
 

 

        

        İŞİN KISA TANIMI 

         Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, iĢleme ve satıĢ, ihracat ile ilgili olarak gerekli 

kontrolleri ve iĢlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleĢtirmektir. 

 

          GÖREVLERİ  

 

1. Ortak belirlenmiĢ görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 

2. Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, iĢleme ve satıĢ, ihracat ile ilgili olarak gerekli 

kontrolleri ve iĢlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleĢtirmek, 

3. Yem güvenilirliliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri Bakanlığın 

belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek, 

4. Yaptığı denetimleri ve sonuçlarını Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine düzenli olarak iĢlemek, 

5. Faaliyetlerine iliĢkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve 

benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya iliĢkin belge ve bilgileri 

sunmak, 

6. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, 

7. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arĢiv 

oluĢturmak ve düzenini sağlamak,  

8. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve 

talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,  

9. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıĢı iĢ ve iĢlemlerin 

giderilmesi ve sürekli iyileĢtirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' 

çalıĢmalarına katılmak, 

10. 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, 

11. Yaptığı iĢin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleĢtirilen iĢin kalitesini kontrol etmek, 

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

 

 

 

 

UġAK ĠL GIDA, TARIM  ve 

HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

DÖKÜMAN NO: 
GTHB.64.ĠLM.KYS.GT.03.03 

 

Ġġ UNVANI 
YEM  KONTROL 

SORUMLUSU   

Yayın Tarihi: 03.08.2013 

Revizyon Tarihi: 29.01.2018 

BÖLÜMÜ 
GIDA VE YEM 

ġUBE  

Revizyon No: 1 

Sayfa No: 1/2 



 

            YETKİLERİ:  

 

1. Görevlerinin gerektirdiği alet, makine, malzeme, demirbaĢ, yayın ve kırtasiyeleri        

birimine  verilen araç, gereç ve malzemeleri kullanma. 

2. Birimine gelen evrakı açma ve ilgili yerlere gönderme, sevke tabi evrakın yasal ve idari 

eksikliklerinin giderilmesini ilgililerden talep etme.  

3. Müdürlükçe belirlenen esaslar dahilinde paraf etme ve imza atma. 

4. Görevlerini yerine getirirken yetkisini aĢan konularda Amirine talep ve teklifte bulunma. 

5. Müdürlük içindeki diğer birimlerle sözlü ve yazılı haberleĢme ile bilgi  ve belge isteme. 

6. Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler. 

 

           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- Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Su Ürünleri Mühendisi (Balık yemi) olmak. 

            

           ÇALIŞMA KOŞULLARI 

 

           Mesai                        : Mesai saatleri ve gerektiğinde mesai saatleri dıĢında da görev yapmak. 

           Çalışma Ortamı      : Büro, arazi ve denetim yerlerinde çalıĢmak. 

           Seyahat Durumu    : Görevi gereği seyahat edebilmek. 

           Risk Durumu        : 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.      
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