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İŞİN KISA TANIMI 

      Eskişehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen 
amaç ve ilkelere uygun olarak; süt ve süt ürünleri üretimi yapmak isteyen işletmelerin 
başvuruları doğrultusunda, başvuru evrakının mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi, 
üretim yerinin fiziki-teknik şartlar açısından incelenmesi ve uygun görülmesi halinde talep 
edilen belgenin düzenlenmesi ile işletmelerin denetlenmesi faaliyetleri yürütmek 

 
GÖREVLERİ  

– Süt toplama merkezi ve süt ürünleri üretmek isteyen işletmelerin onay belgesi ve onay 
numarası için başvuru evraklarının mevzuata uygunluğunu kontrol etmek. 

– Onay başvurusunu yapan işyerinin fiziki ve teknik şartlar açısından uygun olup 
olmadığını belirlemek. 

– İşletmenin şartlarının uygun görülmesi durumunda, şartlı onay belgesi ve numarası 
tanzim etmek. 

– HACCP tetkiklerini yapmak. 

– Denetim sonuçlarını Bakanlığın ilgili sitesine kaydetmek. 

– Numune Alma Planları kapsamında sorumluluk alanına giren ürünlerden numune almak. 

– Süt ve süt ürünleri üreten işletmeler hakkındaki 174 Alo Gıda hattı şikayetlerini 
değerlendirmek. 

– Okul sütü ile ilgili ilimizdeki üretim yerinden ve dağıtımı yapılacak sütlerden numune 
alınması ve kontrolleri işlemlerini gerçekleştirmek. 

– İlimizden AB ülkeleri ile Rusya Federasyonuna süt ve süt ürünleri ihracatı konusunda 
denetim ve kontroller yapmak. 

– Denetim sayıları, numune sayıları ve İPCK sayıları gibi aylık faaliyet sonuçlarını Excel 
formatında hazırlamak. 

– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma 
gruplarında yer almak.  

– Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin 
yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek. 

– Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve 
benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri 
sunmak. 

– Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

– Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv 
oluşturmak ve düzenini sağlamak.  
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– Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve Kalite 
Yönetim Sisteminde ki tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

– Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin 
giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' 
çalışmalarına katılmak. 

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte 
çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve 
tavsiyelerde bulunmak. 

– 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. 

YETKİLERİ:  

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak 

– Görevlerinin gerektirdiği alet, makine, malzeme, demirbaş, yayın ve kırtasiyeleri        
birimine  verilen araç, gereç ve malzemeleri kullanma ve kullandırtma yetkisi. 

– Birimine gelen evrakı açma ve ilgili yerlere gönderme, sevke tabi evrakın yasal ve 
idari eksikliklerinin giderilmesini ilgililerden talep etme yetkisi.  

– Müdürlükçe belirlenen esaslar dahilinde paraf etme ve imza atma yetkisi. 
– Görevlerini yerine getirirken yetkisini aşan konularda Amirine talep ve teklifte 

bulunma yetkisi. 
– Müdürlük içindeki diğer birimlerle sözlü ve yazılı   haberleşme ile bilgi  ve belge 

isteme yetkisi. 
– Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler. 

        
EN YAKIN YÖNETİCİ 
 
Gıda ve Yem Şube Müdürü 
 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI 
 ---                                   
   
BU İŞTE ARANAN ÖZELLİKLER 

– 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak 
– Gıda Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği(Gıda-Süt Bölümü), veteriner hekimlik 

bölümlerinden mezun olmak. 
– Gıda kontrolör eğitimine katılmış ve gıda kontrolör belgesine sahip olmak 
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ÇALIŞMA KOŞULLARI 
           Mesai: Mesai saatleri ve gerektiğinde mesai saatleri dışında da görev yapmak. 
           Çalışma Ortamı:Büro,arazi ve denetim yerlerinde çalışmak. 
           Seyahat Durumu: Görevi gereği seyahat edebilmek. 
           Risk Durumu: Denetim yerlerinde olumsuz durumla karşılaşmak,trafik kazası,       
 
 
 
 
 
 

 


