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Belediyenizde 2015 yılında veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ) kadrosuna 

açıktan atanan …………., mezun olduğu bölüm ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde teknik hizmetler 

sınıfında fiilen çalışmış olması nedeniyle unvan değişikliği sınavına tabi olmaksızın "Tekniker" 

kadrosuna atamasının yapılabilmesi amacıyla Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 

Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 

"Naklen atamalar" başlıklı 23 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca "Tekniker" kadrosuna 

atanıp atanamayacağı hususuna ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere,  5393  sayılı  Belediye  Kanununun  49 uncu  maddesinin 3 üncü 

fıkrasında, "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, 

veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, 

eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, 

çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve 

tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel 

eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, 

yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları 

şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz 

konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının 

yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre 

birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası 

yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami 

tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak 

personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir." 

hükmü yer almaktadır. 

Öte yandan, Bakanlığımızca yayımlanan "Sözleşmeli Personel İstihdamı" konulu 

31/12/2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgede, "Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların 

üyesi olduğu mahalli idare birlikleri tarafından 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi 

çerçevesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek kişiler hakkında kurumlar ile 

ilgililer arasında imzalanacak sözleşmelerde; tam zamanlı olarak istihdam edilecekler için Ek-

1/a sayılı Tip Sözleşme örneğinin, kısmi zamanlı olarak istihdam edilenlerden halen bir sosyal 

güvenlik kurumuna tabi olarak çalıştığını belgelendirenler için Ek-1/b sayılı Tip Sözleşme 

örneğinin, kısmi zamanlı olarak istihdam edilenlerden halen bir sosyal güvenlik kurumuna tabi 

olarak çalışmadığını belgelendirenler için Ek-1/c sayılı Tip Sözleşme örneğinin kullanılması ve 

aşağıda maddeler halinde açıklanan hususlara titizlikle uyulması gerekli görülmüştür. 

Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin, yürütülecek hizmetler için ihdas edilmiş kadro 

unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu nitelikler konusunda, 6/6/1978 tarihli 

ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel 



Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” eki “4 sayılı cetvel A-Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları 

ile Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel”de aranan nitelikler veya 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 

İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair 

Yönetmelik”te yer alan personel kadro unvanları için aranan nitelikler dikkate alınacaktır. 

Yerel yönetimlerimiz sözleşmeli personel istihdamında yukarıdaki belirlenen nitelik 

özelliklerinden birini tercih edebilecektir. 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar eki 4 sayılı cetvelde yer almayan 

ancak Bakanlığımızca sözleşmeli personel kadro unvanı olarak belirlenen ve ekli listede 

bulunan personel kadro unvanları için Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 

Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte 

yer alan nitelikler aranacaktır. 

Bakanlığımızca belirlenen sözleşmeli personel kadro unvanları dışında sözleşmeli 

personel istihdam edilmeyecektir. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yer alan ve ekli listede belirlenen kadro 

unvanlarında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabilecektir. (Ek-2 Sözleşmeli Personel 

Kadro Unvanları)" hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Unvan Verilmesi Hakkında 

Kanunun "Unvanlar"  başlıklı 3 üncü maddesinde, "Gördükleri mesleki teknik öğretim 

alanlarına göre; 

... 

b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker", 

..."  unvanı verileceği hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevd

e Yükselme ve  Unvan  Değişikliği  Esaslarına  Dair  Yönetmelik'in "Unvan değişikliği 

suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 9 uncu maddesinde, "(1) Unvan 

değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır: 

... 

h) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; 

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların duyuruda belirtilen 

bölümlerinden mezun olmak suretiyle tekniker unvanını kazanmış olmak, hükmü ile "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. 

(2) Diğer personel mevzuatına tabi olanların atamalarında ihraz ettikleri unvanların bu 

Yönetmelikteki denk kadroları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görüşü 

doğrultusunda belirlenir." hükmü yer almaktadır. 

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, tekniker unvanlı kadronun unvan değişikliğine tabi 

bir kadro olduğu, söz konusu kadroya atanabilmek için tekniker unvanının öğrenimle ihraz 

edilmesi, unvan değişikliği sınavında başarılı olunması ve mevzuatla aranan diğer şartların 

taşınması kaydıyla mümkün olabileceği göz önünde bulundurulduğunda söz konusu "Tekniker" 

unvanında  ilgili personelin istihdamının daha önce olmaması nedeniyle naklen atanmasının 

mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim 
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              Bakan a. 

          Genel Müdür 


