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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.31.İLM.İKS.GT.00/005)  

2. 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,  

3. Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların 

tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini 

kontrol etmek  

4. Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile 

canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili 

işlemleri yürütmek,  

5. 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,  

6. 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,  
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7. İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili 

araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis 

sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,  

8. 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 denetlemek,  

9. İl’deki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,  

10. Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili 

oldukları hususlarda denetlemek.  

11. Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını 

yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin 

koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve 

embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının kontrol ve denetimlerini 

yapmak,  

12. Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.  

13. Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik 

yönden kontrolünü yapmak,  

14. Bakanlığın belirlediği çerçevede, İl’de hayvansal üretimin insan sağlığı ve 

ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar 

gerçekleştirmek, bunları denetlemek,  

15. İl’de hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik 

faaliyetlerde bulunmak,  

16. Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit 

etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,  

17. Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik 

yardım taleplerini değerlendirmek,  

18. Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, 

izlemek ve denetlemek,  

19. Hayvancılık üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak 

ve/veya hazırlatmak,  
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20. Su ürünleri işleme yerlerinin onay işlemlerini gerçekleştirmek ve 

denetlenmek,  

21. 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,  

22. Kombina ve mezbahalarda görev yapan resmi veteriner hekim veya 

yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin görevlendirmelerini yapmak, kayıtlarını 

tutmak ve bunları mevzuatta belirlenmiş görevlerini yerine getirmeleri yönüyle 

denetlemek.  

23. Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak,  

24. Tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim 

programları ve projeleri uygulamak,  

25. Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme 

uygulamalarını yapmak,  

26. Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvancılık 

desteklemeleri ile ilgili faaliyetleri yürütmek.  

27. Tüm faaliyetlerinde İç Kontrol Sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak 

görev yapmak.  

28. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak.  

29. Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.  

30. Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. 

çalışma gruplarında yer almak.  

31. Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine 

ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek. 

32. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, 

rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin 

belge ve bilgileri sunmak. 

33. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

34. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu 

olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.  

35. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve 

Kalite Yönetim Sisteminde ki tanım ve talimatlarına uygun olarak 

yürütülmesini sağlamak.  
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36. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş 

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

'Önleyici Faaliyet' çalışmalarına katılmak. 

37. 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. 

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

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

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

getirmek. 

 

  

  

  

YETKİLERİ  

  

1. Biriminin kadrosu veya bu kadroda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak amirine 

görüş ve önerilerini sunabilmek,  

2. Birimindeki elamanlara iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde 

uyarmak, bilgi ve rapor istemek,  

3. Hizmet ve malzeme alımlarıyla ilgili olarak amirine önerilerini sunabilmek,  

4. Görevlendirildiği  komisyon,  komite  vb.  kurullarda  üyelik 

 yetkilerini kullanabilmek,  

5. Biriminde çalıştırılacak personel hakkında görüş bildirebilmek.  

6. Mevzuat ile belirlenmiş ilkeler çerçevesinde satın alma ve satış işlemlerini 

Amirine teklif edebilmek,  

7. Görevlerinin gerektirdiği alet, makine, demirbaş, yayın ve kırtasiyeleri, birimine 

verilen araç, gereç ve malzemeleri kullanma ve kullandırtmak,  

8. İl Müdürlüğünce belirlenen esaslar dahilinde paraf edebilmek ve imza 

atabilmek,  

9. Diğer birimlerle sözlü haberleşme ile bilgi isteyebilmek,  

10. Birimine gelen evrakı açma ve ilgili yerlere gönderebilmek, sevke tabi evrakın 

yasal ve idari eksikliklerinin giderilmesini ilgililerden talep edebilmek,  
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11. Görevlerini yerine getirirken yetkisini aşan konularda Amirine talep ve teklifte 

bulunabilmek,  

12. Personeline tezkiye ve mazeret izni verme, personelinin yıllık izin kullanma 

zamanlarını belirlemek, takdirname, ödül, disiplin cezası, yer değiştirme ve 

diğer personel işlemleri için amirine teklifte bulunabilme,  

13. Biriminde kendi imkanları ile yaptırması mümkün olmayan işleri (test 

yapılması,  araştırma,  bakım – onarım vb.) İl Müdürlüğü dışı kurum, kuruluş, 

firma ve kişilere yaptırmak için Amirine öneride bulunabilmek.  

14. Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler.  

  

  

EN YAKIN YÖNETİCİ  

  

Müdür Yardımcısı (Veteriner Hekim)  

  

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI  

    

  ORGANİZASYON ŞEMASINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI  

  

BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER  

 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak  

Veteriner Fakültesini bitirmiş olmak.  

 İlgili mevzuat gereği 10 yıllık iş deneyimine 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 gerektiğinde arazide çalışmak,  

  Seyahat Durumu: Görevi gereği seyahat etmek,  

 Risk Durumu: Ahırların yetersiz havalandırılma ve aydınlatılması, olumsuz hava 

şartları, iş kazaları (zapt-ı raptı sağlanamayan hayvanlar, kaza eseri uygulayıcının 

kendine uyguladığı enjeksiyon uygulamaları v.b) meslek hastalığı, trafik kazası.   


