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İŞİN KISA TANIMI: 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kalite Yönetim Sisteminin T S  E N ISO-
9001:2015 standardına uygun olarak hazırlanması, uygulatılması düzenli olarak 
denetlenmesi, düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve Kalite Yönetim Sistemindeki 
gelişmelerin uygulanmasından sorumludur.  

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

 
- TS EN ISO 9001:2015 standardı kapsamında belirtilen kuralların uygulanmasını ve 

sürekli etkinliklerinin takip edilmesini, kalite politikasının çalışanlara duyurulmasını ve 
çalışanların kalite bilincinin geliştirilmesini sağlar.  

-  Kalite yönetim sistemi çalışmalarını takip ve koordine eder. 
-  Yönetimin, kalite yönetim sistemini gözden geçirmesi toplantısının başkanlığını yapar ve 

alınan kararların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlar.  
- Kalite yönetim sistemin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapar. 
 
-  Kalite el kitabının, prosedürlerinin ve talimatlarının hazırlanmasını, dağıtımını ve 

revizyonu gözden geçririr. 
 

- Kalite sistem dokümantasyonunu hazırlatmaktan sorumludur. 
 

- Kalite Yönetim Sorumlusu ile birlikte iç denetim faaliyetlerini izler.  
 

- Kalite politikasının tüm personel tarafından benimsenmesi ile ilgili çalışmalarda bu 
politikanın gerekliliklerine uyulmasını sağlar.  

 
-  Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunur.  

 
- İl Müdürlüğü iç denetimi ve gerekse dış denetimlerin sonuçlarına göre düzeltici ve 

önleyici faaliyetleri başlatır, izler ve neticesini değerlendirir.  
 

- Kalite El Kitabını hazırlartır ve yılda bir kez gözden geçirir.  
 

- Kalite bilincinin çalışanlar tarafından benimsenmesi için gerekli eğitimleri sağlar / 
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sağlatır.  
- Her çalışanı yaptığı işin kalitesinden sorumlu tutarak, sorumluluk duygusunu aşılar ve 

motivasyonunu temin eder.  
- İç tetkikleri gerçekleştirir. Gerektiğinde takip tetkiki yaptırır, tetkikleri kapatır. 
-  Kalite yönetim sistemi içerisinde yapılan istatistik çalışmaları takip eder. 
- Düzeltici ve önleyici faaliyetleri, koordine, kontrol eder, 
- Kalite Sorumlusu ve Birim Kalite Sorumlusu  iletişim içerisinde olur ve birimlerde 

yapılacak çalışmalarda koordinasyon sağlar. 
- Kurumda yapılacak çalışan memnuniyet anketini, vatandaş anketini, paydaş anketini 

koordine eder, yaptırır, raporunu bakar, karar alır,alınan kararların uygulanmasını takip 
eder.  
 

YETKİLERİ: 

- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 
- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. 
- Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak. 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

--- 

 ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: 

- Kalite Yönetim  Sorumlusu 

 

NİTELİKLER: 

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

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

– 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 
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niteliklerine sahip olmak. 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

- Büro ve açık hava ortamında çalışmak. 
- Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 
- Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. 
- Görevi gereği seyahat etmek. 

 


