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İŞİN KISA TANIMI
Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, satıĢ
yeri ve toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak. Gıda, gıda katkı maddeleri
ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, iĢleme ve satıĢ-pazarlama ile ilgili izin
ve kayıtlarını yapmak. Denetimler sırasında alınan numunelerin muhafazası, takibi, numune
alımında kullanılan malzeme ve ekipmanın temini, muhafazası ve dağıtımı ile ilgili faaliyetleri
yapmak.
GÖREVLERİ
1. Ortak belirlenmiĢ görev ve sorumlulukları yerine getirmek, (Bkz.Ortak Görevler 1.1.4)
2. Gıda ve yem güvenilirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri,
Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek,
3. Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim,
iĢleme ve satıĢ-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satıĢ yeri ve toplu
tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak,
4. Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat ve
ithalatında Bakanlık ile ilgili iĢlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
5. Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği
yönüyle denetimlerini yapmak,
6. Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel Ģikayet
veya Alo Gıda ihbar hattına gelen Ģikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme
iĢlemlerini yürütmek,
7. Gıda ve beslenmeyle iliĢkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyin de
belirlenmiĢ projelerle ilgili çalıĢmalar yürütmek,
8. Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirmek,
kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,
9. Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, iĢleme ve satıĢ, ihracat, ithalat ile ilgili olarak
gerekli kontrolleri ve iĢlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleĢtirmek,
10. Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaĢtırmak,
tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençler için eğitim programlarını
ve projeleri uygulamak,
11. Yaptığı denetimleri ve sonuçlarını Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine düzenli olarak iĢlemek,
12. Denetimler sırasında alınan numunelerin laboratuvara gönderilinceye kadar uygun
koĢullarda muhafaza edilmesini sağlamak, kargo ile gönderilecek numunelerin uygun
koĢullarda taĢınması için gerektiği gibi ambalajlamak,
13. Numunelere ait analiz raporu düzenlenmesi talep yazılarını numuneler ile eĢleĢtirerek
laboratuvar yada kargo görevlilerine teslim etmek,
14. Birincil analiz sonucunun mevzuata uygun olduğu belirlenen ve kullanılmayacak olan
Ģahit numuneleri, numune sahibi firma yetkilisine imza karĢılığı teslim etmek. Süresi
içerisinde teslim alınmayan Ģahit numuneleri ilgili mevzuat hükümlerine göre imha etmek,
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15. Denetimlerde numune alma iĢlemleri sırasında kullanılacak malzeme ve ekipmanın
teminini sağlamak ve muhafaza etmek,
16. Kaçak olarak üretildiği yada satıĢa sunulduğu tespit edilen ve kolluk kuvvetleri tarafından
el konulan her türlü madde ve malzemeyi muhafaza etmek,
17. Numunelere iliĢkin bilgileri ve sonuçları ilgili bilgi sistemine girmek,
18. Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve
benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri
sunmak,
19. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek,
20. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv
oluĢturmak ve düzenini sağlamak,
21. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve
talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
22. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin
giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet'
çalıĢmalarına katılmak,
23. ĠĢ sağlığı ve iĢ güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte
çalıĢtığı kiĢilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve
tavsiyelerde bulunmak,
24. Yaptığı iĢin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde
gerçekleĢtirilen iĢin kalitesini kontrol etmek,
25. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
YETKİLERİ:
1. Görevlerinin gerektirdiği alet, makine, malzeme, demirbaĢ, yayın ve kırtasiyeleri
birimine verilen araç, gereç ve malzemeleri kullanma.
2. Müdürlükçe belirlenen esaslar dahilinde paraf etme ve imza atma.
3. Görevlerini yerine getirirken yetkisini aĢan konularda Amirine talep ve teklifte bulunma.
4. Müdürlük içindeki diğer birimlerle sözlü ve yazılı haberleĢme ile bilgi ve belge isteme.
5. Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler.
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EN YAKIN YÖNETİCİ :
Gıda ve Yem ġube Müdürü
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI:
BU İŞTE ARANAN ÖZELLİKLER :
1. 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak.
2. 4 yıllık fakültelerin Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Veteriner
Hekimlik bölümlerinden mezun olmak.
3. Gıda Kontrol Görevlisi eğitimine katılmıĢ ve gıda kontrolör belgesine sahip olmak.
ÇALIŞMA KOŞULLARI :
Mesai
Çalışma Ortamı
Seyahat Durumu
Risk Durumu

: Mesai saatleri ve gerektiğinde mesai saatleri dıĢında da görev
yapmak.
: Büro,arazi ve denetim yerlerinde çalıĢmak.
: Görevi gereği seyahat edebilmek.
: Trafik kazaları, iĢ kazaları, iĢ hastalıkları, denetim yerlerinde iĢ ve
insan kaynaklı olumsuz durumla karĢılaĢma olasılıkları. Büro çalıĢma
ortamında stres ve zaman baskısı, ergonomik olmayan çalıĢma
ortamında çalıĢmak. Atölye, depo, açık havada ve denetim yapılan
iĢletmede gürültü, sıcak, soğuk, toz, mikrobiyolojik bulaĢmalar gibi
olumsuz koĢullara maruz kalmak.

