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Diyanet İşleri Başkanlığında Din Hizmetleri Sınıfında imam kadrosunda çalışırken 

Başkanlığınıza memur olarak naklen atanan ilgili personelin norm kadronuzda boş olan imam 

kadrosuna atanıp atanamayacağı hususunda görüş talep edilen ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ''Tesis edilen 

sınıflar'' başlıklı 36 ncı maddesinde, "Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları 

aşağıda gösterilmiştir. 

I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI: Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, 

icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar 

Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder. 

... 

VI - DİN HİZMETLERİ SINIFI: 

Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim görmüş olan ve dini 

görev yapan memurları kapsar..." hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca, mezkûr Kanunun "Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme" başlıklı 71 inci maddesinde, 

"Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu 

şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında 

belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının 

derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate 

alınır. 

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel 

idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış 

hak aylık dereceleriyle atayabilirler. 

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve 

kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski 

sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre 

tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe 

ilerlemesi verilmez." hükmüne yer verilmiştir. 

Öte yandan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 

"Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar" başlıklı 5 inci maddenin ikinci 

fıkrasında, "Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Sanat tarihçisi, arkeolog, dekoratör, desinatör, ekonomist, ev ekonomisti, fizikçi, grafiker, 

heykeltıraş, hidrobiyolog, hidrolog, istatistikçi, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kaptan, kimyager, 

laborant, matematikçi, mimar, mühendis, paleontolog, pilot, ressam, restoratör, şehir plancısı, teknik 

ressam, tekniker, teknisyen, topograf, peyzaj mimarı, ölçü ve ayar memuru, antropolog, bakteriyolog, 

biolog, çocuk gelişimcisi, diş protez teknisyeni, diyetisyen, ebe, fizikoterapist, fizyoterapist, hemşire, 

odyolog, pedagog, psikolog, radyoterapist, sağlık fizikçisi, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık 
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teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, tıbbi teknolog, veteriner hekim, veteriner sağlık 

teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni, sosyolog, programcı, kütüphaneci, mütercim, tercüman, avukat, 

imam, kameraman, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, çocuk rehberi ve gözetimcisi, antrenör, fotoğrafçı, 

dalgıç, balık adam, bandocu." hükmü, 

"Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 

8 inci maddesinde, "(1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır: 

a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak. 

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti 

bulunmak" hükmü, 

"Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 9 uncu maddesinde, 

"(1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır: 

... 

k) İmam kadrosuna atanabilmek için; 

1) İmam hatip lisesi veya ilahiyat fakültesi mezunu olmak, 

2) Kadronun gerektirdiği yeterlilik belgesine sahip olmak,..." hükmü, 

"Kazanılmış haklar" başlıklı 21 inci maddesinde, "(1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan 

unvanları, daha önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak asaleten atanmak suretiyle 

kazananların hakları saklıdır." hükmü, 

"Naklen atamalar" başlıklı 23 üncü maddesinde, "(1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 

görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana, bu unvanla aynı düzeydeki veya daha alt 

düzeydeki diğer unvanlara, söz konusu unvanlar için mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi 

belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla, genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. 

Söz konusu personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar hakkında 19 uncu maddenin birinci 

fıkrasının (d) ve (f) bentlerindeki hükümler de uygulanabilir..." hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; 

1- Kurumların memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya 

genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden 

kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilecekleri, 

2- Görev ve unvan eşitliği gözetilmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurların 

bulundukları kadro derecelerine eşit veya 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesindeki esaslar 

çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka  yerlerdeki diğer kadrolara kurumlarca 

naklen atanabileceği,  

3- Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara söz konusu Yönetmelikteki sınav 

şartı dahil genel ve özel şartların sağlanması kaydıyla atama yapılabileceği, 

4- Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile 

bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha alt düzeydeki görevlere, görevde yükselme ve unvan 

değişikliği sınavına tabi tutulmadan genel hükümlere göre atama yapılabileceği, 

Değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

                         ………….. 

                   Bakan a. 

                         Yerel Yönetimler Genel Müdürü 

 

 


