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İŞİN KISA TANIMI 

  Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke 

ve talimatlara uygun olarak; İç Kontrol Sisteminin (İKS) ve Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) 

kurulması, standartlarının uygulanması ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve bu 

çalışmaların düzenli, ekonomik ve hızlı bir şekilde projelendirilmesine yönelik faaliyetleri 

yürütmek. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR : 

1. Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek,  

2. Birimde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu 

sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek, 

3. Kurumda yürütülecek kalite iyileştirme çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak, 

4. İç Kontrol Sisteminin ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, standartlarının geliştirilmesi 

ve uygulanması konularında çalışmalar yapmak, 

5. İKS ve KYS’ye ilişkin personel eğitim programları hazırlamak, tüm personelde farkındalık 

sağlamak ve bilgilendirme yapmak, 

6. İdarenin görev alanına ilişkin konularda gerektiğinde yeni İç Kontrol ve Kalite standartları 

hazırlanmasını sağlamak, 

7. Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkinliği artırıcı tedbirlerin tespit 

edilmesini ve üst yönetime önerilmesini sağlamak, 

8. İç ve dış denetim raporlarını izlemek ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak, 

9. İç Kontrol ve Kalite faaliyetlerini birimin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütmek, 

10. Birimin faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlarını dikkate alarak gerekli 

düzenlemelerin yapılması için bölümlerle işbirliği yapmak ve destek vermek, 

11. Malî ve malî olmayan tüm işlemlerde İKS/KYS uygulanması için düzenlemeler yapmak, 

12. İKS ve KYS ile ilgili yılda en az iki kez Yönetimi Gözden Geçirme ve Performans İzleme 

değerlendirmeleri yapmak ve alınması gereken önlemleri belirlemek, 

13. İKS kapsamında hazırlanan eylem planlarının gerçekleşmelerini izlemek, değerlendirmek ve 
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raporlamak. 

14. İKS ve KYS’nin işleyişinin izlenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak, 

15. Üst yönetimin izleme ve değerlendirme işlevinin etkinliğini artırmak için gerekli hazırlık 

çalışmalarında görev almak, 

16. İç ve Dış Denetim Raporlarına istinaden İç Kontrol Sisteminin ve Kalite Yönetim Sisteminin 

işleyişini değerlendirmek ve denetim raporlarını sistemler ile uyumlaştırmak, 

17. İKS ve KYS Sistemini ilgilendiren görüş, öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesini 

sağlamak. 

18. İKS ve KYS Sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili eğitim ve çalışmalara 

katılmak. 

19. Yıllık risk değerlendirme faaliyetlerini ve bu faaliyetlere yönelik anket çalışmalarını 

yürütmek, 

20. İzleme ve değerlendirmeye yönelik performans göstergeleri oluşturulmasını sağlamak, 

21. Havale edilen, cevap verilecek ve ilgili kurumlara gönderilecek yazıları yasal süresi içinde 

resmi yazışma kurallarına göre hazırlamak ve gönderilmesini sağlamak, yazıların paraflı 

dosya nüshalarını ekleriyle birlikte dosyasında muhafaza etmek, 

22. Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili kanun, yönetmelik, tebliğler ve değişikliklerini takip 

etmek ve gerekirse gerekli yazışmaları yapmak, 

23. Biriminde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu 

sağlamak. 

24. Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma 

gruplarında yer almak.  

25. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve 

benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri 

sunmak. 

26. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek. 

27. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv 

oluşturmak ve düzenini sağlamak.  
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28. Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç Kontrol Sistemi ve Kalite 

Yönetim Sisteminde ki tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.  

29. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin 

giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' 

çalışmalarına katılmak. 

30. 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. 

31. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen 

işin kalitesini kontrol etmek. 

32. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

33. İşyerinden ayrılırken Amirine bilgi vermek, 

 

YETKİLERİ : 

1. Görevlerinin gerektirdiği alet, makine, malzeme, demirbaş, yayın ve kırtasiyeleri        

birimine  verilen araç, gereç ve malzemeleri kullanma ve kullandırtma yetkisi. 

2. Birimine gelen evrakı açma ve ilgili yerlere gönderme, sevke tabi evrakın yasal ve idari 

eksikliklerinin giderilmesini ilgililerden talep etme yetkisi.  

3. Müdürlükçe belirlenen esaslar dahilinde paraf etme ve imza atma yetkisi. 

4. Görevlerini yerine getirirken yetkisini aşan konularda Amirine talep ve teklifte bulunma 

yetkisi. 

5. Müdürlük içindeki diğer birimlerle sözlü ve yazılı   haberleşme ile bilgi  ve belge isteme 

yetkisi. 

6. Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler. 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ : 

İl Müdür Yardımcısı (İdari) 
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ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI : 

- 

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER : 

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

 En az dört yıllık veya üstü Yükseköğretim kurumunu bitirmiş olmak. 

 Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.  

 Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

 Konusuyla ilgili hizmet içi eğitimleri almış olmak. 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

 Çalışma Saatleri : Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

 Mesai   : Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında görev yapabilmek. 

 Çalışma Ortamı : Büro ortamında çalışmak. 

 Risk Durumu  : Mevzuat ile işleyiş arasındaki boşluktan doğan riskler, kurumun  

Bakanlık merkez teşkilatından bağımsız olarak karar alma yetkisine 

sahip olmaması. 

 

 

 


