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Belediyenizde 7 nci dereceli yardımcı hizmetler sınıfı kadrosunda görevli İlhan 

KEKEÇ'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesine göre genel idare 

hizmetleri sınıfındaki bir kadroya, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmadan 

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. 

... 

X - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI: 

Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, 

müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve 

ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak 

veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili 

hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere 

yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak 

üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü 

maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar. 

Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet 

yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri 

nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür. 

..." 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 maddesinde, "Görevde yükselmeye tabi 

kadrolar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Yönetim hizmetleri grubu; 

1) Müdür, şube müdürü, 

2) Koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi. 

b) Hukuk hizmetleri grubu; 

1) Hukuk müşaviri. 

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu; 

1) Çözümleyici. 

ç) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu; 

1) Uzman, sivil savunma uzmanı. 

d) İdari hizmetler grubu; 

1) Ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen, 

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, 

ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, 

koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför. 

e) Yardımcı hizmetler grubu; 

1) Aşçı, bahçıvan, bekçi, dağıtıcı, gassal, hastabakıcı, hayvan bakıcısı, hayvan kesicisi, 

hizmetli, çocuk bakıcısı, gemici, bakıcı anne, temizlik hizmetlisi, kaloriferci, sağlık teknisyen 

yardımcısı, teknisyen yardımcısı, matbaacı. 

(2) 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 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 ile "Hizmet grupları arasında geçişler" 

başlıklı 19 uncu maddesinde, "(1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler 

aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır: 

a) Aynı hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği 

ve atanılacak kadro için aranan öğrenim şartına ve sertifika gibi belgelere sahip olunması 

kaydıyla sınav yapılmaksızın genel hükümlere göre atama yapılabilir. 

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara 

geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Yerel yönetimlerde ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha 

alt düzeydeki görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan genel hükümlere göre 

atama yapılabilir. 

... 

e) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki atamalar, ilgili kadro için düzenlenen 

unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Mühendis unvanlı kadrodan 5 inci maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde ve (c) bendinde sayılan kadrolar ile 



daha alt düzeydeki diğer kadrolara; en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren diğer unvan 

değişikliğine tabi kadrolardan, aynı fıkranın (d) bendinde sayılan kadrolara; unvan 

değişikliğine tabi diğer kadrolardan ise aynı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) 

numaralı alt bendinde sayılan kadrolara, söz konusu kadrolar için aranan öğrenim ve sertifika 

gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımak kaydıyla, sınavsız, genel hükümlere göre atama 

yapılabilir." 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. Aynı hizmet grubunun alt hizmet grupları içindeki unvanlara öğrenim şartı ve 

sertifika gibi belgelere sahip olunması kaydıyla sınavsız olarak genel hükümlere göre 

geçilebileceği, 

5. 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 sınavına tabi tutulmadan genel hükümlere göre atama yapılabileceği, 

Değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

       ….……… 

                    Bakan a. 

        Yerel Yönetimler Genel Müdürü V. 

 

 

 


