
LĐMANLAR DAĐRESĐ 
RIHTIM AMĐRĐ 

 HĐZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı : Rıhtım Amiri 
Hizmet Sınıfı : Liman Hizmetleri Sınıfı  
Derecesi : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 2 
Maaşı : Barem 14-15 
  
Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 
(1) Üstlerinin yönergeleri uyarınca yürürlükteki mevzuat çerçevesinde 

günlük iş programına katılır, program gereğince rıhtım ve demirde 
bulunan gemilerin düzenli biçimde çalışmalarını sağlar, gemilerin yük 
durumlarına göre rıhtıma aborda olacakları yeri saptar; 

(2) Gemici ile Fenercilerin periyodik iş programlarını hazırlar, çalışmalarını 
gözetir, denetler ve gemilerin rıhtıma alınmalarında ve rıhtımdan 
açılmalarında Kılavuzlara yardımcı olur;  

(3) Limandaki kara ve deniz trafiğinin düzenli bir biçimde akışını sağlar, 
buna uymayanlar hakkında rapor düzenler ve gerekli yasal işlemlerin 
yapılması için Baş Kılavuz ve Liman Başkanına yardımcı olur;  

(4) Limandaki kaza veya her türlü olayla ilgili rapor düzenler; gemilerin 
teknik bakımdan yoklamalarının yapılmasını sağlar; yük ve yolcu 
kapasitesinden fazla yük ve yolcu taşıyan gemilerin durumu hakkında 
rapor düzenler ve bunları yasal işlem için Baş Kılavuz ve Liman 
Başkanına tevdi eder; 

(5) Gemilerin geliş ve çıkış evraklarını gemi kaptanından veya 
yetkililerinden sağlar ve geliş ve ayrılış defterine işler; 

(6) Rıhtım ve iskelelerin daima hizmete elverişli ve temiz bulundurulmasını 
sağlar; 

(7) Bölgesindeki liman ve kıyı fenerlerinin normal düzeyde çalışmasını 
sağlar ve aksaklıkları zamanında saptayarak bağlı olduğu Baş 
Kılavuzluk ve Liman Başkanlığı kanalı ile Müdürlüğün bilgisine getirir; 

(8) Tüm daire işlerinde Baş Kılavuz ve Liman Başkanına yardımcı olur; 
(9) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulü görev yapar; ve 
(10) Üstleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar. 
 
Aranan Nitelikler: 
 
(1) Teknik bir Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş veya Lise veya dengi bir 

okul mezunu olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine 
getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak; 

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli 
personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(3) Đngilizce bilmek avantaj sayılacaktır; 
(4) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 

 



LĐMANLAR DAĐRESĐ 
RIHTIM AMĐR YARDIMCISI  

HĐZMET ŞEMASI 
 

 
Kadro Adı : Rıhtım Amir Yardımcısı 
Hizmet Sınıfı : Liman Hizmetleri Sınıfı  
Derecesi : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 3 
Maaşı : Barem  12-13 
  
Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 
 
(1) Amirlerinin yönergeleri uyarınca her türlü liman hizmetlerinde yardımcı olur; 
(2) Gemici ile Fenercilerin periyodik iş programlarını hazırlar, çalışmalarını 

gözetir, denetler ve gemilerin rıhtıma alınmalarında ve rıhtımdan 
açılmalarında Kılavuzlara yardımcı olur. 

(3) Gemilerle ilgili geliş ve çıkış evraklarını gemi kaptanından veya 
yetkililerinden temin eder ve Geliş-Ayrılış Defterine işler; 

(4) Limandaki kaza veya her türlü olaylarla ilgili rapor düzenler; gemilerin teknik 
bakımdan yoklamalarının yapılmasını sağlar, yük ve yolcu kapasitesinden 
fazla yük ve yolcu taşıyan gemilerin durumu hakkında rapor düzenler ve 
bunları yasal işlem için Baş Kılavuz ve Liman Başkanına tevdi eder; 

(5) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulü görev yapar; 
(6) Üstler tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar. 

 
Aranan Nitelikler: 
 
(1) Teknik ve Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş veya Lise veya dengi bir okul 

mezunu olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek 
teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak. 

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel 
olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(3) Đngilizce bilmek avantaj sayılacaktır. 
(4) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LĐMANLAR DAĐRESĐ 
KIDEMLĐ MALĐYE MEMURU  

HĐZMET ŞEMASI 
 

 
Kadro Adı : Kıdemli Maliye Memuru 
Hizmet Sınıfı : Mali Hizmetler Sınıfı 
Derecesi : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaşı : Barem 15-16 
  
Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 
 
(1) Limanlar Dairesi Müdürlüğünün Cari ve Yatırım Bütçeleri ile Gelir ve Gider 

Bütçelerini yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde hazırlar ve yönetir ve 
gelir ve gider  hesaplarını düzenleyip denetler; 

(2) Liman Gelirlerinin artırılmasına ilişkin önlemler hakkında  Müdüre 
tavsiyelerde bulunur; 

(3) Muhasebe işlemlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılmasını sağlar; 
(4) Daireye bağlı taşra örgütlerini mali açıdan gözetir ve  denetler; ve 
(5) Üstleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar. 
  
Aranan Nitelikler: 
 
(1) (A) Maliye, Đktisat, Hukuk, Đstatistik, işletmecilik, Muhasebe veya Ticaret 

konularında bir fakülte, akademi veya yüksek okulu bitirmiş olmak 
veya certified  veya chartered accountant ünvanını taşımak; veya  

 (B) Bir Orta Öğretim Kurumundan mezun olmak ve Kamu Görevlileri 
Yasasının 75 (2) maddesi uyarınca  bu sınıfa girmeye hak kazanmış 
olmak. 

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel 
olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(3) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LĐMANLAR DAĐRESĐ 
LĐMAN MAKĐNE OPERATÖRÜ 

HĐZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı : Liman Makine Operatörü 
Hizmet Sınıfı : Liman Hizmetleri Sınıfı  
Derecesi : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaşı : Barem 14-15 
  
Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 
 
(1) Üstlerinin yönergeleri uyarınca tüm mobil vinçlerin günlük bakım ve 

tutumlarının yapılmasını sağlar; 
(2) Liman Makine Operatörlerinin çalışmalarını denetler ve  günlük iş 

programlarını hazırlar; 
(3) Vinçlerin her zaman çalışır durumda idame ettirilmesi yönünde çaba harcar 

ve gerekli önlemleri alır; 
(4) Yükleme ve boşaltma işleri için vaki olacak mobil vinç ve yüzer vinç 

taleplerini karşılar ve bunların kaldırma kapasitelerine göre hizmet edip 
etmediklerini kontrol eder; 

(5) Đş sahiplerine tahsis edilen vinçlerin ücret tahakkukuna esas teşkil edecek 
olan çalışma, çizelge ve formları hazırlar ve ilgili makama sunar; 

(6) Vinçlerin çalışma saatlerine göre yıllık onarım, bakım ve günlük kontrollerinin 
zamanında yapılmasını sağlar; 

(7) Mazot ve yağ depolarının kayıtlarını tutar ve ihtiyaca göre Liman Makine 
Operatörlerine dağıtır; 

(8) Limanlardaki yangın söndürme operasyonlarında fiilen  görev yapar; 
(9) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulü görev yapar; ve 
(10) Üstleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar. 

 
Aranan Nitelikler: 
 
(1) Teknik bir Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş veya Lise veya dengi bir okul 

mezunu olup sınav sonucu yukarıda  belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek 
teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak; 

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel 
olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(3) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LĐMANLAR DAĐRESĐ 
PALAMAR MOTOR KAPTANI 

 HĐZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı : Palamar Motor Kaptanı 
Hizmet Sınıfı : Liman Hizmetleri Sınıfı  
Derecesi : III(Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 4 
Maaşı : Barem 11-12 
  
Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 
 
(1) Üstlerinin yönergeleri uyarınca romorkaj, palamar, yüzer vinç ve tarama 

hizmetlerinde görev yapar; 
(2) Deniz araçlarındaki bakım ve tutum işlerinde fiilen çalışır, ayni amaçla 

görevlendirilen Liman personelini denetler ve işlerin aksatılmadan 
yapılmasını sağlar; 

(3) Limanlardaki yangın söndürme operasyonlarında fiilen görev yapar; 
(4) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulü görev yapar; ve 
(5) Üstleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar; 
  
Aranan Nitelikler: 
 
(1) Teknik bir Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş veya lise veya dengi bir okul 

mezunu olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek 
teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak; 

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak. 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel 
olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(3) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 

 

 


