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NOT: Belediye başkan yardımcısı kadrosuna atanacak personelde aranılan şartlar hakkında  

T.C. 

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı: E-53773008-622.02-4306399                               10/08/2022 

Konu: Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosuna 

Atanacak Personelde Aranılan Şartlar 

 

……………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi: 09.08.2022 tarihli ve E-57391641-805.02.02.02-924 sayılı yazınız. 

 

İlgi yazıyla, hizmet cetveli yazı ekinde yer alan bir personelin  belediye başkan yardımcısı 

kadrosuna atanıp atanamayacağı hususunda görüş talep edilmektedir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde, "Eğitim ve 

Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 

1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, 

atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. 

(Değişik ikinci paragraf: 13/2/2011 - 6111/101 md.) Ancak, bu şekilde bir atamanın 

yapılabilmesi için ilgilinin; 

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, 

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl, 

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, 

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli 

yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 

217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan 

süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, 

kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek astsubaylık ve yedek 

subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra 

özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili 

kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve 

başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere 

dörtte üçü dikkate alınır..." hükmü, 

76 ncı maddesinde, "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık 

dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar 

çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. 

Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı 

veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler..." hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 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 Yönetmelikte görevde yükselme sınavına tabi olarak atanılan kadrolar ile 

sınavsız atanabilecek kadrolar ayrıntılı olarak belirlenmiştir. 

Bu itibarla, belediye başkan yardımcısı kadrosuna yapılacak atama ile ilgili açıklamalara 

yukarıda yer verilmiş olup münhal bulunan belediye başkan yardımcısı kadrosuna atanacak personelin 

gerekli şartları taşıyıp taşımadığına İdarenizce karar verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

                          ………….. 

                   Bakan a. 

                         Yerel Yönetimler Genel Müdürü 


