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İŞİN KISA TANIMI: 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; 
“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönerge” gereğince İlçe Müdürlüğünde Gıda işleri, Gıda 
Kontrol ve Denetimi ile ilgili faaliyetleri yürütmek. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 
–   “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” de yer alan Gıda ve Yem Şube 
Müdürlüğünün Görevlerinden mevzuat gereği verilen yetki çerçevesinde İlçe 
Müdürlüğünün yapması gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 

–    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma 
Usul ve Esasları hakkında Yönerge gereği yaptıkları işlerden İlçe Müdürüne 
karşı sorumludurlar, 

–    Gıda güvenliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını, koruyucu tedbirleri Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın belirlediği esasları İlçe düzeyinde verilen 
yetki çerçevesinde kontrol, denetim ve izleme faaliyetlerini yürütmek, 

–    Riske Dayalı Denetim Sıklığının Belirlenmesi Prosedürü kapsamında verilen 
yetki çerçevesinde İlçe Müdürlüğünce gıda kontrol ve denetim faaliyetlerini 
yürütmek, 

–    Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)’ ne girilmesi gereken verilerin zamanında, 
düzenli, eksiksiz ve doğru olarak girilmesi için gerekli takibin yapılması, 

–    ALO 174, BİMER, CİMER vb. elektronik ortamlardan gelen şikâyet ve talepleri 
içeren müracaatların değerlendirilerek üst birime bilgi verilmesi ve 5996 sayılı 
Veteriner hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem kanunu çerçevesinde gerekli iş 
ve işlemleri yürütmek, 

–    Gıda işlerinde görevli personelin eğitim ihtiyacının karşılanması için İl 
Müdürlüğü ile koordineli olarak personellerin eğitim almasının sağlanması, 

–    Diğer kurum ve kuruluşlarla (Emniyet, Jandarma, Zabıta, Adli Merciler vb.) 
koordineli olarak 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Gıda ve Yem Kanunu 
çerçevesinde gıda kontrol ve denetim faaliyetlerini yürütmek. (Huzur 
Operasyonları, İhbar ve Şikâyet vb.), 

– Bakanlık/İl Yıllık Gıda Numune Alma Planı çerçevesinde alınması gereken 
numunelerin eksiksiz, doğru ve plan doğrultusunda düzenli olarak alınması ve 
sonuçlarının takibinin sağlanması, 

–    Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini 
güncellemek, 
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–    Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, 
rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin 
belge ve bilgileri sunmak, 

–    Denetim faaliyetleri ile ilgili sayısal verileri temin ederek faaliyet raporu, 
bilgilendirme raporları oluşturulmasına yardımcı olmak, 

–    Gerekli görüldüğü durumlarda verilen yetki çerçevesinde 5996 Sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem kanunu kapsamında Gıda Kontrol ve 
Denetimi ile ilgili idari yaptırımları uygulamak, 

–    İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlükleri ve diğer Kurum ve kuruluşlarla Resmi Kontrol, 
İtiraz Hakkı, İdari Yaptırım, İzlenebilirlik vb. konularda gerekli yazışmaların 
yapılarak takip edilmesi ve işlemlerin sonuçlandırılması, 

–    Diğer İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından toplatma, idari yaptırım kararı ve Yedd-i 
Emin’e alınan ürünlerle ilgili kontrol ve denetimlerin sağlanması ve kayıtlarının 
tutulması, 

–    Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu 
olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak, 

– Takip eden haftanın programının oluşturulması ve görevlerin aksatılmadan 
gerçekleştirilmesi, 

– Bakanlık tarafından verilen talimatlara uygun olarak gıda kontrol ve denetimi 
ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

– Onaylanan haftalık çalışma programının, Müdürlük panolarından takibinin 
yapılması ve belirlenen görevlere zamanında çıkılmasından çalışma 
grubundaki ilgili personel sorumludur, 

– Haftalık çalışma programları hazırlanmasından önce sevk ve izin alacak 
personel, programı hazırlayan personele gerekli bilgiyi vermelidir. Acil olarak 
sevk veya izin alınması gereken durumlarda o gün görevli olunması halinde 
birim sorumlusuna bilgi verilmelidir, 

–    Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık 
olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 
'Önleyici Faaliyet' çalışmaları yapmak, 

–    İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu 
kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak, 

–    Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin ve 
Kalite Yönetim Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini 
sağlamak. 

–    Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek, 

–    Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 
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YETKİLERİ: 

–   Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak, 

–   Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 
– İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü 

 

      ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:  

– Tekniker 

– Teknisyen 

    

      BU İŞİ YAPAN PERSONELDE ARANAN NİTELİKLER: 

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak, 
– Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık Gıda Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak, 

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak, 

– Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

– Büro ve açık hava ortamında çalışmak, 

– Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak, 

– Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek, 

– Çalışma yapılan yerlerde iş kazası, sıcak, soğuk, koku ve toz faktörüne maruz 

kalmak, 

– Görevi gereği seyahat etmek. 

 


