
VETERİNER DAİRESİ 
VETERİNER TEKNİSYENİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 
Kadro  Adı   : Veteriner Teknisyeni 
Hizmet Sınıfı   : Tarım, Orman,Hayvancılık ve Veteriner Teknik    
    Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi   : 1 (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı   : 2 
Maaş   : Barem 14-15 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Veteriner sahasındaki projelerin uygulanmasında amirlerine yardımcı olur; 
(2) Hastalık kontrolu ve aşılama neticelerinin kayıtlarını tutar; aylık bültenlerin 

hazırlanmasına yardımcı olur; 
(3) Yabancı memleketlerden gelen hastalık bültenlerinin kayıtları ile 

değerlendirmelerini yapar; güncel konularda gereken tedbirlerin 
alınmasında amirlerine yardımcı olur; 

 (4) İhraç ve ithâl rejimi tahtında  Veteriner kayıt işlerini ve analizlerini yaparak 
amirlerine yardımcı olur; 

(5) Veteriner sahasında yasaların, yönetmeliklerin ve tüzüklerin 
hazırlanmasında amirlerine yardımcı olur; ve 

(6) Amirleri tarafından verilen kadrosuna uygun herhangi bir görevi yerine 
getirir; ve 

(7)  Görevlerin yürütülmesinden amirlerine karşı sorumlu olur. 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1) Veteriner Hayvan Sağlık Okulu veya dengi bir orta öğretim kurumunu 
bitirmiş olmak; 

(2) Tarım, Orman, Hayvancılık ve Veteriner Teknik Hizmetleri  Sınıfının  II.  
Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; 

Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte personel 
bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. 

(3) Veteriner sahasında kurs sertifikasına sahip olmak avantaj sayılacaktır. 
(4) İlgili mevzuat  uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
(5) İlk uygulamada II.  Derecede en az üç yıl çalışmış olan yeterli sayıda 

personel bulunmaması  halinde, III. Derecede en az beş yıl çalışmış olanlar 
bu kadroya başvurabilirler. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VETERİNER DAİRESİ 

VETERİNER TEKNİSYENİ KADROSU 
HİZMET    ŞEMASI 

 
Kadro Adı   : Veteriner Teknisyeni 
Hizmet Sınıfı   : Tarım, Orman, Hayvancılık ve Veteriner Teknik      
                                     Hizmetler Sınıfı 
Derecesi                           :  II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı                       :  5  
Maaş                           :       Barem 12-13 
 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

 (1)   Amirlerine lâboratuvar. klinik ve idari sahada yardımcı olur; 
 (2)   Hastalık kontrolu ve aşı kampanyalarını, yürütür ve  kayıtlarını tutar; hayvan       

besleyicilerine hastalık kontrolü ve hastalıkların önlenmesi konularında 
önerilerde bulunur, aylık bültenlerin hazırlanmasına yardımcı olur ve 
sorumlulukları ile ilgili raporlar hazırlar; 

      (3)   İthal ve ihraç  rejimi tahtında veteriner kayıt işlerini  yaparak amirlerine yardımcı olur; 
 (4)   Amirleri tarafından verilecek kadrosuna uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 

      (5)   Görevlerin yürütülmesinde  amirlerine karşı sorumlu olur. 
 

II. ARANAN NİTELİKLER: 
(1) Veteriner Hayvan Sağlık Okulu veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş 

olmak; 
(2) Tarım, Orman, Hayvancılık ve Veteriner Teknik Hizmetleri Sınıfının  
         III. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; 

Ancak üç yıl çalışmış  olma koşulunu haiz uygun nitelikte personel 
bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış  olma koşulu aranır. 

(3)  İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;  
(4)  İlk uygulamada III.  Derecede en az üç yıl çalışmış olan yeterli 

sayıda personel bulunmaması halinde IV. Derecede en az beş yıl çalışmış olanlar 
da bu kadroya başvurabilirler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   VETERİNER DAİRESİ 
 VETERİNER TEKİSYENİ KADROSU 
               HİZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı        :  Veteriner Teknisyeni 
Hizmet Sınıfı    :  Tarım, Orman, Hayvancılık ve Veteriner Teknik  
                                                       Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi             :   III (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı     :   8 
Maaş                  :   Barem 11-12 
 
 
I GÖREV, YETKİ  VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Amirlerine lâboratuvar, klinik ve idari sahada, yardımcı  olur; 
(2) Amirlerinin gözetiminde hayvanların aşılanmaları, teftişleri ve  tedavilerinin 

yapılmasını sağlar; 
(3) Hayvan besleyicilerine hastalık kontrolu ve hastalıkların önlenmesi konularında 

önerilerde bulunur; 
(4) Amirleri tarafından verilecek kadrosuna uygun diğer görevleri  yerine getirir; ve 
(5) Görevlerin yürütülmesinden amirlerine karşι sorumlu olur. 

 
II. ARANAN NİTELİKLER: 

(1) Veteriner Hayvan Sağlık Okulu veya dengi bir orta öğretim kurumunu 
bitirmiş olmak; 

(2) Tarım, Orman, Hayvancılık ve Veteriner Teknik Hizmetleri 
Sınıfının IV.  Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; 

Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte personel 
bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. 

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 


