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Not: Zabıta Memuru kadrosunda görev yapan personelin sınavsız tekniker kadrosuna atanması 

hakkında   

T.C. 

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı: E-53773008-900-5483941                               10/01/2023 

Konu: Unvan Değişikliği Sınavına Girişte Hizmet Şartı    

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi: …….. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 03.01.2023 tarihli ve E-70755729-900-

5424797sayılı yazısı. 

 

……………. Belediyesinde 9 uncu derece zabıta memuru kadrosunda görev yapmakta olan 

personel tarafından verilen dilekçe ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi 

gereğince tekniker kadrosuna atanmayı talep edildiğinden bahisle, söz konusu atama işleminin yapılıp 

yapılamayacağına ilişkin görüş talep eden ilgi yazı ve eki incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68/B maddesinde, “B) Eğitim 

ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 

1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, 

atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin; 

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, 

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl, 

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, 

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli 

yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli 

ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen 

çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi 

üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek astsubaylık ve 

yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten 

sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve 

ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür 

ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek 

üzere dörtte üçü dikkate alınır. 

… 

Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer 

haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl 

kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik 

keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, 

başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz…” hükmü bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 

"Unvanlar"  başlıklı 3 üncü maddesinde, "Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre; 

... 

b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker", 

..."  unvanı verileceği hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yüks

elme ve  Unvan  Değişikliği  Esaslarına  Dair  Yönetmeliğin "Unvan değişikliği suretiyle 
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atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 9 uncu maddesinde, "(1) Unvan değişikliği suretiyle 

atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır: 

... 

h) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; 

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

mezun olmak suretiyle tekniker unvanını kazanmış olmak," hükmü ile "Duyuru ve başvuru" başlıklı 11 

inci maddesinin (4) üncü bendinde "Aday memurlar ve görevden uzaklaştırılmış bulunan personel 

başvuruda bulunamaz" hükmü yer almaktadır. 

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, tekniker unvanlı kadronun unvan değişikliğine tabi bir 

kadro olduğu, söz konusu kadroya atanabilmek için tekniker unvanının öğrenimle ihraz edilmesi, 

unvan değişikliği sınavında başarılı olunması ve mevzuatla aranan diğer şartların taşınması kaydıyla 

mümkün olabileceği göz önünde bulundurulduğunda söz konusu personelin aday memur olmaması 

şartıyla 6 ncı derece ve altındaki derecelerde bulunan "tekniker" unvanlı kadroya atanmasının unvan 

değişikliği sınavında başarılı olması halinde mümkün olduğu değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

                    ………….. 

                   Bakan a. 

                         Yerel Yönetimler Genel Müdürü 

 

Dağıtım: 

Gereği:     Bilgi: 

……….. Belediye Başkanlığına …………… VALİLİĞİNE (Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği İl Müdürlüğü) 

 


