
GELİR VE VERGİ  DAİRESİ  
I. SINIF SÜRÜŞ EHLİYETİ MÜFETTİŞİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 
Kadro adı : I. Sınıf Sürüş Ehliyeti Müfettişi 
Hizmet sınıfı : Sürüş Ehliyeti Müfettişliği Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (Yükselme Yeri) 
Kadro sayısı : 6 
Maaşı : Barem 12-13-14 

 
 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 
(1) Amirlerinin yönerileri doğrultusunda bir birimin veya belirli bir görevin 

yerine getirilmesinden sorumludur; 
(2) Sürüş ehliyeti almak için başvuranların sürüş sınavlarını yapar; 
(3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 

getirir; ve 
(4) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

 
 

II. ARANAN NİTELİKLER: 
 
(1) Sürüş Ehliyeti Müfettişliği Hizmetleri  Sınıfının III. 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. 

(2) Trafik yasaları ile tüzükleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak; 
(3) Tüm motorlu araçları sürebilmek için sürüş  ehliyeti sahibi olmak; 
(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 



 
 

GELİR VE VERGİ  DAİRESİ  
I. SINIF GELİR VE  VERGİ KAT İBİ KADROSU  

HİZMET ŞEMASI 
 
Kadro adı : I. Sınıf Gelir ve Vergi Katibi 
Hizmet sınıfı : Kitabet Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (Yükselme Yeri) 
Kadro sayısı : 13 
Maaşı : Barem 11-12 

 
 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 
(1) Amirlerinin yönerileri doğrultusunda  gelir ve vergi ile ilgili kayıtları 

tutar, hesap uyuşturmalarına yardım eder, yükümlüler hakkında 
derlenen bilgileri tasnif eder ve kayıtları işler; 

(2) Motorlu araçlarla ilgili işlemleri yapar; 
(3) Devlet gelirleri ile ilgili para tahsil eder; 
(4) Hesap makinesi, daktilo ve bilgisayar kullanır; 
(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 

getirir;  ve 
(6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
 
(1) Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumunu bitirmiş 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. 
 



 
GELİR VE VERGİ  DAİRESİ  

II. SINIF GELİR VE  VERGİ KAT İBİ KADROSU  
HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro adı : II. Sınıf Gelir ve Vergi Katibi 
Hizmet sınıfı : Kitabet Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : III ( Yükselme Yeri) 
Kadro sayısı : 28 
Maaşı : Barem 9-10 

 
 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 
(1) Amirlerinin yönerileri doğrultusunda  gelir ve vergi ile ilgili kayıtları 

tutar, hesap uyuşturmalarına yardım eder, yükümlüler hakkında 
derlenen bilgileri tasnif eder ve kayıtları işler; 

(2) Motorlu araçlarla ilgili işlemleri yapar; 
(3) Devlet gelirleri ile ilgili para tahsil eder; 
(4) Hesap makinesi, daktilo ve bilgisayar kullanır; 
(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 

getirir; ve 
(6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
 
(1) Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumunu bitirmiş 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. 
 
 


