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İŞIN KISA TANIMI 
 

Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi, 

kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma 

yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kontrol ve denetimi ile yetkilendirme ve 

ruhsatlandırma faaliyetlerini yürütmek. İl Müdürlüğü sınırları kapsamında Hayvancılıkla ilgili 

tüm işletme, satış yeri, hayvan pazarı, laboratuvar vs. programlar dâhilinde ve şikâyet üzerine 

denetim yapmak, rapor tanzim etmek, yetkilendirme ve ruhsatlandırma kapsamında gerekli 

kontrolleri yaparak rapor tanzim etmek. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
 

1. Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek, (Bkz. 

GTHB.46.İLM.İKS.GT.00/005) 

2. Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve 

yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma, muhafazası ile ilgili kayıtları 

tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin 

vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek 

3. Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi, 

kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma 

yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş 

esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek 

ve bu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin üretim, satış, taşıma, 

muhafazası ile ilgili faaliyetleri denetlemek. 

4. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağlığı ve refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir 

gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların 

önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve 

projelerin uygulanmasında görev almak. 

5. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile 

bunların etken ve yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma ve 

muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, bakanlıkça belirlenmiş esaslara ve yetkiye sınırlı 

olarak faaliyetlerini izlemek, kontrol etmek. 

6. Ev ve süs hayvanları ile bu hayvanların sağlığı için kullanılan madde ve malzemelerin 

satışı yapılması düşünülen yerler için, verilen ruhsat ve izin başvurularının, tutarlılık ve 

mevzuata uygunluk yönünden kontrol etmek, değerlendirmek ve uygun görülen yerlere 

ruhsat vermek. Satış yerlerinin mevzuat hükümlerince denetlemesini yapmak. 

7. Deney hayvanları üretimi yapılacak yerlerle ilişkin genel ruhsat ve izin başvurularını, 

tutarlılık ve mevzuata uygunluk yönünden kontrol etmek ve değerlendirmek. 
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8. Veteriner Biyolojik Ürün Depolama ve Satış Yerlerine ilişkin ruhsat veya izin 

başvurularına ilişkin bilgileri ve verileri değerlendirmek, ruhsatlarını düzenlemek, 

sonuçlarını ilgili bilgi sistemine girmek izin/ruhsat işlemleri tamamlanan başvuruları Gıda 

Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bildirmek. 

9. Hayvan Hastanesi Çalışma Ruhsatı ile Muayenehane ve Poliklinik Çalışma izni 

başvurularını tutarlılık ve mevzuata uygunluk yönünden kontrol etmek. Serbest Veteriner 

Hekim Muayenehanesinin ve Polikliniklerin denetlenmesi. 

10. Ruhsat ve izin başvurusunda bulunan yerlerin gerekli asgari şartları taşıyıp taşımadığına 

ilişkin inceleme işlemlerini gerçekleştirmek. İzin ve tescil işlemleri tamamlanmış olan 

hayvancılık tesislerini denetlemek. 

11. Hayvan Pazarları Tesis Kurma ve çalışma izni, ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek ve 

denetimini yapmak. 

12. İnsan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünler ve türevleri ile bunlarla 

iştigal eden işletme ve tesislerle ilgili iş ve işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslar ve 

yetkiler doğrultusunda yürütmek, 

13. Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Çalışma İzni işlemlerini yürütmek ve Kanatlı 

işletmelerini mevzuat hükümlerince denetlenmesi gerçekleştirmek 

14. Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak.   

15. Kesimhane Tesis Kurma ve çalışma izni, ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek. İl 

dahilindeki resmi ve özel mezbaha ve kombinaları sağlık yönünden denetlemek. 

16. Hastalıktan Ari İşletme ve Onaylı Süt Çiftliği Belgesi verme işlemlerini yürütmek ve 

takibini yapmak. 

17. İlimizde bulanan Su Ürünleri Tesislerinin Ruhsatlandırma çalışmalarını yapmak. 

18. Atları tanımlamak tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki at hareketlerini kontrol etmek. 

Yarış atlarının don değişikliği ve eşkal muayenesi yapmak. Pedigrisi kayıp olan atlardan 

kan almak ve çip takmak. Yeni doğan tayların tescilini ve soy kütüğüne kaydını yapmak. 

Safkan yarış atlarına pedigri belgesi vermek. 

19. Suni Tohumlama uygulamaları ve ıslah çalışmalarına İzin verilmesi. 

20. Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları 

hususlarda denetlemek 

21. Organik ve gezginci arı işletmelerin denetlenmesi 

22. Sığır işletmelerinde ilaç kullanımı kontrollerinin denetlenmesi 

23. Suni Tohumlama ve ıslah çalışmaları uygulamalarının kontrol edilmesi 

24. İç Kontrol Sisteminin işleyişi ve sürekliliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmek, 

25. Amiri tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmek, 

26. Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma 

gruplarında yer almak.  
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27. Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin 

yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek. 

28. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve 

benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

29. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

30. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv 

oluşturmak ve düzenini sağlamak.  

31. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi  ve Kalite 

Yönetim Sisteminde ki tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

32. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin 

giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' 

çalışmalarına katılmak. 

33. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte 

çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve 

tavsiyelerde bulunmak. 

34. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 
YETKILERI 
 

1. Hayvancılıkla ilgili tüm işletme, satış yeri, hayvan pazarı, laboratuar vs. Programlar 
dâhilinde ve şikâyet üzerine denetim yapmak, rapor tanzim etmek, yetkilendirme ve 
ruhsatlandırma kapsamında gerekli kontrolleri yaparak rapor tanzim etmek. 

2. Çalışma konusu ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmak. 
3. Amiri tarafından verilecek benzer yetkiler. 

 
 
EN YAKIN YÖNETICI 
 
 Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü  
 
-ALTINDAKI BAĞLI IŞ ÜNVANLARI 

 
- 

 
-BU IŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NITELIKLER 
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 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak 
 Veteriner Fakültesi, Veteriner Meslek Yüksek Okulu ile Veteriner Meslek Lisesi mezunu 

olmak. 
 Su Ürünleri Fakültesi mezunu olmak. 
 Gıda Mühendislik Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi mezunu olmak. 
 Ziraat Fakültesi-tercihen Zooteknik Bölümü- mezunu olmak. 
 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak 
 İlgili birimde en az 2 yıl görev yapmış olmak, iş akışı konusunda bilgi ve deneyime sahip 

olmak  
 Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak 

 
 
-ÇALIŞMA KOŞULLARI 
 

Mesai: Mesai saatleri ve gerektiğinde mesai saatleri dışında da görev  yapmak,. 
Çalışma Ortamı: Büro ve Arazi ortamında çalışmak.   
Seyahat Durumu: Görevi gereği seyahat etmek. 
Risk durumu: Trafik kazası, olumsuz hava ve arazi şartları, meslek kazaları ve meslek 
hastalıkları (zoonoz) 

 


