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Belediyeniz bünyesinde işçi olarak istihdam edilen ilgilinin dilekçe ile Belediyeniz 

memur kadrolarından şoför unvanlı kadroda istihdam edilmek üzere dilekçe ile 

başvurduğundan bahisle ilgilinin söz konusu kadroya atanıp atanamayacağı hususunda 

Bakanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir. 

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

memurluğa giriş şartlarını belirleyen “Genel ve özel şartlar” başlıklı 48 inci maddesinde, 

"Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır. 

A) Genel şartlar: 

1. Türk Vatandaşı olmak, 

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 

3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

5. (Değişik: 23/1/2008 - 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde 

belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla 

süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal 

düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 

ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkûm olmamak.  

6. Askerlik durumu itibariyle; 

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek (…) akıl hastalığı (…) bulunmamak. 

8. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/60 md.) (İptal: 

Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 tarihli ve E.:2018/73; K.:2019/65 sayılı Kararı ile) 

B) Özel şartlar: 

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim 

kurumlarının birinden diploma almış olmak, 

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.” hükmüne,  

“Sınavlara katılma” başlıklı 49 uncu maddesinde, “Duyurulan Devlet kamu hizmet ve 

görevlerine Devlet Memuru olarak girmek isteyenler, belirlenen şartları yerine getirerek 

başvurularını yaparlar. 



Devlet kamu hizmet ve görevlerine girmek isteyenlerden ilan edilen şartları haiz 

bulunmayanlar bu sınavlara katılamazlar ve bu husus başvurulan merciler tarafından 

kendilerine bir yazı ile bildirilir.” hükmüne, 

“Sınav şartı” başlıklı 50 nci maddesinde, “Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet 

memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı 

kazanmaları şarttır. 

Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve 

görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel 

yönetmelikle düzenlenir.” hükmüne yer verilerek memuriyet kadrolarına atanmanın şartları ile 

usul ve yöntemi belirlenmiştir. 

Diğer taraftan, 24/12/2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli 

İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin; 

"Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, “(1) Bu Yönetmeliğin amacı; il özel idareleri, 

belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve 

döner sermayeli kuruluşlara ilk defa memur olarak atanacaklara ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir.” hükmüne, 

“Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde, “(1) Bu Yönetmelik; il özel idareleri, belediyeler 

ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve döner 

sermayeli kuruluşlarda itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları hariç boş bulunan diğer memur 

kadrolarına ilk defa atanacakları kapsar.” hükmüne, 

“Atama usulü” başlıklı 5 inci maddesinde, “(1) Mahalli idarelerde boş bulunan memur 

kadrolarına merkezi yerleştirme yoluyla veya idare tarafından yapılacak sınavla açıktan atama 

yapılabilir. 

(2) Atama yapılacak kadro unvanı ve sayıları için ilgisine göre Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığından izin alınır. Atama izni verilen kadrolara her iki usûl ile 

de memur alımı yapılabilir. İzin verilmeyen kadrolar için merkezi yerleştirmeye başvurulamaz, 

duyuru ve sınav yapılamaz.” hükmüne, 

“Atama izni” başlıklı 6 ncı maddesinde, “(1) Belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile bunların 

üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin kadrolarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin 

alınır...” hükmüne, 

“Merkezi yerleştirme” başlıklı 7 nci maddesinde, “(1) Mahalli idarelerde boş bulunan 

memur kadrolarına, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında 

Genel Yönetmeliğin dördüncü bölüm hükümlerine göre yerleştirme yapılır.” hükmüne yer 

verilmiş olup idare tarafından sınav yoluyla atama yapılması durumunda ise, “Sınav duyurusu” 

başlıklı 9 uncu maddesinde, “(1) İdare, atama yapılacak kadro sayıları ile bu kadroların sınıf, 

unvan ve derecelerini; sıralamaya esas olacak KPSS puan türü ile asgari puanı; başvuru 

tarihleri ile başvuru yöntemini; başvuru yapacak adayda aranılacak nitelikler ile istenilen 

belgeleri; yapılacak sınavın yeri, zamanı, türü, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile 

gerekli görülen diğer hususları son başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazete ile 

idarenin ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde duyurur. 

(2) Ayrıca, ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel 

Müdürlüğü veya İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü kurumsal internet sitelerinde 

de son başvuru tarihinden en az 30 gün önce duyuru yapılır. 

(3) Sınav ilan duyuruları, ikinci fıkrada belirtilen kurumlarca kontrol işlemi yapıldıktan 

sonra yayımlanır.” hükmüne, 

“Sınava kabul için ön şart” başlıklı 10 uncu maddesinde, “(1) Sınava katılmak 

isteyenlerin, sınava son başvuru tarihi itibarıyla; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımaları, 



b) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS puan türünden, sınav duyurusunda belirtilmiş olan 

asgari puanı almış olmaları, 

c) Alım yapılacak kadro unvanları için duyuruda belirlenen asgari niteliklere sahip 

olmaları, 

gerekir.” hükmüne, 

“Atama işlemleri” başlıklı 18 inci maddesinde, “(1) İdarenin internet sitesinde, başarı 

listesine göre sınavı asıl olarak kazandığı belirlenenlerden istenilecek belgeler ile belgelerin 

son teslim tarihine ilişkin bir duyuru yayımlanır ve atanmaya hak kazananlar, duyuruda 

belirtilen süre içerisinde, istenilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuruda bulunur. 

(2) İdarece yapılacak belge incelemesinden sonra atanmayı haiz olduğu tespit 

edilenlerin atamaları yapılır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan ve gerekli 

belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmaz. 

(3) Atanmış olsalar dahi atanma şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin atamalarının 

iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya 

da atanma hakkından vazgeçilmesi sebebiyle boş kalan kadrolara başarı puan sıralamasının 

ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvanlı kadrolar için 

yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına 

göre atama yapılabilir.” hükmüne yer verilmektedir. 

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; Belediyeniz bünyesinde işçi statüsünde 

istihdam edilen personelin şoför unvanlı memur kadrosuna istihdamının yalnızca mevzuatta 

belirtilen genel ve özel şartların yanı sıra sınav şartlarını da sağlaması durumunda belirtilen usul 

ve yöntemler izlenerek mümkün olduğu değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

………… 

Bakan a. 

Genel Müdür 

 


