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İŞiN KISA TANIMI : 
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve 

ilkelere uygun olarak; Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikaları ve Malatya 
İli tarımsal alt yapısı doğrultusunda  Stratejik Plan ve eylem planı hazırlatmak ve 
Müdürlüğün  uygulamadan sorumlu ilgili birimleriyle işbirliği içerisinde yürütmek, 
çalışmaları planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek görevlerinde bir 
üst amirine idari açıdan yardımcı olmak. 
  
GÖREV VE SORUMLULUKLAR : 

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

– Müdürlük faaliyetlerinin onaylanan plan, program ve bütçeye uygun olarak 
gerçekleştirilmesini sağlar, sorun ve sapmalar karşısında gerekli önlemleri alır 
veya alınması için Amirine bilgi verir. 

– Müdürlük faaliyetleri ile kurumun diğer birim faaliyetleri arasındaki yardımlaşma, 
işbirliği ve koordinasyon ilişkilerini bizzat veya Amiri vasıtasıyla oluşturur. Benzer 
şekilde biriminin kurum dışı ilişkilerini de izler ve sonuçlandırır. 

– Kurumun faaliyetlerini etkileyebilecek veya ilgilendirecek nitelikte olan ve kendi 
görev kapsamı içindeki dış gelişmeleri, yayınları izler, ilgililere ve gerektiğinde 
personeline konu kapsamında bilgi verir. 

– 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işlerin, temizlik, güvenlik, 
aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetlerin yapılmasını 
sağlamak, 

– İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve 
arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerin yürütülmesini 
sağlamak, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 
tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu oluşturulması, puanlama tahsis ve 
benzeri işlemlerin yürütmesini sağlamak, 

– İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat 
çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, 
teslim ve benzeri işlemlerin yapılmasını sağlamak, 

– İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerinin düzenlenmesi ile ilgili 
çalışmaların yapılmasını sağlamak, 
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– İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetiçi 
eğitim programlarının düzenlenmesi ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız 
kuruluşlarına aday olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla 
koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitiminin yapılması ve sonuçlarının 
Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak, 

– İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların 
yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferinin yapılması ve ikmal sisteminin 
oluşturulması, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği 
çerçevesinde taşıtlar ile ilgili tüm hizmetlerin yürütülmesini sağlamak, 

– İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaların 
yürütülmesini sağlamak, 

– İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili 
tüm iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak, 

– İl müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi’nin kurulması ve Bakanlığın bilişim 
teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda bilişim varlıklarının 
çalışması ile ilgili faaliyetlerin yapılmasını sağlamak,  

– İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütülmesini sağlamak, 

– İl Müdürlüğü için elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan; her türlü 
yazılım ve hizmetin devamlılığını, güvenliğini ve kontrolünün yapılmasını 
sağlamak, 

– İl Müdürlüğünün internet siteleri ve intranet yapıları ile içerik yönetim sistemlerinin 
kullanımına yönelik çalışmaların yapılması sağlamak, 

– İl Müdürlüğünün bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, onarımı, işletilmesi, ikmali, 
geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak, 

– İl Müdürlüğü bünyesinde işlenen ve saklanan verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve 
erişilebilirliğinin yapılmasını sağlamak, 

– Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini 
ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenerek 
halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve 
projelerin uygulanması, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetleri 
yürütülmesi, tedavilerinin yapılması, kontrol edilmesi, denetlenmesini sağlamak, 
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– Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanları tanımlamak, 
tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek ile ilgili 
faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak 

– Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı 
hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemlerin 
yürütülmesini sağlamak  

– Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile 
mücadele edilmesi, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerinin 
yürütülmesi, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunulması, hayvan sağlığı 
ile ilgili karantina hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, 

– Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve 
yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili 
kayıtların tutulması, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak 
faaliyetleri ile ilgili izin verilmesi, izlenmesi, kontrol edilmesi ve denetlenmesi ile 
ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak, 

– İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili 
araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirilmesi, araştırılması ve teşhis 
sonuçlarına göre gerekli tedbirleri alınmasını sağlamak, 

– Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, 
kişi, kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve 
eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydının 
tutulması, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile 
ilgili izin verilmesi, izlenmesi, kontrol edilmesi ve denetlenmesi ile ilgili faaliyetlerin 
yürütülmesini sağlamak, 

– İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması ile ilgili faaliyetlerin 
yürütülmesini sağlamak, 

– Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları 
hususlarda denetlenmesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak, 

– Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını 
yürütülmesini sağlamak, 

– Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu 
sağlamak, suni tohumlama yapma izni verilmesi, sperma ve embriyo üretim 
merkezleri ve laboratuvarlarının kontrol ve denetimlerinin yapılmasını sağlamak, 

– Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulatmak, izlemek. 
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– Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden 
kontrolünün yapılmasını sağlamak, 

– Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik 
dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmaların gerçekleştirilmesi, 
denetlenmesi, ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak 

– İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde 
bulunulması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak, 

– Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit edilmesi 
ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlenmesini sağlamak, 

– Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik 
yardım taleplerinin değerlendirilmesi sağlamak, 

– Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerinin yapılması, 
izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak, 

– Hayvancılık üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlatmak. 

– Su ürünleri işleme yerlerinin onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi 
ile ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,  

– (Ek. 19/8/2015 tarihli ve 35 sayılı Olur) Su ürünleri satış yerlerini 
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak, 

– İnsan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünler ve türevleri ile 
bunlarla iştigal eden işletme ve tesislerle ilgili iş ve işlemleri Bakanlıkça belirlenen 
esaslar ve yetkiler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, 

– Kombina ve mezbahalarda görev yapan resmi veteriner hekim veya 
yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin görevlendirmelerini yapılması, kayıtlarını 
tutulması ve bunları mevzuatta belirlenmiş görevlerini yerine getirmeleri yönüyle 
denetlenmesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak, 

– Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırılması, 
tüketicilerin bilgilendirilmesi, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim 
programları ve projelerin uygulanması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini 
sağlamak, 

– Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve 
geliştirilmesini sağlanması, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirilmesi, 
avcılık ve yetiştiricilik ile pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su 
ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü 
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bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine 
ilişkin düzenlemeleri uygulanması, getirilen düzenlemeler kapsamında izlenmesi 
kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirilmesi  ile ilgili faaliyetlerin 
yürütülmesini sağlamak 

– Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını 
belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri alınmasını sağlamak 

– Su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlatmak. 

– Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapılması, Bakanlığın 
belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her türlü teşvik ve koruma 
tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim 
alanları ve balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve 
şartlarını kiralanma ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve 
işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının 
kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik tedbirler alınması ile 
ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak 

– Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemelerin 
yapılmasını sağlamak, 

– Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve 
işletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki 
değerlendirme çalışmalarını yürütülmesini sağlamak, 

– Alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve 
sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemlerin yapılmasını sağlamak, 

– Görev alanı ile ilgili bilgi ve yeni teknolojileri balıkçılara ve su ürünleri 
yetiştiricilerine ulaştırılması, tüketicilerin bilgilendirilmesi, Balıkçılar ve diğer sektör 
paydaşları için eğitim programlarını ve projelerinin uygulanması ile ilgili 
faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak 

– Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme 
uygulamalarını yapılmasını sağlamak 

– Av kotalarının takip ve denetiminin yapılmasını sağlamak 

– Su ürünleri istihsalinde bulunacak gemiler ve kişiler için ruhsat tezkerelerinin, 
avlanma izinlerinin düzenlenmesi, ruhsat tezkerelerinin vize işlemlerinin 
yapılmasını sağlamak, 
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– Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik olarak, deniz ve 
içsu alanlarında, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde 
kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulunulması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini 
sağlamak 

– Yasak vasıta ve usullerle yapılacak araştırmalar için verilen iznin, uygulamasını 
takip ve kontrol edilmesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak 

– Nesli tehlikede olan türlerin ticareti ile ilgili işlemleri yürütülmesini sağlamak, 

– Su ürünleri ile ilgili menşe ve nakil belgelerini düzenletmek ve denetlemek, 

–  İlçelerden gelen bilgiler ve talepler göz önünde bulundurularak balıklandırma 
ihtiyacının teminine yönelik işlemlerin yürütülmesini 

– Çevre dostu üretim modellerinin uygulanması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini 
sağlamak 

– Balıkçılık idari binalarının işletilmesini ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak  

– Birimler ve personel arasındaki işbirliği ve yakınlaşmayı sağlayacak, personelin 
moralini takviye etmeye yönelik sosyal faaliyetleri tertip eder / düzenlenmesini ile 
ilgili işlemleri yürütülmesini sağlamak 

– Şube Müdürleri tarafından iletilen idari ve mali sorunlara çözüm bulur / bulunması 
ile ilgili işlemleri yürütmek 

– Müdürlük faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli personel ihtiyacı konusunda 
görüş ve önerilerini Amirine iletir. 

– Astlarının liyakat değerlendirmesini yapar,    

– İmza yetkisini, kurumun menfaatleri doğrultusunda ve yetki derecesine uygun 
olarak gerekli yerlerde kullanır. 

– Biriminde tasarruf sağlar, israfı önler ve maliyeti düşürmek için gerekli 
çalışmaların yapılmasını sağlamak 

– Sivil Savunma, seferberlik vb. görevlere ilişkin işlemlerin yapılmasını ile ilgili 
faaliyetlerin yürütülmesin sağlamak, 

– İşyerinden ayrılması halinde Amirine bilgi verir. 

– Özel kanunlarla verilen görevleri yerine getirir. 
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– Görevlerinin gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerinin yerinde, zamanında 
ve gereğince kullanılmamasından doğacak maddi ve manevi zarar, ziyan ve her 
çeşit olumsuz sonuçlardan dolayı Amirine karşı sorumludur. 

– Sorumluluğu altındaki Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen faaliyetleri 
yönlendirmek, kendi aralarında koordine ve entegre olmalarını sağlamak, bu 
amaçla, iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek ve 
koordine etmek. 

– Kurum faaliyetlerini etkileyebilecek politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri 
izleyerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. 

– Bağlı Şube Müdürlüklerinin faaliyetleri ile ilgili uzun, orta ve kısa vadeli plan ve 
programların hazırlanması, Şube Müdürlerinin kendi amaç ve hedeflerini 
belirlemelerinine ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak 

– Fiili durumun programlara uygunluğunu denetlemek ve gerçekleşmesi için gerekli 
önlemleri aldırmak. 

– Faaliyetlerin verimliliğini artıracak yöntemlerin uygulanmasını sağlamak, bu 
amaçla personel ve yöneticiler tarafından önerilen yöntem değişikliklerini 
değerlendirmek ve uygun gördüklerini onaylamak. 

– Bağlı Şube Müdürlükleri arası iletişimin hızlı ve gereği gibi yapılmasını sağlamak 
için periyodik olarak ve gerektiğinde toplantılar yapmak. 

– Bağlı Şube Müdürlüklerinin faaliyetlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak 
kriterleri ve standartları oluşturmak ve belirli zaman aralıklarında değerlendirmek, 
faaliyetlerdeki değişmelerin kaydedilmesi ve raporlanmasını sağlamak, 
gerektiğinde yol gösterici olmak veya düzeltici önlemlerin alınmasını istemek. 

– Kurumu tek başına ya da grup halinde kamu ya da özel kuruluşlar karşısında 
temsil etmek, ülke dışında düzenlenen toplantılara katılmak ve dış temaslarda 
bulunmak. 

– Personelin motive olmasını engelleyen koşulların belirlenmesini ve gerekli 
önlemlerin alınarak motivasyon düzeyinin artırılmasının sağlanmasına  ilişkin 
işlemlerin yapılmasını sağlamak 

– Döner Sermaye Saymanlığınca yapılan faaliyetlerin yürütülmesin sağlamak, 

– Yürütülen yazışmaların kayıt, sevk, dosyalama ve arşiv işlemlerini İl 
Müdürlüğündeki yöntemlere uygun olarak yapmak. 
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– 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. 

 
YETKİLERİ : 

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

– Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.  

– Bakanlığı temsil yetkisini kullanmak. 

– İl Müdürlüğünce belirlenen esaslar dahilinde paraf edebilmek ve imza atabilmek. 

– Kendisine bağlı yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri 
kontrol etme, düzeltme ve gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine 
sahip olmak. 
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– Kendisine bağlı yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, sicil verme, 
eğitim verme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak. 

– Göreve başlayacak olan personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama 
yetkisine sahip olmak. 

– Hizmet ve malzeme alımlarıyla ilgili olarak Amirine önerilerini sunabilmek 

– Görevlendirildiği komisyon, komite vb. kurullarda üyelik yetkilerini kullanabilmek 

– Mevzuat ile belirlenmiş ilkeler çerçevesinde satın alma ve satış işlemlerini Amirine 
teklif edebilmek 

– Görevlerini yerine getirirken yetkisini aşan konularda Amirine talep ve teklifte 
bulunabilmek 

– Birimine gelen evrakı açma ve ilgili yerlere gönderebilmek, sevke tabi evrakın 
yasal ve idari eksikliklerinin giderilmesini ilgililerden talep edebilmek 

– 5018 Sayılı Kanun ve ilgili diğer yasal mevzuatlarla belirlenmiş yetkiler 

– Diğer birimlerle sözlü haberleşme ile bilgi isteyebilmek. 

– Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler. 

 
EN YAKIN YÖNETİCİ :  

İl Müdürü  

ALTINDAKI BAĞLI IŞ ÜNVANLARI : 

İdari ve Mali İşler Şube Müdürü 

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 

Döner Sermaye Saymanı 

Kalite Yönetim Sistemi  Birimi 

BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER : 

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunu  bitirmiş olmak. 

– Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
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– Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 

– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun 
çözme niteliklerine sahip olmak. 

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 


