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İŞİN KISA TANIMI:  

Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, 
ilke ve talimatlara uygun olarak; 

Hayvanlarda hayvan sağlığının kontrolü, hastalıklarının önlenmesi ile gelişmenin 
hızlandırılması amacıyla doğrudan veya suya ya da yeme katılarak uygulanan ilaç ve diğer 
kimyasal maddelerin kullanılmalarını takiben, 

Hayvanın besin değeri taşıyan doku ve organları ile bunlardan elde edilen 
besinlerde biriken veya depolanan değişmemiş, metabolitleri, parçalanma ürünleri, serbest 
veya bağlı haldeki maddelerin tespiti için yapılan Ulusal Kalıntı İzleme Programı ile ilgili 
faaliyetleri yürütmek. 

 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:  

  
– Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek,(Bkz. Ortak Görevler 1.1.4) 

– İlimizde Ulusal Kalıntı İzleme Planı çerçevesinde hayvansal ürünlerde numune alımı ile 

ilgili ve yönetmeliğin uygulanması aşamasındaki tüm iş ve işlemleri yürütmek.  

– Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının 

Önlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmeliğin yürütülmesini sağlamak. 

– hayvanın besin değeri taşıyan doku ve organları ile bunlardan elde edilen besinlerde 

biriken veya depolanan değişmemiş, metabolitleri, parçalanma ürünleri, serbest veya bağlı 

haldeki kalıntı maddelerini tespit etmek. 

– Genelge, Yönetmelik ve Tebliğlerle belirlenen kriterler; 

“Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerde Kalıntı İzleme Genelgesi” (2013/9)”  

“Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği 

(2002/30)” , 

“Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (2007/17 )”, 

“Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan 

Hormon ve Benzeri Maddeler Hakkında Tebliğ (2003/18)”  

“Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasak Olan Maddeler Hakkında Tebliğ 

(2002/68)” 
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“Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının 

Önlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik çerçevesinde Birincil üretim 

çiftliklerinin yıl içinde il içindeki tüm üretimin %10 unu kapsayacak şekilde tarama 

yapılarak gerçekleştirmek. 
– Tüm çiftliklerin en fazla 5 yıl içerisinde  denetlenmesini sağlamak 

– Öncelikle AB’ne ihracat yapan, 50 ton/yıl üzeri olan çiftliklerde, denetimlerinin yapılarak 

numuneler almak. 

– Çiftlik Denetimleri Yaparak; Kayıtların düzenli tutulup tutulmadığı,  Maddelerin ruhsatlı 

olup olmadığı, Maddelerin nereden temin edildiği, Reçete ve faturanın bulunup 

bulunmadığı İlaçlı yem üretimi yapılıp yapılmadığı, Atım sürelerinin belirlenmesine 

yönelik bilgiler, Ürün Geri çekme prosedürü incelenerek bu işlemlerin yürürlüğünü takip 

etmek. 

– Yetiştiricilerin çiftlik kayıtlarını mevzuat hükümlerine uygun olarak tutmalarını ve 

muhafaza etmelerini sağlamak.  

– Ayrıca kullanılan ilaçlara ait reçete, fatura veya irsaliyelerinin orijinalinin veya suretinin 5 

yıl süre ile çiftlikte muhafaza edildiğinin takip edilmesini sağlamak. 

– Numunelerin alındığı gibi hemen 2-8°C’ye soğutulması, muhafazası ve bu sıcaklıkta 

laboratuvara teslim edilmesini sağlamak. 

– Numune alımından sonra maksimum 36 saatlik bir periyot içerisinde soğuk zincir 

kırılmadan laboratuvara numune gönderimini sağlanmak. 

– Numunelerin haftanın ilk 3 iş günü içerisinde kargoya verilecek şekilde alınmasına ve 

laboratuvara Gönderilmesine dikkat edilmesini sağlamak. 

– Taşıma sırasında soğuk zincirin sürekliliği sağlanan numuneler, “numune alma etiketi” 

ile yıpranma, ıslanma yada nemlenmeye karşı tedbir alınarak laboratuvara 

gönderilmesini sağlamak. 

– Laboratuvarla numunelere ait yazışmaları sağlamak. (üst yazıda numunenin 

izleme/geri izleme/şahit veya şüphe numunesi olduğu hangi analiz istenildiği ve 

numunenin hangi organ veye dokuya ait olduğu açıkça belirtilmelidir.)  

– Gelen Laboratuvar Sonuçlarına göre durumu değerlendirerek prosedürün 

uygulanmasını sağlamak; 
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– Sonuçlar olumsuz ise yasal işlem uygulanır veya şahit numune alınır. Geri İzleme 

başlatılır. 

– Şahit numune olumlu ise yedd-i emin kaldırılır, 

– Şahit numune olumsuz ise; Yönetmelikte belirtilen işlemler başlatılır, Veteriner hekim 

uygulamalarında yasa ihlali  tespit edilirse yasal işlem yapılır. 

– Yürütülen yazışmaların kayıt, sevk, dosyalama ve arşiv işlemlerini İl 

Müdürlüğündeki yöntemlere uygun olarak yapmak. 

– 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 

– 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 

– Diğer Mevzuat ve görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen benzeri 

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:  

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü  
  

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:  

Ulusal Kalıntı İzleme Görevlisi 

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:  

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

– Yüksek öğrenim kurumlarından ukip mevzuatında belirtilen bölüm mezunu olmak.  

– İyi düzeyde yabancı dil tercihen İngilizce bilgisine sahip olmak.  

– Konusunda en az üç yıllık iş deneyimine 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.  

– İnceleme yapılan yerlerde iş kazası, sıcak, soğuk, koku ve toz faktörüne maruz kalmak.   

– Görevi gereği seyahat etmek.  


