SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ

İŞ UNVANI

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü

BÖLÜMÜ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İŞİN KISA TANIMI
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Su ürünleri ve balıkçılık faaliyetlerine ilişkin iş
ve işlemleri yürütmek vatandaş ve firmalardan gelen yetkilendirme başvurularının
değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
– Şube Müdürleri için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz.
Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler)*.
– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine
uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.
– Üretim ve satış yerlerine ilişkin bilgilerin ve başvuru sonuç raporlarının
hazırlanmasını ve istatistikî sonuçların oluşturulmasını sağlamak.
– Ruhsat veya izin başvurusuna ilişkin bilgilerin ve sonuçlarının ilgili bilgi
sistemlerine kaydedilmesini sağlamak.
– Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili izin belgelerinin düzenlenmesini sağlamak.
– Tekne ruhsatı olan kişiler ve gerçek kişilerden gelen avlanma ruhsatlarına ilişkin
başvuruların değerlendirilmesini ve ilgili belgelerin verilmesini sağlamak.
– Su Ürünlerinin Yetiştiriciliği kapsamında ihracat ve ithalat ile ilgili işlemlerin
yürütülmesini sağlamak.
– İhracat/İthalat İzni ve Kontrol Belgesi başvurularına ilişkin bilgilerin ve sonuçlarının
ilgili bilgi sistemine girilmesini sağlamak.
– İhracat, İthalat İzni veya Kontrol Belgesi başvurularına ilişkin bilgilerin ve başvuru
sonuç raporlarının hazırlanmasını ve istatistiki sonuçların oluşturulmasını
sağlamak.
– Menşei Belgesi başvurusunda bulunan firmalara/şahıslara ait başvuru evrakının
değerlendirilmesini sağlamak.
– Su ürünleri ihracat işlemlerinin yürütülebilmesi için Su Ürünleri Bilgi Sistemine
(SUBİS’e) menşei ve seyir defteri kayıtlarının yapılmasını sağlamak.
– Tarımsal elektrik raporlarının düzenlenmesini sağlamak.
– Ürün ve üretim yeri belgelendirme başvurularına ilişkin bilgileri ve başvuru sonuç
raporlarını hazırlanmasını ve istatistiki sonuçların düzenlenmesini sağlamak.
– Bölümün 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.
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
Dokuman Kodu:
GTHB.57.İLM.İKS/KYS.FRM.036

Revizyon Tarihi:

Hazırlayan:

Revizyon No: 00

Yürürlük Tarihi:01.03.2018

Onaylayan:

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

Adı Soyadı:

Tarih /İmza
Sayfa 1 / 3

SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ

İŞ UNVANI

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü

BÖLÜMÜ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

– 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:
İl Müdür Yardımcısı
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
Su Ürünleri Üretim, Üretim/Satış Yeri İzin ve Ruhsat Görevlisi
Su Ürünleri Yetkilendirme Görevlisi
Su Ürünleri Ürün, Üretim Yeri Belgelendirme Görevlisi
Su Ürünleri Üretim, Üretim/Satış Yeri ve Avlanma Denetim Görevlisi
Çevresel Etki Değerlendirme Görevlisi
Su Ürünleri Destekleme Görevlisi
Su Ürünleri Koruma ve İzleme Görevlisi
Tekniker / Teknisyen
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
– Su Ürünleri Fakültesi, Balıkçılık Teknoloji Mühendisliği, Ziraat Fakültelerinin Su
Ürünleri ile Zootekni Bölümleri, Veteriner Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin
Biyoloji Bölümünden veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,
– Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık
Kamu deneyimine sahip olmak.
– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.
– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun
çözme niteliklerine sahip olmak.
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SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ

İŞ UNVANI

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü

BÖLÜMÜ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

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 etmek.
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Onaylayan:

Kalite Yönetim Ekibi
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SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ
İŞ UNVANI

Çevresel Etki Değerlendirme Görevlisi

BÖLÜMÜ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

İŞİN KISA TANIMI:
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; yüzey sularının kirlilik ölçümlerinin, çevre kirliliğine
ilişkin denetimlerin yapılması, değerlendirilmesi, raporlanması ve sonuçlarının ilgili
yerlere bildirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
– Deniz, akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması
ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki
değerlendirme çalışmalarını yürütmek.
– Alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve
sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler yapmak.
– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılması planlanan faaliyet başvurularına
istinaden görüş talep edilen konularda dosya üzerinde ve yerinde tespit yaparak
görüş bildirmek.
– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmiş
değerlendirme raporlarını incelemek ve görüş bildirmek.

olan

çevresel

etki

– Valilikçe oluşturulacak ve çevreye olumsuz yönde etkileme riski taşıyan maden
ocaklarının düzenli olarak takip edilmesi için kurulmuş komisyonlarda görev almak.
– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın denizlerde dolgu ve iskele yapılması ile ilgili talep
etmiş olduğu görüşleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na göre değerlendirmek ve
görüş bildirmek.
– Görüş taleplerine ilişkin bilgileri ve sonuçlarını ilgili bilgi sistemine girmek.
– Denetim programları çerçevesinde yüzey ve yer altı sularının kirlilik değerlerinin
tespitine ilişkin numuneleri almak analizlerini yapmak veya ilgili laboratuvara analize
göndermek.
– Günlük denetim listesini hazırlamak ve aylık denetimlere ait istatistiki sonuçları
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü’ ne göndermek.
– 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.
Dokuman Kodu:
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Revizyon Tarihi:

Hazırlayan:
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Onaylayan:

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

Adı Soyadı:
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SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ
İŞ UNVANI

Çevresel Etki Değerlendirme Görevlisi

BÖLÜMÜ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

– 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:
Balıkçılık 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.
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık Çevre Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği,
Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, vb. bölümlerini
bitirmiş olmak.
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
– Konusunda en az üç yıllık iş deneyimine sahip olmak.
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Kalite Yönetim Ekibi
Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi
burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.
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SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ
İŞ UNVANI

Çevresel Etki Değerlendirme Görevlisi

BÖLÜMÜ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:
– Büro ve açık hava ortamında çalışmak.
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
– Denetim yapılan yerlerde iş kazası, sıcak, soğuk, koku ve toz faktörüne maruz
kalmak.
– Görevi gereği seyahat etmek.
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SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ
İŞ UNVANI Su Ürünleri Üretim, Üretim/Satış Yeri ve Avlanma Denetim Görevlisi
BÖLÜMÜ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

İŞİN KISA TANIMI:
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; balıkçı barınakları, su ürünleri üretim, üretim/satış yeri
ve avlanma denetimlerinin yapılması, değerlendirilmesi, raporlanması, arşivlenmesinin
sağlanması ve sonuçlarının ilgili yerlere bildirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
– Su ürünleri üretim, üretim/satış yeri, avcılığı, alt yapıları ve balıkçı barınakları ile ilgili
denetimleri gerçekleştirmek.
– Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili denetimleri yapmak.
– Bakanlığın ilgili birimi tarafından yıllık olarak belirlenen Denetim ve İzleme Programı
doğrultusunda üretim ve satış yerlerinden numune almak.
– Yapılan denetimle ilgili bilgileri ve sonuçları ilgili bilgi sistemine kayıt etmek.
– Sorumluluk içerisinde haftalık olarak belirlenen Denetim Programı, Alo Gıda 174,
BİMER, diğer Kurumlardan gelen bildirimler ve gelen şikayetler doğrultusunda üretim
ve satış yerlerini denetlemek ve gerekli durumlarda numune almak.
– Denetim sırasında alınan numuneleri numune odasına teslim etmek ve gerekli
analizlerin yapılabilmesi için ilgili laboratuvarlara gönderilmesini sağlamak.
– Günlük denetim listesini hazırlamak ve aylık denetimlere ait istatistikî sonuçları
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü’ ne göndermek.
– Av yasağı ihlaline ilişkin denetimlerde kolluk kuvvetlerine bilgi vermek ve denetimi
Deniz Polisi ya da Sahil Güvenlik Komutanlığı Görevlileri ile birlikte gerçekleştirmek.
– Yapılan denetimle ilgili bilgileri ve sonuçları ilgili bilgi sistemine girmek.
– Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak denetimlerde görev almak.
– 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.
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Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

– 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:
Balıkçılık 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.
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık Ziraat Mühendisliği,
Mühendisliği, Veteriner Fakültesi vb. bölümlerini bitirmiş olmak.

Su

Ürünleri

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
– Konusunda en az üç yıllık iş deneyimine sahip olmak.
– Su Ürünleri denetim işlemlerinin yapılabilmesi için Su Ürünleri Denetçisi Belgesine
sahip olmak.
– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
– Büro ve açık hava ortamında çalışmak.
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Kalite Yönetim Ekibi
Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi
burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.
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SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
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Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
– Denetim yapılan üretim ve satış yerlerinde iş kazası, sıcak, soğuk, koku ve toz
faktörüne maruz kalmak.
– Görevi gereği seyahat etmek.
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Hazırlayan:

Revizyon No: 00

Yürürlük Tarihi:01.03.2018

Onaylayan:

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

Adı Soyadı:

Tarih /İmza

SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ
İŞ UNVANI Su Ürünleri Destekleme Görevlisi
BÖLÜMÜ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

İŞİN KISA TANIMI:
Sinop İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; su ürünleri desteklemeleri başvurularına ait belgelerin
ve ödemeye esas listelerin/icmallerin incelenmesi, icmallere ait askı işlemlerinin
yürütülmesi, İl Müdürlüğüne ait ödeme icmalinin oluşturulması ve desteklemelerle ilgili
şikayetlerin değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
– Su ürünleri ile ilgili olarak Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde destekleme
işlemlerini yürütmek.
– Bakanlığın ilgili birimi tarafından oluşturulan askı icmalini sistemden almak, askıya
çıkmak, itirazları değerlendirmek, sonuca bağlamak, gerekiyorsa sistemde
değişiklikleri yapmak.
– Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını
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.
Dokuman Kodu:
GTHB.57.İLM.İKS/KYS.FRM.036

Revizyon Tarihi:

Hazırlayan:

Revizyon No: 00

Yürürlük Tarihi:01.03.2018

Onaylayan:

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

Adı Soyadı:

Tarih /İmza

SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ
İŞ UNVANI Su Ürünleri Destekleme Görevlisi
BÖLÜMÜ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

YETKİLERİ:
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
Balıkçılık 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.
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört/beş yıllık bir bölümünü Veterinerlik Fakültesi,
Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği vb. bitirmiş olmak.
– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
– Konusunda en az üç yıl deneyimli olmak.
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak
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, koku ve toz faktörüne maruz kalmak.
– Görevi gereği seyahat etmek.

Dokuman Kodu:
GTHB.57.İLM.İKS/KYS.FRM.036

Revizyon Tarihi:

Hazırlayan:

Revizyon No: 00

Yürürlük Tarihi:01.03.2018

Onaylayan:

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

Adı Soyadı:

Tarih /İmza

SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ
İŞ UNVANI Su Ürünleri İthalat İzin Görevlisi
BÖLÜMÜ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

İŞİN KISA TANIMI:
Sinop İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; vatandaştan veya firmalardan su ürünlerine ilişkin gelen
kontrol belgesi, ithalat, evrakının mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi, asgari teknik
şartlar açısından incelenmesi ve izin belgesinin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetleri
yürütmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
– Su Ürünlerinin Yetiştiriciliği kapsamında ithalat ile ilgili işlemleri yürütmek.
– Yurtdışı yumurta ve yavru anaç ithalatı ile ilgili işlemleri yürütmek.
– Su ürünleri ile ilgili madde ve malzemelerin ithalatı ile ilgili işlemleri yürütmek.
– İhtiyaç Belgesi düzenlenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.
– İthal edilen ürünlerin herhangi bir sebepten yurttan çıkması ile ilgili işlemleri
yürütmek.
– İthalatı ve ihracatı kotaya tabi ürünlerin Bakanlığın ilgili birimleri ile koordineli
çalışarak düzenli olarak takibini sağlamak.
– İthalat İzni veya İhtiyaç Belgesi başvurularına ilişkin bilgileri ve başvuru sonuç
raporlarını hazırlamak ve istatistiki sonuçları Veteriner Hizmetleri Sınır Kontrol
Noktasına göndermek.
– 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.
Dokuman Kodu:
GTHB.57.İLM.İKS/KYS.FRM.036

Revizyon Tarihi:

Revizyon No: 00

Hazırlayan:

Yürürlük Tarihi:01.03.2018

Onaylayan:

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

Adı Soyadı:

Sayfa 1 / 3

Tarih /İmza

SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ
İŞ UNVANI Su Ürünleri İthalat İzin Görevlisi
BÖLÜMÜ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

– 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:
Balıkçılık 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.
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört/beş yıllık Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği,
Su Ürünleri Mühendisliği, vb. bölümlerinden veya Veteriner Fakültesi bölümlerinden
mezun olmak.
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
– Konusunda en az üç yıllık iş deneyimine sahip olmak.
– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:
Dokuman Kodu:
GTHB.57.İLM.İKS/KYS.FRM.036

Revizyon Tarihi:

Revizyon No: 00

Hazırlayan:

Yürürlük Tarihi:01.03.2018

Onaylayan:

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

Adı Soyadı:

Sayfa 2 / 3

Tarih /İmza

SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ
İŞ UNVANI Su Ürünleri İthalat İzin Görevlisi
BÖLÜMÜ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

– Büro ve açık hava ortamında çalışmak.
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
– İnceleme yapılan yerlerde iş kazası, sıcak, soğuk, koku ve toz faktörüne maruz
kalmak.
– Görevi gereği seyahat etmek.

Dokuman Kodu:
GTHB.57.İLM.İKS/KYS.FRM.036

Revizyon Tarihi:

Revizyon No: 00

Hazırlayan:

Yürürlük Tarihi:01.03.2018

Onaylayan:

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

Adı Soyadı:

Sayfa 3 / 3

Tarih /İmza

SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ
İŞ UNVANI

Su Ürünleri Koruma ve İzleme Görevlisi

BÖLÜMÜ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

İŞİN KISA TANIMI:
Sinop İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; Bakanlıktan gelen program doğrultusunda su ürünleri
ile ilgili kayıtların tutulması, balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarına ve avcılığına ilişkin
işlemlerin takip edilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
– Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve
geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek.
– Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile balıkçı barınakları, balıkçılık ve su ürünleri alt
yapılarını geliştirmek ve işletilmesine yönelik işlemleri yapmak.
– Su ürünleri ile ilgili her türlü bilgiyi toplamak, kayıt altına almak, izleme ve kontrol
faaliyetlerini gerçekleştirmek.
– Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını
belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak.
– İl dâhilindeki su ürünleri ile ilgili karantina hizmetlerini mevzuat doğrultusunda
yürütmek.
– Çevre Bakanlığı ve Kaymakamlıklardan su ürünleri tesislerine yönelik gelen
taleplere istinaden inceleme yapmak ve düzenlenen raporu ilgili kuruma göndermek.
– Teknelere ait seyir defterlerinin dağıtımını ve Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS’e)
kayıtlarını 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.
Dokuman Kodu:
GTHB.57.İLM.İKS/KYS.FRM.036

Revizyon Tarihi:

Hazırlayan:

Revizyon No: 00

Yürürlük Tarihi:01.03.2018

Onaylayan:

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

Adı Soyadı:

Tarih /İmza

SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ
İŞ UNVANI

Su Ürünleri Koruma ve İzleme Görevlisi

BÖLÜMÜ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

– 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:
Balıkçılık 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.
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört/beş yıllık Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Su
Ürünleri Mühendisliği vb. bölümlerini bitirmiş olmak.
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
– Su ürünleri ile ilgili işlemlerin yürütülebilmesi için Gıda Denetçisi Sertifikasına/Su
Ürünleri Denetçisi Belgesine sahip olmak.
– Konusunda en az üç yıllık iş deneyimine sahip olmak.
– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
– Büro ve açık hava ortamında çalışmak.
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
Dokuman Kodu:
GTHB.57.İLM.İKS/KYS.FRM.036

Revizyon Tarihi:

Hazırlayan:

Revizyon No: 00

Yürürlük Tarihi:01.03.2018

Onaylayan:

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

Adı Soyadı:

Tarih /İmza

SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ
İŞ UNVANI

Su Ürünleri Koruma ve İzleme Görevlisi

BÖLÜMÜ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
– Çalışma yapılan alanlarda yerlerinde iş kazası, sıcak, soğuk, koku ve toz faktörüne
maruz kalmak.
– Görevi gereği seyahat etmek.

Dokuman Kodu:
GTHB.57.İLM.İKS/KYS.FRM.036

Revizyon Tarihi:

Hazırlayan:

Revizyon No: 00

Yürürlük Tarihi:01.03.2018

Onaylayan:

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

Adı Soyadı:

Tarih /İmza

SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ
İŞ UNVANI Su Ürünleri Yetkilendirme Görevlisi
BÖLÜMÜ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

İŞİN KISA TANIMI:
Sinop İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç
ve ilkelere uygun olarak; vatandaştan veya firmalardan gelen su ürünlerine ilişkin
yetkilendirme başvuruları doğrultusunda, başvuru evrakının mevzuata uygunluğunun
kontrol edilmesi, asgari teknik şartlar açısından incelenmesi ve yetki belgesinin
düzenlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
– Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili yetki belgeleri düzenlemek.
– Tekne ruhsatı olan kişiler ve gerçek kişilerden gelen avlanma ruhsatlarına ilişkin
başvuru evrakını, tutarlılık ve mevzuata uygunluk yönünden değerlendirmek ve
kontrol etmek.
– Avlanma ruhsatı başvurularına ilişkin bilgileri ve sonuçlarını ilgili bilgi sistemine kayıt
etmek.
– Tekne ruhsatı başvurularına ilişkin bilgileri ve sonuçlarını ilgili bilgi sistemine kayıt
etmek.
– 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.
Dokuman Kodu:
GTHB.57.İLM.İKS/KYS.FRM.036

Revizyon Tarihi:

Hazırlayan:

Revizyon No: 00

Yürürlük Tarihi:01.03.2018

Onaylayan:

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

Adı Soyadı:

Tarih /İmza

SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ
İŞ UNVANI Su Ürünleri Yetkilendirme Görevlisi
BÖLÜMÜ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

YETKİLERİ:
– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
EN YAKIN YÖNETİCİSİ
Balıkçılık 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.
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört/beş yıllık bir bölümünü, tercihen Veterinerlik
Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği vb. bitirmiş olmak.
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
– Konusunda en az üç yıllık iş deneyimine sahip olmak.
– Su Ürünleri yetkilendirme işlemlerinin yapılabilmesi için Su Ürünleri Denetçisi
Belgesine sahip olmak.
– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
– Büro ve açık hava ortamında çalışmak.
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
– İnceleme yapılan yerlerde iş kazası, sıcak, soğuk, koku ve toz faktörüne maruz
kalmak.
– Görevi gereği seyahat etmek.

Dokuman Kodu:
GTHB.57.İLM.İKS/KYS.FRM.036

Revizyon Tarihi:

Hazırlayan:

Revizyon No: 00

Yürürlük Tarihi:01.03.2018

Onaylayan:

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

Adı Soyadı:

Tarih /İmza

SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ
İŞ UNVANI

Su Ürünleri Üretim, Üretim/Satış Yeri İzin ve Ruhsat Görevlisi

BÖLÜMÜ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

İŞİN KISA TANIMI:
Sinop İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; su ürünleri üretim, üretim/satış yerlerine ilişkin
vatandaştan veya firmalardan gelen izin ve ruhsat başvuruları doğrultusunda, başvuru
evrakının mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi, işyerinin asgari teknik şartlar
açısından incelenmesi ve ruhsat/izin belgesinin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetleri
yürütmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
– Su ürünleri üretim yerlerine ilişkin vatandaş ve firmalardan gelen ruhsat ve izin
başvurularını, tutarlılık ve mevzuata uygunluk yönünden değerlendirmek ve kontrol
etmek.
– Su ürünleri üretim yerlerine ilişkin ruhsat ve izin başvurusunda bulunan üretim
yerlerinin gerekli asgari şartları taşıyıp taşımadığına ilişkin inceleme yapmak ve
gerekli durumlarda numune almak.
– Su ürünleri üretim yerlerine ilişkin ruhsat veya İzin başvurusuna ilişkin bilgileri ve
sonuçlarını ilgili bilgi sistemine kayıt etmek.
– Su ürünleri üretim ve işleme yerlerinin ruhsatlandırma işlemlerini yapmak.
– Su ürünleri satış yerlerine ilişkin vatandaş ve firmalardan gelen ruhsat ve izin
başvurularını, tutarlılık ve mevzuata uygunluk yönünden değerlendirmek ve kontrol
etmek.
– Su ürünleri satış yerlerine ilişkin ruhsat ve izin başvurusunda bulunan satış yerlerinin
gerekli asgari şartları taşıyıp taşımadığına ilişkin inceleme yapmak ve gerekli
durumlarda numune almak.
– Ruhsat ve izin sonucu oluşturulan rapor dosyalarının arşivlenmesini sağlamak.
– BİMER ya da dilekçeler vasıtası ile gelen, vatandaşın, firmaların ruhsat ve izin
işlemlerine ilişkin sorularını, görüş taleplerini cevaplandırmak.
– Başvuru bilgilerini ve sonuç raporlarını hazırlamak ve istatistiki sonuçları
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü’ ne göndermek.
– 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.
Dokuman Kodu:
GTHB.57.İLM.İKS/KYS.FRM.036

Revizyon Tarihi:

Hazırlayan:

Revizyon No: 00

Yürürlük Tarihi:01.03.2018

Onaylayan:

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

Adı Soyadı:

Tarih /İmza
Sayfa 1 / 3

SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ
İŞ UNVANI

Su Ürünleri Üretim, Üretim/Satış Yeri İzin ve Ruhsat Görevlisi

BÖLÜMÜ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

– 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:
Balıkçılık 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.
– Yüksek öğrenim kurumlarının dört/beş yıllık bir bölümünü-tercihen Veterinerlik
Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, vb. bitirmiş olmak.
– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
– Konusunda en az üç yıllık iş deneyimine sahip olmak.
– Su Ürünleri izin/ruhsat işlemlerinin yapılabilmesi için Su Ürünleri Denetçisi Belgesine
sahip olmak.
Dokuman Kodu:
GTHB.57.İLM.İKS/KYS.FRM.036

Revizyon Tarihi:

Hazırlayan:

Revizyon No: 00

Yürürlük Tarihi:01.03.2018

Onaylayan:

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

Adı Soyadı:

Tarih /İmza
Sayfa 2 / 3

SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ
İŞ UNVANI

Su Ürünleri Üretim, Üretim/Satış Yeri İzin ve Ruhsat Görevlisi

BÖLÜMÜ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
– Büro ve açık hava ortamında çalışmak.
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
– İnceleme yapılan üretim ve satış yerlerinde iş kazası, sıcak, soğuk, koku ve toz
faktörüne maruz kalmak.
– Görevi gereği seyahat etmek.

Dokuman Kodu:
GTHB.57.İLM.İKS/KYS.FRM.036

Revizyon Tarihi:

Hazırlayan:

Revizyon No: 00

Yürürlük Tarihi:01.03.2018

Onaylayan:

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

Adı Soyadı:

Tarih /İmza
Sayfa 3 / 3

SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ
İŞ UNVANI Tekniker / Teknisyen
BÖLÜMÜ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

İŞİN KISA TANIMI:
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Bakanlıktan gelen programlar ve il
Müdürlüğünde yürütülen çalışmalar doğrultusunda, konu uzmanlarının ihtiyaç duyduğu
destek faaliyetlerinin yürütülmesi, verilerin ilgili veri tabanlarına kaydedilmesi,
raporlanması ve sonuçlarının ilgili yerlere bildirilmesi ile ilgili faaliyetleri
gerçekleştirmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
– İlde yürütülen projeler ve uygulamalarda uzmanların kontrolünde yürütülen iş ve
işlemlerde çalışmalara destek olmak.
– Yürütülen çalışmalara yönelik gerekli veri, bilgi ve kayıtların tutulması, yazışmaların
yapılması faaliyetlerini yürütmek.
– İzinli olduğu çalışma zamanlarında yerini alacak kişiye gerekli açıklamaları
yapmak.
– Kullandığı makine, ekipman ve cihazların, kalibrasyon takvimine göre, ayarlarını ve
bakımını yapmak.
– Kullandığı makine ve ekipmanları temiz tutmak, usulüne uygun olarak kullanmak
ve sorumluluğu altında bulunan makine/ekipman ve çevresinin temizliğini yapmak.
– Yedek ve sarf malzemelerini dikkatli kullanmak, bu amaçla sürekli olarak kontrol
etmek ve eksik malzemeleri yöneticisine bildirmek.
– Üretimin/hizmetin verim ve kalitesini arttırmaya yönelik öneriler geliştirmek ve
yöneticisine iletmek.
– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurmak ve
gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.
– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların
saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak.
– Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi
tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.
– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak.
– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetleri mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve
gereklerine uygun olarak yürütmek.
– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

Dokuman Kodu:
GTHB.57.İLM.İKS/KYS.FRM.036

Revizyon Tarihi:

Hazırlayan:

Revizyon No: 00

Yürürlük Tarihi:01.03.2018

Onaylayan:

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

Adı Soyadı:

Tarih /İmza

SİNOP İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ
İŞ UNVANI Tekniker / Teknisyen
BÖLÜMÜ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

– 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:
Balıkçılık 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.
– Meslek lisesi (Su Ürünleri, Ziraat, Çevre ve Sağlık, v.s.) veya tercihen iki yıllık
teknik yüksek okullarının ilgili bölümlerini bitirmiş olmak.
– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
– Büro ve açık hava ortamında çalışmak.
– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
– Çalışma yapılan yerlerde iş kazası, sıcak, soğuk, koku ve toz faktörüne maruz
kalmak.
– Görevi gereği seyahat etmek.

Dokuman Kodu:
GTHB.57.İLM.İKS/KYS.FRM.036

Revizyon Tarihi:

Hazırlayan:

Revizyon No: 00

Yürürlük Tarihi:01.03.2018

Onaylayan:

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

Adı Soyadı:

Tarih /İmza

