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Belediyenizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi zabıta amiri kadrosunda 

görev yapmakta olan personelin Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 

Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 20/c 

maddesi uyarınca görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girmeden şef kadrosuna 

atamasının yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin "Görevde yükselme şartları" başlıklı 

17 nci maddesinde, "Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan unvanlardan zabıta daire 

başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır: 

... 

b) Zabıta amirliğine atanabilmek için; 

1) En az lise mezunu olmak. 

2) 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl zabıta komiseri kadrosunda; 2 yıllık 

yüksekokul mezunları için üç yıl zabıta komiseri kadrosunda; lise ve dengi okul mezunları için 

dört yıl zabıta komiseri kadrosunda 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..." hükmü yer almaktadır. 

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 maddesinde, 

"(1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Yönetim hizmetleri grubu; 

1) Müdür, şube müdürü, 

2) Koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi..." 

hükmü, 

"Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 6 ncı 

maddesinde, "Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda; 

a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, 

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak, 

c) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi 

itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak," hükmü, 

"Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7 

nci maddesinde, "(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme 

suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır: 

... 

e) Şef kadrosuna atanabilmek için; 



1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 

2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) 

numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en az önlisans düzeyinde öğrenim 

gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) numaralı alt 

bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan 

değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak,..." hükmü, 

"Zabıta ve itfaiye personeli" başlıklı 20 nci maddesinde, "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. Zabıta ve itfaiye personelinden; 

... 

c) Zabıta amiri ve itfaiye amiri kadrolarında görev yapanlar, 5 inci maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (c) bendinde yer alan kadrolara ve daha alt 

düzeydeki diğer kadrolara, 

... 

d) Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarında görev yapanlar, 5 inci maddenin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan kadrolar ile daha alt düzeydeki diğer 

kadrolara, alt görevlerde çalışma süresi şartı hariç olmak üzere, aranan diğer özel şartları 

taşımaları kaydıyla, sınavsız, genel hükümlere göre atanabilirler." hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin incelenmesinden Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Esaslarına Dair Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (c) bendinde zabıta amiri kadrosunda görev 

yapan personelin, söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 

(2) numaralı alt bendinde yer alan unvanlar arasında sayılan şef kadrosuna, bu kadro için aranan 

diğer özel şartları taşıması kaydıyla, sınavsız atanabileceği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 
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