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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; Balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi
sistemlerini kurmak ve işletmek, her türlü istatistiki verileri toplamak ve
değerlendirmek, balıkçı gemilerinin faaliyetlerini izlemeye yönelik uzaktan algılama
sistemlerinin kurulumu ve işletilmesini sağlamak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve işletmek,

– Su ürünleri konusunda her türlü istatistiki verileri toplamak, değerlendirmek ve veri
tabanı oluşturmak,

– Bakanlık içi ve dışı birimlerle, veri paylaşımı ve bilgi değişimi konusunda işbirliği
yapmak,

– Balıkçı gemilerinin faaliyetlerini izlemeye yönelik uzaktan algılama sistemlerini
kurmak ve işletmek,

– Su ürünleri desteklemelerine ilişkin istatistiki çalışmalarda bulunmak,

– Su ürünlerine ilişkin sosyo-ekonomik durum tespiti yapmak ve değerlendirmede
bulunmak,

– Su ürünleri konusunda toplanan verilerle ilgili istatistiki değerlendirmeler yapmak
ve raporlamak,

– Nesli tehlikede olan türlerin ticareti ile ilgili işlemleri yürütmek,

– İthal ve ihraç edilecek balıkçılık ve su ürünleri ile girdilerine ilişkin esasları
belirlemek,

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

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

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

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

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

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

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

– Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

YETKİLERİ:
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– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.

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

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

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Genel Müdür Yardımcısı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

– İstatistik Grup Sorumlusu

– Bilgi Sistemleri Grup Sorumlusu

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; su ürünleri istatistiklerinin toplanması, veri tabanı
oluşturulması, değerlendirilmesi, raporlanması ve paylaşımı ile ilgili faaliyetleri
planlamak ,koordine etmek ve denetlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Su ürünleri konusunda her turlu istatistiki verileri toplamak, değerlendirmek ve veri
tabanı oluşturmak,

– Bakanlık içi ve dışı birimlerle, veri paylaşımı ve bilgi değişimi konusunda işbirliği
yapmak,

– FAO ve GFCM gibi uluslararası kuruluşlarla su ürünleri istatistikleri ile ilgili
yürütülen çalışmaları gerçekleştirmek

– TUIK vb. kuruluşlarla su ürünleri istatistikleri ile ilgili yürütülen çalışmaları
gerçekleştirmek

– Su ürünleri desteklemelerine ilişkin istatistiki çalışmalarda bulunmak,

– Su ürünleri sektörüne ilişkin sosyo-ekonomik durum tespiti yapmak ve
değerlendirmede bulunmak,

– Su ürünleri konusunda toplanan verilerle ilgili istatistiki değerlendirmeler yapmak
ve raporlamak,

– 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:

İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

– Avcılık İstatistikleri Görevlisi
– Yetiştiricilik İstatistikleri Görevlisi
– Sosyo-Ekonomi İstatistikleri 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 Denizlerde ve içsularda su ürünleri avcılık
istatistiklerinin toplanması, veri tabanı oluşturulması, değerlendirilmesi, analizi ve
raporlanması ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Su ürünleri avcılığı ile ilgili her turlu istatistiki verileri toplamak, veri tabanı
oluşturmak, veri girişi yapmak ve muhafazasını sağlamak

– Su ürünleri avcılığı konusunda toplanan verilerle ilgili istatistiki değerlendirmeler
yapmak ve raporlamak,

– FAO ve GFCM gibi uluslararası kuruluşlarla su ürünleri istatistikleri ile ilgili
yürütülen çalışmaları gerçekleştirmek,

– TUIK gibi kuruluşlarla su ürünleri istatistikleri ile ilgili yürütülen çalışmaları
gerçekleştirmek,

– 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:

İstatistik Grup Sorumlusu

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

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

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

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

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak,

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak,

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek,

– Görevi gereği seyahat etmek.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak Su ürünleri ile ilgili her türlü sosyal ve ekonomik
istatistiklerinin toplanması, veri tabanı oluşturulması, değerlendirilmesi, analizi ve
raporlanması ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Su ürünleri sektörüne ilişkin sosyo-ekonomik durum tespiti yapmak ve
değerlendirmede bulunmak,

– Su ürünleri sosyo-ekonomisiyle ile ilgili her turlu istatistiki verileri toplamak, veri
tabanı oluşturmak, veri girişi yapmak ve muhafazasını sağlamak,

– Su ürünleri sosyo-ekonomisi konusunda toplanan verilerle ilgili istatistiki
değerlendirmeler yapmak ve raporlamak,

– FAO gibi uluslararası kuruluşlarla su ürünleri istatistikleri ile ilgili yürütülen
çalışmaları gerçekleştirmek,

– TUIK vb. kuruluşlarla su ürünleri istatistikleri ile ilgili yürütülen çalışmaları
gerçekleştirmek,

– Su ürünleri desteklemelerine ilişkin istatistiki çalışmalarda bulunmak,

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

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

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek,

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

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım
ve gereklerine uygun olarak yürütmek.

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

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

YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
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– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

İstatistik Grup Sorumlusu.

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

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

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

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

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak,

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak,

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek,

– Görevi gereği seyahat etmek.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak Denizlerde ve içsularda su ürünleri yetiştiriciliği
istatistiklerinin toplanması, veri tabanı oluşturulması, değerlendirilmesi, analizi ve
raporlanması ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili her turlu istatistiki verileri toplamak, veri tabanı
oluşturmak, veri girişi yapmak ve muhafazasını sağlamak,

– Su ürünleri yetiştiriciliği konusunda toplanan verilerle ilgili istatistiki
değerlendirmeler yapmak ve raporlamak,

– FAO gibi uluslararası kuruluşlarla su ürünleri istatistikleri ile ilgili yürütülen
çalışmaları gerçekleştirmek,

– TUIK vb. kuruluşlarla su ürünleri istatistikleri ile ilgili yürütülen çalışmaları
gerçekleştirmek,

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

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

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek,

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

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım
ve gereklerine uygun olarak yürütmek.

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

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

YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
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İstatistik Grup Sorumlusu.

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

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

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

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

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak,

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak,

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek,

– Görevi gereği seyahat etmek.
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İŞİN KISA TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak; su ürünleri bilgi sistemleri kurulması, veri tabanı
oluşturulması, işletilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine
etmek ve denetlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemlerini (Su Ürünleri Bilgi
Sistemi - SUBİS vb.) kurmak ve işletmek,

– Balıkçı gemilerinin faaliyetlerini izlemeye yönelik (Gemi İzleme Sistemi – GİS vb.)
uzaktan algılama sistemlerini kurmak ve işletmek,

– Nesli tehlikede olan türlerin ticareti ile ilgili işlemleri yürütmek

– ICCAT ve CITES gibi uluslararası kuruluşlarla yürütülen çalışmaları
gerçekleştirmek

– İthal ve ihraç edilecek balıkçılık ve su ürünleri ile girdilerine ilişkin esasları
belirlemek,

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

– Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.

– 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:

İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

– ICCAT Görevlisi
– CITES Görevlisi
– SUBİS Görevlisi
– GİS 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 TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak Nesli Tehlike Altında Olan Canlıların Ticaretine
İlişkin (CITES) sözleşmesi kapsamında yer alan türlere ilişkin ithalat, ihracat ve
yeniden ihracatına yönelik belgelerin düzenlenmesi ve ilgili kurumlara istenilen bilgi
ve belgelerin temin edilmesi ile ilgili faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– CITES ihracat, ithalat ve yeniden ihracatına yönelik olarak yapılan başvuruların
değerlendirilmesi,

– Başvuruların uygun bulunmaması halinde firmaya bilgi verilmesi,

– CITES kapsamında yer alan kotalı su ürünlerinin (Tıbbi sülük) kota dağıtımını
yapmak ve kotaları takip etmek (yılan balığı).

– Eksikliklerin giderilmesi için firmaları takip etmek,

– Başvurunun uygun bulunması durumunda talep edilen belgelerin düzenlenmesi,
Makam onayına sunulması,

– Onay işleminden sonra belgelerin firmaya gönderilmesi.

– TÜBİTAK tarafından belirlenen kota miktarlarını CITES Sekretarya’sına bildirilmek
üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığına iletmek,

– Belirlenen yıllık kotaları talep sahibi firmalara dağıtımını yapmak,

– Tıbbi sülük Tebliğini hazırlamak ve Resmi Gazete’de yayınlanması amacıyla
Hukuk Müşavirliği’ne iletmek.

– Yılan balığı ihracat kotasının uygulanmasına ilişkin talimatın hazırlanması ve
firmaların başvurularının değerlendirilmesi.

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

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

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek,

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

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım
ve gereklerine uygun olarak yürütmek.
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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:

Bilgi Sistemleri Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

-

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

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

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

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

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak,

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak,

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek,

– Görevi gereği seyahat etmek.
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İŞİN TANIMI:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç,
ilke ve talimatlara uygun olarak gemi ruhsatı, ticari ruhsat, amatör ruhsat kayıtları,
seyir defteri kayıtları, nakil belgeleri, özel avcılık izinleri, indirimli akaryakıt
belgelerinin, işleme ve değerlendirme tesisleri aracılığıyla satış bildirimlerinin SUBİS
sistemi vasıtasıyla girişinin yapılması ile ilgili faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Gemi ruhsatı, Ticari ruhsat, Amatör ruhsat kayıtları girişlerinin yapılmasını sağlar.

– Seyir Defteri kayıtlarını sisteme işler.

– Nakil Belgelerinin sisteme kaydı yapılır.

– Özel Avcılık İzinlerinin sisteme girilmesini sağlar.

– İndirimli Akaryakıt Belgelerinin sisteme girilmesini sağlar.

– Av sertifikalarının sisteme girişlerini sağlar.

– İşleme ve Değerlendirme Tesisleri aracılığıyla satış bildirimlerinin girişlerini
sisteme kaydeder.

– 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:

Bilgi Sitemleri Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

-

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

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

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

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

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak,

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak,

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek,

– Görevi gereği seyahat etmek.
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İŞİN TANIMI:

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

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Av Gemilerine ait bilgiler GPS uydularından alınan konum bilgileri, hız seyir
bilgileri GİS merkezine yapılan kayıtların takibini yapmak.

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

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

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek,

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

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım
ve gereklerine uygun olarak yürütmek.

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

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

YETKİLERİ:

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

– Faaliyetlerin gerçekleştirmesi için gerekli yazılım ve donanımları kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Bilgi Sistemleri Grup Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

-
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BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

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

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

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

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

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

– Büro ortamında çalışmak,

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak,

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek,

– Görevi gereği seyahat etmek.


