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SİVİL HAVACILIK DA İRESİ 

TEKNİSYEN (MAKİNA) KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 

Kadro Adı : Teknisyen (Makina) 

Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 

Derecesi : III (Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 2 

Maaşı : Barem 11-12 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

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

(2) 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 IV. 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) 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 : III (Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı : 25 

Maaşı : Barem 11-12 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Meydan civarında uçan ve manevra sahası üzerinde faaliyet gösteren uçakların 
ve vasıtaların birbirleri ile ve manialar ile çarpışmalarını önlemek ve hava 
trafiğinin akışını hızlandırmak amacıyla Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü 
(ICAO) mevzuatı ve yerel talimatlara uygun olarak bilgi ve direktifleri verir; 

(2) Hava saha kontrol, yaklaşma kontrol merkezleri ile diğer meydan birimleri ile 
uçaklar hakkında bilgi alışverişinde 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 teknik orta öğretim kurumunu veya lise veya dengi bir orta öğretim  
kurumunu bitirmiş olup Hava Trafik Kontrolörü diploma veya sertifikası ile 
geçerli lisans ve meydan kontrol rate derecelerine sahip 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 ve olumlu sağlık kurulu raporu ibraz etmek; 

(4) İngilizce bilmek;  

(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

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

 


