
POSTA DAİRESİ  
POSTA MEMURU MEVKİİ HİZMET ŞEMASI  

 
Kadro Adı       : Posta Memuru 
Hizmet Sınıfı  : Posta Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi         : III (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı  : 24 
Maaş              : Barem 9-10 
 
I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar: 
 Merkez örgütte veya bölgesel örgütlerde genel görevler ifa eder. Bir birimin 
sorumluluğunu yürütür, her türlü pul ve para mevcutlarını muhafaza eder ve merkez 
kuruluşa günlük olarak veya periyodik olarak parasal işlemleri bildiren fişler tanzim 
eder. Triyaj (mektup ayırma) odasında çalışır, posta yol kâğıdı ve gerekli raporları 
düzenler. Amirlerinin vereceği diğer uygun görevleri yapar. 
 
II. Aranan Nitelikler: 

(1) Lise veya dengi bir okul mezunu olup bir alt derecede en az 3 yıl 
çalışmış olmak. Ancak 3 yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun 
evsafta kamu görevlisi bulunmaması halinde asgari 1 yıl çalışmış olma 
koşulu aranır.  
 

(2) Kamu Görevlileri Yasasının öngördüğü sınavlarda başarılı olmak.  
 

(3) İngilizce veya başka geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

POSTA DAİRESİ  
POSTA TEVZİATCISI MEVKİİ HİZMET ŞEMASI  

 
Kadro Adı       : Posta Tevziatcısı 
Hizmet Sınıfı  : Yardımcı Genel Hizmetler Sınıfı 
Derecesi         : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı  : 15 
Maaş              : Barem 7-8-9 
 
I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar: 
 Posta açar ve kapar, mektup, koli (paket) ve sair posta maddelerini posta 
kutularından toplar, ayırır, mühürler ve alıcılarına konutta dağıtır. Posta aracı sürer ve 
posta torbalarını otobüs terminallerine veya uçak alanı ile deniz limanlarına götürüp, 
gelenleri oralardan alarak postahaneye getirmek üzere posta arabasına yükler ve 
indirir. Gişe memuru olarak koli ve taahhütlü posta maddeleri kabul ve teslim eder, 
gelen - giden posta işlerine bakar. Gerektiğinde görev ifa ettiği posta merkezini  açıp 
kapar ve temizliğine nezaret eder. Müdürün vereceği diğer uygun görevleri yapar. 
 
II. Aranan Nitelikler: 

(1) Orta okul veya dengi bir öğretim kurumunu bitirmiş olmak. 
 

(2) Bir alt derecede en az 3 yıl çalışmış olmak. Ancak, 3 yıl çalışmış olma 
koşulunu haiz uygun evsafta kamu görevlisi bulunmaması halinde 
asgari 1 yıl çalışmış olma koşulu aranır.  
 

(3) Kamu Görevlileri Yasasının öngördüğü sınavlarda başarılı olmak.  
 

(4) Araba ve/veya motosiklet sürüş ehliyeti sahibi olmak ve bisiklet 
kullanabilmek avantaj sayılır 
 

 


