
                METEOROLOJİ DAİRESİ 
                 KIDEMLİ İSTİDALCİ KADROSU  
                              HİZMET ŞEMASI 

 
(3(7).61/1995) 
Kadro Adı  : Kıdemli İstidlâlci 
Hizmet Sınıfı  : Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı  
Derecesi  : I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı  : 2 
Maaşı : Barem 16 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda, analiz ve istidlâl görevlerini yapar ve 
bunlara göre meteorolojik raporları hazırlayarak ilgililere sunar; 

(2) İstatistiki bilgi, uydu kayıtları ve uluslararası öngörü raporlarını sağlar ve 
değerlendirir; 

(3) Hava öngörüleri ile ilgili brifingler düzenler; 
(4) Görevlendirildiği ekibin sevk ve idaresi ile yapılan çalışmaların denetiminden 

sorumludur; 
(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 NİTELİKLER: 

(1) Uygun konularda bir üniversite, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak ve 
istidlalci sertifikasına sahip olmak; 

(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; 
Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu 

görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olmak koşulu aranır. 
(3) İyi derecede İngilizce bilmek; 
(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak; 

       (5) İlk uygulamada, yukarıdaki koşullara bakılmaksızın, Meteoroloji Dairesinde 
yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının III: Derecesinde en az üç yıl çalışmış 
olanlar bu kadroya başvurabilirler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METEOROLOJİ DAİRESİ 

KIDEMLİ TEKNİSYEN KADROSU  
 HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı : Kıdemli Teknisyen  
Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı  
Derecesi  :  I (Yükselme Yeri)  
Kadro Sayısı : 1 
Maaşı : Barem 14-15 

 
I.  GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:  
    (1) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda meteorolojik ve sismik alet, cihaz, araç 
ve gerecin montaj ve kalibrasyonu ile bakım, onarım ve temizliğini yapar; 

      (2) Alet, cihaz, araç ve gereç ile sistemlerdeki yedek parça ve diğer gereksinimleri 
saptar ve amirlerine bildirir; 
      (3) Gerektiğinde haberleşme görevlerini de yapar; 
      (4) Emrindeki personelin çalışmalarını denetler ve onları yönlendirir; 
      (5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 
      (6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
(1) Teknik veya mesleki bir orta öğretim kurumundan mezun olmak veya Lise veya 
dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınavla mesleki yeteneğini kanıtlamış 
olmak; 
(2) Bir alt derecede 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 avantaj sayılacaktır; 
(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METEOROLOJİ DAIRESİ 
II.  SINIF TEKNİSYEN KADROSU  
 HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı : II. Sınıf Teknisyen  
Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : III (Yükselme Yeri)  
Kadro Sayısı : 1 
Maaşı : Barem 11-12 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda meteorolojik ve sismik alet, cihaz, araç 
ve gerecin montaj ve kalibrasyonu ile bakım, onarım ve temizliğini yapar; 

(2) Alet, cihaz, araç ve gereç ile sistemlerdeki yedek parça ve diğer 
gereksinimleri saptar ve amirlerine bildirir; 

(3) Gerektiğinde haberleşme görevlerini de yapar; 
(4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 
(5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

 
II.  ARANAN NİTELİKLER:  
      (1) Teknik veya mesleki bir orta öğretim kurumundan mezun olmak veya Lise 
veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınavla mesleki yeteneğini 
kanıtlamış olmak; 

(2) Bir alt derecede 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 avantaj sayılacaktır; 
(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METEOROLOJİ DAİRESİ 

I. SINIF JEOFİZİK MÜHENDİSİ KADROSU 
  HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı : I. Sınıf Jeofizik Mühendisi 
Hizmet Sınıfı : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaşı : Barem 13-14-15 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda yer bilimleri ile ilgili görevleri yerine 
getirir, bilimsel yayınların basımı, alet ve cihazların bakım ve kullanılması ile 
ilgili yardımcı nitelikli görevleri yürütür; 

(2) Diyagromları değiştirir, arşivler ve kayıtları değerlendirerek gerektiğinde 
öngörüde bulunur; 

(3) Yer bilimleri ile ilgili emri altında görev yapan personelin sevk ve 
idaresinden 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 NİTELİKLER: 
 
(1) Yer Bilimleri veya uygun konularda mühendislik diploması veren bir üniversite, 

akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak; 
(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; 
 Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisi 
 bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. 
(3) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek; 
(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


