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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 
şubesinin destekleme çalışmalarının planlanması, koordine edilmesi ve denetlenmesi 
ile ilgili faaliyetleri yapmak. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
 

– Beton Santralleri, Kanatlı Yetiştirme Tesisleri, Jeotermal Sistemleri, Besi Organize 
Sanayii, Kum Çakıl Ocakları, Asfalt Plent Tesisleri gibi birçok farklı ve önemli 
projelerde Rapor hazırlanması ve Müdürlüğümüzün ÇED KURUM GÖRÜŞÜNÜ 
Vermek. 

– ÇED mevzuatı kapsamında İnceleme ve Değerlendirme ( İDK ) Raporu 
hazırlanması ve Kurum Görüşü vermek. 

– Ankara’da Yapılacak İnceleme ve Değerlendirme ( İDK ) Toplantılarına katılmak. 

– Çed süreci içerisinde gerçekleştirilecek Halkın Katılımı Toplantılarına katılım 
sağlamak. 

– Kum Çakıl Ocaklarının Kontrol ve Denetimini yapmak. 

– Verilmiş olan Çed görüşlerinin ileriki dönemlerde kurumumuz mevzuatı açısından 
uygulanıp uygulanmadığının kontrolünü yapmak. 

– 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 
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– 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: 

Ç.E.D. Sorumlusu 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI:  

--- 

 

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 bölümleri, Balıkçılık 



 
 

 
MALATYA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 

 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ 
 

İŞ UNVANI Ç.E.D. GÖREVLİSİ 

BÖLÜMÜ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

Dokuman Kodu: 

GTHB.44.İLM.İKS/KYS.FRM.036 

Revizyon Tarihi: 

29.01.2018 

Revizyon No: 000 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 

Not: Gri bölüm iş unvanında görevli personel tarafından imzalanacaktır. 
Sayfa 3 / 3 

Teknolojisi Teknisyeni/Teknikeri ile 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.  


