ELBEYLİ İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ
İŞ UNVANI

3-HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GÖREVLİSİ

BÖLÜMÜ

Elbeyli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü

İŞIN KISA TANIMI
İlçe Müdürlüğümüze
gelen
hayvancılıkla ilgili
her
türlü başvuruyu
değerlendirmek, Arıcılıkla ilgili faaliyetleri, onaylanmış plan, program ve bütçe
kuralları çerçevesinde yürütmek. İlgili yönetmelikler ışığında uygulamak ve
sonuçlandırmaktır.
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1. Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek, (Bkz.
GTHB.79.İLM.İKS/KYS.GT.00/004)
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, ilçe çapında hazırlanan plan,
program ve projeleri uygulamak, kontrol etmek, denetlemek,
3. Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların
tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol
etmek
4. Hayvan ıslah programını ilçede uygulamak, izlemek.
5. Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik
yönden kontrolünü yapmak,
6. Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık isletmelerine ilişkin teknik
yardım taleplerini değerlendirmek
7. Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak,
izlemek ve denetlemek
8. Arıcılık İş ve İşlemlerinin takibini yapmak.
9. Periyodik olarak arıcılık kursları düzenlemek.
10. Arı işletmelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar
yapmak.Arılı kovan
hareketlerini sisteme girerek takibini yapmak.
11. Her yıl düzenli olarak arıcılık sirkülerinin ve ilçemiz merkez ve bağlı köylerin
gezginci arıcılık kapasite bilgilerinin hazırlanmasını sağlamak.
12. Gezginci arıcı konaklama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
13. Yerli ve gezginci arıcıların arıcılık desteklemelerine ilişkin iş ve işlemleri
yapmak.
14. Düzeltici ve önleyici faaliyet çalışmalarına katılmak,
15. Amiri tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmek,
16. Malzemelerin depolanması, muhafazası ve emniyetini talimata uygun olarak
sağlamak.
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1. Hayvancılık konusunda yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yatırımcı ofisi
hizmeti vermek.
2. Hayvan yetişririciliği ile ilgili kurslar düzenlemek,
3. Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler.
-EN YAKIN YÖNETICI
İlçe Müdürü
-ALTINDAKI BAĞLI IŞ ÜNVANLARI
Veteriner Hekim,tekniker,teknisyen
-BU IŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NITELIKLER
 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak
 En az dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunu tercihen Veterinerlik Fakültesi
bölümünü bitirmiş olmak.
 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak
-ÇALIŞMA KOŞULLARI
Mesai: Mesai saatlerinde görev yapmak,.
Çalışma Ortamı: Büro ve Arazi ortamında çalışmak.
Seyahat Durumu: Görevi gereği seyahat etmek.
Risk durumu: Zoonoz Hastalık Bulaşması, Hayvanların vurması,çarpması
sonucu meydana gelen yaralanmalar, Ahır kokusu,
yetersiz aydınlanma ve
havalandırma, olumsuz hava şartları, meslek hastalığı, trafik kazası
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