
YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

ECZACI KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 

Kadro Adı     : Eczacı 
Hizmet Sınıfı : Ecza ve Kimya Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi     : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 3 
Maaş : Barem 16 
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Hastane Başhekimine karşı sorumlu olarak görev yaptığı Hastanenin 
eczacılık hizmeti veren ünitelerindeki hizmetleri, yürürlükteki yasa ve tüzükler 
çerçevesinde verimli bir biçimde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak; 

(2) Sağlık Servislerinde görevli hekim ve diş hekimlerince düzenlenen 
reçetelerde yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygunluk gösterenleri 
işleme bağlı tutmak; 

(3) Eczaneye intikal eden ve çıkan her türlü tıbbi müstahzar ile tıbbi malzemenin 
kayıtlarını tutmak, paralarını tahsil etmek; 

(4) Uyum göstermeyen reçeteleri düzenleyen hekimleri doğrudan veya Hastane 
Başhekimi aracılığıyla uyarmak; 

(5) Eczaneden servislere verilmiş olan  her tür tıbbi  müstahzar ve malzemenin    
kullanılışını denetlemek  ve bütçe hazırlıklarında Hastanenin yıllık ilaç ve 
malzeme ihtiyaçlarını saptayıp Hastane Başhekimine sunmak; 

(6) Tüm bu görevlerine ilişkin ve savurganlığı önleyici verim artırıcı önerilerini 
içeren raporlar hazırlayıp periyodik olarak bir yıllık sürelerle amirlerine 
iletmek; 

(7) Eczane personelinden sorumlu olmak, onları yönetmek; 
(8) Gerektiğinde Bakanlığa bağlı ilaç imalatı, ilaç kalite ve denetim hizmetleri, 

lisans fiyatlandırma sahaları ile depolama hizmetlerinde de Bakanlığın 
vereceği yönerge çerçevesinde görev yapmak; ve 

(9) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1) Bir Üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Eczacılık 
Fakültesinden veya Eczacılıkla ilgili bölümünden lisans diplomasına sahip 
olmak; 

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
           (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak 
en az  dört yıl çalışmış olmak; 
            (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(3)Yabancı bir dil bilmek; 
(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 



YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

RADYOGRAFER KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 

Kadro Adı     : Radyografer   
Hizmet Sınıfı : Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi     : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 2 
Maaş : Barem 14-15 
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) İdari  yönden  Hastane  Başhekimine,  teknik yönden  Radyoloji (Diagnostik) 
Servis Klinik Şefine karşı sorumlu olarak, röntgen laboratuvarına   başvuran   
veya   sevkedilen hastaların röntgen filmlerini, Radyoloji (Diagnostik) Uzmanı 
veya diğer doktorların istemi üzerine çekmek veya çektirmek; 

(2) Formüle uygun olarak banyoyu hazırlamak veya hazırlattırmak; 
(3) Çekilen filmlerin developanını yapmak veya yaptırmak; 
(4) Aylık ve yıllık istatistiki raporları düzenlemek ve amirlerine sunmak; ve 
(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 

 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1) (A) Bir Üniversitenin veya dengi bir   yüksek  öğretim    kurumunun   Radyoloji   
ile  ilgili  iki yıllık önlisans   bölümünden  mezun olmak;   

        (B) Yukarıdaki (A) bendindeki nitelikleri taşıyan uygun nitelikte aday 
bulunmaması halinde Sağlık Meslek Lisesi,  Sağlık  Koleji  veya dengi  bir  meslek 
okulunun  Radyoloji bölümünü bitirmiş olmak;  
        (C) Yukarıdaki bentlerdeki nitelikleri taşıyan uygun nitelikte aday   
bulunmaması halinde Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek 
okulunu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun 
olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki 
yeteneği kanıtlamış olmak; 

     (2)  (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
            (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak 
en az  dört yıl çalışmış olmak; 
            (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 



YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

RADYOGRAFER KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 

Kadro Adı     : Radyografer   
Hizmet Sınıfı : Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi     : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 4 
Maaş : Barem 12-13 
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) İdari  yönden  Hastane  Başhekimine,  teknik yönden  Radyoloji (Diagnostik) 
Servis Klinik Şefine ve bir üst amirine karşı sorumlu olarak, röntgen 
laboratuvarına   başvuran   veya   sevkedilen   hastaların   röntgen filmlerini, 
Radyoloji (Diagnostik) Uzmanı veya diğer doktorların istemi üzerine çekmek 
veya çektirmek; 

(2) Formüle uygun olarak banyoyu hazırlamak; 
(3) Laboratuvar  aygıt  ve  araçlarının   temizliğinin   düzeninin sağlanmasında bir 

üst amirine yardımcı olmak; 
(4) Aylık ve yıllık istatistiki bilgilerin tutulmasında ve ilgililere sunulmasında 

amirlerine yardımcı olmak; ve 
(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 

 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1) (A) Bir Üniversitenin veya dengi  bir  yüksek öğretim kurumunun Radyoloji ile 
ilgili  iki  yıllık  önlisans   bölümünden  mezun     olmak;  
        (B)Yukarıdaki (A) bendindeki nitelikleri taşıyan  uygun nitelikte aday 
bulunmaması halinde  Sağlık Meslek Lisesi,  Sağlık  Koleji  veya  dengi bir meslek  
okulunun Radyoloji bölümünü bitirmiş olmak;         

             (C)Yukarıdaki bentlerdeki nitelikleri taşıyan uygun nitelikte aday 
bulunmaması halinde Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir 
meslek okulunu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim 
kurumundan mezun olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri 
yerine getirebilecek mesleki yeteneği kanıtlamış olmak; 

      (2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
            (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak 
en az dört yıl çalışmış olmak; 

       (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 
(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 



YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

RADYOGRAFER KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 

Kadro Adı     : Radyografer   
Hizmet Sınıfı : Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi     : III (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 6 
Maaş : Barem 11-12 
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) İdari  yönden  Hastane  Başhekimine,  teknik yönden  Radyoloji (Diagnostik) 
Servis Klinik Şefine ve amirlerine karşı sorumlu olarak, röntgen laboratuvarına   
başvuran   veya   sevk edilen   hastaların   röntgen filmlerini, Radyoloji 
(Diagnostik) Uzmanı veya diğer doktorların istemi üzerine çekmek; 

(2) Formüle uygun olarak banyoyu hazırlamak; 
(3) Çekilen filmlerin developanını yapmak; 
(4) Laboratuvar aygıt ve araçlarının temizliğini yapmak, laboratuvarı devamlı 

temiz ve düzenli tutmak;  
(5) Aylık ve yıllık istatistiki bilgilerin tutulmasında ve ilgililere sunulmasında 

amirlerine yardımcı olmak; ve 
(6) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 

 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1)  (A) Bir  Üniversitenin  veya   dengi   bir    yüksek   öğretim   kurumunun   
Radyoloji ile  ilgili  iki yıllık önlisans   bölümünden  mezun olmak;  
        (B) Yukarıdaki (A) bendindeki nitelikleri taşıyan uygun nitelikte aday 
bulunmaması halinde   Sağlık  Meslek  Lisesi,  Sağlık Koleji veya dengi bir meslek 
okulunun Radyoloji bölümünü bitirmiş olmak;                

             (C) Yukarıdaki bentlerdeki nitelikleri taşıyan uygun nitelikte aday 
bulunmaması halinde Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir 
meslek okulunu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim 
kurumundan mezun olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri 
yerine getirebilecek mesleki yeteneği kanıtlamış olmak; 

     (2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
            (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak 
en az  dört yıl çalışmış olmak; 

       (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 
(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 



 

  YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

ANESTEZİ TEKNİSYENİ/HEMŞİRESİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı     : Anestezi Teknisyeni /Hemşiresi  
Hizmet Sınıfı : Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi     : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaş : Barem 12-13 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) İdari yönden Baş Hemşireye, teknik yönden Anestezi, Reanimasyon ve 
Yoğun Bakım Servisi Klinik Şefine ve Anestezi ve Reanimasyon Uzmanına ve 
bir üst amirine karşı sorumlu olmak; 

(2) Ameliyat edilecek hastanın, ameliyata razı olduğuna dair imzasının bulunup 
bulunmadığını, paramedikasyon olup olmadığını denetlemek ve anestezi ve 
reanimasyon uzmanına bilgi vermek; 

(3) Anestezi aygıtının bakımından, temizlenmesinden, sterilizasyonundan ve 
sürekli kullanılabilir halde bulundurulmasından üst amirlerine karşı sorumlu 
olmak; 

(4) Anestezide kullanılacak bütün ilaç ve anestezik malzemeyi hazırlatmak ve 
istedikçe iletmek; 

(5) Ameliyat masasında hastaya pozisyon verilmesinde yardımcı olmak; 
(6) Anestezi ve ameliyat devamı sürecinde uzman hekimin ve amirlerinin verdiği 

görevleri yerine getirmek; 
(7) Ameliyat sonunda hastanın ameliyat masasından yatağına kadar 

götürülmesini gözetmek ve gözetilmesini sağlamak ve ilgili servis Mesul 
Hemşiresine bilgi vermek; 

(8) Yoğun bakım da görev yapmak; ve 
(9) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 

 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1) (A)  Bir Üniversitenin veya  dengi    bir     yüksek   öğretim     kurumunun    
Anestezi Teknisyenliği  ile  ilgili  iki yıllık önlisans   bölümünden  mezun   olmak;  
        (B) Yukarıdaki (A) bendindeki nitelikleri taşıyan uygun nitelikte aday 
bulunmaması halinde Sağlık  Meslek  Lisesi,  Sağlık  Koleji veya dengi bir  meslek  
okulunun ilgili bölümünü bitirmiş olmak;  

(C) Yukarıdaki bentlerdeki nitelikleri taşıyan uygun nitelikte aday 
bulunmaması halinde Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir 
meslek okulunu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim 
kurumundan mezun olup anestezi dalında en az altı aylık bir kurs görmüş 
olmak;                                 

     (2)  (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
            (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak 
en az  dört yıl çalışmış olmak; 
             (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 



YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

TIP LABORATUVARI TEKN İSYENİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı     : Tıp Laboratuvarı Teknisyeni   
Hizmet Sınıfı: Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi     : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 3 
Maaş : Barem 12-13 
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) İdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden ilgili Klinik Şefine veya  
Şube Amiri ile bir üst amirine karşı sorumlu olarak Laboratuvar Uzmanı, 
Kimyager,  Biyolog, Biyokimyager  veya Mikrobiyologların gözetiminde basit 
tahliller yapmak; 

(2) Laboratuvar aletlerinin temizlik ve düzenli olmasını sağlamak; ve 
(3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 

 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1) (A) Bir Üniversitenin veya  dengi  bir  yüksek öğretim   kurumunun Tıp 
laboratuvarı  Teknisyenliği ile   ilgili  iki    yıllık     önlisans    bölümünden   mezun    
olmak;     
      (B) Yukaridaki (A) bendindeki nitelikleri taşıyan uygun nitelikte aday 
bulunmaması  halinde Sağlık Meslek Lisesi,  Sağlık Koleji veya dengi  bir  meslek  
okulunu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun 
olup sınav  sonucu  yukarıda  belirtilen  hizmetleri  yerine  getirebilecek mesleki 
yeteneğini kanıtlamış olmak; 

     (2)  (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
            (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak 
en az dört yıl çalışmış olmak; 
            (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

DİŞ BAKIM VE TEKN İSYENİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 

Kadro Adı     : Diş Bakım ve Teknisyeni   
Hizmet Sınıfı: Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi     : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaş : Barem 12-13 
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Diş Hekimliği Servisi Klinik Şefi ve Diş Protezi Uzmanına ve  bir üst amirine 
karşı sorumlu olarak diş protez laboratuvarında ve diş hekimliğine bağlı 
servislerinde protetik diş tedavisi ile ilgili laboratuvar teknisyenliği hizmetlerini 
yürütmek; 

(2) Protez  Laboratuvarındaki  veya bulunduğu servisteki aygıt ve aletlerin 
eksiksiz çalışır durumda olmasından sorumlu olmak; 

(3) Görevleri ile ilgili kayıtları tutmak, aylık ve yıllık istatistikleri hazırlayıp ilgililere 
sunmak; ve 

(4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 

 
 

II. ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1) Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş 
olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup, sınav 
sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki yeteneğini 
kanıtlamış olmak; 

     (2)  (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
            (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak 
en az   dört yıl çalışmış olmak; 

       (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

     (3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

NÜKLEER TIP TEKN İSYENİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 
 
Kadro Adı     : Nükleer Tıp Teknisyeni   
Hizmet Sınıfı: Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi     : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaş             : Barem 12-13 
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) İdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden Nükleer Tıp Uzmanına ve 
bir üst amirine karşı sorumlu olarak, Nükleer Tıb Laboratuvarı hizmetlerinde 
görev yapmak; 

(2) Laboratuvar aletlerinin temiz ve düzenli olmasını sağlamak; ve  
(3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 
 

II. ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1) (A) Bir Üniversitenin veya  dengi bir  yüksek öğretim kurumunun Radyoloji ile 
ilgili  iki    yıllık     önlisans    bölümünden   mezun    olmak;  

(B) Yukarıdaki (A) bendindeki nitelikleri taşıyan uygun nitelikte aday 
bulunmaması  halinde Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık  Koleji  veya  dengi bir  
meslek  okulunu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim  
kurumundan mezun olup sınav  sonucu  yukarıda belirtilen hizmetleri   yerine  
getirebilecek   mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;      

       (2)(A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
            (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak 
en az  dört yıl çalışmış olmak; 

       (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 
(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



YATAKLI TEDAV İ KURUMLARI DA İRESİ 

TEKNİSYEN KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı : Teknisyen  
Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : III (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 8 
Maaş  : Barem 11-12 

 
 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

İdari yönden Hastane Başhekimine, Teknik yönden Bakım-Onarım Şube Amirine ve 
diğer Amirlerine karşı sorumlu olarak; 
 (1) Makine bölümünde görevlendirildiği taktirde; 

(A) Bakım-Onarım Atölye Şefi’ne (Makine) denetimi altında kazan 
sistemlerinin güvenli şekilde çalışmasını sağlamak; 

(B)     Havalandırma sisteminin bakımını yapmak; 
(C)     Çamaşırhane ve mutfak aygıtlarını devamlı denetim altında tutmak; 
(Ç)    Sıhhi tesisatın bakım ve onarımını sağlamak; ve  
(D)    Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 

getirmek. 
 

 (2) Elektrik ve Elektronik bölümünde görevlendirildiği taktirde; 
(A) Bakım-Onarım Şubesi Atölye Şeflerinin (Elektronik) ve (Elektrik) denetimi 

altında monte edilecek ve bakım ve onarımı yapılacak elektrik ve 
elektronik aygıtlar ile ilgili işlemleri gözetmek; 

(B)   Elektrojen grubunu çalışmaya hazır bir durumda bulundurmak; 
(C)   Zayıf Akım sistemlerini devamlı denetim altında yapmak; ve  
(Ç)  Tıbbi aygıtların onarımını amirlerinin gözetimi altında yapmak; ve  
(D)   Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 

getirmek. 
 
 

II. ARANAN NİTELİKLER: 

(1) Mesleki veya teknik bir orta öğretim kurumunun Makine, Elektrik veya 
Elektronik bölümlerinin birinden mezun olmak; 

      (2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
            (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak 
en az dört yıl çalışmış olmak; 

       (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını 
çekmek. 

      (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 

 
 
 

 


