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İŞİN KISA TANIMI: 

       Mersin İl Tarım ve Orman  Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve 
ilkelere uygun olarak; vatandaştan veya firmalardan gelen su ürünlerine ilişkin 
yetkilendirme başvuruları doğrultusunda, başvuru evrakının mevzuata uygunluğunun 
kontrol etmek, asgari teknik şartlar açısından incelemek ve yetki belgesinin 
düzenlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

 Tekne ruhsatı olan kişiler ve gerçek kişilerden gelen avlanma ruhsatlarına ilişkin 
başvuru evrakını, tutarlılık ve mevzuata uygunluk yönünden değerlendirmek, 
kontrol etmek, gerekli işlemleri yapmak ve ruhsat tezkerelerini düzenlemek. 

 Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili yetki belgeleri düzenlemek. 

 Avlanma ruhsatı başvurularına ilişkin bilgileri ve sonuçlarını, avcılık izinlerini, ilgili 
bilgi sistemine kayıt etmek. 

 Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) işlemlerini yürütmek. 

 Teknelere ait seyir defterlerinin dağıtımını ve Su Ürünleri Bilgi Sistemine 
(SUBİS’e) kayıtlarını yapmak.  

 Su ürünleri avcılığı ile ilgili olarak Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde 
destekleme işlemlerini yürütmek. 

 Bakanlığın ilgili birimi tarafından oluşturulan askı icmalini sistemden almak, 
askıya çıkmak, itirazları değerlendirmek, sonuca bağlamak, gerekiyorsa sistemde 
değişiklikleri yapmak. 

 Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme 
uygulamalarını yapmak.   

 Yürütülen yazışmaların kayıt, sevk, dosyalama ve arşiv işlemlerini 
Başkanlıktaki yöntemlere uygun olarak yapmak. 

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

 Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine 
ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek. 
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 Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurmak, rapor 
ve benzerlerini dosyalamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri 
sunmak. 

 Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

 Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu 
olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.  

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

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

 İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,  

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

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

 

YETKİLERİ: 

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip 
olmak. 

 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

Su Ürünleri Ruhsatları ve Desteklemeleri Çalışma Grubu Sorumlusu 

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

--- 
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BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

 Yüksek öğrenim kurumlarının dört/beş yıllık bir bölümünü, tercihen Veterinerlik 
Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği vb. bitirmiş olmak. 

 Su Ürünleri Denetçisi Belgesine sahip olmak. 

 Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

 Büro ve açık hava ortamında çalışmak. 

 Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

 Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

 İnceleme yapılan yerlerde iş kazası, sıcak, soğuk, koku ve toz faktörüne maruz 
kalmak.  

 Görevi gereği seyahat etmek. 

 

 

 


