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İŞİN KISA TANIMI 

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 

 Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek 
 Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve 

yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma, muhafazası ile ilgili 
kayıtları tutmak. 

 Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin 
vermek,   izlemek, 
kontrol etmek ve denetlemek 

 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. 

 Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları 
hususlarda denetlemek. 

 Programlı aşılamalar döneminde aşılamalara ve hayvan tanımlama çalışmalarına 
katılmak 

 Biriminde yürütülen faaliyetler ile ilgili eğitim çalışmaları düzenlemek. 
 İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sisteminin işleyişi ve sürekliliği ile ilgili 

sorumluluklarını yerine getirmek 
 Düzeltici ve önleyici faaliyet çalışmalarına katılmak 
 Amiri tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmek. 

YETKİLERİ 

 Hayvancılıkla ilgili tüm işletme, satış yeri, hayvan pazarı, laboratuvar vs. 
Programlar dahilinde ve şikayet üzerine denetim yapmak, rapor tanzim etmek, 
yetkilendirme ve ruhsatlandırma kapsamında gerekli kontrolleri yaparak rapor 
tanzim etmek. 
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 Çalışma konusu ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmak. 
 Amiri tarafından verilecek benzer yetkiler. 

EN YAKIN YÖNETİCİ 

 Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI 

 ---- 

BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 
 Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 

Veteriner Meslek Yüksek  Okulu-Veteriner Sağlık  Meslek  Lisesi  ya  da  Sağlık  

Meslek  Lisesi-Yüksekokulu bitirmiş olmak. 
 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak. 
 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 

çözme niteliklerine sahip olmak. 

ÇALIŞMA KOŞULLARI 

 Büro ve arazi ortamında çalışabilmek, 
 Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak, Gerektiğinde normal çalışma saatleri 

dışında da görev yapabilmek. 
 Görevi gereği seyahat edebilmek 
 Olumsuz hava ve arazi şartları. 
 Ahırların yetersiz havalandırılma ve aydınlatılması, olumsuz hava şartlan, iş 

kazaları (zapt-ı raptı sağlanamayan hayvanlar, kaza eseri uygulayıcının kendine 
uyguladığı enjeksiyon uygulamaları vb.) meslek hastalığı, trafik kazası. 

 

 


