– Biriminde yürütülen faaliyetler ile ilgili eğitim çalışmaları düzenlemek  
– 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. 

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

– Amiri tarafından verilen diğer yetkiler. 

 
 
 
 
EN YAKİN YÖNETİCİSİ 
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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 
– Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü, Su Ürünleri Meslek 

Yüksek Okulu  , Su Ürünleri Melek Lisesi mezunu olmak 
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak 
– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine 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, meslek kazaları ve  
meslek hastalıkları. 

 
 


