
2018 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA TAŞRA TEŞKİLATI İÇİN İLAN 
EDİLEN UNVANLARA İLİŞKİN BAŞVURU ŞARTLARI 

 
A) GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ UNVANLAR İÇİN: 
 
A.1- Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar 

(1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme 

şartlarını taşımak, 
b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, 
gerekir. 
 

A.2- Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar 

(1) Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar 
aranır. 

a) İlçe yazı işleri ve ilçe nüfus müdürü kadrosuna atanabilmek için; 
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama uzmanı, sivil 

savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman veya şef kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 
sekiz yıl hizmet süresi bulunmak, 

b) Şef kadrosuna atanabilmek için; 
1) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl şoför, memur, 

sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, öğretmen, 
kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, mimar, diyetisyen, istatistikçi, restoratör, hemşire, 
laborant, avukat, tercüman, matbaacı, grafiker veya çözümleyici kadrosunda olmak üzere fakülte veya dört 
yıllık yüksekokul mezunları için dört yıl, diğer yüksekokul mezunları için en az altı, lise mezunları için ise en 
az yedi yıl toplam hizmet süresi bulunmak, 

c) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni için; 
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak, 
3) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak, 
gerekir. 
 

B) UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ UNVANLAR İÇİN: 
 

B.1- Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar 
(1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme 

şartlarını taşımak, 
b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak, 
şartları aranır. 
 

B.2- Unvan değişikliği sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar 

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda son başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki özel şartlar aranır. 
a) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; 
1) Endüstri meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunları ile meslek yüksekokullarının teknik 

programlarından mezun olmak, 
b) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; 
1) En az iki yıl süreli meslek yüksekokullarının teknik programlarından mezun olmak, 


