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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; personelin insan gücü planlaması, işe alımların
yapılması, personelin; personel özlük işlemlerinin yapılması, ayrılış/başlayış,
izin/rapor, geçici görevlendirmelerin yapılması ve disiplin işlemlerinin yapılması;
Birimlerin demirbaş, hizmet alımı, Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, İç Kontrol
Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi, gelen ve giden
evrakların düzenli, sistemli ve verimli bir şekilde kayıt edilmesini, saklanmasını ve
gerekli yerlere havale edilmesi ve arşiv mevzuatının uygulanması, kullanılan makine
ve ekipmanların bakımı, onarımı ve tamiri, birim içi demirbaş, kırtasiye malzemesi vb.
malzeme ihtiyacını belirlenmesi ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek,
denetlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Proje ve program uygulamaları ile Genel Müdürlüğün görev alanına giren diğer
konularda Bakanlık içi ve dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordinasyonu
sağlamak,

– Genel Müdürlüğün yürüttüğü projelere ait bütçe teklifini, kalkınma plan ve program
esaslarına göre hazırlamak, projelere ilişkin yatırım programını yapmak, izlemek
ve değerlendirmek,

– İç ve dış kaynaklı projelerin belirli dönemlerde fiziki ve nakdi performanslarını
izlemek, gelişmelere ilişkin raporları ilgili birimlere göndermek,

– Bütçe ve programlarla ilgili koordinasyonu sağlamak,

– Genel Müdürlük yatırım bütçesinin ödeme emirlerini takip etmek ilgili
müesseselere iletmek,

– Genel Müdürlük bütçesi ile ilgili tenkis, ödenek gönderme işlemlerini yapmak ve
yıllık kesin hesap kanun tasarısına ilişkin raporları hazırlamak,

– 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre
kamuoyuna açıklanacak raporları periyodik olarak hazırlamak,

– Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki mevzuat tekliflerini hazırlamak,
tasarılar hakkında görüş oluşturulmasını sağlamak, diğer kurumlardan gelen
kanun, yönetmelik vb. yasal düzenlemelerle ilgili Genel Müdürlük görüşünü
oluşturmak,

– Genel Müdürlükçe yürütülen projelerde görevli elemanların yurtiçi ve yurtdışı
eğitim programlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi konularında Bakanlığın
ilgili birimleri ile işbirliği yapmak,

– Yurt dışına gönderilecek ve yurt dışından gelecek heyet ve kişilerle ilgili
çalışmalarda koordinasyonu sağlamak,

– Genel Müdürlük görev alanına giren konularda ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla
koordinasyonu sağlamak, uluslararası ikili ve teknik işbirliği anlaşmaları
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çerçevesinde görüş oluşturulmasını sağlamak, anlaşmalarda öngörülen hususların
gerçekleştirilmesine Bakanlığın ilgili birimi ile işbirliği içerisinde yardımcı olmak,

– Genel Müdürlüğün yıllık yayın program taslağını hazırlamak, yayınlanmasına karar
verilen eserlerin, yayın komitesince incelenerek bastırılmasını sağlamak,

– Genel Müdürlüğün yıllık hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve
uygulanmasını sağlamak,

– Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelen yazılı ve sözlü soru önergelerinin
cevaplandırılmasında koordinasyonu sağlamak,

– Genel Müdürlük personelinin; izin, terfi, atama, yer değiştirme, emeklilik, sağlık
hizmetleri, maaş, yevmiye, yan ödeme, fazla mesai, özel hizmet tazminatı, geçici
ve sürekli görev yolluklarıyla ilgili işlemleri yapmak, takip etmek ve ilgililere
duyurmak, gerektiğinde bu konularda Personel Genel Müdürlüğü ve Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak, koordinasyonu sağlamak,

– Genel Müdürlük binasına ait temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve tasıma
hizmetleri ile Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini
bakımından Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak

– Genel Müdürlüğe ait evrak, arşiv ve daktilo hizmetlerini yürütmek,

– Genel Müdürlük emrindeki hizmet taşıtlarının ihtiyaca göre tahsis ve kullanımını
sağlamak, kontrolünü yapmak,

– Genel Müdürlük sivil savunma hizmetlerinin ilgili mevzuatı çerçevesinde
yürütülmesini koordine etmek,

– 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.

– 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.
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– 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:

- İdari İşler Grup Sorumlusu

- Personel Evrak ve Arşiv İşleri Grup Sorumlusu

- Bütçe ve Mali İşler Grup Sorumlusu

- İç ve Dış Koordinasyon Grup Sorumlusu

- İç Kontrol Sistemi Sorumlusu

- Sivil Savunma Uzmanı

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Uzmanı

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir 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; Genel Müdürlüğe ait idari iş ve işlemlerinin
gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek, hedeflenen sonuçların
gerçekleştirilmesini sağlamak ve yapılan işleri koordine etmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Genel Müdürlük iç ve dış hizmet alanlarının temizlik, bakım, aydınlatma ve ısıtma
hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

– Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesi için kullanılacak vasıtaların, iş
makinelerinin ve donanımlarının planlamasını, bakım ve onarımını yapmak ve
yaptırmak.

– Genel Müdürlük hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarını sağlamak ve kontrolünü
yapmak.

– Genel Müdürlük hizmet araçlarının trafik muayene ve sigortaları ile diğer tüm
resmi işlemlerini yapmak

– Bağlı birimlerin ihtiyacı olan her çeşit mal ve hizmetlerin alımı için gerekli işlemleri
yapmak.

– Yapılan ihaleler ile ilgili işleri takip ederek sonuçlandırmak ve sonucu hakkında üst
amirine bilgi vermek.

– 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:

İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

– İdari işler Görevlisi

– Yazılım ve Sistem Destek Görevlisi

– Taşınır Kayıt Kontrol Görevlisi

– Ulaşım Hizmetler Görevlisi

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü bitirmiş 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; birimin güvenlik, ulaşım, yemek ve benzeri idari
faaliyetlerini gerçekleştirmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Gün içinde gelen bilgisayar/kapı/pencere vb. arıza taleplerini kabul etmek ve
değerlendirip ilgili elemana yönlendirmesini yapmak.

– Birimin yemek, ulaşım, güvenlik, vb. idari faaliyetlerini yürütmek.

– Birime ait fiziki yapıların temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım ve onarım hizmetleri
ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

– Birimin ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli araç-gereç ve malzemenin temin
edilmesini sağlamak

– Binada ve ekipmanlarda gerekli tamirat, tadilat, bakım, onarım hizmetlerini
yapmak ya da yapılmasını sağlamak.

– Hizmet aracının günlük görevlendirmesini 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.
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EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

İdari İşler Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

---

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

– En az ortaöğretim mezunu olmak.

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

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak.

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve
talimatlara uygun olarak; bilgi sistemleri ile ilgili faaliyetleri yürütmek, hedeflenen
sonuçların gerçekleştirilmesini sağlamak ve yapılan işleri koordine etmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Genel Müdürlüğün bilişim teknolojileri altyapısının ve stratejisinin oluşturulması
konusunda teknik destek sağlamak.

– Mevcut sistemlerin işlerliğinin sağlanmasını, kontrol edilmesini ve sistemlere dair
yedeklemelerin alınmasını sağlamak.

– Genel Müdürlük bilgisayar ağına dair güvenlik kontrollerini yapmak.

– Genel Müdürlük içerisindeki bağlı kullanıcıların internet kontrollerini yapmak.

– Yazılım geliştirme ve tedariki ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

– Kullanılan yazılımların bakım, uyarlama, güncelleme, düzeltme, yedekleme vb.
işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

– Web sitesinin tasarımını yapmak.

– Web sitesini güncellemek.

– Web sitesine dair haber modülleri, duyurular, mevzuat bilgileri gibi isteklere cevap
vermek ve gerekli düzeltmeleri yapmak.

– Genel Müdürlük ve personeline ait web adresi tanımlamalarında koordinasyonu
sağlamak.

– Genel Müdürlüğün tüm bölüm/birimlerine web sitesi ile ilgili bilgilendirilmeleri
yapmak.

– Proje çalışmalarında ortak ihtiyaçların belirlenmesi ile ilgili çalışmalara katılmak.

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

– Bilgi teknolojilerine ilişkin yayınları düzenli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.

– Merkezi IPS ve güvenlik duvarının yönetimini ve sürekliliğini sağlamak.

– Genel Müdürlük ağ anahtarlarının yönetimini ve sürekliliği sağlamak.

– İnternet sitelerinin barındırılması için Telekom İletişim Başkanlığından yer
sağlayıcı faaliyet belgesi alınmasını ve bu belgenin 5 yılda bir güncellenmesini
sağlamak.

– Proje çalışmalarında ve bilişim alımlarında network ile ilgili teknik destek
sağlamak.
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– 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:

İdari İşler Grup Sorumlusu

ALTINDA BAĞLI İŞ ÜNVANLARI

---

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

– İki yıllık veya Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olmak.

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

– Konusu ile ilgili en az iki yıl uzman olarak çalışmış olmak.

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
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– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

– Büro ortamında çalışmak.

– Görevi gereği seyahat etmek.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve
talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlüğe ait taşınır demirbaş ve tüketim
malzemelerini bulundurmak, saklamak, dağıtımını yapmak ve kayıt altına almak ile
ilgili faaliyetleri mevzuata uygun olarak yönlendirmek ve yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Genel Müdürlüğün tüm birimlerine ait demirbaş ve tüketim malzemelerini
bulundurmak, sıhhi bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak ve kayıtlarını
tutmak.

– İlgili birim ve bölümlere gerekli malzemeyi yazılı talep karşılığı zimmetle teslim
etmek.

– Alınan tüm malzemelerin kabul işlemlerini yapmak ve fatura bilgisini bilgisayara
işlemek.

– Üç ayda bir tüketim çıkış raporu hazırlamak ve Bakanlık saymanlığına yazı ile
bildirmek.

– Yıl sonunda ambara giriş ve çıkışları denkleştirmek için gerekli işlemleri yapmak.

– Ambar kayıtlarında fazla veya az mal çıkması durumunda gerekli belgeleri
düzenlemek ve işlemleri 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.
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YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

İdari İşler Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

---

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

– Lise veya yüksekokul mezunu olmak.

– Konusuyla ilgili olarak en az iki yıllık iş deneyimine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Çalışma saatleri içinde görev yapmak.

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

– Büro ortamında çalışmak.

– 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; Genel Müdürlüğe ait resmi ve/veya kiralık araçlar ile
ilgili faaliyetleri yürütmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Kendilerine teslim edilen aracın tüm resmi işlemleri tamamlanmış, bakımlı, temiz
ve eksiksiz olarak göreve hazır bulundurmak.

– Mesai içinde ve nöbette kendilerine ayrılmış yerde veya aracın yanında göreve
hazır bulunmak

– Göreve usulüne göre hazırlanmış görev kâğıdı ile çıkmak ve seferlerini en kısa
güzergâhtan yapmak

– Aracın kendi yetkisi içinde olan bakımı ve onarımını talimatlara uygun olarak
yapmak, piyasada yaptırılan bakım ve onarıma nezaret etmek

– Araçları hizmet gerekleri, trafik kuralları ve emirlere uygun olarak kullanmak

– Garaja bıraktığı araçla ilgili emniyet tedbirlerini almak

– Teknik personelce kullanılan araçların görev öncesi ve sonrası bakımını yapmak,
deposunu doldurmak ve eksikliklerini tamamlamak, aracı göreve hazır halde
bulundurmak

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek,

– 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:

İdari İşler 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.

– Kullandığı araç ile ilgili sürücü belgesine sahip olmak

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Çalışma saatleri içinde görev yapmak.

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

– Görevi gereği seyahat etmek.

– Gece veya gündüz ve her türlü iklim şartlarında araç kullanabilmek.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık Ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; Genel Müdürlüğe ait personel işlemlerinin
gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek, hedeflenen sonuçların
gerçekleştirilmesini sağlama, birimin evrak ve yazışmaları ile ilgili faaliyetleri
mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek ve yapılan işleri koordine etmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Genel Müdürlükte çalışan personele ait sicil, görevlendirme, göreve başlama ve
görevden ayrılma yazıları ve gizli yazılar ile ilgili işlemlerin yürütülmesini
sağlamak.

– Personelin tayin talepleri ve emeklilik işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

– Personelin mal beyanı, kimlik kartı, sağlık karnesi, sevk ve kayıt işlemleri, sıhhi
izinlerle ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

– İşçi puantajlarının hazırlanmasını sağlamak.

– Personelin özlük dosyalarının hazırlanmasını sağlamak.

– Senelik izin ve raporlar için gerekli yazışmaların ve takibinin yapılmasını
sağlamak.

– Personele ilişkin günlük imza listelerini oluşturmak.

– Personel yurtdışı görevlendirme olurlarının hazırlanması ve takip edilmesini
sağlamak.

– Personel listelerinin bilgisayar ortamında güncellenmesini koordine etmek.

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Genel Müdürlüğe gelen yazılara cevap
yazılması ile ilgili işlemlerin 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:

İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

– Evrak ve Arşiv Görevlisi

– Genel Hizmet Görevlisi

– Yönetici Asistanı (Sekreter)

– İnsan Kaynakları Görevlisi

– Kütüphane görevlisi

–

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü bitirmiş 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.
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– Görevi gereği seyahat etmek.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve
talimatlara uygun olarak; birimin evrak ve yazışmaları ile ilgili faaliyetleri mevzuata
uygun olarak gerçekleştirmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Genel Müdürlüğe gelen evrakın kaydını yaparak Genel Müdürlüğe iletmek,

– Genel Müdür tarafından havale edilen evrakın ilgilisine iletilmesini sağlamak.

– Genel Müdürlüğe gelen ilgisiz evrakı, ilgili Birime/Kuruma göndermek.

– Genel Müdürlükten giden evrakın kaydını yaparak ilgilisine gönderilmesini
sağlamak.

– Gelen talimatları ve duyurulması gereken yazıları birim içindeki personele
duyurmak.

– Çalışma yerindeki araç-gereç ve dokümanları düzenli bir şekilde kullanmak ve
yapılması gereken bakım ve temizlik işlerini 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.
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EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Personel Evrak ve Arşiv Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

---

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve/veya 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen
genel niteliklere sahip olmak.

– Belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

– En az Lise mezunu olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

– Büro ortamında çalışmak.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; gelen ve giden evrakları sistemli bir şekilde,
zamanında ve sorunsuz olarak iletilmesi gereken yerlere teslim etmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Evrak ve arşiv işlemleri memurunun verdiği gelen ve/veya giden tüm evrakları
doğru yerlere iletmek.

– 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:

Personel Evrak ve Arşiv Grubu 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.

– En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

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

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

– Büro ortamında çalışmak.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; protokol kuralları çerçevesinde asistanlığını yaptığı
yöneticisinin iletişimini sağlamak, randevu ve görüşmelerini düzenlemek, yazılarını
yazmak ile ilgili faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Asistanlığını yaptığı yöneticisinin randevularını düzenlemek, günlük ziyaretçi
trafiğini yönlendirmek, yönetmek ve ziyaretçilerin ağırlanmasından sorumlu olmak.

– Asistanlığını yaptığı yöneticisinin talimatına göre dahili ve harici telefon
bağlantılarını yapmak, faks, e-posta ve diğer haberleşme hizmetlerini yürütmek,
günlük yapılan telefon görüşmelerini kaydetmek.

– Asistanlığını yaptığı yöneticisinin yazılarını yazmak, imzaya gelen evrakın
imzalanmasını ve ait olduğu yere gönderilmesini sağlamak.

– Asistanlığını yaptığı yöneticisinin dokümantasyon ve dosyalama işlemlerini takip
etmek.

– Asistanlığını yaptığı yöneticisine bağlı personelin izin, görev, seyahat ve benzeri
formlarını, dilekçelerini almak ve yöneticisine onaylatmak.

– Asistanlığını yaptığı yöneticisinin toplantı, seyahat ve diğer programlarının
organizasyonunu yapmak.

– Birimlerden gelen evrakı kaydetmek, yöneticisine iletmek, imzadan çıkmış evrakı
ilgili birime göndermek.

– Çalışma yerindeki araç-gereç, doküman ve mefruşatın doğru bir şekilde
kullanmasını ve gereken bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılmasını
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.
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– 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:

Personel Evrak ve Arşiv Grubu Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

---

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

– Yüksek öğrenim kurumlarının en az iki yıllık ilgili bir bölümünü - tercihen Büro
Yönetimi ve Sekreterlik bölümünü - bitirmiş olmak.

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

– Ofis programlarını çok iyi düzeyde bilmek.

– Türkçe gramer, yazma ve konuşma kurallarını iyi uygulamak.

– Protokol kurallarını bilmek.

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

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak.

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç
ve ilkelere uygun olarak; İnsan gücü planlaması, işe alımları, birimde çalışan
personelin izin, başlama/ayrılma, atanma, sicil vb. özlük işlemleri ile ilgili faaliyetleri
mevzuata uygun olarak yürütmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– İhtiyaç duyulan insan gücünün sayısını ve niteliğini belirlemek, geleceğe yönelik
insan gücü planlaması yapmak.

– Birimde görev yapmak üzere başvuran adayların niteliklerini değerlendirmek ve
uygun görülenlerin işe alınmasını sağlamak.

– Hizmet kalitesini yükseltmek, personelin motivasyonunu artırmak amacıyla anket
çalışmaları yapmak ve mevcut durumu analiz etmek.

– Personelin başarısını, uyum düzeyini, motivasyonunu ve verimliliğini artırıcı
düzenlemeleri gerçekleştirmek.

– Personel performansının değerlendirilmesi için başarı ölçeklerini geliştirmek.

Personel İşlemleri ile ilgili olarak;

– Personelin göreve başlayış, ayrılış, emeklilik, sendika, askerlik, disiplin, vb. özlük
işlemlerine ilişkin belgeleri hazırlamak, yazışmaları yapmak ve ilgili
kurum/kuruluşlara göndermek.

– Atama ve Nakil Yönetmeliği çerçevesinde, personelin atama talepleri veya yer
değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

– Birim personelinin eğitim ve izin belgelerini hazırlamak, zamanında
imzalanmasını sağlamak ve izin süreleri ile izin dönüşlerini takip etmek.

– Personelin saatlik, yıllık, hastalık, mazeret ve ücretsiz izin işlemlerini mevzuatın
öngördüğü tarz ve sürelerde kullanılmasını sağlayacak şekilde yürütmek ve
takibini yapmak.

– Sicil raporlarının sicil amirleri tarafından doldurulmasını sağlamak ve doldurulan
sicil raporlarını ilgili birimlere göndermek.

– Personelin mal bildirimine ilişkin işlemleri yürütmek.

– Personel kayıtlarını sürekli güncelleyerek ilgili birimler ve Bakanlığa bildirimini
yapmak.

– Personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerine yönelik gerekli onayları almak,
konu ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek.
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– 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:

Personel Evrak ve Arşiv Grubu Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

– Yüksek öğrenim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren - tercihen İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesinin ilgili bir bölümünü veya Endüstri Mühendisliği, Psikoloji,
Sosyoloji bölümlerinden birini- bitirmiş olmak.

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

– Konusu ile ilgili olarak üç yıllık kanıtlanmış iş deneyimine sahip olmak.

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine 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; cari, transfer ve yatırım bütçesi, performans
programı ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Cari, transfer ve yatırım bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile bir sonraki
altı aylık öngörülen harcama faaliyetlerini rapor halinde Strateji Geliştirme
Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.

– Plan ve Bütçe görüşmeleri için yıllık konuşma metni hazırlamak.

– Genel Müdürlük yatırım ve cari bütçesinin hazırlanmasını sağlamak.

– Genel Müdürlüğümüz Performans Program ve Hedeflerinin hazırlanması ve üçer
aylık dönemler halinde izlenmesini 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.

– 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).
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EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

-İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

-Bütçe ve Performans Görevlisi

-Maaş ve Diğer Ödemeler Görevlisi

-Ön Mali Kontrol Görevlisi

-Satınalma 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 İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümünü - bitirmiş 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; Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığı’nın
hazırladığı rehberler doğrultusunda yıllık ve uzun dönemli birim bütçesini hazırlama,
izleme ve ödemelerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili faaliyetlerini mevzuata uygun
olarak yürütmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Genel Müdürlük yatırım ve cari bütçesinin hazırlanmasını sağlamak.

– Bölümlerden gelen bütçe tekliflerini kontrol ve konsolide ederek birim bütçe
teklifini hazırlamak ve Strateji Geliştirme Başkanlığı’na göndermek.

– Bölümlerle koordineli bir şekilde performans programı ve performans esaslı
bütçenin hazırlanması ile ilgili işleri yapmak.

– Performans Programı Hazırlama Rehberinde istenilen tabloları hazırlamak ve e-
bütçe sistemine girişini yapmak.

– Ayrıntılı harcama programı hazırlamak, e-bütçe sistemine kaydetmek ve bütçe
uygulaması ile ilgili onayları almak.

– Bütçe kayıtlarını tutmak, uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,
değerlendirmek, bütçe sapmalarını analiz etmek, raporlamak ve bütçe kesin
hesabı ile malî tabloları ve istatistikleri hazırlamak.

– Genel Müdürlüğü ilgilendiren tarımsal (Su Ürünleri) desteklere ait bütçe tekliflerini
hazırlamak, destekleme bütçesini oluşturmak.

– Nakit ve ödenek taleplerini zamanında hazırlayarak ilgili birimlere (SGB, Merkez
Saymanlık, vb.) göndermek.

– Ödenek talebi, aktarımı, revizesi, tenkisi, vb. cari nitelikli bütçe işlemleri ile ilgili
faaliyetleri yürütmek.

– Projelere ilişkin yatırım programını yapmak ve yatırım programlarını izlemek ve
değerlendirmek,

– Bakanlık İl Müdürlükleri ve müesseselerin yatırım tekliflerini almak ve proje
yürüten dairelere intikalini sağlamak.

– Kesinleşen bütçe rakamlarının proje ödenekleri çerçevesinde kuruluşlar bazında
dağılımlarını hazırlamak, kuruluşlar ve Bakanlık İl Müdürlükleri bazında yıllık
programların hazırlanmasını ve ilgili yerlere iletilmesini sağlamak.

– Projeler çerçevesinde yatırım bütçesinin ve proje faaliyetlerinin periyodik olarak
Genel Müdürlüğe iletilmesini sağlamak ve sonuçlarını ilgili birimlere iletmek.

– İç ve dış kaynaklı projelerin belirli periyotlarla fiziki ve nakdi performanslarını
izlemek, gelişmelere ilişkin raporları ilgili birimlere göndermek.
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– 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:

Bütçe ve Mali İşler Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

---

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü – tercihen İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümünü - bitirmiş olmak.

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

– Konusu ile ilgili olarak üç yıllık kanıtlanmış iş deneyimine sahip olmak.

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine 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
ve ilke ve talimatlara uygun olarak; Personel maaşları, görev yollukları, fatura
ödemeleri ve diğer ödemelerin yapılası ile ilgili faaliyetleri mevzuata uygun olarak
yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Birim personelinin maaş ve performans, vb. gibi ek ödeme işlemlerini yapmak.

– Ödemelerin ilgili hesaplara aktarılması için banka talimatı vermek.

– Birim personelinin geçici ve sürekli (yurtiçi/yurtdışı) görev yolluklarının 6245 sayılı
Harcırah Kanununa göre ödenmesi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.

– Birim personelinin adli, idari veya özlük haklarındaki durumlara bağlı ortaya çıkan
kesinti veya iyileştirmeleri çalışanların maaş ve ek ödemelerine yansıtmak.

– Birime ait faturaları kontrol etmek ve ödemeleri ile ilgili işlemleri yapmak.

– Birime ilişkin diğer ödeme işlemlerini yapmak.

– Ödeme Emri Belgelerini hazırlamak ve ilgili birime göndermek.

– 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:

Bütçe ve Mali İşler Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

---

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

– Yüksek öğrenim kurumlarının en az iki yıllık bir bölümünü – tercihen İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümünü - bitirmiş olmak.

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

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

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak.

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; 5018 sayılı Kanunun 58’inci maddesi ile İç Kontrol
ve ön mali kontrol usul ve esaslarıyla kendilerine verilen yetki çerçevesinde ön mali
kontrol ile ilgili faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Ön mali kontrolün görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyebilecek iç ve
dış faktörlerin analizini yapmak.

– İhale usulleri ile yapılacak alımlarda taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile
ödeme emri ve eki belgeleri incelemek.

– Doğrudan temin yöntemiyle yapılacak alımların ödemelerini incelemek.

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre
yapılacak ödemeleri incelemek.

– Gerçekleşen mali karar ve işlemlerin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir
ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe
kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden kontrol etmek.

– Görev alanlarıyla ilgili sistematik olarak bilgi toplama, inceleme, araştırma
geliştirme, analiz ve değerlendirme yapmak ve bunları raporlamak.

– Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek.

– Görevlerini mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz
yerine getirmek.

– İdareler tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve
uygulamalarına katılmak.

– 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.
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– 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:

Bütçe Mali işler Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

---

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

– Yüksek öğrenim kurumlarının en az iki yıllık bir bölümünü – tercihen İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümünü - bitirmiş olmak.

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

– Mali Mevzuata vakıf olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak.

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; birimin mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi
ve kayıtlarının tutulması ile ilgili satınalma faaliyetlerini mevzuata uygun olarak
yürütmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Birimin mal ve hizmet alımları için mevzuata uygun satınalma yöntemini
belirlemek.

– Satınalma usul ve esaslarına göre satınalma planlarını hazırlamak ve
güncellemek.

– Birimin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik alımlarla ilgili piyasa fiyat araştırması
yapmak.

– Satın alınması planlanan mal veya hizmetin yaklaşık maliyetini hesaplamak.

– İlgili birimlerle koordineli olarak teknik şartnamenin hazırlanmasını sağlamak.

– Satınalma sürecindeki ilgili dokümanları hazırlamak ve teslim alınan evrakın
uygunluk kontrolünü yapmak.

– Gerektiği takdirde muayene kabul iş ve işlemlerini yapmak veya komisyonda
görev almak.

– Gelen malzemelerin muayenesinin yapılarak depoya teslim edilmesini sağlamak.

– Kamu İhale Kurumu (KİK) sisteminde sonuç formunu doldurmak.

– Birimin olası ihtiyaçlarına yönelik uygun koşulları taşıyan tedarikçi envanterini
oluşturmak ve güncel tutmak.

– Araç ve hizmet alımı için aylık hakediş raporu düzenlemek.

– Hizmet alımı oluyla kiralanan araçların kilometrelerini aylık olarak takip ederek
hak ediş raporunu düzenlemek.

– Hizmet alınan işçilerin sigorta kayıtlarını takip etmek.

– 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,
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– 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:

Bütçe ve Mali İşler Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

---

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

– Yüksek öğrenim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren - tercihen İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesinin ilgili bir bölümünü - bitirmiş olmak.

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

– Konusu ile ilgili olarak üç yıllık kanıtlanmış 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; Birimler arasında gerekli olan koordinasyonun
sağlanması, Bakanlık Birimlerinden yada Kurum/Kuruluşlardan gelen görüş talep
yazıları için Daire Başkanlıkları arasında koordinasyon sağlanması ile ilgili faaliyetleri
planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
– Genel Müdürlüğün birden fazla dairesini ilgilendiren konularda, ilgili daireler

arasında gerekli yazışmaların koordinasyonunu sağlayarak Genel Müdürlük
görüşünün hazırlanması için gereken çalışmaları yürütmek.

– Genel Müdürlük tarafından yürürlüğe konulan tedbirlere yönelik Bakanlığımıza
verilen görevlerin koordinasyonunun sağlanması ile ilgili işve işlemleri yürütmek.

– Bilgilendirme yasası kapsamında gönderilen dilekçeleri koordine ederek
Cevaplanmasını sağlamak. Gelen soru önergelerinin diğer dairelerle işbirliği
yaparak cevaplanmasını sağlamak.

– Kurum dışından gelen duyuruların ilgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesini
sağlamak.

– BSGM tarafından hazırlanacak olan birincil ve ikincil mevzuat çalışmalarında ve
diğer kurumlardan gelen mevzuat çalışmalarında Daireler arasında gerekli
koordinasyonun sağlanarak BSGM görüşünün hazırlanması için gerekli
faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

– Bakanlığın tarımsal araştırma ve geliştirme kapasitesinin geliştirilmesi, araştırma
ihtiyaçlarının ve önceliklerinin tespit edilmesi, Bakanlık araştırma organizasyonu
için gerekli veri tabanının oluşturulması ve mevcut imkânları geliştirerek kullanıma
sunulması için yapılacak çalışmaları planlamak ve koordine etmek.

– Araştırmaların kamuoyuna tanıtımını, bu çerçevede ülkeye sağladığı ekonomik,
sosyal ve çevresel faydaların ortaya konması çalışmalarının, ilgili dairelerle
koordineli olarak, yürütülmesini sağlamak.

– Daire Başkanlıkları ile işbirliği içinde, araştırma sonuçlarının derlenmesi,
işlenmesi, arşivlenmesi, yayınlanması ile ilgili işleri koordine etmek; yayımcı ve
diğer kullanıcılara ulaştırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

– Araştırma Enstitüleri ve diğer Daire Başkanlıkları ile işbirliği halinde, araştırma
sonuçlarının tanıtımına yönelik CD, katalog, tanıtım filmi ve çeşitli interaktif
uygulamaların hazırlanması ve kullanıcılara ulaştırılması ile ilgili faaliyetleri
koordine etmek.

– BSGM ve toplum arasında tanıtım ve tanınma sürecinin gerçekleştirilmesini
sağlamak ve iki kesim arasında uzlaşma yaratılmasını sağlamak için gerekli
çalışmaları koordine etmek.

– Ülkenin tarımsal araştırma ve geliştirme potansiyelini, araştırma ihtiyacını ve
bunların önceliklerinin, ilgili dairelerle koordineli olarak tespit edilmesi
çalışmalarını koordine etmek.

– Genel Müdürlük Yayın Kurulunu oluşturmak ve yayın hizmetlerini yürütmek.
Kurumun ihtiyaç duyduğu her türlü basın, yayın, halkla ilişkiler, organizasyon vb.
faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmek ve denetlemek.
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– Araştırma yönetimi kapsamında; ilgili diğer dairelerle işbirliği içerisinde program
değerlendirme toplantıları, bilim kurulu toplantıları, tarımsal araştırma konseyi
toplantısı ile ilgili koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

– İlgili daireler ve araştırma kuruluşlarıyla koordineli olarak Bakanlık araştırma
organizasyonu için gerekli veri tabanını oluşturulmasını sağlamak.

– Diğer dairelerle işbirliği içerisinde Genel Müdürlükçe yürütülen projelerin
kayıtlarının tutulması, genel olarak takiplerinin yapılması ve değerlendirilmesi
çalışmalarını koordine etmek.

– Diğer dairelerle işbirliği içerisinde mastır plan ile ilgili çalışmaları koordine etmek.
– 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre

Kamuoyuna açıklanacak raporların periyodik olarak hazırlanması ve ilgili birime
iletilmesini 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.

– 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:

İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı
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ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

– Eğitim ve Yayın Görevlisi

– Koordinasyon Görevlisi

– Bimer ve Soru Önergeleri Görevlisi

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü bitirmiş 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; Birimler arasında gerekli olan koordinasyonu
sağlayarak, genel Müdürlüğün yayın işlerini ve araştırmaların kamuoyuna tanıtımına
yönelik faaliyetleri planlamak, gerçekleştirmek ve koordine etmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
– Araştırmaların kamuoyuna tanıtımını, bu çerçevede ülkeye sağladığı ekonomik,

sosyal ve çevresel faydaların ortaya konması çalışmalarının, ilgili dairelerle
koordineli olarak, yürütmek.

– Daire Başkanlıkları ile işbirliği içinde, araştırma sonuçlarının derlenmesi,
işlenmesi, arşivlenmesi, yayınlanması ile ilgili işleri koordine etmek; yayımcı ve
diğer kullanıcılara ulaştırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütmek.

– Daire Başkanlıkları ile işbirliği halinde, araştırma sonuçlarının tanıtımına yönelik
CD, katalog, tanıtım filmi ve çeşitli interaktif uygulamaların hazırlanması ve
kullanıcılara ulaştırılması ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

– BSGM ve toplum arasında tanıtım ve tanınma sürecinin gerçekleştirilmesini
sağlamak ve iki kesim arasında uzlaşma yaratılmasını sağlamak için gerekli
çalışmaları yürütmek.

– Genel Müdürlük Yayın Kurulunu oluşturmak ve yayın hizmetlerini yürütmek.
Kurumun ihtiyaç duyduğu her türlü basın, yayın, halkla ilişkiler, organizasyon vb.

– faaliyetlerinin yürütmek.
– Genel Müdürlük ve çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için gerekli

çalışmaları yapmak, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, hizmetiçi eğitim
programlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğün ilgili
birimleri ile koordinasyonu sağlamak.

– Genel Müdürlük çalışanlara yönelik yurtdışı eğitim programlarının hazırlanması ve
gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın ilgili birimleri ile işbirliği
yapmak.

– Yurt dışı eğitim, toplantı, seminer vb. görevlendirmelerin organizasyonu ve takibini
Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte yapmak.

– Personelin lisan seviyesini belirlemek ve geliştirmek için lisan eğitimlerini koordine
etmek.

– 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,
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– 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:

İç ve Dış Koordinasyon Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

------

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

– Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak.

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

– 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:
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amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Birimler arasında gerekli olan koordinasyonu
sağlamak, Bakanlık Birimlerinden ya da Kurum/Kuruluşlardan gelen görüş talep
yazıları için Daire Başkanlıkları arasında koordinasyon sağlamak ile ilgili faaliyetleri
gerçekleştirmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
– Genel Müdürlüğün birden fazla dairesini ilgilendiren konularda, ilgili daireler

arasında gerekli yazışmaların koordinasyonunu sağlayarak Genel Müdürlük
görüşünü hazırlamak.

– Genel Müdürlük tarafından yürürlüğe konulan tedbirlere yönelik Bakanlığımıza
verilen görevlerin koordinasyonunun sağlanması ile ilgili işve işlemleri yürütmek,
bilgilendirme yasası kapsamında gönderilen dilekçelerin koordinasyonunu
sağlayarak cevaplamak.

– Gelen soru önergelerini diğer dairelerle işbirliği ile cevaplamak.
– Kurum dışından gelen duyuruları ilgili Daire Başkanlıklarına göndermek.
– BSGM tarafından hazırlanacak olan birincil ve ikincil mevzuat çalışmalarında ve

diğer kurumlardan gelen mevzuat çalışmalarında Daireler arasında gerekli
koordinasyonu sağlayarak BSGM görüşünün hazırlanmak.

– Gelen günlük yazışmaların ilgili birimlere iletilmesi için koordinasyonu sağlamak.
yanlış gelen evrakların doğru yerlere iletilmesi için koordinasyonu sağlamak.

– Bakanlığın tarımsal araştırma ve geliştirme kapasitesinin geliştirilmesi, araştırma
ihtiyaçlarının ve önceliklerinin tespit edilmesi, Bakanlık araştırma organizasyonu
için gerekli veri tabanının oluşturulması ve mevcut imkânları geliştirerek kullanıma
sunulması için yapılacak çalışmaları diğer birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek.

– 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre
kamuoyuna açıklanacak raporların periyodik olarak hazırlanması ve ilgili birime
iletilmesini sağlamak,

– Ülkenin tarımsal araştırma ve geliştirme potansiyelini, araştırma ihtiyacını ve
bunların önceliklerinin, ilgili dairelerle koordineli olarak tespit edilmesi
çalışmalarını yürütmek.

– Araştırma yönetimi kapsamında; ilgili diğer dairelerle işbirliği içerisinde program
değerlendirme toplantıları, bilim kurulu toplantıları, tarımsal araştırma konseyi
toplantısı ile ilgili koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak. İlgili daireler
ve araştırma kuruluşlarıyla koordineli olarak Bakanlık araştırma organizasyonu
için gerekli veri tabanını oluşturulmasını sağlamak.

– Diğer dairelerle işbirliği içerisinde Genel Müdürlükçe yürütülen projelerin
kayıtlarının tutulması, genel olarak takiplerinin yapılması ve değerlendirilmesi
çalışmalarını yapmak.

– Diğer dairelerle işbirliği içerisinde mastır plan ile ilgili çalışmaları koordine etmek.

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

İç ve Dış Koordinasyon Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

------

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

– Yükseköğrenim kurumlarının ilgili bölümünü

– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü – tercihen İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümünü - bitirmiş 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.
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İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ

İŞ UNVANI Koordinasyon Görevlisi

BÖLÜMÜ
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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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İŞ UNVANI Kütüphane Görevlisi

BÖLÜMÜ
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç
ve ilkelere uygun olarak; kurum kütüphanesi ile ilgili ihtiyaçların temini, gerekli
düzenlemenin yapılması ile ilgili faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Kurum politikaları doğrultusunda personelin ihtiyaç duyduğu yurtiçi ve yurtdışı
yayınların takibini yapmak ve bunların satın alınmasını sağlamak.

– Birimlerden gelen kitap, dergi vb. yayın taleplerini incelemek ve satın alınması
uygun görülenlerin temini için gerekli girişimlerde bulunmak.

– Satın alınmasına karar verilen yayınların eksiksiz ve zamanında gelmesini
sağlamak ve kontrol etmek.

– Satın alınan yayınların demirbaş ve ayniyat işlemlerinin takibini yapmak

– Kütüphanede bulunan kitap, dergi vb. yayınları kütüphanecilik kurallarına göre
düzenlemek personelin hizmetine sunmak

– Kütüphaneye yeni gelen yayınların listesini çıkartmak, belirli sürelerle birimlere
duyurulmasını sağlamak.

– Kütüphanenin bakımı, raf veya dolapların onarımı ve gerekiyorsa takviyesi için
sorumlusuna öneride bulunmak

– Kütüphanecilik alanındaki yenilikleri takip ederek günün şartlarına uygun, modern
kütüphanecilik ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek ve bu konudaki her türlü
ekipman ve donanımı kurmak için gerekli çalışmaları 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.
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İŞ UNVANI Kütüphane Görevlisi

BÖLÜMÜ
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YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

İç ve Dış Koordinasyon 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 belge bilgi yönetimi, dokümantasyon,
kütüphanecilik bölümünü/bölümlerini- bitirmiş olmak.

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

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak.

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
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İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ

İŞ UNVANI Bimer ve Soru Önergeleri Görevlisi

BÖLÜMÜ
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen
amaç ve ilkelere uygun olarak; Genel Müdürlük içerisinde bölümler arası
koordinasyon sağlanması, ilgili yerlere bilgi ve belge sağlanması ve duyuruların
yapılması ile ilgili faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Milletvekillerinin, Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Genel Müdürlük faaliyetleri
kapsamında göndermiş oldukları soru önergelerini, ilgili şubelerle koordinasyon
sağlayarak cevaplandırmak.

– Bütçe görüşmelerinde sorulabilecek soru ve cevapları, ilgili şubelerle
koordinasyon sağlayarak hazırlamak.

– Başbakanlık Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde, Başbakanlık İletişim Merkezi
başvurularını değerlendirip ilgili yerlere sevk etmek ve takibini yapmak.

– Başvuruları cevaplandırma işlemleri ile ilgili süreci takip ve kontrol etmek.

– Genel Müdürlüğü ilgilendiren her türlü faaliyetin duyurusunu yapmak.

– Hukuk Müşavirliğine bilgi ve belge sağlanması için ilgili faaliyetleri yürütmek.

– Bölümler arası diğer koordineli yazışmaları yapmak.

– Genel Müdürlüğe gelen e-postaların cevaplanması için ilgililere yönlendirmek.

– Aylık ve yıllık faaliyet raporları Daire Başkanlıklarından derlemek ve ilgili birime
iletmek.

– 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.
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İŞ UNVANI Bimer ve Soru Önergeleri Görevlisi
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YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

İç ve Dış Koordinasyon Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

–

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

– Yüksek öğrenim kurumlarının en az dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak.

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

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

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak.

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının
uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılması ve üst yönetimin İç
Kontrol Sistemine yönelik çalışmalarının etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli
hazırlıkların yapılması ile ilgili faaliyetleri planlamak ve yürütmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması
konularında çalışmalar yapılmasını sağlamak ve denetlemek.

– İç kontrole ilişkin eğitim programları hazırlanmasını koordine etmek.

– İdarenin görev alanına ilişkin konularda gerektiğinde yeni iç kontrol standartları
hazırlanmasını sağlamak.

– Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkinliği artırıcı tedbirler
önerilmesini sağlamak.

– İç ve dış denetim raporlarının izlenmesini denetlemek.

– 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:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri kullanmak.
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– Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev,
Sorumluluk ve Yetkiler).

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

– İç Kontrol Standartları Görevlisi

– İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Görevlisi

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünden–tercihen Endüstri
Mühendisliği bölümünü veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili
bölümlerini - mezun 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.

– 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 tarafından belirlenen amaç, ilke ve
talimatlara uygun olarak; İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması
ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların düzenli, ekonomik
ve hızlı bir şekilde projelendirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması
konularında çalışmalar yapmak.

– Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda İç Kontrol Sisteminin
oluşturulması projesi çalışmalarına katılmak.

– İç kontrol mevzuatına ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım
ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

– İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri
incelemek, Genel Müdürlük içi kapasite araştırması yaparak hizmetlerin etkililiğini
ve tahmin düzeyini analiz etmek ve diğer bölümlerle işbirliği yapmak.

– Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkinliği artırıcı tedbirler
önermek.

– 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.
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YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

--

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

– Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olmak.

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

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

– Büro ortamında çalışmak.

– 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; İç Kontrol Sisteminin izlenmesi ve değerlendirmesine
ile ilgili tüm faaliyet ve çalışmaların düzenli, ekonomik ve hızlı bir şekilde
projelendirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– İç kontrol sisteminin işleyişinin izlenmesi ve değerlendirilmesi konularında
çalışmalar yapmak.

– Üst yönetimin izleme ve değerlendirme işlevinin etkinliğini artırmak için gerekli
hazırlık çalışmalarında görev almak.

– İç ve Dış Denetim Raporlarına istinaden İç Kontrol Sisteminin işleyişini
değerlendirmek ve denetim raporlarını İç Kontrol Sistemiyle uyumlaştırmak.

– Birimin görev alanına giren konularda, İç Kontrol Sistemini etkileyebilecek iç ve
dış faktörlerin analizini yapmak.

– İç Kontrol Sistemini ilgilendiren görüş, öneri, talep ve şikâyetlerin
değerlendirilmesini sağlamak.

– İç Kontrol Sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili eğitim ve çalışmalara
katılmak.

– Yıllık risk değerlendirme faaliyetlerini ve bu faaliyetlere yönelik anket
çalışmalarını yürütmek.

– İç Kontrol Sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi için kontrol noktaları
belirleme çalışmalarında görev almak.

– İzleme ve değerlendirmeye yönelik performans göstergeleri oluşturulmasını
sağlamak.

– İç Kontrol Sisteminin izlenmesi ve değerlendirmesine dair tüm faaliyet ve
çalışmaların yazışma ve iletişim işlemlerini 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.
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– 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:

İç Kontrol Sistemi 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 Endüstri
Mühendisliği bölümünü veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili
bölümlerini - bitirmiş olmak.

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

– Konusu ile ilgili olarak üç yıllık kanıtlanmış 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; seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet acil
durumlarının koordinasyonunu sağlamak, sivil savunma hizmetlerini kanun,
yönetmelik, mevzuat ve yönergelere uygun olarak yapılması ile ilgili faaliyetleri
planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Sivil Savunma Planlarını hazırlamak ve bunları güncel tutmak.

– Kurumun tahliye ye ilişkin planlamasını koordine etmek.

– Afet, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle
koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak.

– Sivil Savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak.

– Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli araç, gereç ve
malzemenin tedarik ve teminin ilgili birimlerle koordine ederek planlamasını
yapmak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak.

– Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri
bilgilendirmek.

– Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların
gereklerini yapmak.

– Kurum ile Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

– Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

– Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerini kurumunda
uygulamasın takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek.

– İkaz alarm haberlerinin alınıp verilmesi, siren sisteminin işletilmesine ilişkin
işlemleri kontrolünü yürütmek.

– Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek.

– Afet, Sivil Savunma, acil durum, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer ile ilgili
konularda kurum personeline eğitim vermek.

– Afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ile ilgili tatbikatlarda kurumu adına
sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili tatbikat düzenlemesini ve
yürütülmesini sağlamak.

– Kurumun afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu hizmetlerini
denetlemek.

– Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili planları yapmak.

– Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunun sağlamak, kurum amiri adına
hizmetin takip ve denetimini yapmak.

– Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz.
Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).
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– 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:

– 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:

İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

– Güvenlik Görevlisi

– Nöbetçi Memurluğu Görevlisi

– İdari İşler Görevlisi

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık ilgili bir bölümünü bitirmiş olmak.

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

– Konusuyla ilgili olarak en az üç yıllık kanıtlanmış iş deneyimine sahip olmak.
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– Sivil Savunma uzmanlığı İle ilgili eğitimleri tamamlamış ve ilgili sınavdan geçer
not almış olmak.

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak.

– Çalışma saatleri içinde görev yapmak.

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

– İş 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; Genel Müdürlük çalışanları ile Genel Müdürlüğe ait
açık ve kapalı tüm alanların güvenliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

 Genel Müdürlük çalışanları ile Genel Müdürlüğe ait açık ve kapalı tüm alanları
içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehdit ve tehlikelere karşı korumak, her türlü
güvenlik önlemlerini almak

 Genel Müdürlüğe giriş ve çıkış yapan misafirlerin kayıtlarını tutmak

 Hazırlanacak nöbet çizelgelerine göre nöbet hizmetlerini yürütmek, defter
kayıtlarını tutmak

 Yangın, sabotaj, zorla işten alıkoyma ve hırsızlık olaylarına karşı gerekli tedbirleri
almak

 Genel Müdürlük güvenliğini tehdit edebilecek veya huzuru bozabilecek hareketlere
engel olmak,

 Yürürlükteki talimatlar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 Görev gereği tutulması gereken her türlü kaydı tutmak, muhafazasını sağlamak.

 İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

 Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak

YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Sivil Savunma Uzmanı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

-----
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BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

– 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlara sahip
olmak.

– Görevi gereği kullanması gerekli araç ve gereçleri kullanabilme yeteneğine sahip
olmak.

– Görevin ifasını engelleyecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

– Görev kadrosuyla atanmış olmak

– Ateşli silahları kullanabilme sınavında başarılı olmak

– Güvenlik görevlisi belgesine sahip olmak

– Yukarıda belirtilen görevleri yapabilmek.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Çalışma saatleri içinde ve dışında görev yapmak.

– Gece ve gündüz ile her türlü iklim şartlarında çalışabilmek.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; mesai bitiminden mesai başlangıcına kadar olan
sürede Genel Müdürlük hizmet binalarının iç ve dış güvenliği için konulan kurallara
uygun nöbet tutmak

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Mesai bitiminden mesai başlangıcına kadar olan sürede Genel Müdürlük hizmet

binalarının iç ve dış güvenliği için konulan kurallara uygun nöbet tutmak,

– Nöbet esnasında güvenlik kamera görüntülerini düzenli olarak izlemek

– Nöbet defterini ve tutanağını her gün nöbet başlangıç ve bitiş saatlerinde

doldurmak,

– Nöbet sırasında herhangi bir olay olduğunda en yakın emniyet kuvvetlerine, ve

Sivil Savunma Uzmanı ve diğer ilgililere haber vermek,

– Nöbet başlangıcında binaların genel kontrolünü yapmak, yanan ışıkları

söndürmek, açık bırakılan muslukları kapatmak, açık bırakılan çalışma odalarını

tespit etmek.

– Mesai saatleri dışında Genel Müdürlük hizmet binalarının her türlü güvenliğinden

sorumlu olmak.

– Nöbet esnasında binaya giriş ve çıkışları kontrol etmek, şüpheli bir durum

sezinlediğinde veya gerçekleştiğinde nöbet defterine işlemek ve ilgililere bildirmek

– Görev alanını boş bırakmamak.

– 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.
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– 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.

– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Sivil Savunma Uzmanı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

-----

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

– 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlara sahip
olmak.

– Görevi gereği kullanması gerekli araç ve gereçleri kullanabilme yeteneğine sahip
olmak.

– Görevin ifasını engelleyecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

– Görev kadrosuyla atanmış olmak

– Ateşli silahları kullanabilme sınavında başarılı olmak

– Güvenlik görevlisi belgesine sahip olmak

– Yukarıda belirtilen görevleri yapabilmek.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Çalışma saatleri içinde ve dışında görev yapmak.

– Gece ve gündüz ile her türlü iklim şartlarında çalışabilmek.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; yönetim hizmetleri ile ilgili konularda gerçekleştirilen
faaliyetlerde görev almak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Kendisine tanımlanan görev alanı ile ilgili olarak uzmanlar tarafından yürütülen
çalışma ve proje ekiplerinde görev yapmak.

– Günlük, periyodik ya da proje bazlı çalışmalarda verilen görevleri yerine getirmek.

– Kurumsal hedefler ve gelişmeler ışığında gerçekleştirdiği faaliyetlerde verimlilik
artırıcı çalışmalar yapmak, raporlar hazırlamak, görüşlerini yöneticisi ile
paylaşmak.

– Görev yaptığı birimin çalışmaları doğrultusunda konusu ile ilgili planlar, stratejiler
geliştirmek ve raporlamak.

– Gerçekleştirmek üzere kendisine tanımlanan işlerle ilgili konularda araştırma
yapmak, gelişme ve değişimleri kendisini profesyonelliğe taşıyacak biçimde
işlerinde kullanmak.

– Hedefler ve sektörel gelişmeler ışığında Kurumun büyümesi ve gelişmesine
yönelik çalışmalar yapan ekiplerde görev almak, uygulanan sistem ve alt
sistemlerin değişen koşullara göre yeniden gözden geçirilmesine yardımcı olmak,
iyileştirme ve sürekli geliştirme çalışmalarına katılmak.

– Balıkçılık ve Su Ürünleri sektörü, AB, vb. ile ilgili mevzuatı takip ederek, etkilerini,
getireceği yükümlülükleri tespit etmek. Buna uygun politikaların zamanında
üretilebilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için toplantılara katılmak ve
gerekli dokümanları hazırlamak.

– Üniversiteler, eğitim kurumları ve ortak araştırma grupları ile ilişkiye geçmek,
yürütülen çalışmalara Kurumun katılımı amacıyla gerekli bilgileri toplamak,
incelemek ve yararlanılmak üzere ilgili birimlere aktarmak.

– Kuruma ait ya da Kurum dışı yayın organlarında yayınlamak üzere öncelikle
kendi konusu ile ilgili olmak üzere Balıkçılık ve Su Ürünleri sektörü, uygulama
örnekleri, politikalar, mevzuat vb. diğer konularda makaleler yazmak.

– Kurum içinde ve dışında hedef, kitlelere yönelik, öncelikle kendi konusunda ve
insan kaynakları, hizmet politikaları, fiyat ve rekabet politikaları, mali politikalar
vb. konularda bilgilendirme yazıları hazırlamak.

– Kurumun çalışma alanı ile ilgili her türlü konuda seminer, sempozyum, fuar,
eğitim vb. etkinliklere katılmak, elde ettiği bilgi ve dokümanları Kurum
kütüphanesine iletmek, etkinlikle ilgili bilgileri raporlamak, Kurum personeline
duyurmak üzere gerçekleştirilen tanıtıcı etkinlikler ve eğitim programlarında görev
almak.
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– Balıkçılık ve Su Ürünleri sektörünün sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki gelişme ve yayınları izlemek, gerekli
dokümanları toplayarak, diğer çalışanların da yararlanabilmesi için Kurum
kütüphanesine iletmek.

– Gerektiğinde bölümü ile ilgili yıllık program ve bütçe çalışmalarında görev almak.

– Ülke ekonomisini, Balıkçılık ve Su Ürünleri 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.

– 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:

-İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

-

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
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– En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî
ve idarî bilimler, veterinerlik, ziraat, gıda mühendisliği, su ürünleri, balıkçılık
teknolojisi fakülte ve bölümleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve
yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

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

– Yapılacak sınavda başarılı olmak,

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

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak.

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

– Görevi gereği seyahat edebilmek.


