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Konu : Unvan Değişikliği

Atama ve Tercih İşlemleri
GENELGE

Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 
hükümlerine göre merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak 
görev yapmakta iken en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen 
unvanlara ilişkin görevlere atanmalarını temine dönük ihtiyaç duyulan ve boş bulunan kadrolar 
için Unvan Değişikliği Sınavı açılması Makam'ın 11.07.2017 tarih ve 13 sayılı Olur'u ile uygun 
görülmüş olup 31.05.2018 tarih ve 1608192 sayılı Genelge ile duyurulmuştur.

Söz konusu Genelge doğrultusunda yapılan yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre oluşan başarı 
listesi; www.tarim.gov.tr/PERGEM adresinde yayınlanmış olup başarı sıralamasına göre 
atamaya hak kazanan personelin atamaları, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır;

1) Bakanlığımız Merkez Teşkilatında görev yapan ve unvan değişikliği sınavını kazanan
personel;

a) Birimlerinin uygun görüşü ve kadro durumunun yeterli olması şartıyla görev yaptıkları 
birimlere,

b) Birimlerince yerinde kalması uygun görülmeyenler diğer merkez teşkilatı birimleri ile 
Ankara’daki normu uygun olan diğer Taşra Birimleri emrine,

c) Birimlerince yerlerinde kalmaları uygun görülmekle beraber kadro yetersizliği 
nedeniyle merkez teşkilatı birimlerine atanamayacak olanlar, Ankara’daki normu 
uygun olan diğer Taşra Birimleri emrine (puan eşitliği halinde hizmet süresi düşük 
olanlar dikkate alınacaktır) atanacaklardır.

2) İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde çalışan ve unvan değişikliği sınavını kazanan personel;
a) Bulundukları İlde atanacakları unvanın norm kadrosu uygun olanlar, bulundukları İl 

Müdürlüğü emrine,
b) Bulundukları İl'de atanacakları unvan bazında norm kadro fazlası durumunda olan 

personel ise, daha sonra ilan edilecek yerlere bilgisayar ortamında sınav puanı ve 
tercihleri doğrultusunda yerleştirilmek suretiyle (puan eşitliği halinde hizmet süresi 
düşük olanlar dikkate alınacaktır) atanacaklardır.
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(İl Müdürlüklerindeki Kimyager, Biyolog ve Kimya Mühendisi normu ve ihtiyacı “Tarım 
ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatında İl Müdürlükleri Bünyesindeki Şube Müdürlüğü ve 
İlçe Müdürlüklerinin Norm Kadrolarının Tespit ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” 
da ki hükümler çerçevesinde İl Müdürlüklerinin talebi ve ilgili Genel Müdürlüklerin uygun 
görüşleri doğrultusunda belirlenecektir.)

3) Kuruluş müdürlüklerinde çalışıp da unvan değişikliği sınavını kazanan personel;
a) Unvan ve bölüm bazında norm kadro durumunun yeterli olması kaydıyla görev 

yaptıkları kuruluşlara,

b) Norm kadro yetersizliği nedeniyle bulundukları kuruluşlara atanamayacak olanlar ise 
en düşük başarı puanı alan personelden başlamak ve norm kadrosu uygun olmak 
kaydıyla, kuruluşun bulunduğu İl Müdürlüğü emrine veya atanma şartlarını taşıması ve 
atamanın yapılacağı kuruluşun bağlı olduğu merkez teşkilatı birimlerince uygun 
görülmesi halinde bu İT de bulunan diğer kuruluşlara,

c) Görev yapılan kuruluş ve kuruluşun bulunduğu İl Müdürlüğü veya bu İl’deki diğer 
kuruluşların normunun uygun olmaması halinde ise daha sonra ilan edilecek yerlere 
bilgisayar ortamında sınav puanı ve tercihleri doğrultusunda yerleştirilmek suretiyle 
(puan eşitliği halinde hizmet süresi düşük olanlar dikkate alınacaktır) 
atanacaklardır.

(Kuruluş Müdürlüklerinin normu uygun olsa bile atanacak personelde bu kuruluşlara
atanma şartlarını belirleyen mevzuat dikkate alınacaktır)

4) Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personeli olup Unvan Değişikliği sınavını kazananlar
kadro durumunun yeterli olması şartıyla görev yaptıkları yerlere atamaları yapılacaktır.

5) Unvan değişikliği sınavına girip de norm kadroya tabi olmayan unvanlara atanmaya hak
kazanan personelin atamaları görev yaptıkları birimlere yapılacaktır.

6) Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda ünvan değişikliği sınavı sonucunda atanacak;

a) Merkez teşkilatı birimlerinde çalışmakta olan personel ile ilgili uygun görüş yazısı 
ekinde dilekçesi, tasdikli (noter veya kurum) diploma sureti, 400 saatlik tastikli (noter 
veya kurum) Sertifika Sureti (programcılar için) ilgili merkez teşkilatı birimlerince,

b) İl ve Kuruluş Müdürlüklerinde çalışmakta olan personelin dilekçesi, tasdikli (noter 
veya kurum) diploma sureti, 400 saatlik tastikli (noter veya kurum) Sertifika Sureti 
(programcılar için) ilgili İl ve Kuruluş Müdürlüklerince,

e) Mahalli personelin kurum tasdikli hizmet cetvelleri, nüfus cüzdan sureti, tasdikli (noter 
veya kurum) diploma sureti, 400 saatlik tastikli (noter veya kurum) Sertifika Sureti 
(programcılar için) görev yaptıkları birimlerce üst yazı ekinde 21.12.2018 tarihi 
mesai bitimine kadar Personel Genel Müdürlüğüne Acele Posta Servisi (APS)
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veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.(Kargo ve Posta’dan kaynaklı 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

6) Personel Genel Müdürlüğüne intikal ettirilen belgeler doğrultusunda Yönetmelikte belirtilen 
süre içerisinde söz konusu personelin atamaları tamamlanacaktır.

7) Sınav müracaatında kişi beyanı esas kabul edildiğinden, sınavı kazanan adayların atamaya 
esas belgelerinin incelenmesi neticesinde, atanma şartlarını taşımadıkları anlaşılan 
personelin sınavları geçersiz sayılacak olup atanmış olsalar dahi atama işlemleri iptal 
edilecektir.

8) Atamaya esas teşkil eden belgelerin (Mezuniyet belgesi , sertifika vb) sınava son müracaat 
tarihinden sonra temin edildiği anlaşılan personelin sınavları geçersiz sayılacak olup atanmış 
olsalar dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

9) Atamaların Valilikler emrine yapılmasından sonra. Valiliklerce yapılacak atamalarda; 
11.07.2017 tarih ve 13 saydı Olur ve Makamın talimatı ile İl Müdürlüklerinin (merkez) 
personel ihtiyacı dikkate alınarak ve İl genelinin kadro-ihtiyaç durumları ile norm doluluk 
oranları da değerlendirilmek suretiyle Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Ziraat Teknikeri, 
Ziraat Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyeni istihdam 
edilmeyen İlçe bırakılmamasına dikkat edilecektir.

DAĞITIM:
-Merkez Teşkilatına
-Valiliklere (İl Tarım ve Orman Müdürlükleri)
-Bakanlık Merkez Teşkilatına Bağlı Kuruluş Müdürlüklerine 
-Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüklerine

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Kamil TABAK 
Bakan a. 

Genel Müdür V.
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