
 
ÇALI ŞMA DA İRESİ 

KIDEML İ ÇALI ŞMA MEMURU KADROSU 
HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı :Kıdemli Çalışma Memuru 
Hizmet Sınıfı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : I (Yükselme Yeri)  
Kadro Sayısı : 6 
Maaş  : Barem 15 – 16 
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

 
(1) Çalışma Dairesinin görev alanına giren yasal mevzuat gereğince yapılması gereken 

işsizlik ve istihdamla ilgili işlerin yürütülmesini ve yönetilmesini sağlar; 
(2) Şehit aileleri, askerlik yapanlar, eski mahkumlar ve özürlülerin istihdamı ve 

rehabilitasyonu için gerekli çalışmaların yürütülmesini ve yönetilmesini sağlar; 
(3) Görev bölgesinde çalışma mevzuatının uygulanmasını sağlar, izler ve denetler; 
(4) Görev kapsamına giren konularda gerekli istatistiki bilgi derlenmesini sağlar; 
(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; 
(6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; ve 
(7) Bölge veya Şube Amirinin yokluğunda ve görevlendirildiğinde Bölge veya Şube 

Amirinin görevlerini yerine getirir. 
 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
 

(1) (A)  Uygun konularda bir üniversite veya yüksek okul mezunu olmak veya; 
(B)  Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup kamu hizmetinde en az 
sekiz yıl çalışmış olmak; 

 
     (2)  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfının II’nci 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)  İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÇALI ŞMA DA İRESİ 

I. SINIF ÇALI ŞMA MÜFETT İŞİ KADROSU 
HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı : I Sınıf Çalışma Müfettişi 
Hizmet Sınıfı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (Yükselme Yeri)  
Kadro Sayısı : 10 
Maaş  : Barem 12-13-14 
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Çalışma Dairesinin görev alanına giren yasal mevzuat gereğince işsizlik ve istihdam 
konularında verilen görevleri yerine getirir;  

(2) Şehit aileleri, askerlik yapanlar, eski mahkumlar ve özürlülerin istihdamı ve 
rehabilitasyonu konularında verilen görevleri yerine getrir; 

(3) Görev kapsamına giren konularda gerekli istatistiki bilgilerin derlenmesini sağlar; 
(4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 
(5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

 
II. ARANAN N İTELİKLER: 

(1)  (A) Uygun konuda bir üniversite veya yüksek okul mezunu olmak; veya 
 (B) Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup kamu hizmetinde en az       
       sekiz yıl çalışmış olmak 

(2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfının III’üncü derecesinde en az üy yıl 
çalışmış olmak; 

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 



 
 
 
 
 
 

ÇALI ŞMA DA İRESİ 
I. SINIF ÇALI ŞMA MÜFETT İŞİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 

Kadro Adı : I. Sınıf  Çalışma Memuru 
Hizmet Sınıfı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (Yükselme Yeri)  
Kadro Sayısı : 10 
Maaş  : Barem 12-13-14 
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

 
(1) Çalışma Dairesinin görev alanına giren yasal mevzuat gereğince işsizlik ve istihdam 

konularında verilen görevleri yerine getirir; 
(2) Şehit aileleri, askerlik yapanlar, eski mahkumlar ve özürlülerin istihdamı ve 

rehabilitasyonu konularında verilen görevleri yerine getirir; 
(3) Görev kapsamına giren konularda gerekli istatistiki bilgilerin derlenmesini sağlar; 
(4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 
(5) Görevlerinin yerine getirilmesinde amirlerine karşı sorumludur. 

 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
 

(1) (A) Uygun konularda bir üniversite veya yüksek okul mezunu olmak; veya 
(B) Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup kamu hizmetinde en az 
sekiz yıl çalışmış olmak; 

     (2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Hizmetleri Sınıfının III’üncü 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)  İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 


