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İŞİN KISA TANIMI: Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi 
tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; balıkçılık ve su ürünleri 
yetiştiriciliği ile ilgili faaliyetlerin planlanması, koordine edilmesi ve denetlenmesi ile 
ilgili faaliyetleri yapmak. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

– Su Ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi 
ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek. 

– Yetiştiricilik ve pazarlanmasına, su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve 
işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve belge toplanmasına 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 gerekli iş ve işlemleri yapmak ve koruyucu tedbirleri 
almak. 

– Su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirici projeler hazırlamak ve/veya 
hazırlatmak. 

– Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, balıkçılık ve su 
ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanlarına ilişkin esasları, kiralama ve 
kullanılma esaslarını, üretim alanlarının kiralanmasını ve işletilmesini sağlamak. 

– Görev alanı ile ilgili bilgi ve yeni teknolojileri balıkçılara ve su ürünleri 
yetiştiricilerine ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek. 

– Balıkçılık ve diğer sektör paydaşları için eğitim programlarını ve projeleri 
hazırlamak ve uygulamak. 

– Çevre dostu üretim modellerinin uygulanmasını 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 
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– 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 

– Diğer Mevzuat ve görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen benzeri 
görevleri yerine getirmek. 

YETKİLERİ: 

- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip 
olmak. 

- Faaliyetlerinin gerçekleşmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

- Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler. 

EN YAKIN YÖNETİCİ: 

Yetiştiricilik Sorumlusu 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI:  

--- 
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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, 

- Görevini yerine getirebilecek yeterli 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, trafik kazası vb.  


