
HARİTA DA İRESİ  
BAŞ TEKNİSYEN KADROSU  

HİZMET ŞEMASI 
 

Kadro Adı : Baş Teknisyen 
Hizmet Sınıfı :Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : I (YükselmeYeri) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaş : Barem 14-15 

 
     I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

 
   (1) Her ölçekteki ve türdeki harita ve planların çizimini planlar ve 

denetler; 
   (2) Yeni ve değişik çizimlerle, hassas çizim gerektiren çalışmalarda, 

diğer harita teknisyenlerine yardımcı olur; 
   (3) Harita veya planı çizilecek bölgelerde etüt ve gözlemlerde bulunur; 
   (4) Harita çizimlerinin, çizim ve yazı kurallarına uygunluğunu sürekli 

olarak izler ve gerekli düzeltmeleri yaptırtır; 
   (5) Yeni harita teknisyenlerini eğitir; 
   (6) Amirleri tarafından verilecek  mevkiine uygun diğer görevleri 

yerine getirir; ve 
   (7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

 
 

    II. ARANAN NİTELİKLER: 
 

   (1) Bir teknik ortaöğretim kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu 
olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine 
getirebilecek teknik ve 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) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



HARİTA DA İRESİ  
TEKNİSYEN KADROSU  

HİZMET ŞEMASI 
 
 

Kadro Adı :Teknisyen 
Hizmet Sınıfı :Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : III (YükselmeYeri) 
Kadro Sayısı : 2 
Maaş : Barem 11-12 

 
 

     I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:  
 

(1)   Her ölçekteki ve türdeki harita ve planların çizimini yapar; 
 

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

(3)   Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
 
 

    II. ARANAN N İTELİKLER:  
 

(1)    Bir teknik ortaöğretim kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu 
olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine 
getirebilecek teknik ve 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)   İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 


