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Belediyenizde bilgisayar işletmeni unvanlı kadroda görev yapan ilgilinin ayniyat saymanı 

unvanlı kadroya sınavsız atanmasına ilişkin görüş talep eden ilgi yazınız incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve 

Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar" 

başlıklı 6 ncı maddesinde, “(1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda; 

a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, 

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak, 

c) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en 

az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak, 

genel şartları aranır. Ancak, ilan edilen kadro için yerel yönetimde bir yıl çalışma şartını taşıyan 

personel bulunmaması durumunda, söz konusu kadro için yapılacak başvuruda bu şart aranmaz.” 

hükmü ile "Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7 nci 

maddesinde, “... 

g) Ayniyat saymanı, kontrol memuru ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için; 

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 

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

alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,...” hükümlerine yer verilerek 

görevde yükselme kapsamında genel ve özel şartlar belirtilmiştir. 

Bu kapsamda, mezkûr Yönetmeliğin "Sınav şartı" başlıklı 10 uncu maddesinde, “(1) Görevde 

yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları 

gerekir.” hükmüne yer verilerek açılacak görevde yükselme sınavında başarılı olunması halinde atama 

işleminin gerçekleşeceği düzenlenmiştir. 

Bu itibarla, Belediyenizde bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapan personelin aranılan 

şartları taşıması ve açılacak görevde yükselme sınavında başarılı olması halinde ayniyat saymanı 

kadrosuna atanması mümkün bulunmaktadır. 

Bilgilerini rica ederim. 
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