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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğine ilişkin her türlü
teşvik, denetim faaliyetleri, izin belgeleri, amatör ve ticari avcılık ile ilgili
düzenlemeler, kontrol ve denetimler konusunda diğer kurumlarla işbirliği yapılması ile
ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek, denetlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Amatör ve ticari avcılıkla ilgili düzenlemeler yapmak,

– Sürdürülebilir avcılığın teşvikine ilişkin çalışmalarda bulunmak,

– Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğine ilişkin kontrol ve denetim faaliyetlerinde
bulunmak,

– Deniz ve iç sularda avcılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinin kontrol ve denetiminde
kullanmak üzere koruma-kontrol gemileri kiralamak satın almak ve işletmek,

– Av kotaları ile ilgili is ve işlemleri yürütmek,

– Urun veya avcılık yöntemini dikkate alarak karaya çıkış yerlerini tespit etmek,

– Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik tedbirler almak,

– Avcılıkta kullanılan av araç gereçlerinin kurallara uygun kullanılmasına yönelik
kontrol ve denetimler yapmak,

– Yasak vasıta, zaman ve usullerle yapılacak araştırmalar için izin vermek,

– Kontrol ve denetimler konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

– Genel Müdürlükçe yapılması zorunlu görevler dışındaki bazı görevleri, kendi
denetimi ve gözetiminde olmak üzere, ilgili meslek ve sivil toplum kuruluşları ile
belirlenen esaslar dâhilinde yürütmek,

– Avcılık ürünlerinin kaydı ve ilk satısına kadarki naklinde kullanılacak belgelere
ilişkin esasları belirlemek,

– Daire Başkanları için belirlenmiş ortak görev, sorumluluk ve yetkileri yerine

getirmek (Bkz. Daire Başkanı Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).

– Bölümde yapılan işlerin kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine
uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek,

– Kurum faaliyetlerini etkileyebilecek politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri
izleyerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

– Fiili durumun programlara uygunluğunu denetlemek ve faaliyetlerin programlara
uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve
gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
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– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek,

– Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.

– Daire Başkanları için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Daire Başkanı
Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).

– Göreve başlayacak olan personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama
yetkisine sahip olmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Genel Müdür Yardımcısı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

– Kontrol Grup Sorumlusu

– Avcılık Düzenlemeleri Grup Sorumlusu

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

– Yükseköğrenim kurumlarının Ziraat , Su Ürünleri ,Balıkçılık Teknolojisi ve
Veterinerlik bölümünü bitirmiş olmak.

– En az bir yabancı dili görevinin gereklerini yerine getirebilecek düzeyde bilmek.

– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.

– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun
çözme niteliklerine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak.

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

– Görevi gereği seyahat etmek.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; Avcılık düzenlemeleri ile ilgili faaliyetleri planlamak,
koordine etmek ve denetlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Kendisine bağlı çalışan; Amatör (Sportif) Balıkçılık Yarışması İzinleri Görevlisi, Su
Ürünleri Tebliğleri Görevlisi, Araştırma İzinleri Görevlisi, Mevzuat Tasarıları
Görevlisi, Yabancı Ülke Sularında Avcılık Görevlisi, Uluslararası Kuruluşlarla
İlişkiler Görevlisi ve luslararası Kuruluşlarla İlişkiler ve İkili Anlaşmalar
Görevlisinin, yaptığı çalışmalarda kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine
uygun iş ve işlemler yapıp yapmadığını denetlemek,

– Bilgi Edinme Kanunu kapsamında gönderilen dilekçeleri koordine ederek,
cevaplanmasını sağlamak,

– Gelen soru önergelerini, diğer dairelerle işbirliği yaparak cevaplanmasını
sağlamak,

– Su Ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması, stoklar üzerindeki av
baskısının azaltılması amacıyla balıkçılık yönetimine ilişkin çalışmalar yapmak,

– Uluslararası ve komşu ülke sularında avcılık faaliyetleri konusunda çalışmalar
yapmak,

– Uluslararası, Bölgesel Balıkçılık İlişkileri ile ülkelerarası ikili ilişkiler ve anlaşmalar
konularında çalışmalar yapmak,

– Sorumlular 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.

– 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.

– 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.
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YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak.

– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev,
Sorumluluk ve Yetkiler).

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

– Amatör (Sportif) Balıkçılık Yarışması İzinleri Görevlisi,

– Su Ürünleri Tebliğleri Görevlisi,

– Araştırma İzinleri Görevlisi,

– Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler ve İkili Anlaşmalar Görevlisi,

– Yabancı Ülke Sularında Avcılık Görevlisi.

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü – tercihen Su Ürünleri
Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, Biyolog unvanına
sahip olmak.

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip 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.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak.

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

– Görevi gereği seyahat etmek.
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İŞİN TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak amatör (sportif) balıkçılık yarışması izinlerinin verilmesi
ile ilgili faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Amatör (Sportif) Balıkçılık Yarışması İzinleri Görevlisi, amatör balıkçılık yarışması
(etkinliği) düzenleyecek dernek vb. kurumların taleplerini değerlendirerek yarışma
sonuçlarının değerlendirilmesi yapmak,

– Amatör (sportif) balıkçılık yarışma ve organizasyon için başvuru sahibine, gerekli
olan izin için resmi yazışmaları yapmak, cevaplandırılan dilekçeleri ilgili kişiye posta,
faks ya da e-posta yoluyla gönderilmesini ve Bilgi Edinme Merkezi Sistemi’nden
düşülmesini sağlamak,

– Yarışma etkinliğin yapılacağı İl Müdürlüğümüze ve ilgili kolluk birimine bilgi
verilmesini sağlamak,

– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve
benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri
sunmak.

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak.

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek,

– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi
tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin 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.

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Avcılık Düzenlemeleri Grup Sorumlusu
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ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

–

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü- tercihen Su ürünleri Fakültesi,
Ziraat Fakültesi, Biyoloji, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümlerini bitirmiş
olmak,

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak,

– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak,

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak,

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek,

– Görevi gereği seyahat etmek.
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İŞİN TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak su ürünleri tebliğlerinin hazırlanması ile ilgili
faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Su Ürünleri Tebliğleri Görevlisi, Su Ürünleri Tebliğlerinde değişiklik yapılmasına
yönelik başvuruların toplanması sağlamak,

– Talepler doğrultusunda değişiklik yapılacak Tebliğ taslağının oluşturulması
yapmak,

– Tebliğ taslağın Danışma Kurulu’na sunularak maddeler üzerinde değerlendirmede
bulunulması sağlanmak,

– Tebliğ değişiklik önerilerinin Tebliğ’e işlenerek taslağın oluşturulmasının
sağlanarak tebliğ tasarısının yayınlanmak üzere Hukuk Müşavirliğine
gönderilmesi sağlanmak,

– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve
bilgileri sunmak.

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak.

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek,

– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi
tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin 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.

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
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Avcılık Düzenlemeleri Grup Sorumlusu

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü- tercihen Su ürünleri
Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Biyoloji, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümlerini
bitirmiş olmak,

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak,

– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak,

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak,

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek,

– Görevi gereği seyahat etmek.
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İŞİN TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak Araştırma İzni verilmesi ile ilgili faaliyetleri
yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Bilimsel kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden gelen araştırma
izin başvurularının değerlendirmesini yapmak,

– Amaca uygun izin belgelerinin tanzim edilmesi ve ilgili kurumlara bilgi verilmesi
sağlamak,

– Araştırma sonuçlarının Bakanlığımıza dönüşünün sağlanması için gerekli resmi
yazışmaları yapmak,

– Sonuç raporlarını inceleyerek, Genel Müdürlüğümüzce faydalanılacak sonuçların
ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,

– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve
bilgileri sunmak.

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak.

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek,

– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi
tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin 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.

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Avcılık Düzenlemeleri Grup Sorumlusu
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BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü- tercihen Su ürünleri
Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Biyoloji, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümlerini
bitirmiş olmak,

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak,

– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak,

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak,

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek,

– Görevi gereği seyahat etmek
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İŞİN TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak AB, BM, FAO, GFCM, ICCAT gibi bölgesel,
uluslararası ve uluslar üstü kuruluşlar ile ikili ve çok taraflı anlaşmaların hazırlanması
ve uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve bu platformda ülkemizi temsil
etmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler ve İkili Anlaşmalar Görevlisi; AB, BM, FAO,
GFCM, ICCAT gibi bölgesel, uluslararası ve uluslar üstü kuruluşların toplantılarına
katılım sağlamak, ICCAT’ın komisyon ve alt komite toplantılarında ülkemizin
görüşlerini belirtmek, toplantılar sonrası raporlamaları yapmak, raporların iş ve
işlemelerde dikkate alınması sağlamak,

– AB, BM, FAO, GFCM, ICCAT gibi bölgesel, uluslararası ve uluslar üstü
kuruluşlara görüşlerini bildirmek, toplantılar sonrası raporlamaları yapmak,
raporların iş ve işlemelerde dikkate alınması sağlamak,

– İkili ve çok taraflı anlaşmaların hazırlanması ve uygulamasına yönelik iş ve
işlemleri sağlamak,

– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve
bilgileri sunmak.

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak.

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek,

– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi
tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin 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.

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak.
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EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Avcılık Düzenlemeleri Grup Sorumlusu

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü- tercihen Su ürünleri
Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İstatistik, Biyoloji, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
bölümlerini bitirmiş olmak,

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak,

– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak,

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak,

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak,

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek,

– Görevi gereği seyahat etmek.
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İŞİN TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak Yabancı ülke sularında avcılık izni talepleri ile ilgili
faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Yabancı Ülke Sularında Avcılık Görevlisi; yapılan İkili anlaşmalar çerçevesinde
izin talep eden firmaların başvurularını değerlendirilmesini yapmak,

– Avcılık izni alan firmaları İçişleri Bakanlığı’na bağlı birimlere (Sahil Güvenlik
Komutanlığı ,Jandarma Genel Komutanlığı ,Emniyet Genel Müdürlüğü) , Dışişleri
Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ve Limanın Bulunduğu İl Müdürlüğüne bildirmek,

– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve
bilgileri sunmak.

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak.

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek,

– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi
tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin 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.

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

İlgili Birim Sorumlusu.
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BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü- tercihen Su ürünleri
Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Biyoloji, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümlerini
bitirmiş olmak,

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak,

– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak,

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak,

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek,

– Görevi gereği seyahat etmek
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; Avcılık düzenlemeleri ile ilgili faaliyetleri planlamak,
koordine etmek ve denetlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Kendisine bağlı çalışan; Kontrol ve denetim Görevlisi, Gemi desteklemeleri
Görevlisi, Kontrol Tekneleri Görevlisi, Bütçe Görevlisi, Uluslararası Kuruluşlarla
İlişkiler Görevlisinin, yaptığı çalışmalarda kuruluşun misyon, vizyon ve temel
değerlerine uygun iş ve işlemler yapıp yapmadığını denetlemek,

– Deniz ve iç sularda avcılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinin kontrol ve denetiminde
kullanmak üzere koruma-kontrol gemileri koordinasyonunu sağlamak,

– Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğine ilişkin kontrol ve denetim faaliyetlerinde
bulunmak,

– Yıllık denetim planları oluşturarak bunların uygulanmasını sağlamak,
– Taşra teşkilatının yaptığı denetim faaliyetleri raporlarını inceleyerek sonuç raporu

oluşturulmasını sağlamak,

– Su Ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması, stoklar üzerindeki av
baskısının azaltılması amacıyla balıkçılık yönetimine ilişkin çalışmalar yapmak,

– Uluslararası ve komşu ülke sularında avcılık faaliyetleri konusunda çalışmalar
yapmak,

– Uluslararası, Bölgesel Balıkçılık İlişkileri ile ülkelerarası ikili ilişkiler ve anlaşmalar
konularında çalışmalar yapmak,

– Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bütçesinin oluşturulması ve yürütülmesini
sağlamak,

– Sorumlular 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.

– 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.

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
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– 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 gereçleri kullanmak.

– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev,
Sorumluluk ve Yetkiler).

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

– Kontrol ve Denetim Görevlisi,

– Kontrol Tekneleri Görevlisi,

– Gemi Desteklemeleri Görevlisi,

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü – tercihen Su Ürünleri
Mühendisi, Ziraat Mühendisi ,Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, Biyolog unvanına
sahip olmak.

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip 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.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak.

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

– Görevi gereği seyahat etmek.
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İŞİN TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak yasadışı avcılık ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilip
kontrol ve denetim işlemlerini yaparak denetim sonuçları ile ilgili faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Kontrol ve Denetim Görevlisi; Daire Başkanlığımızın çalışma konularına ilişkin,
yasadışı avcılık ile ilgili denetim planlamasını yapmak,

– Daire Başkanlığımızın çalışma konularına ilişkin, Bakanlık içi veya Bakanlık
dışından gelecek yasadışı avcılık ile ilgili şikâyetlerin değerlendirmesini yapmak,

– Yapılan denetim sonuçlarının Bakanlığımıza dönüşünün sağlanması için gerekli
resmi yazışmaları yapmak,

– Kontrol ve Denetim Görevlisi; su ürünleri kontrol formlarını inceleyerek, Genel
Müdürlüğümüzce faydalanılacak sonuçların ilgili birimlere iletilmesini sağlayarak,
denetim faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlarla koordinasyonu sağlar,

– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve
bilgileri sunmak.

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak.

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek,

– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi
tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin 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.

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:



BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ

İŞ UNVANI Kontrol ve Denetim Görevlisi

DAİRE BAŞKANLIĞI
Avcılık ve Kontrol Daire Başkanlığı;
Kontrol Grup Sorumluluğu
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Kontrol Grup Sorumlusu

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü- tercihen Su ürünleri
Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Biyoloji, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümlerini
bitirmiş olmak,

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak,

– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak,

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak,

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek,

– Görevi gereği seyahat etmek



BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ
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İŞİN TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak taşra teşkilatından gönderilen bakım-onarım
formlarını değerlendirerek Kontrol Teknelerinin bakım onarım ile ilgili koordinasyonun
ile ilgili faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Kontrol Tekneleri Koordinasyonu görevlisi; Taşra teşkilatından gelen kontrol
teknesi ile ilgili taleplerin değerlendirmesini yapar,

– Denetim faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlarla koordinasyonu sağlar,

– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.
çalışma gruplarında yer almak.

– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve
bilgileri sunmak.

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak.

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek,

– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi
tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin 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.

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Kontrol Grup Sorumlusu
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BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü- tercihen Su ürünleri
Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Biyoloji, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümlerini
bitirmiş olmak,

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak,

– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak,

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak,

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek,

– Görevi gereği seyahat etmek



BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ

İŞ UNVANI Gemi Desteklemeleri Görevlisi

DAİRE BAŞKANLIĞI
Avcılık ve Kontrol Daire Başkanlığı;
Kontrol Grup Sorumluluğu
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İŞİN TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak gemi desteklemeleri ile ilgili faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Taşra teşkilatından gelen gemi desteklemeleri ile ilgili taleplerin değerlendirmesini
yapmak, değerlendirme sonucunda tebliğde belirtilen şartlara haiz gemilerin bütçe
dâhilinde satın alınmasını sağlamak,

– Satın alınan gemilerden bir kısmını uygun görülen kuruluşlara hibe edilmesini geri
kalan gemilerinde imha edilmesini sağlamak.

– Desteklemelerle ilgili eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer
almak,

– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor
ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve
bilgileri sunmak.

– Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların
saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak.

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek,

– Gerektiğinde çalıştığı bölümünde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi
tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin 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.

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Kontrol Grup Sorumlusu
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BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü- tercihen Su ürünleri
Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Biyoloji, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümlerini
bitirmiş olmak,

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak,

– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak,

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak,

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek,

– Görevi gereği seyahat etmek


