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İŞİN KISA TANIMI:     Üst yönetim tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun 
olarak; Su Ürünleri Üretim Yeri ve desteklemeleri, balıkçılık ve su ürünleri 
kaynaklarının korunması, denetimleri, İzin ve Ruhsat İşlemlerine ilişkin vatandaştan 
veya firmalardan gelen izin ve ruhsat başvuruları doğrultusunda, başvuru evrakının 
mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi, işyerinin asgari teknik şartlar açısından 
incelenmesi ve ruhsat/izin belgesinin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini 
sağlamak; karaya çıkış noktalarının, su ürünleri üretim, satış yeri ve avlanma 
denetimlerinin yapılmasını, su ürünleri ile ilgili her türlü istatistiki bilginin toplanmasını, 
kayıt altına alınmasını, değerlendirilmesini ve raporlanmasını sağlamak.  
 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
 

1. Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde 
işletilmesini ve geliştirilmesini ve buna yönelik koruma önlemlerinin 
gerçekleştirilmesini sağlamak. 

2. Avcılık ve yetiştiricilik ile pazarlanması, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su 
ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesi, su ürünleri ile ilgili her türlü 
bilgi ve belge toplanması ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine 
ilişkin düzenlemelerin uygulanması, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, 
kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirilmesini sağlamak. 

3. Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak. 
4. Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını 

belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirler alınmasını sağlamak. Mevcut 
sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak 
koruma açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak. 

5. Su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak veya 
hazırlanmasını sağlamak. Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern 
sulama sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler 
yapmak ve desteklemek. 

6. Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapılmasını sağlamak, 
Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilçede her türlü 
teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine 
uygun üretim alanları ve balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının 
asgari vasıf ve şartlarını, kiralanma ve kullanılma esaslarını, üretim alanlarının 
kiralanmasını, işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak, su 
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kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik 
tedbirler alınmasını sağlamak.  

7. Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması 
ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünleri alanlarını korumak adına çevresel 
etki değerlendirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. 

8. Alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu 
ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemlerin yapılmasını sağlamak. 

9. Görev alanı  ile  ilgili   bilgi  ve   yeni  teknolojileri  balıkçılara  ve  su  ürünleri  
yetiştiricilerine ulaştırılmasını ve  tüketicileri bilgi verilmesini sağlamak. 

10. Balıkçılar ve diğer sektör paydaşları için eğitim programlarını ve projeleri 
uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. 

11. Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme 
uygulamalarının yapılmasını sağlamak. 

12. Av kotalarının takip ve denetimini yapmak ve yapılmasını sağlamak. 
13. Su ürünleri istihsalinde bulunacak gemiler ve kişiler için ruhsat tezkerelerinin 

vize işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 
14. Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik olarak, deniz ve 

iç su alanlarında, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış 
yerlerinde kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulunulmasını sağlamak. 

15. Yasak vasıta ve usullerle yapılacak araştırmalar için verilen iznin, uygulamasını 
takip ve kontrol etmek veya ettirmek. 

16. Nesli tehlikede olan türlerin ticareti ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 
17. Su ürünleri ile ilgili menşe ve nakil belgelerini düzenlemek veya düzenletmek ve 

denetlenmesini sağlamak. 
18. Yürütülmekte olan işlemlere ilişkin bilgilerin ve sonuçlarının ilgili bilgi 

sistemlerine kaydedilmesini sağlamak. 
19. Yürütülen yazışmaların kayıt, sevk, dosyalama ve arşiv işlemlerini İlçe 

Müdürlüğündeki yöntemlere uygun olarak yapmak. 
20. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunun kapsamında denetim ve kontrol görevlerini 

yapılmasını ve bu kanun kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını 
sağlamak. 

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

22. Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine 
ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek. 
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23. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, 
rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin 
belge ve bilgileri sunulmasını sağlamak. 

24. Birimde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine 
uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaların yürütülmesini sağlamak. 

25. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

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

27. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve 
Kalite Yönetim Sisteminde ki tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini 
sağlamak. 

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

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

30. Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine 
ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek. 

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

32. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 
33. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu 

olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.  
34. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve 

Kalite Yönetim Sisteminde ki tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini 
sağlamak.  

35. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 
işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 
'Önleyici Faaliyet' çalışmalarına katılmak. 

 
 

YETKİLERİ: 
 

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
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2. Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler.  

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:  İlçe Müdürü  

  

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: Balıkçılık ve Su Ürünleri Çalışma Grubu 

Görevlisi  

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:  

1. 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak. 

2. Su Ürünleri Fakültesi, Veteriner Hekim Fakültesi, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri 

Bölümünü ve Meslek Yüksekokulu öğrenim kurumunu bitirmiş olmak 

3. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak   

 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 
 

Mesai: Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. Gerektiğinde mesai saatleri 
dışında da görev yapabilmek.  
 
Çalışma Ortamı: Büro / Arazi ortamında çalışmak. 
 
Seyahat Durumu: Görevi gereği seyahat edebilmek 
        
Risk durumu: Trafik kazası, olumsuz hava ve arazi şartları, meslek kazaları ve meslek 
hastalıkları. 
 


