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NOT: 7433 sayılı Kanun gereğince kadroya geçirilen personelin daha önceki hizmetlerinin 

değerlendirilmesi hakkında 

T.C. 

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı: E-53773008-622.02-5906203                          14/03/2023 

Konu: 7433 sayılı Kanun Gereğince Kadroya 

Geçirilen Personelin Daha Önceki 

Hizmetlerinin Değerlendirilmesi 

 

……….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi: 23.02.2023 tarihli ve 80991383-100-4613 sayılı yazı. 

 

Başkanlığınızda 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine tabi olarak çalışan sözleşmeli 

personelden 7433 sayılı Kanun gereğince kadroya geçen personelin daha önceki hizmetlerinin 

kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi ile yıllık izin hakkına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 3 üncü maddesinde, "... 

b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı 

Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta 

olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen 

genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı 

olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına, 

... 

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar. 

... 

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, ilgili mevzuat hükümlerine göre 

sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri 

dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. 

Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından 

itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir 

mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, ilgili 

mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim 

durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece 

ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına 

göre ve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında 

aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. 

..." hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 

36 ncı maddesinde, " 

C) 1 - Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt 

dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten 

ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde 

geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin 

tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe 

ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

2 – Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden 

önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda 



2 
 

yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin 

sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen 

kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet 

bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan 

sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi 

ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

3 – Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan 

ayrılarak avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı 

bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

4 – Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak 

memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartiyle, fiilen gazetecilik 

yaparak geçirdikleri sürenin 3/4 ü fiilen memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürenin her yılı bir kademe 

ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

5 – Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı 

emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir 

kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 

12 yılı geçemez. 

..." hükmü, 

102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On 

yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu 

sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü, 

108 inci maddesinin (E) bendinde, "Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş 

hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada 

kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, olağanüstü hâl veya genel 

hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere 

zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü 

uygulanmaz." hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca, 154 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, "Bu itibarla, uygulama 

birliğinin sağlanması, ihtilafların kısa sürede çözümlenmesi ve gereksiz yargılama gideri ödenmemesi 

bakımından; 

1- Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında 

geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış 

hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması, 

2- Bakanlığımızca daha önce bu tebliğe aykırı olarak verilen görüşlerin dikkate alınmaması, 

gerekmektedir." denilmiştir. 

Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanununun 28 inci maddesinde, “İşten ayrılan işçiye, işveren 

tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. 

Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar 

gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. 

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.” hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 1/11/2012 tarihinde yayınladığı “Aylık Prim ve 

Hizmet Belgesine Meslek Kodlarının Eklenmesi Hakkında Duyuru” ile e-bildirge sisteminde 

değişiklik yapıldığını ve aylık prim ve hizmet belgelerine meslek kodları ve meslek unvanları 

eklendiğini kamuoyuna duyurmuş ve uygulama başlamıştır. 

Uygulama bir ileri noktaya taşınarak 6278 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile 5510 sayılı 

Kanunun 102 nci maddesine, “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde 

fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari 

ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda 

biri tutarında idari para cezası uygulanır.” hükmü eklenmiştir. 
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Bu itibarla, Başkanlığınızda sözleşmeli personel olarak çalışan personelden 7433 sayılı Kanun 

gereğince kadroya geçirilenlerin; 

- Aday memur statüsünde olmadıkları, 

- 7433 sayılı Kanun gereğince sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmetlerinin kazanılmış 

hak aylık derecelerinde değerlendirileceğinden, değerlendirilen bu sürelerin en az 1 yıl olması halinde 

yıllık izin alabileceği,  

- İlgili personelin gerek kamuda (sürekli işçi gibi) ve gerekse özel sektörde geçen hizmet 

sürelerinin değerlendirilebilmesi için mezkûr 36/C maddesinde belirtilen hizmet sınıflarına atanması, 

önceki hizmetlerine ilişkin sigorta dökümlerinin ibraz edilmesi, Meslek Kodu uygulamasının başladığı 

tarihten itibaren olan kısmında meslek kodunun mesleği ile uyumlu olması, 2012 tarihinden önceki 

hizmetlerine ilişkin olarak ise işverenden alacağı belgenin ibraz edilmesi, Kamu İhale Kanununa göre 

hizmet alım suretiyle istihdam edilen personelin ise ihale dokümanında belirtilen unvanının esas 

alınması gerektiği, 

Değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim.  

 

                       ………….. 

                Bakan a. 

                        Yerel Yönetimler Genel Müdürü 

 

 

 


