
 

Dokuman Kodu: 
GTHB.İKS/KYS.FRM.036 

Revizyon Tarihi: 000 Revizyon No: 000 
Yürürlük 
Tarihi:05.02.2018 

Hazırlayan:  Onaylayan: 

İç Kontrol Birimi       
Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi 
burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. 

Adı Soyadı:  Tarih /İmza 

  

 İŞ UNVANI

 BÖLÜMÜ

NEVŞEHİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ

 Gıda Kayıt ve Onay Görevlisi

 Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü

 

İŞİN KISA TANIMI:  

Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve 

satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak.  

GÖREV VE SORUMLULUKLAR: 

 Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek.  

 Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek kaydını 

almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.  

 Kayıt ve Onay işlemlerini yaparak belge düzenlemek.  

 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve 

talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

 Düzeltici ve önleyici faaliyet çalışmalarına katılmak.  

 Amiri tarafından verilecek benzer görevleri de yerine getirmek.  

YETKİLERİ:  

 Çalışma konusu ile ilgili gerekli duyuru ve toplantılar yapmak.  

 Çalışma konusu ile ilgili gerekli kontrol, tespit ve kayıtları yapmak.  

 İlgili kurumlara faaliyetler ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmak.  

 Amiri tarafından verilecek benzer 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  

 Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Veteriner Hekimlik bölümlerinden mezun olmak.  

  Gıda kontrolör eğitimine katılmış ve gıda kontrolör belgesine sahip olmak  

BU IŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NITELIKLER: 

 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak 

 En az dört yıllık bir yükseköğrenim kurumunu -tercihen Ziraat Mühendisliği bölümünü- bitirmiş 

olmak. 

 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

 

 



 

Dokuman Kodu: 
GTHB.İKS/KYS.FRM.036 

Revizyon Tarihi: 000 Revizyon No: 000 
Yürürlük 
Tarihi:05.02.2018 

Hazırlayan:  Onaylayan: 

İç Kontrol Birimi       
Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi 
burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. 

Adı Soyadı:  Tarih /İmza 

  

 İŞ UNVANI

 BÖLÜMÜ

NEVŞEHİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ

 Gıda Kayıt ve Onay Görevlisi

 Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

 Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

 Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

 Büro ve Arazi ortamında çalışmak. 

 Görevi gereği seyahat etmek. 

 

 


