
                                  ESKİ ESERLER VE MÜZELER DAİRESİ 
                                             MİMAR KADROSU 
                                                 HİZMET ŞEMASI 
 
  
Kadro adı : Mimar 
Hizmet Sınıfı : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : I (Yükselme Yeri) 
Kadro sayısı : 2 
Maaş : Barem 16 

 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Bakım ve onarım isteyen tüm taşınmaz eski eserlerin ve müze binalarının  röleve, 

restitüsyon  ve restorasyon projelerinin hazırlanıp uygulanmasında, Röleve ve 
Restorasyon Şube Amirine  yardımcı olur; 

(2) Yönetimindeki memur ve işçiler arasında  koordinasyon ve işbirliğini sağlar ve 
onları denetler; 

(3) Tarihi doku ve tarihi çevrenin  korunması için gerekli plânları hâzırlar; 
(4) Gerekli hallerde bu Yasanın 8'inci maddesi kuralları çerçevesinde vardiya veyâ 

rotasyon usulüyle çalıştırılabilir; 
(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 
(6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
  

 
 

II. ARANAN NİTELİKLER: 
(1) Mühendislik ve Mimarlık diploması veren bir fakülte veya dengi bir yüksek 

öğretim kurumundan Mimar olarak mezun 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; 
(4) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     ESKİ ESERLER VE MÜZELER DAİRESİ 
                                            İNŞAAT MÜHENDİSİ KADROSU 
                                                      HİZMET ŞEMASI 
 
  
Kadro adı : İnşaat Mühendisi 
Hizmet sınıfı : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : I (Yükselme Yeri) 
Kadro sayısı : 2 
Maaş : Barem 16 
  

 
 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Bakım ve onarım isteyen tüm taşınmaz eski eserlerin ve müze binalarının röleve, 

restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanıp uygulanmasında Röleve ve 
Restorasyon Şube Amirine yardımcı olur; 

(2) Yönetimindeki memur ve işçiler arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlar ve 
onları denetler; 

(3) Statik betonarme hesap, maliyet ve malzeme keşiflerini, arazi ve bina ölçümü 
işlerini yapar; 

(4) Tarihi doku ve tarihi çevrenin korunması için gerekli plânları hazırlar; 
(5) Gerekli hallerde bu Yasanın 8’inci maddesi kuralları çerçevesinde vardiya veya 

rotasyon usulüyle çalıştırılabilir; 
(6) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 
(7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
  
   

 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
(1) Mühendislik ve Mimarlık diploması veren bir fakülte veya dengi bir yüksek 

öğretim kurumundan İnşaat Mühendisi olarak mezun 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; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                       ESKİ ESERLER VE MÜZELER DAİRESİ 
                                MÜZE MEMURU KADROSU HİZMET ŞEMASI 
 
  

 
Kadro adı : Müze Memuru 
Hizmet Sınıfı : Yardımcı Turizm Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : I (Yükselme Yeri) 
Kadro sayısı : 2 
Maaş . Barem 13-14 
  
  
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Her türlü eski eser ve müzecilik çalışmalarına katılır ve müze görevleri ile eski 

eserleri ilgilendiren teknik işleri yapar veya yardımcı olur; 
(2) Müzede, ören yerlerinde, depoda , atölyede ve dairede kendisine verilen görevleri 

yapar ve yapılmasını düzenler; 
(3) Eski eserlerin korunması ve yaşatılması için her türlü koruyucu önlemi alır, 

denetimlerini yapar; 
(4) Taşınır ve taşınmaz eski eserlerin, müze ve ören yerlerinin denetim, düzenleme, 

bakım, bilimsel çalışma, bilgisayar  ve yazışma gibi iş ve işlemlerini yapar ve bu 
amaçla oluşturulan ekiplerde görev alır, 

(5) Gerekli hallerde bu Yasanın 9’ncu maddesi kuralları çerçevesinde vardiya veya 
rotasyon usulüyle çalıştırılabilir; 

(6) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 
(7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
  

 
 

II. ARANAN NİTELİKLER: 
(1) Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu veya ilgili konularda herhangi bir 

meslek okulunu bitirmiş olmak; 
(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;  

   Ancak, üç yıl çalışmış  olma koşuluna haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin 
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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                     ESKİ ESERLER VE MÜZELER DAİRESİ 
                                        MÜZE MEMURU HİZMET ŞEMASI 
 
  
Kadro adı : Müze Memuru 
Hizmet Sınıfı : Yardımcı Turizm Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (Yükselme Yeri) 
Kadro sayısı : 3 
Maaş : Barem 11-12 
  

 
 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Her türlü eski eser ve müzecilik çalışmalarına katılır ve müze görevleri ile eski 

eserleri ilgilendiren teknik işleri yapar veya yardımcı olur; 
(2) Müzede, ören yerlerinde, depoda, atölyede ve dairede kendisine verilen görevleri 

yapar; 
(3) Eski eserlerin korunması ve yaşatılması için her türlü koruyucu önlemi alır, 

denetimlerini yapar; 
(4) Taşınır ve taşınmaz eski eserlerin, müze ve ören yerlerinin denetimi, düzenleme, 

bakım, bilimsel çalışma, bilgisayar ve yazışma gibi iş ve işlemlerini yapar; bu 
amaçlarla oluşturulan ekiplerde görev alır; 

(5) Gerekli hallerde bu Yasanın 9’ncu maddesi kuralları çerçevesinde vardiya ve 
rotasyon usulüyle  çalıştırılabilir; 

(6) Amirleri tarafından verilecek uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 
(7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı  sorumludur. 
  

 
 

II. ARANAN NİTELİKLER: 
 (1) Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu veya ilgili konularda herhangi 

bir meslek okulunu bitirmiş olmak ; 
 

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



                                       ESKİ ESERLER VE MÜZELER DAİRESİ  
                                      TEKNİSYEN KADROSU HİZMET ŞEMASI 
 
  
Kadro adı : Teknisyen 
Hizmet sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (Yükselme Yeri) 
Kadro sayısı : 1 
Maaş : 12-13 
   

 
I GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Görevlendirildiği şubede inşaat ve mimari ve/veya elektrik veya makine 

konularıyla ilgili projelerin çizim ve uygulanmasını organize eder ve yerine getirir; 
projelerin hazırlanması için gerekli etütleri yapar; keşif ve şartname hazırlar; 
metraj birim fiyat analizi yapar; 

(2) Gerekli hallerde, bu Yasanın 9’uncu maddesi kuralları çerçevesinde vardiya veya 
rotasyon usulüyle çalıştırılabilir; 

(3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 
(4) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
  

 
 

II. ARANAN NİTELİKLER: 
(1) Bir teknik orta öğretim kurumundan mezun 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. 
  
  


