
SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Hava Trafik Kontrolörü 

Hizmet Sınıfı : Liman Hizmetleri Sınıfı 

Derecesi : I (Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 15 

Maaşı : Barem 14-15 

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 alı şverişinde bulunur; 

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

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

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

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

(7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

II.ARANAN N İTELİKLER: 

(1) Bir teknik orta öğretim kurumunu veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş 
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) (A) Sivil Havacılık Dairesinde Liman Hizmetleri Sınıfının II. 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) Düzgün konuşabilmek ve olumlu sağlık kurulu raporu ibraz etmek; 

(4) İngilizce bilmek;  

(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

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

 



 

43/2008 

SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Hava Trafik Kontrolörü 

Hizmet Sınıfı : Liman Hizmetleri Sınıfı 

Derecesi : II(Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 20 

Maaşı : Barem 12-13 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Yaklaşma sahası ve meydan kontrol bölgesi 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 direktifleri verir; 

(2) Hava saha kontrol merkezi ile diğer hava trafik kontrol ve meydan kontrol birimleri ile 
uçaklar hakkında bilgi alışverişinde bulunur; 

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

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

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

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

(7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

II.ARANAN N İTELİKLER: 

(1) Bir teknik orta öğretim kurumunu veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş 
olup hava trafik kontrolörü diploma veya sertifikası  ile geçerli lisans ve yaklaşma kontrol, 
meydan kontrol ve radar kontrol rate derecelerine sahip olmak; 

(2) (A) Sivil Havacılık Dairesinde Liman Hizmetleri Sınıfının III. 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) Düzgün konuşabilmek ve olumlu sağlık kurulu raporu ibraz etmek; 

(4) İngilizce bilmek;  

(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 

 

 



 

43/2008 

SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

MEYDAN İŞLETME MEMURU KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Meydan İşletme Memuru 

Hizmet Sınıfı : Liman Hizmetleri Sınıfı 

Derecesi : I (Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 4 

Maaşı : Barem 14-15 

I.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Havaalanlarında bulunan tüm tesis, araç ve gereçlerin faal  olmasını ve meydan yer 
hizmetlerinin düzenli bir şekilde  yürütülmesini sağlar; 

(2) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) mevzuatı ve yerel talimatlar doğrultusunda 
pilotlara verilecek brifingle ilgili bilgileri toplar, pilotların verdiği uçuş planlarını kabul 
ve kontrol eder; 

(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. 

II.ARANAN N İTELİKLER: 

(1) Bir teknik orta öğretim kurumunu veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu 
bitirmiş olmak ve meydan işletme veya AIS konularında bir diploma  veya sertifika 
sahibi olmak; 

(2) (A) Sivil Havacılık Dairesinde Liman Hizmetleri Sınıfının II. 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) Düzgün konuşabilmek; 

(4) İngilizce bilmek;  

(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

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

 

 

 

 

 



 

 

43/2008 

SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

TEKNİSYEN (ELEKTRİK- ELEKTRONİK) KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Teknisyen (Elektrik - Elektronik) 

Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 

Derecesi : II (Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 4 

Maaşı : Barem 12-13 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

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

(2) Maiyetindeki personelle, talimatlar doğrultusunda iş düzenlemesi yapar ve   verilen işleri 
sonuçlandırıp 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. 

II. ARANAN N İTELİKLER: 

(1) Bir teknik orta öğretim kurumunun elektrik ve/veya elektronik bölümünü  bitirmiş 
olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup sınav sonucu yukarıda 
belirtilen görevleri yerine getirebilecek teknik ve  mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak; 

(2) (A) Sivil Havacılık Dairesinde  Teknisyen Hizmetleri Sınıfının III’üncü Derecesinde 

Teknisyen(Elektrik-Elektronik) olarak 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) Seyrüsefer yardımcı sistemleri bakım onarım yetkisini belirleyen bir lisans veya sertifikaya 
sahip olmak;  

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 

 

 

 

 

 



 

43/2008 

SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

TEKNİSYEN (ELEKTRİK- ELEKTRONİK) KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 

Kadro Adı : Teknisyen (Elektrik - Elektronik) 

Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 

Derecesi : III (Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 6 

Maaşı : Barem 11-12 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

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

(2) Maiyetindeki personelle, talimatlar doğrultusunda iş düzenlemesi yapar ve  verilen işleri 
sonuçlandırıp 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. 

II. ARANAN N İTELİKLER: 

(1) Bir teknik orta öğretim kurumunun elektrik ve/veya elektronik bölümünü bitirmiş olmak 
veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup sınav sonucu yukarıda 
belirtilen görevleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak; 

(2) (A) Sivil Havacılık Dairesinde  Teknisyen Hizmetleri Sınıfının IV’üncü Derecesinde 

Teknisyen (Elektrik-Elektronik) olarak 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) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

43/2008 

SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

MEYDAN HABERLEŞME MEMURU KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Meydan Haberleşme Memuru 

Hizmet Sınıfı :  Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 

Derecesi :  II (Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı :  4 

Maaşı : Barem 12-13 

I.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) mevzuatı ve yerel talimatlar   
doğrultusunda istasyonlar arası bilgi alışverişine yönelik haberleşmeyi yapar ve gelen 
ve giden mesajlar ile ilgili akışı sağlar; 

(2) Mesajlarla ilgili istatistik bilgiler derler ve sonuçlarını rapor ile amirlerine 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. 

II. ARANAN N İTELİKLER: 

(1) Bir teknik orta öğretim kurumunu veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu 
bitirmiş olup, meydan haberleşme konularında bir diploma veya sertifika sahibi olmak; 

(2) (A) Sivil Havacılık Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfının III. 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. 

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

                                      



 

 

43/2008 

                                              SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

MEYDAN İTFAİYE MEMURU KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Meydan İtfaiye Memuru 

Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 

Derecesi : I (Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 10 

Maaşı : Barem 14-15 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) mevzuatı ve yerel talimatlar doğrultusunda 
havacılık ile ilgili arama - kurtarma ve yangınla mücadele işlerini düzenler ve yürütür; 

(2) Arama - kurtarma ve yangınla mücadele araç, gereç ve teçhizatının her türlü bakım   ve 
onarım işlerini düzenler ve yürütür; 

(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. 

II. ARANAN N İTELİKLER: 

(1) Bir teknik orta öğretim kurumunun motor veya makine bölümünü bitirmiş olmak veya 
lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup meydan itfaiyesi konusunda 
diploma veya sertifika sahibi olmak; 

(2) (A) Sivil Havacılık Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfının II. 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) Hafif ve ağır araç sürüş ehliyeti sahibi olmak;  

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

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

 

 

 

 

 

 



 

43/2008                                  SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

MEYDAN İTFAİYE MEMURU KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı
  

: Meydan İtfaiye Memuru 

Hizmet Sınıfı Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 

Derecesi : II (Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 12 

Maaşı : Barem 12-13 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) mevzuatı ve yerel talimatlar 
doğrultusunda havacılık ile ilgili arama - kurtarma ve yangınla mücadele işlerini 
yapar; 

(2) Arama - kurtarma ve yangınla mücadele araç, gereç ve teçhizatının her türlü bakım  ve 
onarım işlerini yapar; 

(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. 

II. ARANAN N İTELİKLER: 

(1) Bir teknik orta öğretim kurumunun motor veya makine bölümünü bitirmiş olmak veya 
lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup meydan itfaiyesi  konusunda 
diploma veya sertifika sahibi olmak; 

(2) (A) Sivil Havacılık Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfının III. 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) Hafif ve ağır araç sürüş ehliyetine sahip olmak;  

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

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

 

  

  

 

 

 



 

43/2008  

                                                 SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

MEYDAN İTFAİYE MEMURU KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Meydan İtfaiye Memuru 

Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 

Derecesi  : III (Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 16 

Maaşı : Barem 11-12 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:   

 (1) Uluslararası mevzuat ve yerel talimatlara uygun olarak yangınla mücadele araçlarının 
günlük bakım, ikmal ve onarım işlerini yapar; 

 (2) Arama - kurtarma ve yangınla mücadele araç, gereç ve teçhizatının her türlü bakım ve 
onarım işlerini yapar; 

 (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. 

II. ARANAN N İTELİKLER:   

(1)     Bir teknik orta öğretim kurumunun motor veya makine bölümünü bitirmiş olmak veya lise 
veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup meydan itfaiyesi  konularında diploma 
veya sertifika sahibi olmak; 

(2) (A) Sivil Havacılık Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfının IV. 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) Hafif ve ağır araç sürüş ehliyeti sahibi olmak;  

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

43/2008 

SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

MÜHENDİS KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı :  Mühendis 

Hizmet Sınıfı : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı 

Derecesi : I (Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 2 

Maaşı : Barem 16 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Havaalanlarında bulunan seyrüsefer yardımcı cihazlarının  ve diğer teknik sistemleri sürekli 
çalışır durumda tutar;   

(2) Şubesi ile ilgili teknik gelişmeler hakkında etüt yapar ve önerilerde bulunur; 

(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. 

II. ARANAN N İTELİKLER: 

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

(2) (A) Sivil Havacılık Dairesinde, Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfının II’inci 
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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43/2008 

SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

TEKNİSYEN (MAKİNA) KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı  : Teknisyen (Makine) 

Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 

Derecesi : II (Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı  : 1 

Maaşı : Barem 12-13 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Sivil Havacılık hizmetlerindeki tüm mekanik cihazların, sistemlerin, araç ve gereçlerin bakım 
ve onarım işlerini yapar ve yürütür; 

(2) Maiyetindeki personelle, talimatlar doğrultusunda iş düzenlemesi yapar ve verilen işleri 
sonuçlandırıp 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. 

II. ARANAN N İTELİKLER: 

(1) Bir teknik orta öğretim kurumunun makine ve/veya tesisat bölümünü bitirmiş olmak veya lise 
veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup sınav sonucu yukarıda belirtilen görevleri 
yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak; 

(2) (A) Sivil Havacılık Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfının III. Derecesinde Teknisyen 
(Makina) olarak 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) Merkezi klima sistemi ve/veya tesisat işleri bakım onarım yetkisini belirleyen bir  lisans veya 
sertifikaya sahip olmak;  

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43/2008 

                                           SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

MEYDAN İŞLETME MEMURU KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Meydan İşletme Memuru 

Hizmet Sınıfı : Liman Hizmetleri Sınıfı 

Derecesi : II (Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 4 

Maaşı : Barem 12-13 

I.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Havaalanlarında bulunan tüm tesis, araç ve gereçlerin faal, bakımlı, kullanıma hazır 
olmasını ve meydan yer hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar; 

(2) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) mevzuatı ve yerel talimatlar 
doğrultusunda pilotlara verilecek brifinglerin hazırlanmasında ve pilotların verdiği 
uçuş planlarının kontrolüne yardımcı olur;  

(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. 

II.ARANAN N İTELİKLER: 

(1) Bir teknik orta öğretim kurumunu veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu 
bitirmiş olmak ve meydan işletme veya AIS  konularında bir diploma veya sertifika 
sahibi olmak; 

(2) (A) Sivil Havacılık Dairesinde Liman Hizmetleri Sınıfının III. 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) Düzgün konuşabilmek; 

(4) İngilizce bilmek;  

(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 

 

 

 

 



 

 

43/2008 

                                                          SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

MEYDAN İŞLETME MEMURU KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Meydan İşletme Memuru 

Hizmet Sınıfı : Liman Hizmetleri Sınıfı 

Derecesi  : III (Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 4 

Maaşı : Barem 11-12 

I.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Havaalanlarında bulunan tüm tesis, araç ve gereçlerin faal, bakımlı, kullanıma hazır  
olmasını ve meydan yer hizmetlerinin düzenli bir şekilde  yürütülmesini sağlar; 

(2) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) mevzuatı ve yerel talimatlar doğrultusunda 
pilotlara verilecek brifingler ve uçuş planlarının kabulüne yardımcı olur ; 

(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. 

II.ARANAN N İTELİKLER: 

(1) Bir teknik orta öğretim kurumunu veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu 
bitirmiş olmak ve meydan işletme veya AIS konusunda bir diploma ve sertifika sahibi 
olmak; 

(2) (A) Sivil Havacılık Dairesinde Liman Hizmetleri Sınıfının IV. 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) Düzgün konuşabilmek; 

(4) İngilizce bilmek;  

(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

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

 

 

 

 



 

 

 

43/2008 

SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

TEKNİSYEN (ELEKTRİK- ELEKTRONİK) KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı  : Teknisyen (Elektrik - Elektronik) 

Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 

Derecesi : I (Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 4 

Maaşı : Barem 14-15 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

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

(2) Maiyetindeki personelle, talimatlar doğrultusunda iş düzenlemesi yapar ve verilen işleri 
sonuçlandırıp 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. 

II. ARANAN N İTELİKLER: 

(1) Bir teknik orta öğretim kurumunun elektrik ve/veya elektronik bölümünü bitirmiş olmak 
veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumu bitirmiş olup  sınav sonucu yukarıda belirtilen 
görevleri yerine getirebilecek teknik ve  mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak; 

(2) (A) Sivil Havacılık Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfının II’nci Derecesinde 
Teknisyen(Elektrik-Elektronik) olarak 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) Seyrüsefer yardımcı sistemleri bakım onarım yetkisini belirleyen bir sertifikaya sahip olmak;  

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

43/2008 

SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

TEKNİSYEN (MAKİNA) KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Teknisyen (Makine) 

Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 

Derecesi : I (Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı  : 1 

Maaşı : Barem 14-15 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI : 

(1) Sivil Havacılık hizmetlerindeki tüm mekanik cihaz ve sistemlerin, araç ve gereçlerin bakım 
ve onarım işlerini yapar ve yürütür; 

(2) Maiyetindeki personelle, talimatlar doğrultusunda iş düzenlemesi yapar ve verilen işleri 
sonuçlandırıp 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. 

II. ARANAN N İTELİKLER: 

(1) Bir teknik orta öğretim kurumunun makine ve/veya tesisat bölümünü  bitirmiş olmak veya 
lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup sınav sonucu yukarıda belirtilen 
görevleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak; 

(2) (A) Sivil Havacılık Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfının II. Derecesinde Teknisyen 
(Makina) olarak 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) Merkezi klima ve/veya jeneratör tahrik motorları ve/veya tesisat işleri bakım onarım 
yetkisini belirleyen bir lisans veya sertifikaya sahip olmak;  

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

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

 


