
HUKUK DAİRESİ 
SAVCILIK (MEMURU) AM İRİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
  
Kadro adı : Savcılık (Memuru) Amiri 
Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan     

   Diğer Yöneticiler) 
Derecesi : III (Yükselme Yeri) 
Kadro sayısı : 5 
MAAŞI : Barem 17B 
  

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
 
(1) Hukuk Dairesinin Merkezinde veya Merkez dışındaki birimlerinde mevcut mevzuata 

uygun olarak idari işleri düzenler ve yönetilmesine yardımcı olur; 
 

(2) Hukuk Dairesini ilgilendiren konulardaki yazışmaları yapar veya yaptırır; 
 

(3) Hukuk Dairesinde veya Merkez dışındaki bir biriminde çalışan personel arasında 
koordinasyonu ve yardımlaşmayı sağlar; yapılan işleri denetler ve işlerin zamanında 
yapılıp yapılmadığı hakkında rapor hazırlar; 
 

(4) Görevlerinin yerine getirilmesinden Başsavcı ve Başsavcı Yardımcısına karşı 
sorumludur; ve 

 
(5) Başsavcı veya Başsavcı Yardımcısının yönerileri doğrultusunda verilen mevkiine 

uygun görevleri yerine getirir. 
  
II. ARANAN N İTEL İKLER: 
 
(1) Hukuk Dairesi’nde İdari veya Mali Hizmetler Sınıfının Birinci Derecesinde en az üç yıl 

çalışmış olmak. 
 

(2) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak; 
 

(3) İngilizce bilmek avantaj sayılır. 
 

 
 



 
HUKUK DA İRESİ 

SAVCILIK MEMURU KADROSU 
HİZMET ŞEMASI 

  
Kadro adı : Savcılık Memuru 
Hizmet sınıfı : İdari Hizmetler Sınıfı 
Kadro Sayısı : 6 
Derecesi : I (Yükselme Yeri) 
Maaşı : Barem 15-16 
 
I. GÖREV, YETK İ VE SORUMLULUKLARI: 
 
(1) Hukuk Dairesinin Merkezinde veya Merkez dışındaki birimlerinde idari ve personel 

fonksiyonlarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlenip yürütülmesine 
yardımcı olur; 
 

(2) Hukuk Dairesinin Merkezinde veya Merkez dışındaki birimlerinde Başsavcı ve 
Başsavcı Yardımcısı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir; ve 
 

(3) Görevlerinin yerine  getirilmesinden  Başsavcı ve Başsavcı Yardımcısına karşı 
sorumludur. 

   
II. ARANAN N İTEL İKLER: 
 
(1) Hukuk Dairesinde İdari Hizmetler Sınıfının bir alt derecesinde  en az üç yıl çalışmış 

olmak; 
 

(2) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak; 
 

(3) İngilizce bilmek avantaj sayılır. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HUKUK DA İRESİ 
STENOGRAF KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

  
Kadro adı : Stenograf  
Hizmet sınıfı :  Steno–Daktio Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : III (Yükselme Yeri) 
Kadro sayısı : 5 
Maaşı : Barem 11-12 
  
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Başsavcının, Başsavcı Yardımcısının, Başsavcı Yardımcısı Muavinlerinin, 

Kıdemli Savcıların ve Savcıların dikte ettirdiklerini harfiyen stenografi notları ile 
yazar, tutanağa geçirir ve bu notlardan süratle ve temiz daktilo yapar; 

(2) Yüksek Savcılar Kurulu ve gerektiğinde yapılan sair toplantılarda konuşmaları 
harfiyen stenografi notları ile yazar; tutanağa geçirir ve bu notlardan süratle ve 
temiz daktilo yapar; 

(3) Görevi esnasında bilgisine gelen herhangi bir hususu Başsavcının ve Başsavcı 
Yardımcısının izni olmadan kimseye aktaramaz ve açıklayamaz; 

(4) Amirlerinin kendisine vereceği diğer uygun görevleri yerine getirir; ve 

(5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

  
 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
(1) Steno- Daktilo Hizmetleri Sınıfnda IV!üncü Derecesinde Stenograf olarak 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. 
(2) Dürüst, iyi karakter sahibi ve tam itimada şayan olmak; 
(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


