
İ L A N 
18.04.1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik 

ile 04 Temmuz 2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mahalli 

İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” 

hükümleri gereğince Genel Müdürlüğümüz bünyesinde münhal bulunan aşağıda unvanları, dereceleri 

ve sayıları belirlenen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacaktır. 

 

GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR 

 

UNVAN DERECE SAYI 

Şube Müdürü Ek-1 sayılı liste 1 3 

Şube Müdürü Ek-2 sayılı liste 1 3 

Şube Müdürü Ek-2 sayılı liste 4 1 

Şef 3 3 

Ayniyat Saymanı 1 1 

Ayniyat Saymanı 3 2 

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 2 

 

 Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için; 

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak, 

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 

3) Ekli (1) sayılı listede sayılan ve teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; 

yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört 

yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim 

kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak, 

4) Ekli (2) sayılı listede sayılan müdürlükler için son müracaat tarihi itibariyle iki yılı uzman, 

sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda 

çalışmış olmak, 

 Şef kadrosuna atanabilmek için; 

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 

2) Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt 

bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak, 

Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için; 

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 

2) Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt 

bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak, 

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için; 

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak, 



2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için 

ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği 

okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek, 

3) Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin en az dört yıl hizmeti bulunmak. 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR 

 

UNVAN DERECE SAYI 

Sosyolog 7 1 

Tekniker 1 1 

Teknisyen 3 2 

Sosyolog kadrosuna atanabilmek için; 

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, 

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak, 

Tekniker kadrosuna atanabilmek için; 

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların teknik bölümlerinden tekniker 

unvanı ile mezun olmak, 

 Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; 

1) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunu olmak, 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair 

Genel Yönetmelik 

Hizmet Süresi 

Madde 6- (Değişik birinci fıkra: 30/06/2014-2014/6579 K.) Kurumlar, görevin niteliği 

itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer 

kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arar. İlan edilen kadro veya pozisyon için bu 

şartı sağlayan bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürenin en az altı ayının atamanın 

yapılacağı kurumda geçmiş olması esastır. 

 Kurumlar atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, Devlet Memurları 

Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirilerek kendi kurumlarında ve 

diğer kurumlarda geçen süreleri dikkate alarak belirler. 

MÜRACAATLARIN YÖNETMELİĞİN 11. MADDESİ GEREĞİ 15 ŞUBAT 2019 

TARİHİNE KADAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 

DAİRESİ BAŞKANLIĞINA YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. 

İLANEN DUYRULUR: 01.02.2019 

 EK: 

 Van Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)’nin yazısına ekli, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü)’nın 03.01.2018 tarihli ve 53773008-900-E..1320 

sayılı yazısı ve ekleri (13 sayfa) 


