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İlgi: ………….. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 11.08.2022 tarihli ve 

E-29648304-622.02-4319505 sayılı yazısı. 

 

Belediyeniz itfaiye teşkilatında 657 sayılı Kanuna tabi 5. dereceli şoför kadrosunda 

görev yapmakta olan bir personelin kadro derecesinin 3’e yükseltilmesi talebine ilişkin ilgi yazı 

incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun "Norm kadro ve personel istihdamı" 

başlıklı 49 uncu maddesinde, “Norm kadro ilke ve standartları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı 

kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla 

belirlenir…” hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye 

ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmeliğin; 

"Kadro ihdası" başlıklı 10 uncu maddesinde, “(1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sürekli işçi kadroları bu Yönetmeliğe uygun 

olarak meclisler tarafından ihdas edilir. Memur kadrolarının ihdası için Yönetmeliğin ekinde 

yer alan  Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden 

(I) sayılı cetvel, sürekli işçi kadrolarının ihdası için ise (V) sayılı cetvel eksiksiz olarak 

doldurularak ihdas gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur. Kadroların iptalinde de aynı usul 

uygulanır. Kadroların ihdas, iptal ve değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (IV) ve (VII) 

sayılı cetveller düzenlenir.” hükmü, 

"Kadro değişikliği" başlıklı 11 inci maddesinde, “(1) Boş memur kadrolarında sınıf, 

unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece 

değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan 

Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı 

cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik 

gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur. 

(2) Birinci fıkraya göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen yeni 

kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenir. 

Yeni kadrolara atanma tarihi meclis karar tarihini takip eden aybaşını geçemez.” hükmü, 

"Kadro kütükleri" başlıklı 15 inci maddesinde ise, “(1) Bu Yönetmeliğin yürürlük 

tarihinden itibaren mahalli idarelerdeki memur kadroları, Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüklerinden (I) sayılı 

Belediye ve Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğünde 

belirtilen unvan kodu, kadro unvanı, sınıflar ile belirlenen en alt ve üst derecelere uygun olarak 

kullanılır. İptal, ihdas ve kadro değişikliklerinde bu kütükler esas alınır. 



(2) Sürekli işçi kadrolarının iptal, ihdas ve değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer 

alan Ek-4 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüğünden (II) 

Sayılı Belediye ve Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri İşçi Kadro Kütüğü 

esas alınır.” hükmü yer almaktadır. 

Mezkur Yönetmelik eki Ek-4 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 

Kadro Kütüklerinden (I) sayılı Belediye ve Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 

Birlikleri Memur Kadro Kütüğünde şoför kadrolarının derece aralığı 5-11 olarak belirlenmiştir. 

Bu itibarla, şoför kadroları ancak 5-11 derece aralığında ihdas edilebileceğinden, 

ilgilinin 3. derece şoför kadrosuna atanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 
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