
I. SINIF MATBAACI KADROSU 
HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı : I. Sınıf Matbaacı 
Hizmet Sınıfı : Matbaacılık Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 12 
Maaş : Barem 12-13 
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Görevlendirildiği bölüm gereğince dizgi, baskı, offset, katlama, çizgi 

keski makinesi kullanır veya forma ve cilt bölümünde görev yapar.      
II. Sınıf ve Matbaacı Yardımcılarına işin inceliklerini öğretir ve onları 
yetiştirir. 
 

(2) Dizgi makinelerinde (el ve makine ile) hazırlanan işlere düzeltmenlik 
yapar ve baskı makinelerinin provalarına nezaret eder. 
 

(3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar ve 
görevlerinin yerin getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
 

 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
(1) Bir ortaöğretim kurumunu veya dengi bir okulu veya ilgili konularda bir 

meslek okulunu bitirmiş olmak; 
 

(2) Matbaacılık Hizmetleri Sınıfının bir alt derecesinde en az üç yıl çalışmış 
olmak.             
   Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu 
görevlisi bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olmak; veya 
      

(3) Kamu Görevlileri Yasasının 75’inci maddesinin (3)’üncü fıkrası 
uyarınca bu sınıfa girmeye hak kazanmış olup, Devlet Basımevinde 
“Offset Baskıcı” olarak dokuz yıl çalışmış olmak. 
 

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. SINIF MATBAACI KADROSU 
HİZMET ŞEMASI 

 
 

Kadro Adı : II. Sınıf Matbaacı 
Hizmet Sınıfı : Matbaacılık Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : III (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 17 
Maaş : Barem 11-12 
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Görevlendirildiği bölüm gereği dizgi, baskı, offset, katlama, çizgi, keski 

veya dikiş makinesi veya forma ve cilt bölümlerinde görev yapar. 
 

(2) Dizgi makinelerinde (el ve makine ile) hazırlanan işlere düzeltmenlik 
yapar ve makinelerin provalarına nezaret eder. 
 

(3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar ve 
görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumlu olur. 
 

 
 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
(1) Bir ortaöğretim kurumunu veya dengi bir okulu veya ilgili konularda bir 

meslek okulunu bitirmiş olmak. 
 

(2) Matbaacılık Hizmetleri Sınıfının bir alt derecesinde en az üç yıl çalışmış 
olmak. 
  Ancak üç yıl çalışmış olma  koşulunu haiz uygun nitelikte kamu 
görevlisi bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olmak; veya 
 
 

(3) Kamu Görevlileri Yasasının 75’nci maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca 
bu sınıfa girmeye hak kazanmış olup, Devlet Basımevinde “Offset 
Baskıcı” olarak altı yıl çalışmış olmak. 
 

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUHASEBE MEMURU KADROSU 
HİZMET ŞEMASI 

 
 
 

Kadro Adı : Muhasebe Memuru 
Hizmet Sınıfı : Mali Hizmetler Sınıfı 
Derecesi : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaş : Barem 12-13-14 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:  
(1) Devlet Basımevinin muhasebe işlerini yapar. 

 
(2) Daireye gelen ve tamamlanan siparişlerin hesaplarını çıkarır ve ilgili 

kuruluşlar adına fatura ve gerekli evrakı düzenler. 
 

(3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar. 
 

 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
(1) Devlet Basımevinde Mali Hizmetler Sınıfının bir alt derecesinde en az üç 

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

(2) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 


