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TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ 

MÜHENDİS KADROSU 
HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı        Mühendis 
Hizmet Sınıfı : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi  : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı    : 5 
Maaş   : Barem 16 

 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Bölümü ile ilgili işleri yönetir, sorumluluk alanındaki teçhizatın ve sistemlerin en üstün 

verimlilik  düzeyinde  çalışmasını  sağlar; 
(2) Bölümü ile ilgili teknik gelişmeler hakkında amirine önerilerde bulunur; etüt-plân ve 

yatırım için gerekli ön çalışmaları yapar; yürürlükteki projelerin usulüne ve 
standartlarına uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar; 

(3) Bölümü ile ilgili onaylanmış teknik eğitim kurslarını düzenler ve uygular; 
(4) Bölümü ile ilgili genel, teknik ve idari işleri yürütür; 
(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; 
(6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; ve 
(7) Gerektiği hallerde vardiya  veya rotasyon usulüyle çalışır. 

  
II.  ARANAN N İTELİKLER: 
(1) Telekomünikasyon konularında  mühendislik  diploması  veren bir Üniversite veya 

dengi bir Yüksek Okulu (4 yıllık)bitirmiş olmak; 
(2) (A) Telekomünikasyon Dairesinde Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfının bir 

alt derecesinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak.  
 (B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde 

sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl 
çalışmış olmak; 

 (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.  
(3) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek; 
(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

                                      ---------------------------------- 
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TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ 
MÜHENDİS KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
Kadro Adı       : Mühendis 
Hizmet Sınıfı : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi  : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı    : 8 
Maaş   : Barem 13-14-15 

 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Genel harici sistemleri ve santralleri plânlar ve çalışır durumda tutar; 
(2) Genel dahili sistemleri ve santralleri plânlar, kurar ve çalışır durumda tutar; 
(3) Görevlendirildiği  radyo (telsiz) veya  telgraf  istasyonlarının sorumluluğunu taşır; 
(4) Radyo (telsiz) tesislerini kurar; 
(5) Radyo/link ve  transmisyon  sistemlerini  planlar,  kurar  ve çalışır durumda tutar; 
(6) Radyo (telsiz) istasyonu ve telgraf cihazlarının genel bakımını yapar; 
(7) Kendi alanında onaylanmış eğitim konularını organize eder; 
(8) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 
(9) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; ve 
(10) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulüyle çalışır. 
  
II. ARANAN N İTELİKLER: 
(1) Telekomünikasyon konularında  mühendislik  diploması  veren bir Üniversite veya 

dengi bir Yüksek Okulu (4 yıllık) bitirmiş olmak   ; 
(2) (A) Telekomünikasyon Dairesinde Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfının bir 

alt derecesinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde 
sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl 
çalışmış olmak; 
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek. 

(3) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek   ; 
(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
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TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ 
MUHASEBE MEMURU KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı       : Muhasebe Memuru 
Hizmet Sınıfı : Mali Hizmetler Sınıfı 
Derecesi  : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı    : 1 
Maaş   : Barem 15-16 

 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Dairenin merkez ve şubelerinin her türlü muhasebe işlerini belirli esaslara ve 

yürürlükteki ilgili mevzuata göre yapar; 
(2) İşlerinin  ilgili  mevzuata  göre  muhasebeleştirilmesi  ve  bu kayıtların doğru, düzenli 

ve günü gününe tutulmasını sağlar; 
(3) Dairenin mali ve ticari plan ve bütçesini hazırlamada amirine yardımcı olur; 
(4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 
(5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
(1) (A) Telekomünikasyon Dairesinde Mali Hizmetler Sınıfının bir alt derecesinde fiilen 

en az üç yıl çalışmış olmak; 
 (B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet  yılına ilaveten kamu görevinde 

sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli  personel olarak en az dört 
yıl çalışmış olmak; 

 (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek. 
   

(2) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek   ; 
(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

                                           ------------------------------ 
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TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ 

TEKNİSYEN KADROSU 
HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı       : Teknisyen 
Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi  : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı    : 16 
Maaş   : Barem 14-15 

 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Görevlendirildiği  şubenin  çalışmalarından  ve  yönetiminden maiyeti  veya  denetimi  

altında bulunan  personelin  disiplininden  veya çalışmalarının düzen ve 
verimliliğinden amirlerine karşı sorumludur; 

(2) Şube veya servisin gereken teknik ve işletme standartlarında hizmet verebilmesi için 
gerekecek her türlü bakım ve tamir faaliyetlerinin  düzenli bir şekilde yapılmasından 
sorumludur; 

(3) Konusu ile ilgili keşif, projelendirme, plânlama,  montaj  işlerinin yapılmasından 
sorumludur; 

(4) Maiyetindeki personelin iş verimliliklerini denetler, yapılan işlerin denetimini yapar, iş 
dağıtır ve iş sonuçlarından amirini haberdar eder; 

(5) Maiyetindeki personelin işbaşı ve sair eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinden 
sorumludur; 

(6) Maiyetindeki personelin görev çizelgelerini düzenler; 
(7) Amirleri  tarafından verilecek mevkiine uygun diğer  görevleri yerine getirir; 
(8) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; ve 
(9) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulüyle çalışır. 

 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
(1) Bir Teknik Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup sınav 

sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini 
kanıtlamış olmak; 

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde 
sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl 
çalışmış olmak; 
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.  

(3) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek; 
(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

                                       ----------------------------------- 
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TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ 

TEKNİSYEN KADROSU 
HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı       : Teknisyen 
Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi  : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı    : 32 
Maaş   : Barem 12-13 

 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Maiyetindeki  personeli  denetler  ve  verimli  çalışmalarını sağlar;  
(2) Sorumlu olduğu sistem, cihaz ve diğer  teçhizatın istenilen teknik standartlarda 

kesintisiz hizmet vermesini sağlar; 
(3) Sorumlu olduğu teçhizat  ve  işlerle  ilgili  kayıtların  doğru, düzenli ve eksiksiz 

tutulmasını sağlar; 
(4) Görev ve nöbet listelerine uyulmasını sağlar; 
(5) Demirbaş  ve  malzeme  kayıtlarının  doğru  ve  günü  gününe tutulmasını sağlar; 
(6) Görevi ile ilgili yazışma ve rapor işlerini yapar; 
(7) Keşif, plânlama, projelendirme faaliyetlerinde amirine yardımcı olur; 
(8) Maiyetindeki personelin idari işlerini yürütür ve eğitim faaliyetlerinde yardımcı olur; 
(9) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir 
(10) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; 
(1l) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulüyle çalışır. 

  
II. ARANAN N İTELİKLER: 
(1) Bir  Teknik  Orta  Öğretim  Kurumunu bitirmiş  olmak veya Lise mezunu olup  sınav  

sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri  yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini 
kanıtlamış olmak   ; 

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde 
sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl 
çalışmış olmak. 
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek. 

(3) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek; 
(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

                                        -------------------------------- 
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21/2007 
 

TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ 
TEKNİSYEN KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı       : Teknisyen 
Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi  : III (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı    : 65 
Maaş   : Barem 11-12 

 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Her  türlü  telefon  santrallerinin,  haberleşme  cihazlarının montaj işletme, tevsi, test, 

denetim ve bakım işleri ile enerji tesislerinin bakımını yapar; 
(2) Dış ve iç tesisat işlerini yapar; 
(3) Santral, teleks ve telgraf cihazları ile haberleşme sistemlerinin genel ayar ve bakım 

işlerini yapar; 
(4) Plânlama ve projelendirme işlerini yapar; 
(5) Sorumlu  olduğu  teçhizat  ve  sistemlerin  istenen  seviyede teknik hizmet verebilmesi 

için gerekli tüm bakım işlerini yapar; 
(6) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; 
(7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; ve 
(8) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulüyle çalışır. 

 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
(1) Bir Teknik Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup sınav 

sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini 
kanıtlamış olmak; 

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
 (B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde 
sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl 
çalışmış olmak; 
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek. 

(3) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek; 
(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

                                         ------------------------------------ 
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TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ 
TELSİZ OPERATÖRÜ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı       : Telsiz Operatörü 
Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi  : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı    : 1 
Maaş   : Barem  14-15 

 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Uluslararası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Telsiz İşletmesi mevzuatına göre 

her  türlü telsiz haberleşmesinin sağlanması ve denetimini düzenler; 
(2) Maiyetindeki personelin çalışma saatlerini düzenler ve  haberleşme hizmetlerinin 

düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar;  
(3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir 
(4) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; ve 
(5) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulüyle çalışır. 

 
II.  ARANAN N İTELİKLER: 
(1) Bir Teknik Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup sınav 

sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini 
kanıtlamış olmak; 

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde 
sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl 
çalışmış olmak; 
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek. 

(3) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek; 
(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak; 

                                       ---------------------------------- 
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TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ 
TELSİZ OPERATÖRÜ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı       : Telsiz Operatörü 
Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi  : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı    : 2 
Maaş   : Barem 12-13 
  
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Uluslararası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Sahil Telsiz İşletmesi mevzuatına 

göre her türlü telsiz haberleşmesini sağlaması ve denetimini düzenler; 
(2) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; 
(3) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; ve 
(4) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulüyle çalışır. 

  
II. ARANAN N İTELİKLER: 
(1) Bir Teknik Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup sınav 

sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini 
kanıtlamış olmak; 

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde 
sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl 
çalışmış olmak; 
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek. 

(3) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek; 
(4) İlgili mevzuat  uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

                                         ------------------------------ 
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TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ 
TELSİZ OPERATÜRÜ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı        Telsiz Operatörü 
Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi  : III (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı     3 
Maaş   : Barem 11-12 

 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Uluslararası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Telsiz İşletmesi mevzuatına göre 

radyo-telefon haberleşmesini sağlar; 
(2) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; 
(3) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; ve 
(4) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulüyle çalışır. 

 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
(1) Bir Teknik Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup sınav 

sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini 
kanıtlamış olmak; 

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki(A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde 
sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl 
çalışmış olmak; 
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek. 

(3) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek; 
(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

                                         ------------------------------- 
  



 10

TELEKOMÜNİKASYON  DAİRESİ 
BİLGİSAYAR  OPERATÖRÜ KADROSU  

HİZMET ŞEMASI 
 

 
Kadro Adı : Bilgisayar  Operatörü 
Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri  Sınıfı  
Derecesi : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 2 
Maaşı : Barem 14-15 
   
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 
 (1) Dairenin görev alanına giren tüm işlem ve bilgilerin bilgisayar sistemlerine girişini 

yapar; 
 (2) Bilgisayarın verimli ve bakımlı kullanımı için bilgisayar programcısının 

yönerilerini uygular; 
 (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; 
 (4) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; ve 
 (5) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulüyle çalışır. 
 
 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
 
 (1) Bir Teknik Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup sınav 

sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki 
yeteneğini kanıtlamış olmak; 

 (2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
 (B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde 
sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl 
çalışmış olmak; 
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek. 

 (3) İngilizce veya geçerli  yabancı bir dil bilmek; 
 (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 



 11

TELEKOMÜNİKASYON  DAİRESİ 
BİLGİSAYAR  OPERATÖRÜ KADROSU  

HİZMET ŞEMASI 
 

 
Kadro Adı : Bilgisayar  Operatörü 
Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri  Sınıfı  
Derecesi : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 3 
Maaşı : Barem 12-13 
   
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 
 (1) Dairenin görev alanına giren tüm işlem ve bilgilerin bilgisayar sistemlerine girişini 

yapar; 
 (2) Bilgisayarın verimli ve bakımlı kullanımı için bilgisayar programcısının 

yönerilerini uygular; 
 (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; 
 (4) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; ve 
 (5) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulüyle çalışır. 
 
 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
 
 (1) Bir Teknik Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup sınav 

sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki 
yeteneğini kanıtlamış olmak; 

 (2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
 (B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde 
sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl 
çalışmış olmak; 
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek. 

 (3) İngilizce veya geçerli  yabancı bir dil bilmek; 
 (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
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TELEKOMÜNİKASYON  DAİRESİ 

ULUSLARARASI OPERATÖR  KADROSU  
HİZMET ŞEMASI 

 
 
Kadro Adı : Uluslararası Operatör 
Hizmet Sınıfı : Telekomünikasyon  Hizmetleri  Sınıfı  
Derecesi : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 3 
Maaşı : Barem 14-15 
   
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 
 (1) Lokal, şehirlerarası ve uluslararası telefon hizmetlerinin çabuk, güvenilir ve 

kesintisiz biçimde yürütülmesinden Bölge Şube Amirine karşı sorumludur; 
 (2) Lokal, şehirlerarası ve uluslararası telefon hizmetlerinin istenilen çabuklukta, 

güvenilirlikte ve kesintisiz olarak verilebilmesi için gerekli önlemleri alır veya 
alınmasını önerir; 

 (3) Konusu ile ilgili mevcut uluslararası kural ve işletme usullerini izler ve bunların 
uygulanmasını sağlar; 

 (4) Telefon trafiği ile ilgili çeşitli istatistiki bilgilerin toplanması, etüdlerin yapılmasını 
sağlar; 

 (5) Verilen hizmetlerin mali karşılıklarının tam ve süratli şekilde tahsili için gerekli 
bilgileri sağlar ve gerekli önlemleri alır; 

 (6) Konusu ile ilgili yazışmayı yönetir; 
 (7) Maiyetindeki personele iş dağıtır, işlerin yapılışını denetler, iş sonuçlarını toplar ve 

değerlendirir; 
 (8) Telefon hizmetlerinde verimi artırıcı önlemler uygular; 
 (9) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; 
 (10) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; ve 
 (11) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulüyle çalışır. 
 
 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
 
 (1) Bir Teknik Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup sınav 

sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki 
yeteneğini kanıtlamış olmak; 

 (2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde 
sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl 
çalışmış olmak; 
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.  

 (3) İngilizce veya geçerli  yabancı bir dil bilmek; 
 (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
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TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ 
ULUSLARARASI OPERATÖR KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı       : Uluslararası Operatör 
Hizmet Sınıfı : Telekomünikasyon Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi  : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı    : 6 
Maaş   : Barem 12-13 

 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Dairece verilen uluslararası telefon hizmetleri ile ilgili servis hizmetlerinin çabuk ve 

güvenilir biçimde yerine getirilmesini sağlar; 
(2) Telefon hizmetlerinde  çalışan  maiyetindeki  personelin  düzenli ve verimli 

çalışmalarını denetler, işlerin yapılmasında personele yardımcı olur, gerektiğinde 
maiyetindeki personeli eğitmekten sorumludur; 

(3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer  görevleri yerine getirir; 
(4) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; ve 
(5) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulüyle çalışır. 

 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
(1) Bir Teknik Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup sınav 

sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini 
kanıtlamış olmak; 

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde 
sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl 
çalışmış olmak; 
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek. 

(3) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek; 
(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

                                          ---------------------------- 
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TELEKOMÜNİKASYON  DAİRESİ 
TELEKOMÜNİKASYON MEMURU KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 
 
Kadro Adı : Telekomünikasyon Memuru 
Hizmet Sınıfı : Telekomünikasyon Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 11 
Maaşı : Barem 14-15 
   
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 
 (1) Kitabet işlerini organize eder, dosyalama, daktilo işleri, telefon muhasebesi işleri, 

telefon rehberinin hazırlanması, telgraf ve teleks hizmetlerinin çabuk, güvenilir ve 
kesintisiz olarak yürütülmesi işlerini sağlar; 

 (2) Telekomünikasyon işlerine ilişkin istatistiki kayıt tutar, maiyetindeki personele iş 
dağıtır, eğitimini sağlar ve gerekli değerlendirmeleri yapar; 

 (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; 
 (4) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; ve 
 (5) Gerektiği  hallerde vardiya veya rotasyon usulüyle çalışır. 
 
 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
 
 (1) Bir Teknik Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup, sınav 

sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki 
yeteneğini kanıtlamış olmak; 

 (2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde 
sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl 
çalışmış olmak; 
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek. 

   
 (3) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek; 
 (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
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TELEKOMÜNİKASYON  DAİRESİ 

TELEKOMÜNİKASYON MEMURU KADROSU 
HİZMET ŞEMASI 

 
 
Kadro Adı : Telekomünikasyon Memuru 
Hizmet Sınıfı : Telekomünikasyon Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 24 
Maaşı : Barem 12-13 
   
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 
 (1) Kitabet işleri, dosyalama, daktilo işleri, telefon muhasebesi işleri, abone kayıt işleri, 

telefon rehberinin hazırlanması, gişe ve telgraf merkezinin çalışmasını sağlar; 
 (2) Telgraf, teleks ve bilgisayar cihazlarını usulüne uygun olarak kullanır; 
 (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; 
 (4) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; ve 
 (5) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulüyle çalışır. 
 
 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
 
 (1) Bir Teknik Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup, sınav 

sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki 
yeteneğini kanıtlamış olmak; 

 (2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde 
sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl 
çalışmış olmak; 
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek. 

   
 (3) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek; 
 (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
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TELEKOMÜNİKASYON  DAİRESİ 
TELEKOMÜNİKASYON MEMURU KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 
 
Kadro Adı : Telekomünikasyon Memuru 
Hizmet Sınıfı : Telekomünikasyon Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : III (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 40 
Maaşı : Barem 11-12 
   
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 
 (1) Dosyalama, daktilo işleri, telefon muhasebesi işleri, abone kayıtlarının tutulması, 

rehberin hazırlanması, telgraf merkezinin çalıştırılması gibi genel telekomünikasyon 
işlerini yapar. 

 (2) Telgraf, teleks ve bilgisayar cihazlarını usulüne uygun olarak kullanır; 
 (3) Gişe memurluğu görevini yapar; 
 (4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; 
 (5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; ve 
 (6) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulüyle çalışır. 
 
 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
 
 (1) Bir Teknik Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup, sınav 

sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki 
yeteneğini kanıtlamış olmak; 

 (2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde 
sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl 
çalışmış olmak; 
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek. 

   
 (3) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek; 
 (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                


