DEVLET LABORATUVARI
KİMYAGER KADROSU
HİZMET SEMASI
Kadro Adı
Hizmet Sınıfı
Derecesi
Kadro Sayısı
Maaşı : Barem

: Kimyager
: Ecza ve Kimya Hizmetleri Sınıfı
: I (Yükselme Yeri)
: 4
: 16

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI :
(1) Müdür tarafından görevlendirileceği şubede bu Yasa ve diğer ilgili mevzuat ile
belirlenen analizleri yapıp, analiz raporlarını hazırlar;
(2) Şubenin idari işlerinde ve alt derecedeki personel ile laboratuvar teknisyenlerinin
eğitiminde şube amirine yardımcı olur;
(3) Gerektiğinde mahkemelerde bilirkişi olarak tanıklık yapar;
(4) Verilecek diğer uygun görevleri yapar; ve
(5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.
II. ARANAN NİTELİKLER :
(1)Tanınmış bir üniversitenin veya dengi yüksek öğretim kurumunun Kimya, Kimya
Mühendisliği veya Eczacılık bölümünden mezun olmak;
(2)Devlet Laboratuvarında Ecza ve Kimya Hizmetleri Sınıfının II'nci derecesinde en az
üç yıl başarılı çalışmış olmak;
Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin
bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.
(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;
(4) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek.

DEVLET LABORATUVARI
KIDEMLİ LABORATUVAR TEKNİSYENİ KADROSU
HİZMET ŞEMASI
Kadro Adı
: Kıdemli Laboratuvar Teknisyeni
Hizmet Sınıfı : Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı
Derecesi
: I (Yükselme Yeri)
Kadro Sayısı : 1
Maaşı
: Barem 14-15
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI :
(1) Müdür tarafından görevlendirileceği şubelerde verilecek analizleri ve diğer uygun
görevleri yapar;
(2) Laboratuvar alet ve aparatlarının, reaktif ve kimyasal maddelerin özellikle
şubelerin ortak kullandıkları alet ve demirbaşın denetimini ve depo sayım ve
kontrolünü yaparak gereksinimleri zamanında amirlerine bildirir;
(3) Laboratuvar teknisyenlerinin eğitiminde amirlerine yardım eder; ve
(4) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.
II. ARANAN NİTELİKLER :
(1) Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup
sınav sonucu yukarıda belirlenen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki yeteneğini
kanıtlamış olmak;
(2) Devlet Laboratuvarında bir alt derecede en az üç yıl başarılı çalışmış olmak;
Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin
bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.
(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;
(4) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılacaktır.

