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İlgi: 14.04.2022 tarihli ve E-90760382-900-477/6501 sayılı yazınız. 

 

Belediyenizde, zabıta amiri olarak görev yapan lise mezunu personelin zabıta müdürü 

kadrosuna atanmasının mümkün bulunup bulunmadığı ve söz konusu kadroya 

görevlendirildiğinde vekalet ücreti ödenip ödenmeyeceği konularında görüş talep eden ilgi 

yazınız incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 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. 

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, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul 

edilerek 18/4/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel 

Yönetmelik"in 2 nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel 

idareleri ve belediyeler ilebunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur 

kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme 

kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve 

bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen 

personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile 



en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin 

unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca, 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 Yönetmelik"in 20 nci maddesi "Zabıta ve itfaiye 

personelinin görevde yükselme işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür." hükmünü 

amirdir. 

Bununla birlikte, 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

"Belediye Zabıta Yönetmeliği"nin 1 inci maddesinde "Bu Yönetmeliğin amacı, belediye zabıta 

teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının niteliklerini, görevde 

yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir." 

hükmü getirilmiş olup, mezkûr Yönetmeliğin "Görevde Yükselme Şartları" başlıklı 17 inci 

maddesinde zabıta müdürü unvanlı kadroya atanma şartlarına yer verilmemiştir. 

22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmelik"in  eki (I) sayılı "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur 

Kadro Kütüğü"nün "11190" unvan kodlu "Zabıta müdürü" kadrosunun en üst derecesinin (1), 

en alt derecesinin ise (4) olduğu hükmü yer almaktadır. 

Bu itibarla, halen Belediyenizde zabıta amiri olarak görev yapan lise mezunu personelin, 

657sayılı Kanunun 68/B maddesi hükümleri çerçevesinde zabıta müdürü unvanlı kadroya 

atanmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte vekâlet aylığı ile 

zam ve tazminatların ödenme şartlarının ayrıntılı olarak açıklandığı Bakanlığımızın 23/11/2020 

tarihli ve E-83683335-929-230955 sayılı görüş yazısının ekte bir örneği gönderilmektedir. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

                        

          ….……… 

              Bakan a. 

          Genel Müdür 

 

Ek:23/11/2020 tarihli ve E-83683335-929-230955 sayılı yazı. (3 Sayfa) 


