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Konu :  Yol ve Geçit Kontrol Memuru Unvan Değişimi 
  

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

 

TCDD İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 27 Aralık 2017 tarihli 30281 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliği’ne göre görevde yükselme sınavı sonucunda atanacaklarda aranacak özel şartlar Madde-8’de 

belirtilmiştir. İlgili maddenin (t) fıkrası 2.bendinde görevde yükselme sınavı sonucunda Yol Sürveyanı 

olabilecek personelde aranan özel şartın “En az lise dengi teknik okul mezunu olarak Memur (Hat Bakım 

Onarım Memuru) unvanında görev yapmış olmak” şeklinde yer aldığı görülmektedir. Yine aynı 

yönetmelikte Hat Bakım Onarım Memuru olabilmek için en az lise mezunu olmak şartları aranmaktadır. 

 Ulaşabildiğimiz veriler ışığında Bakım Dairemizde Görevde Yükselme Sınavı sonucu yol 

sürveyanı olabilecek en az lise dengi teknik okul mezunu yaklaşık 30 Yol ve Geçit Kontrol Memuru 

personel bulunmaktadır.  

Kurumun Yol Sürveyanı açığının hat safhada olduğu, bu ihtiyacın bir bölümünün giderilebilmesi 

için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2017/2 tercih döneminde TCDD’ye ön lisans mezunu Yol 

Sürveyanı alınmış olmasına rağmen Yol Sürveyanı ihtiyacının devam ettiği bilinmekte ve geri kalan 

ihtiyacın kurum içi açılacak sınavlar yoluyla karşılanacağı düşünülmektedir. 

Yol ve Geçit Kontrol Memuru olarak yıllardır canla başla görev yapan personelin de Görevde 

Yükselme Sınavına katılabilmesi için unvanlarının Hat Bakım Onarım Memuru olarak değiştirilmesinin 

uygun olacağını düşünmekteyiz. Söz konusu personellere görevde yükselme yolunu açacak değişiklik 

aynı zamanda görevde yükselme sınavlarına katılımın artmasını, dolayısıyla rekabet ve kaliteyi de 

yükseltecektir.  Diğer yandan, işe adaptasyon süresi çok daha kısa sürecek olan mevcut personellerin bu 

yönüyle Kuruma daha faydalı olacağı da bir gerçektir. Personelin moral ve motivasyonunun artması, 

Kurumumuz Yol Sürveyanı ihtiyacının en verimli şekilde karşılanması için en az lise dengi teknik okul 

mezunu olan Yol ve Geçit Kontrol Memuru personelin unvanlarının Hat Bakım Onarım Memuru olarak 

değiştirilmesi için gereğini arz ederiz.                        

Saygılarımızla,                             

     


