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Adalet Bakanlığında sağlık memuru olarak görev yapmakta iken istifa eden ……………'nın, 

Belediyenize atanmasına ilişkin görüş talep edilen ilgi yazınız incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 

"Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 nci maddesinde, "...657 sayılı 

Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak 

ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere 

atanabilirler..." hükmü, 

"Tesis edilen sınıflar" başlıklı 36 ncı maddesinde, "... 

II - TEKNİK HİZMETLER SINIFI: 

Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri 

hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, 

jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), 

matematiksel iktisatcı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, 

öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya 

bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 

tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen 

memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede 

mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder. 

III - SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI: 

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, 

diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim 

görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, 

biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık muhendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, 

hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve 

yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık 

memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar. 

Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli 

döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet 

satın alınması yoluyla gördürülebilir..." hükmü, 

"Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesinde, "Memurların bu 

Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 

68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya 

öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış 



 
 

hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile 

kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de 

şarttır..." hükmü, 

"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, kuruluş kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı 

kararnamelerinde 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." hükmü, 

"Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi" 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.  

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine 

tekrar atanmaları mümkündür. 

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel 

hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve 

karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri 

şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir." hükümlerine yer verilmiştir. 

Diğer taraftan, 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 maddenin ikinci fıkrasında, "Unvan değişikliğine tabi 

kadrolar aşağıda belirtilmiştir 

a) ... sağlık memuru .. " hükmünde unvan bulunmakta olup söz konusu unvanlara atanmak 

için gerekli şartların sağlanması halinde atanılabileceği madde hükmünde yer almaktadır. 

Mezkûr Yönetmeliğin "Hizmet grupları arasında geçişler" ile ilgili 19 uncu madde hükmünün 

(e) bendinde ise "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 ve "Kazanılmış haklar" başlıklı 

21 inci maddesinde, "Bu Yönetmelik kapsamında bulunan unvanları, daha önce ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olarak asaleten atanmak suretiyle kazananların hakları saklıdır." yer almaktadır. 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, memurların gerekli şartları sağlaması 

halinde sınıf değiştirebilecekleri, unvan değişikliğine tabi kadrolara genel hükümlere göre kazanılmış 

hak ve hizmet grubu arasında geçiş kapsamında sınavsız girebileceği göz önüne alındığında adı 



 
 

geçenin 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca sağlık memuru unvanına veya genel idare 

hizmetleri sınıfındaki durumuna uygun bir unvana sınavsız genel hükümlere göre atanabileceği 

değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

                                                                                                                   ………….. 

          Bakan a. 

Yerel Yönetimler Genel Müdürü  

 
 


