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NOT: İtfaiye müdürü kadrosuna atanmanın şartları hakkında  

T.C. 

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı: E-53773008-622.02-5592758                   23/01/2023 

Konu: İtfaiye Müdürü Kadrosuna Atanma 

 

……………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi: 04.01.2023 tarihli ve 54434925-900-2272 sayılı yazınız. 

 

Belediyenizde şef unvanlı kadroda çalışmakta olan personelin, daha önce itfaiye eri ve 

bilgisayar işletmeni olarak görev yaptığından bahisle itfaiye müdürü kadrosuna sınavsız atanıp 

atanamayacağı konusunda görüş talep edilen ilgi yazınız incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendinde, 

"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.  

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 yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Zabıta ve itfaiye personeli" başlıklı 20 nci maddesinde, "(1) Zabıta ve 

itfaiye personelinin görevde yükselme işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Zabıta ve 

itfaiye personelinin bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselmeye tabi kadrolara atanmalarında 

unvan denklikleri esas alınır..." hükmü bulunmaktadır. 

Öte yandan, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin, "Kadro ve unvanlar" başlıklı 8 inci 

maddesinde, "(1) Belediye itfaiye teşkilatı personel kadro ve unvanları, Belediye ve Bağlı Kuruluşları 

ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre itfaiye 

personeli; itfaiye daire başkanı, itfaiye müdürü, itfaiye şube müdürü, itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve 

itfaiye eri kadroları ile diğer kadrolardan oluşur." hükmü ve "Görevde yükselme şartları" başlıklı 19 

uncu maddesinde, "(1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılan unvanlardan itfaiye daire başkanı 

ve itfaiye müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır: 

... 

b) İtfaiye amirliğine atanabilmek için; 

1) En az lise mezunu olmak, 
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2) Meslekle ilgili yükseköğrenim veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl itfaiye 

çavuşu veya dört yıl itfaiye eri, 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl itfaiye çavuşu veya beş yıl 

itfaiye eri, lise ve dengi okul mezunları için dört yıl itfaiye çavuşu veya altı yıl itfaiye eri olarak çalışmış 

olmak, 

3) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı 

Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak, 

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, 

... 

(2) Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibarıyla aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı 

Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer 

kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirler. 

(3) İtfaiye daire başkanı ve itfaiye müdürü dışındaki diğer kadrolar için ikinci fıkrada belirtilen 

hizmet sürelerinin en az iki yılının itfaiye teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, yeni kurulan 

belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış 

olmak şartı aranmaz." hükmü bulunmaktadır. 

Ayrıca, 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 

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. 

Mezkûr 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 itfaiye müdürü kadrolarının derece aralığı 1-4 olarak belirlenmiştir. 

Bu itibarla, Belediyenizde şef kadrosunda görev yapan ve 22.06.2009 tarihinde göreve 

başladığı belirtilen personelin ancak önlisans veya lisans eğitim şartını sağlaması halinde 3 üncü 

dereceli itfaiye müdürü kadrosuna atanmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

                      ………….. 

               Bakan a. 

                     Yerel Yönetimler Genel Müdürü 

 

 


