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İlam No

Tutanak Tar�h� 19.3.202019.3.2020

Kararın Konusu Personel Mevzuatı �le İlg�l� KararlarPersonel Mevzuatı �le İlg�l� Kararlar

Özel H�zmet Tazm�natı ve Vekalet Aylığı 

Dosya kapsamındak� b�lg� ve belgeler�n �ncelenmes� sonucunda;  

Özel Kalem Müdürü … �n Mahall� İdareler Personel�n�n Görevde Yükselme ve Unvan Değ�ş�kl�ğ� Esaslarına Da�r
Yönetmel�k’te öngörülen unvan değ�ş�kl�ğ� sınavına g�r�p başarılı olmadan mühend�s kadrosuna atandığı ve bu kadro
görev�ne a�t ödemler�n kend�s�ne yapıldığı görülmüştür. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59’uncu maddes�nde,“... Özel Kalem Müdürlükler�ne ... bu Kanunun atanma,
sınavlar, kademe �lerlemes� ve dereceye yükselmes�ne �l�şk�n hükümler�yle bağlı olmaksızın tahs�s ed�lm�ş derece aylığı
�le memur atanab�l�r. 

B�r�nc� fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emekl�l�k aylığının hesabında ve d�ğer memurluklara naklen
atanmalarında herhang� b�r sınıf �ç�n kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan memurların emekl�l�k kıdemler�
yürümekte devam eder.” 

61’�nc� maddes�nde �se; “(Değ�ş�k: 30/5/1974 - KHK/12: Aynen Kabul: 15/5/1975-1897/1 md.) 60 �nc� madde gereğ�nce
�st�sna� memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe �lerlemes� ve derece yükselmes�
dışında kalan bütün hükümler� uygulanır. Ancak �st�sna� b�r memur�yet kadrosuna atananlar, atandıkları kadronun derece
aylığının �lk kademes�n� kazanılmış hak olarak elde ett�kler� tar�hten �t�baren, haklarında bu kanunun kademe �lerlemes�
ve derece yükselmes�ne da�r hükümler� uygulanır. 

Şu kadar k�, Başbakanlık ve Bakanlıklar özel kalem müdürlükler�ne, val�l�klere, büyükelç�l�klere, elç�l�klere, da�m�
tems�lc�l�klere atananların, atandıkları derecelerde geç�rd�kler� süreler, kazanılmış hak sayılmamak şartıyla, kademe
�lerlemes�nde (üst dereceye atanmaları hal�nde 161 �nc� madden�n A bend� uyarınca) değerlend�r�l�r” 

hükümler�ne yer ver�lm�şt�r. 

Mahall� İdareler Personel�n�n Görevde Yükselme ve Unvan Değ�ş�kl�ğ� Esaslarına Da�r Yönetmel�k’�n “Amaç” başlıklı
1’�nc� maddes�nde; “Yönetmel�ğ�n amacı, l�yakat ve kar�yer �lkeler� çerçeves�nde, h�zmet gerekler� ve personel
planlaması esas alınarak, mahall� �darelerde görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan
değ�ş�kl�kler�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.” den�ld�kten sonra “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddes�n�n 1’�nc�
fıkrasının (�) bend�nde, unvan değ�ş�kl�ğ�n�n; en az ortaöğret�m düzey�nde meslek� veya tekn�k eğ�t�m sonucu �hraz ed�len
unvanlara �l�şk�n kadrolara yapılan atamaları, (j) bend�nde �se unvan değ�ş�kl�ğ� sınavının; bu Yönetmel�k kapsamındak�
personel�n, en az orta öğret�m düzey�nde meslek� veya tekn�k eğ�t�m sonucu �hraz ed�len unvanlara �l�şk�n görevlere
atanacakların bel�rlenmes� amacıyla yapılan yazılı sınavı �fade ett�ğ� bel�rt�lm�ş ve 5’�nc� maddes�n�n 2’nc� fıkrasının (a)
bend�nde unvan değ�ş�kl�ğ�ne tab� kadrolar arasında “Mühend�s” kadrosu da sayılmıştır. 

Y�ne aynı Yönetmel�k’�n “Unvan değ�ş�kl�ğ� sınavına tab� olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı
8’�nc� maddes�nde; 

“(1) Unvan değ�ş�kl�ğ� suret�yle atanacaklarda aşağıdak� genel şartlar aranır. 
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a) (Mülga:RG-7/5/2014-28993) 

b) Unvan değ�ş�kl�ğ� sınavında başarılı olmak, 

c) Yükseköğren�m mezunu olanların 1-4 derecel� kadrolara atanmaları �ç�n 657 sayılı Kanunun 68 �nc� maddes�n�n (B)
bend�nde bel�rt�len süre kadar h�zmet� bulunmak.” 

“Unvan değ�ş�kl�ğ� suret�yle atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 9’uncu maddes�nde; 

“(1) Unvan değ�ş�kl�ğ� suret�yle atanacaklarda aşağıdak� özel şartlar aranır. 

a) Mühend�s, m�mar, peyzaj m�marı, sanat tar�hç�s�, arkeolog, dekoratör, des�natör, ev ekonom�st�, f�z�kç�, heykeltıraş,
h�drob�yolog, h�drolog, jeof�z�kç�, jeolog, jeomorfolog, k�myager, matemat�kç�, paleentolog, p�lot, restoratör, şeh�r plancısı,
antropolog, bakter�yolog, b�yolog, veter�ner hek�m, d�yet�syen, f�z�koterap�st, f�zyoterap�st, radyoterap�st, pedagog,
ps�kolog, sosyal çalışmacı, sosyal h�zmet uzmanı, sosyolog, kütüphanec�, odyolog, sağlık f�z�kç�s�, tıbb� teknolog
kadrolarına atanab�lmek �ç�n; 

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların �lg�l� bölümler�nden mezun olmak, 

…” 

“Unvan değ�ş�kl�ğ� sınavı” başlıklı 16’ncı maddes�nde; 

“(1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� personel�n, en az ortaöğret�m düzey�nde meslek� veya tekn�k eğ�t�m sonucu �hraz
ed�len ve 5 �nc� maddede bel�rt�len unvan değ�ş�kl�ğ�ne tab� kadrolara �l�şk�n görevlere atanmaları, sözlü sınava �l�şk�n
hükümler har�ç olmak üzere bu Yönetmel�kte bel�rt�len usul ve esaslar çerçeves�nde yapılacak unvan değ�ş�kl�ğ� yazılı
sınavı sonundak� başarısına göre gerçekleşt�r�l�r. 

(2) Unvan değ�ş�kl�ğ� sınavı, Bakanlık tarafından bel�rlenecek görev alanları ve atama yapılacak görev�n n�tel�ğ�ne �l�şk�n
konularda Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığına, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına, Türk�ye ve Orta Doğu Amme
İdares� Enst�tüsüne veya yükseköğret�m kurumlarından b�r�ne yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda,
kurumda veya öğren�m durumları �le �lg�s� bulunmayan görevlerde bel�rl� süre h�zmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan
değ�ş�kl�ğ� sınavı kapsamındak� görevlere, sadece �lg�l� mahall� �daren�n kend� personel� başvurab�l�r. 

(3) Unvan değ�ş�kl�ğ� sınavında yüz puan üzer�nden en az yetm�ş puan alanlar başarılı sayılır. 

(4) Bu Yönetmel�k kapsamındak� personelden doktora öğren�m�n� b�t�rm�ş olanlar, unvan değ�ş�kl�ğ� sınavına
katılmaksızın öğren�mle �hraz ed�len görevlere atanab�l�rler. 

(5) Unvan değ�ş�kl�ğ� sınavı �le �lg�l� �ş ve �şlemler� �lg�l� mahall� �dare yürütür.” 

hükümler�ne yer ver�lm�şt�r. 

Anılan mevzuat hükümler� b�rl�kte değerlend�r�ld�ğ�nde; �st�sna� memur�yet kadrolarının, d�ğer memurluklara naklen
atanmalarda herhang� b�r kazanılmış hak oluşturmadığı, bu kadrolarda görev yapan mahall� �dareler memurlarının
görevde yükselme ve unvan değ�ş�kl�kler�ne �l�şk�n usul ve esaslara tab� oldukları açıktır. 

Mahall� İdareler Personel�n�n Görevde Yükselme ve Unvan Değ�ş�kl�ğ� Esaslarına Da�r Yönetmel�k’�n yukarıda yer ver�len
hükümler�nden de açıkça anlaşılacağı üzere mahall� �darelerde görev yapan ve öğren�m�yle mühend�sl�k unvanını �hraz
etm�ş b�r memurun mühend�s kadrosuna atanması �ç�n unvan değ�ş�kl�ğ� sınavına g�r�p başarılı olması şarttır. Bu
kapsama �st�sna� memur�yet sayılan Beled�ye Özel Kalem Müdürler�n�n de g�rd�ğ� tartışmasızdır. Çünkü �st�sna�
memurluklarda görev yapan veya daha önce görev yapmış olanların, anılan Yönetmel�k kapsamındak� kurumlarda
görevde yükselme ve unvan değ�ş�kl�ğ�ne tab� kadrolara sınavsız atanab�lecekler�ne �l�şk�n b�r düzenlemeye yer
ver�lmem�şt�r.  

Her ne kadar 04.07.2009 tar�hl� ve 27278 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan anılan Yönetmel�k’�n 20’nc� maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�nde, “İst�sna� memurluklarda çalışanlar veya çalışmış olanlar, bu Yönetmel�k kapsamındak�
kadrolara, atanacakları kadro �ç�n öngörülen şartları taşımaları kaydıyla sınavsız atanab�l�r.” hükmüne yer ver�lm�şse de;
söz konusu hüküm �le �lg�l� olarak ver�len yürütülmes�n�n durdurulması kararı Danıştay İdar� Dava Da�reler� Kurulunun
01.04.2010 tar�hl� ve YD. İt�raz No: 2010/70 kararıyla onanmış, daha sonra da 07.05.2014 tar�hl� ve 28993 sayılı Resm�
Gazete’de yayımlanan Mahall� İdareler Personel�n�n Görevde Yükselme ve Unvan Değ�ş�kl�ğ� Esaslarına Da�r
Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k’�n 19’uncu maddes�yle yürürlükten kaldırılmıştır. Buna rağmen ...
Beled�yes�nde Özel Kalem Müdürü olarak göreve başlayan … unvan değ�ş�kl�ğ� sınavına g�r�p başarılı olmadan
mühend�s kadrosuna atanmıştır. 

Her ne kadar söz konusu personel�n mühend�sl�k kadrosuna atama �şlem� mevzuata aykırı olduğundan bu kadrosu esas
alınarak yapılan ödemeler �le unvansız memur kadrosuna a�t ödemeler arasındak� tutar kadar kamu zararına neden
olunduğu �ler� sürüleb�l�rse de; Denetç� görüşünde de bel�rt�ld�ğ� üzere adı geçen k�ş� Fen İşler� Müdürü kadro görev�n�
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vekâleten yürüttüğünden ve vekâleten yürüttüğü bu kadro görev�ne asaleten atanmada aranan şartların tamamını sınav
har�ç taşıdığından kamu zararı; vekâleten yürüttüğü bu kadro görev� �le mühend�s kadro görev�ne a�t ödemeler
arasındak� fark kadardır. Bu tutar �se ayrıntılı hesabı aşağıdak� tabloda göster�len …-TL’d�r. 

Sorumlular savunmalarında 657 sayılı Kanun’un “İst�sna� memurluklar” başlıklı 59’uncu maddes�n�n 2’nc� fıkrasındak�
“B�r�nc� fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emekl�l�k aylığının hesabında ve d�ğer memurluklara naklen
atanmalarında herhang� b�r sınıf �ç�n kazanılmış hak sayılmaz” hükmünün d�ğer memurluklara naklen atamalarda
herhang� b�r sınıf �ç�n kazanılmış hak sayılmayacağını �fade ett�ğ�n�, örneğ�n kazanılmış hak aylığı 6’ncı derece olan b�r
memurun 1’�nc� derecel� özel kalem müdürlüğüne atanması ve yen�den 6’ncı derece b�r kadroya atanması durumunda
daha önce atandığı 1’�nc� derecen�n kend�s� �ç�n kazanılmış hak sayılmayacağını düzenled�ğ�n�, yan� özel kalem
müdürlüğü kadrosuna atama �şlem� yapıldıktan sonra mühend�s kadrosuna atama yapıldığında bu durumun özel kalem
müdürlüğü kadrosundak� 1’nc� derecen�n … �ç�n kazanılmış hak sayılmayacağını �fade etmes� gerekt�ğ�n�, bu �t�barla
atama �şlem�n�n mevzuata aykırı olmadığını �fade etm�şlerse de;  

Söz konusu hükümde, “B�r�nc� fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar … d�ğer memurluklara naklen
atanmalarında herhang� b�r sınıf �ç�n kazanılmış hak sayılmaz” den�lerek �st�sna� memur�yet kadrolarının d�ğer
memurluklara atanmada mevzuatın öngördüğü kurallardan muaf�yet get�rmed�ğ� hükme bağlanmıştır. 

Bunun �ç�nd�r k� 04.07.2009 tar�hl� ve 27278 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan anılan Yönetmel�k’�n 20’nc� maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�nde, “İst�sna� memurluklarda çalışanlar veya çalışmış olanlar, bu Yönetmel�k kapsamındak�
kadrolara, atanacakları kadro �ç�n öngörülen şartları taşımaları kaydıyla sınavsız atanab�l�r.” hükmüne yer ver�lmes�
gereğ� duyulmuştur. 

Ancak bu hükme karşı açılan �ptal davası üzer�ne ver�len yürütülmes�n�n durdurulması kararı yukarıda da bel�rt�ld�ğ�
üzere Danıştay İdar� Dava Da�reler� Kurulunun 01.04.2010 tar�hl� ve YD. İt�raz No: 2010/70 numaralı kararıyla onanmış,
daha sonra da 07.05.2014 tar�hl� ve 28993 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan Mahall� İdareler Personel�n�n Görevde
Yükselme ve Unvan Değ�ş�kl�ğ� Esaslarına Da�r Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k’�n 19’uncu
maddes�yle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Y�ne Sorumlular savunmalarında, �st�sna� kadrolara atananların aday memur hükümler�ne tab� olmadığını, bu nedenle
�st�sna� kadroya atanıp b�r gün dah� görev yapan ve buradan başka b�r kadroya nakled�len personel�n asl� memurluğa
atanmış kabul ed�ld�ğ�n�, Danıştay’ın 16.12.1998, E.1995/8281, K. 1998/348 sayılı kararında �st�sna� memur�yete
atananlara, 657 sayılı Kanun’un aday memurlara �l�şk�n hükümler�n�n uygulanamayacağına hükmett�ğ�n�, özel kalem
müdürlüğünden başka b�r kadroya atanan personel�n asl� memur konumunda olduğunu ve 657 sayılı Kanun’dak� d�ğer
şartları taşıyorsa şartlarının uygun olduğu b�r kadroya atanab�lmes�n�n mümkün olduğunu bel�rtm�şlerse de;  

İst�sna� memur�yete atananların aday memur kurallarına tab� tutulmamaları onların Mahall� İdareler Personel�n�n
Görevde Yükselme ve Unvan Değ�ş�kl�ğ� Esaslarına Da�r Yönetmel�k’te düzenlenen unvan değ�ş�kl�ğ� sınavından da
muaf oldukları anlamına gelmez. 

Kaldı k� 657 sayılı Kanun’da Devlet memurluğunda yükselmen�n kar�yer ve l�yakat �lkeler� çerçeves�nde yapılması esası
ben�msenm�ş, anılan Kanun’a dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararı �le kabul ed�len Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Görevde Yükselme ve Unvan Değ�ş�kl�ğ� Esaslarına Da�r Genel Yönetmel�k ve Mahall� İdareler Personel�n�n Görevde
Yükselme ve Unvan Değ�ş�kl�ğ� Esaslarına Da�r Yönetmel�k’te de görevde yükselme ve unvan değ�ş�kl�kler�n�n
esaslarının aynı �lkelere dayandırılmış olması karşısında, �st�sna� memurluklarda çalışan veya çalışmış olanların,
öğren�m�ne uygun kadrolara sınavsız atanab�lmeler�n�n kabulü kar�yer ve l�yakat �lkeler�ne aykırı olduğu g�b� eş�tl�k
�lkes�ne de uygun düşmez. 

Aynı Sorumlular savunmalarında, adı geçen k�ş�n�n Fen İşler� Müdürlüğü kadrosuna atanması mümkün olduğuna göre,
mühend�s kadrosuna da atanmasının mümkün olduğunu �ler� sürmektelerse de; bahse konu k�ş� Fen İşler� Müdürlüğü
kadrosuna atanmada aranan şartlardan sınav dışındak� d�ğer şartları taşımaktadır. Bu göreve atanması �ç�n ayrıca
görevde yükselme sınavına g�rerek başarılı olması zorunludur. Tıpkı Mühend�s kadrosuna atanmak �ç�n de unvan
değ�ş�kl�ğ� sınavına g�rerek başarılı olması gerekt�ğ� g�b�. Yan� her �k� göreve de sınavsız atanması mümkün değ�ld�r. 

Ancak Fen İşler� Müdürlüğü görev�n� vekâleten yürüttüğünden ve �lg�l� mevzuat hükümler�nde sınav har�ç as�lde aranan
şartları taşıyan vek�llere vekâleten yürüttükler� kadro görev�ne a�t ödemeler�n yapılması öngörüldüğünden, adı geçen
k�ş�n�n mevzuatına aykırı olarak mühend�s kadrosuna atanması sonucunda neden olunan kamu zararının hesabında
hakkan�yet gereğ� vekâleten yürüttüğü Fen İşler� Müdürü kadro görev� �le Mühend�s kadro görev�ne a�t ödemeler
arasındak� fark esas alınmıştır. 

Y�ne Sorumlular savunmalarında, Mahall� İdareler Personel�n�n Görevde Yükselme ve Unvan Değ�ş�kl�ğ� Esaslarına Da�r
Yönetmel�k’�n 5’�nc�, 16’ncı ve 20’nc� maddeler�ne yer vererek 20’nc� madden�n (ç) bend�nde yer alan “İst�sna�
memurluklarda çalışanlar veya çalışmış olanlar, bu Yönetmel�k kapsamındak� kadrolara, atanacakları kadro �ç�n
öngörülen şartları taşımaları kaydıyla sınavsız atanab�l�rler.” hükmünün yürütülmes�n�n Danıştay tarafından durdurulmuş
ve söz konusu hüküm yönetmel�k değ�ş�kl�ğ� �le kaldırılmış olsa da, daha önce Devlet Personel Başkanlığı görüşüne
göre �st�sna� memurun unvan değ�ş�kl�ğ� sınavına g�rmeden avukat kadrosuna atanab�leceğ�n�, ayrıca halen �st�sna�
memur�yet n�tel�ğ�ndek� kadrolarda görev yapan memurların öğren�mle kazanmış oldukları unvana �l�şk�n kadrolara
unvan değ�ş�kl�ğ� sınavına tab� olmaksızın, genel hükümlere göre atanmalarının mümkün olduğunu, ancak yukarıda yer
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ver�len Danıştay kararı ve Yönetmel�k değ�ş�kl�ğ� neden�yle yalnızca mahall� �dareler�n bu uygulamanın dışında kalmış
olmasının ve mahall� �dareler dışındak� kurumlarda naklen atamanın mümkün olmasının (mahall� �dareler dışındak� kamu
kurumlarıyla �lg�l� b�r Danıştay Kararı söz konusu olmadığından kamudak� uygulamanın bu yönde olması) hakkan�yete
ve hukukun genel �lkeler�ne aykırı olduğunu �fade etmektelerse de; 

Mahall� İdareler Personel�n�n Görevde Yükselme ve Unvan Değ�ş�kl�ğ� Esaslarına Da�r Yönetmel�k’�n yukarıda bel�rt�len
hükümler� açık olup, adı geçen k�ş�n�n unvan değ�ş�kl�ğ� sınavına g�r�p başarılı olmadan mühend�s kadrosuna atanması
mümkün değ�ld�r.  

Bel�rt�len nedenlerle sorumluların savunmalarının kabulü mümkün değ�ld�r. 

Açıklanan gerekçelerle, Özel Kalem Müdürü …’�n Mahall� İdareler Personel�n�n Görevde Yükselme ve Unvan Değ�ş�kl�ğ�
Esaslarına Da�r Yönetmel�k’te öngörülen unvan değ�ş�kl�ğ� sınavına g�r�p başarılı olmadan mühend�s kadrosuna
atanması sonucunda neden olunan kamu zararı tutarı … TL’n�n Atama İşlem�n� Onaylayan Üst Yönet�c� (Beled�ye
Başkanı) …, Harcama Yetk�l�s� (Fen İşler� Müdür V.) … ve Gerçekleşt�rme Görevl�s� (B�lg�sayar İşletmen�) …’a
müştereken ve mütesels�len 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddes� gereğ� hüküm tar�h�nden �t�baren
�şleyecek fa�z� �le ödett�r�lmes�ne, anılan Kanun’un 55’�nc� maddes� uyarınca İlamın tebl�ğ tar�h�nden �t�baren altmış gün
�çer�s�nde Sayıştay Temy�z Kurulu nezd�nde temy�z yolu açık olmak üzere oy b�rl�ğ�yle karar ver�ld�. 


