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……..Valiliğinde programcı kadrosunda görev yapmakta iken, 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 49 uncu maddesine istinaden Belediyenizde belediye başkan yardımcısı 

kadrosunda 6 aydan fazla süreyle geçici olarak görevlendirildiği belirtilen ilgilinin, Belediye ve 

Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine 

göre bilgi işlem müdürü kadrosuna atanmasının mümkün olup olmadığı ile söz konusu 

kadroya naklen atanması durumunda personel istihdam izninin verilmesi hususunda izin 

talebini içeren ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 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 ile 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..." hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 5393 sayılı Belediye Kanunun "Norm kadro ve personel istihdamı" 

başlıklı  49 uncu maddesinde; "Norm kadro ilke ve standartları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 



ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı 

kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla 

belirlenir. Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü 

yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. 

… 

Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro 

sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e 

kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 

200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde 

dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde 

görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere 

belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal 

güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli 

veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye 

meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum 

karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır..." hükmü bulunmaktadır. 

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 Yönetmelikte görevde yükselme sınavına tabi olarak 

atanılan kadrolar ile sınavsız atanabilecek kadrolar ayrıntılı olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu Yönetmeliğin; 

"Hizmet grupları arasında geçişler" başlıklı 19 uncu maddesinde, "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. 

c) Bu Yönetmelik kapsamı dışında bulunan daha üst görevlerde en az altı ay süreyle 

çalışmış olanlar, alt görevlerde çalışma süresi şartı hariç olmak üzere, aranan diğer özel 

şartları taşımaları kaydıyla, 5 inci maddede yer alan yönetim hizmetleri grubu, araştırma, 

planlama ve savunma hizmetleri grubu ve hukuk hizmetleri grubunda gösterilen kadrolar ile 

unvan değişikliğine tabi kadrolara sınavsız, genel hükümlere göre atanabilirler. Diğer hizmet 

gruplarında yer alan kadrolara atanmada en az altı ay çalışmış olma şartı aranmaz" hükmü, 

"Kazanılmış haklar" başlıklı 21 inci maddesinde, "Bu Yönetmelik kapsamında bulunan 

unvanları, daha önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak asaleten atanmak suretiyle 

kazananların hakları saklıdır." hükmü, 

"Naklen atamalar" başlıklı 23 üncü maddesinde, "Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 

görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana, bu unvanla aynı düzeydeki veya 

daha alt düzeydeki diğer unvanlara, söz konusu unvanlar için mevzuatla aranan öğrenim ve 

sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla, genel hükümlere göre naklen 

atama yapılabilir. Söz konusu personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar hakkında 19 

uncu maddenin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentlerindeki hükümler de uygulanabilir. 

Diğer personel mevzuatına tabi olanların atamalarında ihraz ettikleri unvanların bu 

Yönetmelikteki denk kadroları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görüşü 

doğrultusunda belirlenir." hükmü yer almaktadır. 



Yukarıda yer verilen açıklamalar ve mevzuat hükümleri çerçevesinde, mezkûr 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen  kadrolar ile unvan değişikliğine tabi kadrolara 

sınavsız genel hükümlere göre atanabilmek için Yönetmelik kapsamı dışında bulunan daha üst 

görevlerde en az altı ay süreyle çalışmış olanlar, alt görevlerde çalışma süresi şartı hariç olmak 

üzere, aranan diğer özel şartları taşımaları kaydıyla yönetim hizmetleri grubunda bulunan 

unvanlara atanabileceği hükmü yer almakta olup ilgili personelin bilgi işlem müdürü kadrosuna 

naklen atanabilmesi için belediye başkan yardımcısı kadrosunda asaleten görev yapması 

gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 
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