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ilgili Y6netmelik uyarmca G6revde Ytlkselme ve Unvan debi;ikligi Suretiyle Atama
Yapilacak Bo$ Kadro Bilgileri il Ozel idaresi internet Sitesinde ilan edilmi; olup, bu
kadrolara atanmak iain personelimiz tarafindan yapllan mtlracaatlar incelenmi$tir

idaremiz tarafindan ilan edilen;
8'nci dereceli Memur kadrosuna idaremizde Bekgi kadrosunda gali$an Abidin
TEKiN'in mtlracaat ettigi ve yapilan incelemede adl gegenin ;y6netmeligin 6'nct
maddesinin (b ) ve ( c ) bentlerinde yer alan genel $artlari ta$idigi ve 7'nci maddesinin
birinyi fikrastntn (h ) bendinde yer alan "en az orta6gretim mezunu olmak" ;ani ile "5
mci maddenin birinyi fikrasmin (e) bendinde yer alan kadrolarda ayn ayn veya toplam

en dz iki yil hizmeti bulunmak" 6zel $artmt ta$idigi,

l

2. 3'tlnctl dereceli ;ef kadrosuna idaremizde Veri Hazirlama vc Kontrol i;letmeni
Kadrosunda gali$an Haseyin SA\rRANLI'nm mtlracaat ettigi vc yaptlan incelemede
adt gegenin; y6netmeligin 6'nci maddesinin (b ) ve ( c ) bentlerinde yer alan genel
$artlari ta;idigi ve 7'nci maddesinin birinyi fikrastnm (e ) bendinde yer alan " En az

iki yillik ytlksekokul mezunu olmak" ;ant ile " Son mtiracaat tarihi itibanyla 5 mci
maddenin birinyi fikrasinin (d) bendinin (1) numarali alt bendinde sayilan g6revlerde

galt$mi; olmak" 6zel $artlarini ta$idigi

3 5'mci dereceli $ef kadrosuna idaremizde Veri Haztrlama ve Kontrol igletmeni
Kadrosunda gall;an Serap SAYAOGLU ' nun mtlracaat ettigi ve yapilan incelemede
adi gegenin; y6netmeligin 6'nci maddesinin (b ) ve ( c ) bentlerinde yer alan genel
$artlari ta$idigi ve 7'nci maddesinin birinyi fikrastntn (e ) bendinde yer alan " En az
iki ylllik ytiksekokul mezunu olmak" ;ani ile " Son mtiracaat tarihi itibanyla 5 mci
maddenin birinyi fikrasmm (d) bendinin (1) numarali alt bendinde saytlan g6revlerde
gali$mi$ olmak" 6zel $artlanni ta$idigi,

4. I'mci dereceli Tekniker kadrosuna idaremizde Memur Kadrosunda galt$an Carer
KAYA'nm mtiracaat ettigi ve yapilan incelemede adi gegenin; y6netmeligin 8'mci
maddesinin birinyi fikrastnm ( b ) bendindeki deki genel ;artlari ta;idigi ve 9'uncu
maddesinin birinyi fikrasmtn (h ) bendinde yer alan " En az iki yil stireli mesleki veya
teknik yOksekokullarm duyuruda belirtilen b61tlmlerinden mezun olmak suretiyle
tekniker unvanini kazanmi$ olmak" 6zel $artmi ta$idigi



5 5'mci dereceli Tekniker kadrosuna idaremizde Memur Kadrosunda gali$an i. Halil
NACAROGLU'nun mOracaat ettigi ve yapilan incelemede adt gegenin; y6netmeligin
8'incl maddesinin birinyi fikrasmtn ( b ) bendindeki deki genel $artlan ta$idigl ve
9'uncu maddesinin birinyi fikrastntn (h ) bendinde yer alan "En az iki ytl stlreli

mesleki veya teknik ytlksekokullann duyuruda belirtilen b61tlmlerinden mezun olmak
suretiyle tekniker unvanmi kazanmi$ olmak" 6zel ;artmi ta$idigi

6. 8'mci dereceli Tekniker kadrosuna idaremizde Memur Kadrosunda gali$an Mustafa
CERiTLiO6LU ' nun mtlracaat ettigi ve yapilan incelemede adl gegenin;
y6netmeligin 8'mci maddesinin birinyi fikrasinm ( b ) bendindeki deki genel ;artlan
ta$idigi ve 9'uncu maddesinin birinyi fikrasmm (h ) bendinde yer alan " En az iki ytl
stlreli mesleki veya teknik ytlksekokullartn duyuruda belirtilen b61[imlerinden mezun
olmak suretiyle tekniker unvamni kazanmi$ olmak" 6zel ;artmi ta;ldigi tespit
edilmi$tir

Sonug olarak idaremizde her bid bir ylldan fazla stlredir gali$makta olan Abidin
TEKiN, Htiseyin SAVRANLI ve Scrap SAYAOGLU'nun g6revde ytlkselme smavina, Cater
KAYA, T. Halil NACAROGLU ve Mustafa CERiTLiOGLU'nun unvan demi;ikligi smavma
katllmalari hususunda gerekli oman $artlan ta;imalari sebebiyle mtlracaatlarmm kabul
edilmesinin uygun oldugu kanaatine vanlmt$ olup Genel Sekreter Makammm onaytna arz
ederim
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