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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 avcılığının, üretim kaynaklarının
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kaynaklarının geliştirilmesi için planlar ve projeler
hazırlamak, sulak alanların korunması amacıyla diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
balıkçılık altyapı ihtiyaçlarının belirlenerek geliştirilme ve işletilmesine yönelik
çalışmalar yapmak. Su ürünleri istihsal alanlarının kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması, stoklar üzerindeki av
baskısının azaltılması amacıyla balıkçı filosunun yönetimine ilişkin çalışmalarda
bulunmak ve planlar hazırlamak,

– Su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi, sürdürülebilir kullanılması ve
iyileştirilmesiyle ilgili plan ve projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamaya
koymak,

– Su ürünleri istihsalinde bulunacak gemi ve kişiler için verilecek ruhsat ve izinler ile
ilgili hususları düzenlemek ve yürütmek,

– Hassas ekosistemlerin, biyolojik çeşitliliğin, su ürünlerinin ve yasam alanlarının
korunması amacıyla deniz rezerv alanları, balıkçılık koruma alanlarına yönelik
çalışmalar yapmak,

– Su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinin ekosisteme yönelik etkisini izlemek
ve değerlendirmek.

– Su ürünleri kaynak verimliliğinin artırılması amacıyla yapay resif uygulamalarına
ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak,

– Su ürünleri istihsal alanlarının kiralanmasına ilişkin is ve işlemleri yürütmek,

– Su ürünleri kaynaklarının verimliliğini artırmak amacıyla balıklandırma faaliyetlerini
yürütmek,

– Sulak alanların korunmasına ilişkin olarak yapılan çalışmalarda ilgili kuruluşlarla
işbirliği içinde bulunmak,

– Balıkçılık altyapı ihtiyaçlarını belirlemek, geliştirilmesine, işletilmesine ve
kontrolüne yönelik çalışmalar yapmak,

– Balıkçılık idari binalarının kurulumu, işletilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek,

– 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.
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– 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.

– 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:

- Balıkçılık Yapıları Grup Sorumlusu

- Su Ürünleri Kaynak Yönetimi 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.
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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; balıkçılık yapıları ile ilgili faaliyetleri planlamak,
koordine etmek ve denetlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Balıkçı Barınakları Yönetmeliği doğrultusunda; yer tespiti, imar planları, kiralama
esas ve usulleri, işletme esasları, tamamlama yatırımları, hasar tespiti, bakım ve
onarım, gerçek ve tüzel kişilerce yaptırılan balıkçı barınakları, geçi devri yapılan
balıkçı barınakları, kesin devri yapılan balıkçı barınakları, balıkçı barınaklarının
başka amaçla kullanımı, denetim, barınağın kira sözleşmesinin ve geçici veya
kesin protokolünün iptali ile buralarda kurulacak balıkçılık idari binalarına ilişkin
konularında tüm faaliyet ve çalışmaların yazışma ve iletişim işlemlerini yürütmek.

– Su Ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması, stoklar üzerindeki av
baskısının azaltılması amacıyla balıkçı filosunun yönetimine ilişkin çalışmalarda
bulunmak ve planlar hazırlamak.

– Su Ürünleri istihsalinde bulunacak gemi ve kişiler için verilecek ruhsat ve izinler ile
ilgili hususları düzenlemek ve yürütmek.

– Balıkçılık altyapı ihtiyaçlarını belirlemek, geliştirilmesine işletilmesine ve
kontrolüne yönelik 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.
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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:

– Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

– Balıkçılık Altyapıları Görevlisi

– İzleme Formları Görevlisi

– Ruhsat Tezkeresi Görevlisi

– Uluslararası İlişkiler 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 KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak Balıkçılık Altyapıları ile ilgili Balıkçı Barınakları
Yönetmeliği doğrultusunda, yer tespiti, imar planları, kiralama esas ve usulleri,
işletme esasları, tamamlama yatırımları, hasar tespiti, bakım onarım ve denetim
faaliyetlerini yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Yeni balıkçı barınakları yapımına ilişkin İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Ön
değerlendirme Raporundan uygun bulunanları Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne göndermek,

– 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuat
çerçevesinde balıkçı barınaklarına ilişkin imar planları için görüş bildirmek,

– Balıkçı barınaklarının öncelikle su ürünleri kooperatif ve birliklerince kiralanması
için iş ve işlemleri yürütmek, ilk yıl için kira bedeli belirlemek, belirlenen kira
bedellerini Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne göndermek,
Barınağın işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri ile gerekli yazışmaları yapmak,

– Alt ve üst yapılarının tamamı gerçekleşmemiş veya üst yapısı bulunmayan barınakların

yapılabilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Altyapı Yatırımları
Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne görüş
sormak. Bu Bakanlıklardan alınan görüşleri İl Müdürlükleri aracılığı ile barınak
işletmecisine iletmek,

– Barınaklarda tabii afetler ve kullanım sonucu oluşan hasarların onarılması,
barınakların bakımının yapılması ve dolan barınakların taranması taleplerini
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel
Müdürlüğü’ne bildirmek. Bu Bakanlıktan alınan görüşleri İl Müdürlükleri aracılığı
ile barınak işletmecisine iletmek,

– 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun ile geçici olarak, Bakanlar Kurulu
Kararı ile kesin olarak Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdare, köy tüzel kişilikleri ile
benzeri diğer kuruluşlara devredilen barınakları kiralamak isteyen kooperatif
olması durumda devirin kaldırılarak kiralanmasına ilişkin işlemleri yapmak ve
yazışmalarda bulunmak,

– Balıkçı barınaklarının tamamının veya bir kısmının başka amaçlarla kullanılması
taleplerine ilişkin görüş bildirmek.

– İl Müdürlükleri tarafından denetlenen ve denetleme formu düzenlenen
barınaklarda görülen aksaklıkları, bakım – onarım ve tarama ihtiyaçlarını
belirlemek ve bu ihtiyaçları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Altyapı
Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne iletmek,
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– Barınakların işletilmesinde; Balıkçı Barınakları Yönetmeliği hükümlerine uymayan
işletmecileri İl Müdürlüğü aracılığı ile uyarmak, uyarıları dikkate almayan
işletmecilerin kira sözleşmesinin feshi için Maliye Bakanlığına, devir protokolünün
iptali için ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bildirmek,

– Balıkçılık idari binalarının yapılacağı yerleri ilgili birimlerle işbirliği içinde
belirlemek, bu yapıların yapılabilmesi için gerekli ödeneğin bütçeye konulmasını
sağlamak ve bu konulardaki tüm yazışmaları yapmak,

– 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:

– Balıkçı Yapıları Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

–

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
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– 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 Balıkçı Barınakları ile ilgili mevcut durumu İzleme ve
Denetleme Formlarıyla ile ilgili faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Balıkçı barınakları ile ilgili İl Müdürlüklerince yürütülen faaliyetlerin başkanlığımıza
giren konularının tasnifini yapmak,

– Bilgileri tek dosyada toplayıp üst makamların bilgisine ve kullanımına sunmak,

– 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:

- Balıkçı Yapıları Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

-
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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, talimatlara ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa uygun olarak su ürünleri
istihsalinde bulunan balıkçı gemileri için düzenlenmiş olan ruhsat tezkerelerinin vize,
aktarma ve boy uzatma gibi işlemlerinde, meydana gelen sıkıntıların aşılması, gemi
kayıtlarının tutulması ile ilgili faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– İçsularda, İstisnai olarak, kiralanmış avlak sahalarında avcılık yapmak isteyen
balıkçı gemileri için, ruhsat tezkeresi düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda
değerlendirme yapmak,

– Ruhsatlı balıkçı gemilerinin vize işlemlerinin gecikmesi veya vize yapılmaması
durumunda meydana gelen sorunların değerlendirilmesi,

– Gemi boy artışlarının izin verilen sınırlar çerçevesinde yapılıp yapılmadığının
değerlendirilmesi,

– Balıkçı gemileri ile ilgili verilerin SUBİS’e girişlerinin sağlanması ve gerekli görülen
noktalarda kontrollerin yapılması,

– Balıkçı gemileri için düzenlenmiş olan ruhsat tezkerelerinin, iptal işlemlerinin
değerlendirilmesi.

– 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:

- Balıkçı Yapıları Grup Sorumlusu

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 KISA TANIMI:

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

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi, sürdürülebilir kullanılması ve
iyileştirilmesiyle ilgili plan ve projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamaya
koymak,

– Hassas ekosistemlerin, biyolojik çeşitliliğin, su ürünlerinin ve yasam alanlarının
korunması amacıyla deniz rezerv alanları, balıkçılık koruma alanlarına yönelik
çalışmalar yapmak,

– Su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinin ekosisteme yönelik etkisini izlemek
ve değerlendirmek.

– Su ürünleri kaynak verimliliğinin artırılması amacıyla yapay resif uygulamalarına
ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak,

– Su ürünleri istihsal alanlarının kiralanmasına ilişkin is ve işlemleri yürütmek,

– Su ürünleri kaynaklarının verimliliğini artırmak amacıyla balıklandırma faaliyetlerini
yürütmek,

– Sulak alanların korunmasına ilişkin olarak yapılan çalışmalarda ilgili kuruluşlarla
işbirliği içinde bulunmak,

– 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.

YETKİLERİ:
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– 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:

- Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

– Balık Geçitleri Görevlisi

– Balıklandırma Görevlisi

– Biyolojik Çeşitlilik Görevlisi

– Yapay Resif Görevlisi

– Su Kirliliği İzleme Görevlisi

– Sulak Alanlar Görevlisi

– İstihsal Alanları 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 Baraj gölü, gölet, set gibi tesisler yapılırken balık
geçitleri ve asansörlerinin yapılması ile ilgili faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

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

– Ekolojik dengelerin korunması amacıyla baraj gölü, gölet, set gibi tesisler
yapılırken balık geçitleri ve asansörlerinin yapılması çalışmalarına ilişkin görüş
vermek, bu alanda yapılan çalışmalara katkı 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:

- Kaynak Yönetimi Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

---
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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 Yapay resif uygulamaları ile ilgili faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Su ürünleri kaynak verimliliğinin artırılması amacıyla yapay resif uygulamalarına
ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak, bu yönde çalışmalara katkı sağlamak ve
izin verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek

– 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:

Kaynak Yönetimi Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

---

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
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İŞ UNVANI Yapay Resif Görevlisi

BÖLÜMÜ
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– 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 BELGESİ

İŞ UNVANI Balıklandırma Görevlisi

BÖLÜMÜ
Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanlığı;
Kaynak Yönetimi Grup Sorumluluğu
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İŞİN TANIMI:

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

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Su ürünleri kaynaklarının verimliliğini artırmak amacıyla balıklandırma
faaliyetlerini yürütmek, bu yönde çalışmalara katkı 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:

- Balıkçı Yapıları Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

---
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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 BELGESİ

İŞ UNVANI Biyolojik Çeşitlilik Görevlisi

BÖLÜMÜ
Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanlığı;
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İŞİN TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak Biyolojik Çeşitliliğin korunmasına yönelik olarak
yapılan çalışmalarla ile ilgili faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Biyolojik çeşitlilik ile ilgili toplantılara katılım sağlamak,

– Biyolojik Çeşitliliğin korunmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarla ilgili görüş
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:

Kaynak Yönetimi Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

---
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İŞ UNVANI Biyolojik Çeşitlilik Görevlisi
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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 BELGESİ

İŞ UNVANI İstihsal Alanları Görevlisi
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İŞİN TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak Su ürünleri istihsal alanlarında yapılan veya yapılacak
değişiklikler ile ilgili faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Su ürünleri istihsal alanlarının kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, bu
yönde çalışmalara katkı sağlamak ve izin verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

– Su ürünleri istihsal yerlerinden kum, çakıl, taş, maden gibi maddelerin
çıkarılması, bu yerlere taş, toprak, moloz gibi madde ve malzemeler ile araç ve
gereçlerin atılması, dökülmesi ve yerleştirilmesi ile ilgili çalışmalara katkı
sağlamak ve izin verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

– 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:

Kaynak Yönetimi 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



BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ

İŞ UNVANI Su Kirliliği İzleme Görevlisi

BÖLÜMÜ
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İŞİN TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak, Su Kirliliği İzleme Çalışmaları kapsamında ülkesel
bazda istasyon belirleme, eğitim çalışmalarında bulunma ve koordinasyonu ile ilgili
faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Su kirliliği izleme çalışmaları ile eğitim toplantıları düzenlemek ve katılmak,

– Su kirliliği ile ilgili eğitim programları hazırlamak

– İllerden gelen su kirliliği verilerini bilgisayar ortamına aktarmak

– 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:

Kaynak Yönetimi Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

---
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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 BELGESİ

İŞ UNVANI Sulak Alanlar Görevlisi

BÖLÜMÜ
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İŞİN TANIMI :

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak sulak alanlar koruma bölgelerinin tespiti çalışmaları,
sulak alan yönetim planlarının oluşturulması ve onaylanması ile ilgili faaliyetleri
yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Sulak alanlar koruma bölgelerinin tespiti çalışmalarına katılım sağlamak ya da İl
Tarım Müdürlüklerinden uzmanların katılımını sağlamak, sulak alan yönetim
planlarının oluşturulmasına katılım ya da İl Tarım Müdürlüklerinden uzmanların
katılımını sağlamak,

– Ulusal Sulak Alan Komisyonu toplantılarına katılmak ( Sulak Alanların Korunması
Yönetmeliği’nin 17. maddesinde belirtilen düzeyde katılım sağlanması gerekiyor ),
toplantı gündemine ilişkin olarak 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri
Yönetmeliği, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 4342 sayılı
Mera Kanunu, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkındaki 3573
Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Yürürlükten Kaldırılması
Hakkındaki 4086 Sayılı Zeytinciliğin Islahı Hakkındaki Kanun, 4081 Sayılı Çiftçi
Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun ve diğer Bakanlık mevzuatımız
kapsamında Bakanlık görüşü vermek,

– 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.
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– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Kaynak Yönetimi Grup Sorumlusu

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


