
SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

MÜDÜR MUAV İNİ KADROSU  

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Müdür Muavini 

Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı 

  (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) 

Derecesi : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 1 

Maaşı   : Barem 17 A 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Hava liman ve meydanlar dahil, Dairenin yönlendirme ve yönetiminde Müdüre yardımcı 
olur; 

(2) Müdürün yokluğunda ona vekalet eder; 

(3) Müdür tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 

(4) Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdüre karşı sorumludur. 

  

II. ARANAN N İTELİKLER: 

(1) Bir üniversite veya yüksek okul bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim 
kurumunu bitirmiş olup Sivil Havacılık Dairesi kadrolarında en az on yıl çalışmış olmak; 

(2) Sivil Havacılık Dairesinde bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak veya  yüksek 
öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının I’inci derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; 

(3) İngilizce bilmek;  

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

                                    -------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

İDARİ İŞLER ŞUBE AMİRİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : İdari İşler Şube Amiri 

Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı 

   (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) 

Derecesi : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 1 

Maaşı : Barem 17B 

I. GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Dairenin idari ve personel işlerinden sorumlu olup, Müdürün yönergesi doğrultusunda gerekli 
düzenlemeleri yapar, yürütür ve izler; 

(2) Dairenin her türlü yazı işlerini düzenler ve dağıtımını sağlar; 

(3) Dairenin hizmet içi eğitim programlarını düzenler ve uygulanmasını sağlar; 

(4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 

(5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

  

II. ARANAN N İTELİKLER: 

(1) Bir üniversite veya yüksek okul bitirmiş olup, Sivil Havacılık Dairesi kadrolarının I’inci 
Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; 

     Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin 
bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. 

(2) Bir Havacılık Okulundan Sivil Havacılıkla ilgili diploma veya sertifika sahibi olmak; 

(3) İngilizce bilmek;  

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

                                        ------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

HAVA TRAFİK KONTROL ŞUBE AMİRİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Hava Trafik Kontrol Şube Amiri 

Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı  

   (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) 

Derecesi : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 1 

Maaşı : Barem 17 B 

I. GÖREV ,YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Hava trafik kontrol hizmetleri ile meydan haberleşme hizmetlerinin, Uluslararası Sivil 
Havacılık dokümanlarında öngörülen mevzuat ile havacılık konuları ile ilgili               
yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar; 

(2) Hava trafik kontrol hizmetleri ile ilgili teknik ve idari yenilikleri izler ve mevcut 
uygulamaların geliştirilmesini sağlar; 

(3) Daire bütçesinin hazırlanmasında şubesi ile ilgili önerilerde bulunur; 

(4) Hava trafik kontrol ve meydan haberleşme personelinin çalışmalarını düzenler, denetler ve 
eğitime yönelik kurslar açarak başarılı olanlara sertifika ve/veya lisans verilmesini Müdür 
veya Müdür Muavinine önerir; 

(5) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır; 

(6) Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 
getirir;ve 

(7) Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdür ve Müdür Muavinine karşı sorumludur. 

II. ARANAN N İTELİKLER: 

(1) (A) Bir üniversite veya yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olmak ; veya 

 (B) Lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup;  hava trafik kontrolörü 
diploma veya sertifikası ile geçerli lisans ve hava saha kontrol, yaklaşma kontrol, 
meydan kontrol ve radar kontrol rate derecelerine sahip  olmak; 

(2) Sivil Havacılık Dairesinde Hava Trafik Kontrol Ekip Sorumlusu kadrosunda en az üç yıl 
çalışmış olmak;  

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin              
bulunmaması halinde en az bir  yıl çalışmış olma koşulu aranır. 

(3) İngilizce bilmek;  

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

                                      -------------------------------------- 

 



 

 

SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

TEKNİK İŞLER ŞUBE AMİRİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Teknik İşler Şube Amiri 

Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı  

   (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) 

Derecesi : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 1 

Maaşı : Barem 17 B 

I. GÖREV, YETKİ  VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Havaalanlarında bulunan teknik sistemlerle, hava seyrüsefer yardımcı cihazlarının 
sağlanmasından, bakım ve onarımından ve bunların sürekli olarak çalışır durumda 
bulundurulmasından sorumludur; 

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izler ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar 
hazırlar ve uygular; 

(3) Daire bütçesinin hazırlanmasında şubesi ile ilgili önerilerde bulunur; 

(4) Şubesi ile ilgili personelin çalışmalarını düzenler, denetler ve eğitime yönelik kurslar  açarak 
başarılı olanlara sertifika verilmesini Müdür veya Müdür Muavinine önerir; 

(5) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır; 

(6) Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; 
ve 

(7) Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdür ve Müdür Muavinine karşı sorumludur. 

II. ARANAN N İTELİKLER: 

(1) Bir üniversite veya yüksek öğrenim kurumundan mühendislik diplomasına  sahip olmak; 

(2) Sivil Havacılık Dairesinde Mühendis kadrosunda  en az üç yıl çalışmış olmak; 

      Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin 
bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. 

(3) İngilizce bilmek;  

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

                             ------------------------------------------- 

 

 

 



 

SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

MEYDAN İŞLETME ŞUBE AMİRİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Meydan İşletme Şube Amiri 

Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı   

   (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) 

Derecesi : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 1 

Maaşı : Barem 17 B 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Havaalanlarında bulunan tüm tesis, araç ve gereçlerin faal tutulması ve meydan hizmetlerinin 
düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur, havaalanları ile ilgili tüm bilgileri 
uluslararası mevzuata uygun olarak düzenler ve yayınlanması için Müdür ve Müdür 
Muavinine öneride bulunur; 

(2) Pilotlara brifing vermek, uçuş planı doldurmak, enformatik bilgiler derlemek ve uluslararası 
usullerde yayımlanmasını sağlamak amacı ile ilgili teknik ve idari yenilikleri izler ve mevcut 
uygulamaların geliştirilmesini sağlar; 

(3) Daire bütçesinin hazırlanmasında Şubesi ile ilgili önerilerde bulunur; 

(4) Şubesi ile ilgili  personelin çalışmalarını düzenler, denetler ve eğitime yönelik               
kurslar açarak başarılı olanlara sertifika veya lisans verilmesini Müdür veya Müdür 
Muavinine önerir; 

(5) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır; 

(6) Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; 
ve 

(7) Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdür ve Müdür Muavinine karşı sorumludur. 

II. ARANAN N İTELİKLER: 

(1) Bir üniversite veya yüksek okul bitirmiş olmak  veya lise veya dengi bir orta öğretim 
kurumunu bitirmiş olup, “Meydan İşletme”, “AIS” ve/veya hava trafik kontrol diplomasına 
sahip olmak; 

(2) Liman Hizmetleri Sınıfı veya İdari Hizmetler Sınıfının I’inci Derecesinde en az üç yıl 
çalışmış olmak;  

     Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte  kamu görevlisinin  
bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. 

(3) İngilizce bilmek;  

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

                                      ------------------------------ 



 

SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

MEYDAN İTFAİYE ŞUBE AMİRİ KADROSU 

  HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Meydan İtfaiye Şube Amiri 

Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı  

   (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) 

Derecesi : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 1 

Maaşı : Barem 17 B 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Havaalanları kurtarma, söndürme teşkilatları, kadro, personel, donatım ve malzeme 
planlamaları yapmak suretiyle uçak kaza, kırım, arama ve kurtarma çalışmaları ile yangınla 
mücadele yöntemlerini belirler ve uygulanmasını sağlar; 

(2) Yangınla mücadele, uçak kaza ve kırımına müdahaledeki teknik ve idari yenilikleri izler ve 
mevcut uygulamaların geliştirilmesini sağlar; 

(3) Daire bütçesinin hazırlanmasında şubesi ile ilgili önerilerde bulunur; 

(4) Şubesi ile ilgili personelin çalışmalarını düzenler, denetler ve eğitime yönelik kurslar açarak 
başarılı olanlara sertifika ve/veya lisans verilmesini Müdür veya Müdür Muavinine önerir; 

(5) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır; 

(6) Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; 
ve 

(7) Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdür ve Müdür Muavinine karşı sorumludur. 

 II. ARANAN N İTELİKLER: 

(1) (A) Bir üniversite veya yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olmak  veya 

 (B) Lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup, meydan itfaiyesi konusunda 
diploma veya sertifikaya sahip olmak; 

(2) Sivil Havacılık Dairesinde  yüksek öğrenim gerektiren hizmet  sınıflarının I’inci      
Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; 

   Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması 
halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. 

(3) İngilizce bilmek;  

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

                                        ------------------------------ 

 

 

 



 

43/2008                                       SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

MEYDAN HABERLEŞME  SORUMLUSU KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Meydan Haberleşme  Sorumlusu 

Hizmet Sınıfı : İdari Hizmetler Sınıfı 

Derecesi : I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 1 

Maaşı : Barem 15-16 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları ve  yerel talimatlara uygun olarak 
istasyonlar arası her türlü haberleşmenin yapılmasını sağlar ve denetler 

(2) Komşu ülkelerin hava trafik kontrol merkezleri ile irtibat sağlar ve uçuş planlarının ve 
notamların akışı ile ilgili bilgi alışverişinde bulunur; 

(3) Meydan Haberleşme personelinin disiplin ve çalışma düzeninden sorumludur; 

(4) Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır; 

(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 

(6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

II. ARANAN N İTELİKLER: 

(1) (A) Uygun konularda bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim  kurumunu bitirmiş 
olmak; veya 

 (B) Bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup , Kamu Görevlileri Yasasının 75`inci 
maddesinin (2)`inci fıkrası uyarınca bu sınıfa girmeye hak kazanmış olmak; 

(2) (A) Sivil Havacılık Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfının I. Derecesinde 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. 

(3) Meydan haberleşme konusunda diploma veya sertifikaya sahip olmak;  

(4) İngilizce bilmek;  

(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak 

                                                 --------------------------- 

 

 

 



43/2008 

SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

MEYDAN İŞLETME  SORUMLUSU KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Meydan İşletme  Sorumlusu 

Hizmet Sınıfı : İdari Hizmetler Sınıfı 

Derecesi : I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 1 

Maaşı : Barem 15-16 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Sivil Havacılık yer hizmetlerinin yürütülmesi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) 
kuralları ve yerel talimatlar doğrultusunda AIS datalarını olgunlaştırarak, her an brifinge hazır 
duruma getirir, uçuş planı doldurulmasını sağlar ve koordine eder, havaalanlarında kullanılan 
yer hizmetleri araç ve gerecinin çalışır durumda olmasını sağlar; 

(2) Maiyetindeki personele, talimatlar doğrultusunda iş dağıtımı yapar, denetler, çözümlenmesini 
sağlar ve yapılan işler hakkında amirlerine rapor verir; 

(3) Maiyetindeki personelin disiplin ve çalışma düzeninden sorumludur; 

(4) Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır; 

(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 

(6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

II. ARANAN N İTELİKLER: 

(1) (A) Uygun konularda bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olmak 
;veya 

 (B) Bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak ve Kamu Görevlileri Yasasının 75’inci 
maddesinin (2)’inci fıkrası uyarınca bu sınıfa girmeye hak kazanmış                 olmak;  

(2) (A) Sivil Havacılık Dairesinde Liman Hizmetleri Sınıfının I.Derecesinde 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. 

(3) Sivil Havacılık meydan işletme veya AIS  konularında diploma veya  sertifika sahibi olmak; 

(4) İngilizce bilmek;  

(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

                                            ------------------------- 

 

 



43/2008 

SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

MEYDAN İTFAİYE  SORUMLUSU KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı  : Meydan İtfaiye  Sorumlusu 

Hizmet Sınıfı : İdari Hizmetler Sınıfı 

Derecesi : I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 1 

Maaşı  : Barem 15-16 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Yangın, uçak kazası veya kırımı olması hallerinde kullanılacak tüm araç, cihaz, sistem ve 
gereçlerin bakım ve onarım işlerini programlar, yürütür ve her an çalışır  durumda olmalarını 
sağlar; 

(2) Maiyetindeki personele, talimatlar doğrultusunda iş dağıtımı yapar, denetler, çözümlenmesini 
sağlar ve yapılan işler hakkında amirlerine rapor verir; 

(3) Maiyetindeki personelin disiplin ve çalışma düzeninden sorumludur; 

(4) Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır; 

(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 

(6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

II. ARANAN N İTELİKLER: 

(1) (A) Uygun konularda bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş 
olmak; veya 

 (B) Bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup Kamu Görevlileri Yasasının 75`inci 
maddesinin (2)`inci fıkrası uyarınca bu sınıfa girmeye hak kazanmış olmak ; 

(2) (A) Sivil Havacılık Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfının I.Derecesinde 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. 

(3) Meydan İtfaiyesi konularında diploma veya sertifika sahibi olmak;  

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

                                      ----------------------------------- 

 

 

 

 



43/2008 

SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

TEKNİK İŞLER SORUMLUSU KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro adı : Teknik İşler Sorumlusu 

Hizmet Sınıfı : İdari Hizmetler Sınıfı 

Derecesi : I (İlk Atanma ve Yükselme yeri ) 

Kadro sayısı : 1 

Maaşı : Barem 15-16 

I.  GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Sivil Havacılık hizmetlerinde kullanılan tüm  cihazların, sistemlerin ve araç ve gereçlerin 
bakım ve onarım işlerini programlar ve yürütür; 

(2) Maiyetindeki personele talimatlar doğrultusunda iş dağıtımı yapar, denetler, çözümlenmesini 
sağlar ve yapılan işler hakkında amirlerine  rapor verir; 

(3) Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır; 

(4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 

(5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.  

11. ARANAN NİTELİKLER: 

(1) (A) Uygun konularda bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş 
olmak 

 (B) Bir teknik orta öğretim kurumunun elektrik veya elektronik veya makine bölümünü 
bitirmiş olmak veya  lise  veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup sınav 
sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki bilgi ve 
yeteneğini kanıtlamış olmak ve Kamu Görevlileri Yasasının 75’inci maddesinin 
(2)’inci fıkrası uyarınca bu sınıfa girmeye hak kazanmış olmak; 

(2) (A) Sivil Havacılık Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfının I. Derecesinde 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. 

(3) İngilizce bilmek;  

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

                                       --------------------------------- 

 

 

 

 



 

 

SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

HAVA TRAFİK KONTROL EKİP SORUMLUSU KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Hava Trafik Kontrol Ekip Sorumlusu 

Hizmet Sınıfı : İdari Hizmetler Sınıfı 

Derecesi : I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 5 

Maaşı  : Barem 15-16 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Hava sahası dahilinde faaliyet gösteren uçakların güvenli, düzenli ve süratli  bir şekilde uçabilmeleri için 
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) mevzuatı ile yerel talimatlara uygun olarak gerekli bilgi ve 
direktifleri verir; 

(2) Komşu ülkelerin hava trafik kontrol merkezleri ile irtibat sağlar ve uçakların seyirleri ile ilgili bilgi 
alışverişinde bulunur; 

(3) Uçak kazası halinde arama kurtarma ünitelerini harekete geçirir ve gerekli koordineyi sağlar; 

(4) Hava trafik kontrol hizmetlerini manual ve/veya radar kullanarak yürütür; 

(5) Ekibindeki personelin disiplin ve çalışma düzeninden sorumludur; 

(6) Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır; 

(7) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve  

(8) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

II. ARANAN N İTELİKLER: 

(1) (A) Uygun konularda bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olmak; veya 

 (B) Bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak ve Kamu Görevlileri Yasasının 75`inci maddesinin 
(2)`inci fıkrası uyarınca bu sınıfa girmeye hak kazanmış olmak; 

(2) (A) (a) Sivil Havacılık Dairesinde Liman Hizmetleri Sınıfının I.Derecesinde fiilen en az üç yıl 
çalışmış olmak; 

(b) Yukarıdaki (a) alt 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; veya 

 (B) Sivil Havacılık Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfında  en az on beş yıl çalışmış olmak. 

(3) Hava trafik kontrolörü diploması veya sertifikası ile geçerli lisans ve hava saha kontrol, yaklaşma 
kontrol, meydan kontrol ve radar rate derecelerine sahip olmak; 

(4) Düzgün konuşabilmek ve olumlu sağlık kurulu raporu ibraz etmek 

(5) İngilizce bilmek;  

(6) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.        

                                              -----------------------------------  



 


