
TİCARET DAİRESİ 
TİCARET MEMURU KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 

Kadro Adı  : Ticaret Memuru 
Hizmet Sınıfı  : Sanayi ve Ticaret Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi   : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 6 
Maaş   : Barem 15-16 

 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 
(1) Amirlerinin direktifi ve sorumluluğu altında görevlendirileceği şubenin 

yönetiminden veya  belirli bir görevin yerine getirilmesinden 
sorumludur. 

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanlarından, ülkeye ithal edilecek 
veya dış ülkeler ile Güney Kıbrıs’a ihraç edilecek  malların, ithal veya 
ihraç izinlerine uygun olup olmadıklarını amirlerinin direktifi altında 
denetler; 

(3) Gerekli görüldüğü hallerde merkezde ve taşrada açılacak olan 
şubelerde görev yapar; 

(4) İthal ve ihraç mallarının maliyet analizlerini yapar veya yaptırır, 
tüketiciye intikal edinceye kadar geçen safhalardaki gerekli 
denetimleri yapar ve raporlar hazırlar; 

(5) İthalat ve ihracat istatistiklerinin analizlerini yapar ve raporlar hazırlar; 
(6) Ticari alandaki yasa, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlar; 
(7) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 

getirir; ve 
(8) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
II.ARANAN NİTELİKLER: 
 
(1) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; 

    Ancak, üç yıl çalışmış olmak koşulunu haiz uygun nitelikte kamu 
görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu 
aranır. 
 

(2) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



TİCARET DAİRESİ 
TİCARET MEMURU KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 

Kadro Adı : Ticaret Memuru 
Hizmet Sınıfı : Sanayi ve Ticaret Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi  : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 8 
Maaş  : Barem 12-13-14 

 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 
(1) Amirlerinin direktifi ve sorumluluğu altında görevlendirileceği şubenin 

işlerini etkinlikle yürütür; 
(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanlarından, ülkeye ithal edilecek 

veya dış ülkeler ile Güney Kıbrıs’a ihraç edilecek malların, ithal veya 
ihraç izinlerine uygun olup olmadıklarının denetimine yardımcı olur; 

(3) Gerekli görüldüğü hallerde merkezde ve taşrada açılacak olan 
şubelerde görev yapar; 

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

(5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
 

II.ARANAN NİTELİKLER: 
 
(1) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; 

    Ancak, üç yıl çalışmış olmak koşulunu haiz uygun nitelikte kamu 
görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu 
aranır. 
 

(2) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TİCARET DAİRESİ 
FİYAT VE KALİTE MEMURU KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 

Kadro Adı : Fiyat ve Kalite Denetim Memuru 
Hizmet Sınıfı : Fiyat ve Kalite Kontrol Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi  : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 4 
Maaş  : Barem 13-14-15 

 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Amirlerinin direktifi ve sorumluluğu altında Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren pazar yerlerinde, 
ticari kuruluşlarda ve lokantalarda, fiyat ve etiket kontrolü yapar; 

 (2) 
 

Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasasına dayanılarak 
saptanan fiyatların üstünde satış yapan kuruluşlar hakkında 
dairenin ilgili şubesine rapor verir ve tutanaklar hazırlar; 

 (3) 
  

İmal, ithal ve ihraç mallarının kalite ve standartlarının kontrolünü 
ve Tartı ve Ölçüler Yasası kurallarının uygulanmasını ve 
denetimlerini yapar; 

(4) Denetim hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için 
amirlerine tavsiye ve önerilerde bulunur; 

(5) Gerekli görüldüğü  hallerde merkezde  ve taşrada açılacak olan 
şubelerde görev yapar; 

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

(7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
 

II.ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1) Ticaret lisesi veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak; 
(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; 

   Ancak, üç yıl çalışmış olmak koşulunu haiz uygun nitelikte kamu 
görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu 
aranır. 
 

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TİCARET DAİRESİ 
FİYAT VE KALİTE MEMURU KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı : Fiyat ve Kalite Denetim Memuru 
Hizmet Sınıfı : Fiyat ve Kalite Kontrol Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi  : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 6 
Maaş  : Barem 11-12 

 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Amirlerinin direktifi ve sorumluluğu altında Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren pazar yerlerinde, 
ticari kuruluşlarda ve lokantalarda kalite, fiyat ve etiket kontrolü 
yapar; 

(2) Mal Hizmetler (Düzenleme ve Denetim ) yasasına dayanılarak 
saptanan fiyatların üstünde satış yapan kuruluşlar hakkında 
dairenin ilgili şubesine rapor verir ve tutanaklar hazırlar; 

(3) İmal, ithal ve ihraç mallarının kalite ve standartlarının kontrolünü 
ve Tartı ve Ölçüler Yasası kurallarının uygulanmasını ve 
denetimlerini yapar; 

(4) Denetim hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için 
amirlerine tavsiye ve önerilerde bulunur; 

(5) Gerekli görüldüğü  hallerde merkezde  ve taşrada açılacak olan 
şubelerde görev yapar; 

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

(7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
 

II.ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1) Ticaret Lisesi veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak; 
(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; 

   Ancak, üç yıl çalışmış olmak koşulunu haiz uygun nitelikte kamu 
görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu 
aranır. 
 

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 

 


