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İŞİN KISA TANIMI: Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi 
tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; İl Müdürlüğünün 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin 
planlanması, koordine edilmesi ve denetlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

– Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek, (Bkz.Ortak Görevler 
1.1.4), 

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

– Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri 
yapmak,  

– 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, 

– Görev alanı ile ilgili bilgi ve yeni teknolojileri balıkçılara ve su ürünleri 
yetiştiricilerine ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek 
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– Balıkçılar ve diğer sektör paydaşları için eğitim programlarını ve projeleri 
uygulamak 

– Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme 
uygulamalarını yapmak 

– Av kotalarının takip ve denetimini yapmak, 

– Su ürünleri istihsalinde bulunacak gemiler ve kişiler için ruhsat tezkerelerini, 
avlanma izinlerini düzenlemek, ruhsat tezkerelerinin vize işlemlerini yapmak, 

– Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik olarak, deniz ve iç 
su alanlarında, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde 
kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulunmak 

– Nesli tehlikede olan türlerin ticareti ile ilgili işlemleri yürütmek, 

– Su ürünleri ile ilgili menşe ve nakil belgelerini düzenlemek veya düzenletmek ve 
denetlemek, 

– İlçelerden gelen bilgiler ve talepler göz önünde bulundurularak balıklandırma 
ihtiyacının teminine yönelik işlemleri yürütmek, 

– Balıkçılık idari binalarının işletilmesini sağlamak, 

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

– Yönetim fonksiyonlarını kullanarak Şubenin bağlı birimler ile uyumlu bir biçimde 
çalışmasını sağlamak 

– Personelin özlük haklarının korunmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi 
sağlamak.   

– Şube Müdürlüğü görev tanımına uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya 
hazırlatmak.  

– Şube Müdürlüğü ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın 
belirlediği esaslar dâhilinde ve yetkisi ölçüsünde her türlü teşvik ve koruma 
tedbirlerinin alınmasını sağlamak 

– Değişen Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların birimlere bildirilmesi ve  birimlerin 
konu ile alakalı olarak bilgilendirilmesini sağlamak. 

– Personel ile ilgili işlerin koordinasyonunu sağlamak. 
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– Görev alanı ile ilgili bilgi ve yeni teknolojileri takip etmek. 

– Eğitim programlarını ve projeleri uygulamak 

– Çevre dostu üretim modellerinin uygulanmasını sağlamak 

– Birimlerden gelen evrakların incelenmesi ve ilgili personele havale edilmesi işlemi 
yapmak, 

– Şube içi görevlendirme işlemlerinin yapılmasını sağlamak 

– Yürütülen yazışmaların kayıt, sevk, dosyalama ve arşiv işlemlerini İl 
Müdürlüğündeki yöntemlere uygun olarak 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 
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– Diğer Mevzuat ve görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen benzeri 
görevleri yerine getirmek. 

   
YETKILERI: 
 

– 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 kullandırtma yetkisi. 

– 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, sevke 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 belirleme, takdirname, ödül, disiplin cezası, yer değiştirme ve diğer 
personel işlemleri için Amirine teklifte bulunabilmek. 

EN YAKIN YÖNETİCİ: 

İl Müdür Yardımcısı 
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ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI:  

– Yetiştiricilik Birim Sorumlusu 

– Avcılık, Kontrol ve Su Kirliliği Çalışma Birim Sorumlusu 

– Destekleme Birim Sorumlusu 

– Ç.E.D. Birim Sorumlusu 

– Plan Koordinasyon ve Eğitim Görevlisi 

– Personel ve İdari Hizmetler Görevlisi 

 

BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER: 

– 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak 

– Dört yıllık bir yükseköğrenim kurumunu -tercihen 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, 

– İlgili mevzuat gereği 10 yıllık iş deneyimine sahip olmak 

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

– Mesai saatleri ve gerektiğinde mesai saatleri dışında da görev yapmak, 

– Büro ve gerektiğinde arazide çalışmak 

– Görevi gereği seyahat etmek, 

– Risk Durumu: Olumsuz hava şartları,  iş kazaları, meslek hastalığı, trafik kazası.  


