İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI GEREKLERİ BELGESİ
İŞ ÜNVANI
BÖLÜMÜ

HAYVAN SAĞLIĞI BİRİM SORUMLUSU VE GÖREVLİSİ
HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞIN KISA TANIMI
Müdürlüğümüzce hazırlanan, Bakanlık Makamlarınca onaylanan Hayvan Hastalık ve
Zararlıları ile Mücadele Programı kapsamındaki çalışmaları yürütmek. 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.
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1. Ortak belirlenmiş görev ve
sorumlulukları
yerine
getirmek,
(Bkz. GTHB.31.İLM.İKS.GT.00/005)
2. Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile
mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek,
hayvan refahını sağlayıcı çalışmalar da bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina
hizmetlerini yürütmek,
3. Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve
yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili
kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri
ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
4. Hayvan sağlığı ve hayvan 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 projeleri
uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetleri yürütmek,
tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek,
5. İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre
gerekli tedbirleri almak,
6. 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,
Form Adı:

GTHB.31.İLM.İKS.FRM.055
Hazırlayan:
İKS Çalışma Grubu

Revizyon Tarihi:

Revizyon No: 002

Yürürlük Tarihi:

20.10.2016
Onaylayan:
……………../İl Müdürü
Onay tarihi
yazılmalı

ve

sayısı

İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI GEREKLERİ BELGESİ
İŞ ÜNVANI
BÖLÜMÜ

HAYVAN SAĞLIĞI BİRİM SORUMLUSU VE GÖREVLİSİ
HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin
vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
7. İl’deki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,
8. Bakanlığın belirlediği çerçevede, İl’de hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik
dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları
denetlemek,
9. Tüm faaliyetlerinde İç Kontrol Sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak görev
yapmak.
10. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak.
11. Amiri tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmek,
12. Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma
gruplarında yer almak.
13. Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin
yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
14. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve
benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri
sunmak.
15. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek.
16. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak,
arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
17. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve Kalite
Yönetim Sisteminde ki tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
18. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve
işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici
Faaliyet' çalışmalarına katılmak.
19. 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.
20. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
21. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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YETKILERI
1. Hayvan hastalıkları ve zararlıları ile ilgili mücadele programı kapsamında gerekli
duyuru ve toplantılar yapmak.
2. Salgın hastalıklar ile ilgili gerekli kontrol, tespit ve kayıtları yapmak, tedbir, koruyucu
faaliyet, önleme, mücadele ve söndürme faaliyetlerini yürütmek.
3. İlgili kurumlara hayvan hastalıkları ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmak.
4. Çalışma konusu ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmak.
5. Amiri tarafından verilecek benzer yetkiler.

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

-BU IŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NITELIKLER
 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
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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.
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