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İŞİN KISA TANIMI: 
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke 

ve talimatlara uygun olarak; ihracat denetim hizmetlerinin, konusunda uzmanlaşmış 
personel tarafından daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve ilçe Müdürlüklerince 
yürütülen yurtiçi gıda denetim hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, 
şikâyetlerin(Alo 174, Bimer vb.) değerlendirilmesi, ilgili kişi ve sorumlulara 
yönlendirilmesi, şikâyetler ile ilgili işlemlerin takip edilmesi ve sonuçlarının şikâyet 
sahibine bildirilmesi, raporlanması, arşivlenmesi amacı ile ilgili faaliyetleri 
yürütülmesini sağlamak. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

- Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin 
ihracatı ile ilgili işlemleri yürütülmesini sağlamak. 

- Yurtiçi Denetimle ilgili kendisine havale edilen yazışmaların incelenmesi, gerekli 
yazışmaların yapılması, takip edilmesi ve işlemlerin sonuçlandırılmasını 
sağlamak. 

- BİMER ya da dilekçeler vasıtası ile gelen, vatandaşın, firmaların ihracat işlem-
lerine ilişkin sorularını, görüş taleplerini cevaplandırılmasını sağlamak. 

- İl Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri ile diğer kurum ve kuruluşlarla resmi kontrol, 
itiraz hakkı, yasal işlem, izlenebilirlik vb. konularda gerekli yazışmaların 
yapılması, takip edilmesi ve işlemlerin sonuçlandırılmasını sağlamak. 

- İhracat işlemleri ve yurtiçi denetim raporlarını hazırlanması ve istatistiki 
sonuçlarını Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Sorumluluğuna gönderilmesini 
sağlamak. 

- Bakanlıktan gelen yazılı talimatların uygulanması veya ilçe müdürlüklerince 
yerine getirilmesini sağlamak. 

- Müdürlüğümüz tarafından yürütülecek “İl Yıllık Numune Kontrol Planı”nın 
hazırlanması ve söz konusu planın çalışma grupları ve İlçe Müdürlükleri 
tarafından yürütülmesini sağlamak. 

- Bakanlığımız tarafından oluşturulan “Yıllık Kontrol Planı”nın İl genelinde 
dağılımının yapılması ve İlçe Müdürlükleri tarafından yürütülmesinin takibini 
sağlamak. 

- Riske Dayalı Denetim Sıklığının Belirlenmesi Prosedürü kapsamında, il 
genelinde gıda işletmelerine ait yıllık denetim hedeflerinin belirlenmesi, 
gerçekleşme oranlarının takip edilmesi ve elde edilen verilerin Şube Müdürüne 
ve İl Müdürüne sunulmasını sağlamak. 
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- Şube Müdürlüğüne ait 33.gidayem@tarim.gov.tr elektronik posta adresinin 
günlük olarak takip edilmesi, gerektiğinde gelen e-postalardan çıktı alınması, 
ilgililere sunulması ve yanıtlanması sağlamak.  

- İl Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerimiz arasındaki hızlı iletişimi sağlamak 
amacıyla bu e-posta adresinin kullanılması, önemli yazıların burada 
yayınlanması, duyurulmasını sağlamak. 

- Hızlı alarm sistemi kapsamında ülke dışında olumsuzluk tespit edilen Türk 
Menşeli ürünlerin Avrupa Birliği tarafından yapılan bildirimine istinaden geri 
izleme işlemlerini düzenlenmesini sağlamak. 

- Alo 174 Gıda Hattı ile gelen başvuruların,  yazılı veya e-posta olarak  
Müdürlüğümüze yapılan şikayetlerin ilgili İlçe ve Şube   Müdürlüklerine havale 
edilerek takip edilip sonuçlandırılmasının sağlamak.  

- Müdürlüğümüzle alakalı BİMER başvurularının takip edilerek 
sonuçlandırılmasının sağlamak.  

- Yurt İçi Denetim Biriminin faaliyetleri ile ilgili olarak, ilgili ilçe müdürlüklerinden 
sayısal verilerin temin edilerek, faaliyet raporları, bilgilendirme dosyası, 
Bakanlık yazıları vs. hazırlanmasını sağlamak. 

- GGBS üzerinden Şube Müdürlüğü personeli ve İlçe Müdürlüklerince GGBS’ ye 
girilmesi gereken verilerin zamanında, düzenli, eksiksiz ve doğru olarak 
girilmesi için gerekli takibin yapılmasını sağlamak.  

- Özel Laboratuvarlar ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, yasal işlemlerin 
uygulanmasını sağlamak. 

- Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetim evraklarının arşiv kaydının 
tutulması ve arşivlenmesini sağlamak. 

- Takviye edici gıda onay başvurularının değerlendirilmesi ve 
sonuçlandırılmasını sağlamak. 

- Güncel mevzuatın takip edilmesi ve ilgililere duyurulmasını sağlamak. 
- Taklit ve tağşiş dosyalarının Bakanlığımıza bildirilmesini, kayıtlarının 

tutulmasını sağlamak. 
- Hukuk Birimi tarafından gönderilen yazılarla ilgili olarak iş ve işlemlerin 

yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak. 
- Yabancı, yerli İthalatçı, ihracatçı firma bilgilerinin firma dilekçesine istinaden 

sistem kontrolü yapılarak GGBS sistemine kayıt işlemlerinin yapılmasını 
sağlamak. 

- Kontrol Görevlisi Kartlarının tüm aşamalarının takibinin yapılmasını ve 
sonuçlandırılmasını sağlamak. 

- Onay Grubu tarafından gıda işletmelerinin Onay Belgesi müracaat 
dosyalarının incelenmesi, işletmelerin yerinde denetimleri gerçekleştirilmesi ve 
işlemlerin sonuçlandırılmasını sağlamak. 

mailto:35.gidayem@tarim.gov.tr
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-  IPARD projelerinden faydalanmak üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu Mersin İl Koordinatörlüğünce gerçek ve tüzel kişilerden 
istenilen “Kapasite Fazlası Olmadığına Dair Belge”, ve “Avrupa Birliği 
Standartları Belgesi” düzenleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 

- Gerekli durumlarda ve diğer kurumlar ile yapılan komisyon kararlarınca 
(Protokol denetimleri, Otoyol Hizmet Tesislerinin Denetimi, Okul Sütü gibi ) 
gıda işletmelerinde resmi kontrol düzenlenmesini sağlamak. 

- Bakanlık ve İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Yıllık Numune Alma   
Programları kapsamında alınması gereken numunelerin eksiksiz, doğru ve 
plan doğrultusunda ilçe müdürlüklerince düzenli olarak alınmasını sağlamak  

- Ulusal Kalıntı İzleme Programı Kapsamında alınan numune sonuçlarının 
GGBS’ye zamanında girilmesini sağlamak. 

- Denetimlere ait tüm verilerinin denetim akabinde düzenli olarak GGBS’ ye 
girilmesini sağlamak. 

- Denetimler sonucu uygulanacak idari yaptırım kararlarının, yetkili İlçe 
Müdürlüğü tarafından yasal süreler dikkate alınarak eksiksiz ve doğru olarak 
uygulanmasını sağlamak 

- Yatay ve dikey mevzuat güncel olarak takip edilmesini sağlamak. 

- Yürütülen yazışmaların kayıt, sevk, dosyalama ve arşiv işlemlerini İl  
Müdürlüğündeki yöntemlere uygun olarak yapılmasını sağlamak. 

- 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 oluşturulmasını ve düzenini sağlamak.  

- Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi  ve 
Kalite Yönetim Sistemindeki 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 katılımı sağlamak. 
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- 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. 

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

Gıda ve Yem Şube Müdürü 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

Yurtiçi Gıda ve İhracat Denetim  Görevlisi 

BU   İŞTE   ÇALIŞANDA  ARANAN   NİTELİKLER: 
 

–  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– Yüksek öğrenim kurumlarının dört/beş yıllık bir bölümünü-tercihen Veterinerlik 
Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, vb. bitirmiş 
olmak. 

– Gıda işletmelerinin denetim/onay işlemleri için Gıda Kontrol Görevlisi Belgesine ve 
5996 sayılı kanuna göre uygun meslek grubuna sahip olmak. 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

–  Büro ve açık hava ortamında çalışmak. 

–  Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

–  Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 

     İnceleme yapılan üretim ve satış yerlerinde iş kazası, sıcak, soğuk, koku ve toz 
faktörüne maruz kalmak. 

–  Görevi gereği seyahat etmek. 

 


