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  Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Teknik Hizmetler Sınıfında 

Programcı olarak görev yapmakta olan ilgilinin Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-

Kazak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans bölümünden 

mezun olan ilgiliye, mühendis unvanına ilişkin zam ve tazminatların ödenip 

ödenemeyeceğine ilişkin Bakanlığımız görüşü talep edilen ilgi yazı incelenmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca 17.4.2006 tarihli 

ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendinde; I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), 

(E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde 

ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı 

ve kariyerinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır. 

 Ayrıca, anılan Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ise;  

Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, 

bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, 

cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki 

üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenebileceği, kadroları teknik ve sağlık 

hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya 

atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı 

zam ve tazminat ödenmeyeceği düzenlemesine yer verilmiştir. 

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) 

bendinde yer alan, “Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, 

eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları 

bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen 

hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen 

yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği 

yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.” hükmü yer almakta olup öğretim süresi ve 

yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından üniversitelerin eşdeğerlerinin belirlenmesi 

işlemi Yükseköğretim Kurulunca yapılmaktadır. 

 

06.11.2010 tarihli ve 27751 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan “Yurtdışı 

Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği” nin Uzaktan eğitim denklik işlemleri 

başlıklı 10 uncu maddesinde; “ Uzaktan eğitim programlarından alınan diplomalar; 

diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle 

faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak 

tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması 

ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir kurum olması, bir üst eğitime girişte 
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kabul edilmesi, program kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer örgün öğretim programı kredi 

toplamına uygun olması, örgün öğretimde belirlenen program kazanımları ile aynı 

programın uzaktan öğretiminin program kazanımlarının uyarlı olması ve uzaktan eğitim 

programının ölçme ve değerlendirme sisteminin denetlenebilir nitelikte olması, yurtdışında 

yapılan uzaktan eğitimin Türkçe olmaması, eğitimin yapıldığı programın benzeri Türk 

yükseköğretim programına denk olması, eğitim düzeyi ve öğrenim alanının açıkça 

tespit edilmesi şartları aranarak, bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirildikten 

sonra kabul edilir veya reddedilir.” hükümlerine yer verilerek uzaktan eğitim verilen 

yurtdışı üniversitelerinin değerlendirilerek Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul veya 

reddedileceği belirtilmiştir. 

 Ancak, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’ne bağlı 

“Uzaktan Eğitim Fakültesi” ve bu fakülteden alınacak diplomaların denkliğinin olup 

olmadığına ilişkin Yükseköğretim Kurulunun bir Kararına ilgi yazı ekinde yer verilmediği  

görülmüştür. 

   Bu itibarla, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans bölümünden mezun olan ilgilinin mezun olduğu 

bölümün “Uzaktan Eğitim” olması halinde ilgilinin almış olduğu diplomasının anlaşma 

hükümlerine uygunluğunun Yükseköğretim Kurulunca onaylanması şartı ile mühendis 

unvanı için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlanabileceği, uzaktan eğitim diplomasının 

denkliğinin olmaması halinde ise zam ve tazminat farklarının ödenmesinin mümkün 

bulunmadığı mütalaa edilmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

 

 

 

 

 

Sadi KIZIK 

  Bakan a. 

        Strateji Geliştirme Başkan V. 
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