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İŞİN KISA TANIMI  
 

Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile 
uygulanan politikalar ve prosedürler doğrultusunda gerekli çalışmaları yaptırmak. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 

1. Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek, (Bkz. 
GTHB.46.İLM.BSÜ.GT.00/005) 

2. Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve 
geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve 
yetiştiricilik ile pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su ürünleri alt 
yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve belge 
toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin 
düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve 
denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirir. 

3. Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını 
belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri alır. 
4. Su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlar ve/veya 
Hazırlatır. 
5. Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın 
belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde 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 ve işletilmesini ve buralarda 
verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su 
ürünlerini korumaya yönelik tedbirler alır. 
6. Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri 
Yapar. 
7. Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve 
işletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme 
çalışmalarını yürütür. 
8. Alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu 
ve sürdürülebilir su ürünleri üretimini sağlayıcı işlemler yapar. 
9. Görev alanı ile ilgili bilgi ve yeni teknolojileri balıkçılara ve su ürünleri yetiştiricilerine 

ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirir. 
10. Balıkçılar ve diğer sektör paydaşları için eğitim programlarını ve projeleri uygular. 
11. Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını 

yapar. 
12. Av kotalarının takip ve denetimini yapar. 
13. Su ürünleri istihsalinde bulunacak gemiler ve kişiler için ruhsat tezkerelerini, 
avlanma izinlerini düzenlemek, ruhsat tezkerelerinin vize işlemlerini yapar. 
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14. Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik olarak, deniz ve içsu 
alanlarında, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde kontrol 
ve denetim faaliyetlerinde bulunur. 

15. Yasak vasıta ve usullerle yapılacak araştırmalar için verilen iznin, uygulamasını 
takip ve kontrol eder. 
16. Nesli tehlikede olan türlerin ticareti ile ilgili işlemleri yürütür. 
17. Su ürünleri ile ilgili menşe ve nakil belgelerini düzenlemek veya düzenletmek ve 
Denetler. 
18. İlçelerden gelen bilgiler ve talepler göz önünde bulundurularak balıklandırma 
ihtiyacının teminine yönelik işlemleri yürütür. 
19. Çevre dostu üretim modellerinin uygulanmasını sağlar. 
20. Balıkçılık idari binalarının işletilmesini sağlar. 
21. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. 

 
EN YAKIN YÖNETİCİ 
 
Şube Müdürü 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI 
  
SU ÜRÜNLERİ DESTEKLEME  BİRİM SORUMLUSU VE GÖREVLİSİ  
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BİRİM SORUMLUSU VE GÖREVLİSİ 
KONTROL VE DENETİM  BİRİM SORUMLUSU VE GÖREVLİSİ 
PLAN, KOORDİNASYON VE EĞİTİM BİRİM SORUMLUSU VE GÖREVLİSİ 
PERSONEL VE İDARİ HİZMETLER BİRİM SORUMLUSU VE GÖREVLİSİ” 
 
 
 
 
 
BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER 
 

 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak 
 Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; su ürünleri fakültesi, 

balıkçılık teknoloji mühendisliği, ziraat fakültelerinin su ürünleri ile zootekni bölümleri, 
veteriner fakültesi ile fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji bölümünden veya bunların 
dengi diğer bölümlerden mezun olmak, 

 İlgili mevzuat gereği 10 yıllık iş deneyimine sahip olmak 
 Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak 

 
ÇALIŞMA KOŞULLARI 
 



 

 
  

 İŞ TANIMI GEREKLERİ BELGESİ 

İŞ ÜNVANI ŞUBE MÜDÜRÜ 

BÖLÜMÜ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
Dokuman Kodu: 

GTHB_46_İLM_İKS/KYS.FRM.036 

Revizyon Tarihi: 000 Revizyon No: 000 Yürürlük Tarihi:30.04.2018 

Hazırlayan:  Onaylayan: 

Kalite Yönetim Ekibi  
Kalite Temsilci 

İl Müdürü 
 

Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi 

burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. 

Adı Soyadı: Tarih /İmza 

Not: Gri bölüm iş unvanında görevli personel tarafından imzalanacaktır. 
 

      

 Mesai: Mesai saatleri ve gerektiğinde mesai saatleri dışında da görev yapmak, 
 Çalışma Ortamı: Büro ve gerektiğinde arazide çalışmak, 
 Seyahat Durumu: Görevi gereği seyahat etmek, 
 Risk Durumu: Olumsuz hava şartları,  iş kazaları, meslek hastalığı, trafik kazası.  


