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ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı: E-53773008-622.02-5891136                         14/03/2023 

Konu: Peyzaj Mimarı Kadrosuna Atananlara İlave 

Derece Verilip Verilmeyeceği 

……….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi: 08.02.2023 tarihli ve 53086952-000-4812 sayılı yazınız. 

 

Başkanlığınızda sözleşmeli personel olarak çalışan personelin memur kadrolarına alınma 

işlemleri sonrası ilgi yazınızda belirtmiş olduğunuz tereddütler hususunda görüş istemli talebiniz 

incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde, "… 

II - TEKNİK HİZMETLER SINIFI: 

Bu  Kanunun kapsamına  giren kurumlarda meslekleriyle ilgili  görevleri  fiilen ifa  eden  ve  

meri hükümlere  göre  yüksek  mühendis,  mühendis,  yüksek  mimar,  mimar,  jeolog,  hidrojeolog,  

hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), 

matematiksel iktisatcı,  ekonomici  ve  benzeri ile teknik  öğretmen  okullarından mezun  olup  da,  

öğretmenlik mesleği dışında  teknik  hizmetlerde  çalışanlar, Mimarlık  ve Mühendislik  Fakültesi  veya  

bölümlerinden  mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 

tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri,  fen 

memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede 

mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder. 

… 

4  –  Teknik  hizmetler  sınıfında  görev  almak  şartiyle  jeolog,  jeofizikçi,  hidrojeolog,  

hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), 

matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, 

teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık 

Yüksek Okulu mezunları ilebenzeri  fen  bilimleri  ve  teknik bilimler lisansiyerleri,  Mimarlık  ve  

Mühendislik  Fakültesi  veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek 

bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim 

Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat  Fakültesi  Ev  Ekonomisi  Yüksek  Okulu  mezunları  

üniversitelerin  arkeoloji  ve  sanat  tarihi bölümlerinin  prehistorya,  protohistorya  ve  önasya  

arkeolojisi,  klasik  arkeoloji  anabilim  dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen 

giriş derece ve kademelerine bir derece, 

… 

C)  1 -  Teknik  hizmetler  sınıfına  girenlerden  memurluğa  girmeden  önce  yurt  içinde  veya  

yurtdışında  mesleklerini  serbest  olarak  veya  resmi  veya  özel  müesseselerde  ifa  edenlerle  

memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik 

hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda 

geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler 

her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

…" hükmü yer almaktadır. 

Bu hükümler çerçevesinde; Teknik Hizmetler Sınıfındaki peyzaj mimarı kadrosunda olan 

personele 1 derece verilip verilmeyeceği hususunda 657 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 36/A-4 

hükmü gereğince mezkûr fıkrada sayılan unvanlar ile belirtilen okullardan mezun olanların teknik 

hizmetler sınıfında görev almaları halinde giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edileceği 
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hüküm altına alınmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Çalışma  ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığına hitaben 18/2/2021 tarihli ve E-75850160.102.01-01-11507 sayılı yazısında, 

Üniversitelerarası Doçentlik alanları bağlamında peyzaj mimarlığının mimarlığın alt kırılımı olarak 

mütalaa edildiği belirtilmiştir. Bu kapsamda peyzaj mimarlığı bölümünden mezun olan ilgilinin 

"teknik bilimler lisansiyeri" olduğu açık olduğundan giriş derece ve kademesine bir derece ilave 

edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, ekonomist kadrosu  ile ekonomici kadrosunun aynı olup olmadığı hususunda ise mülga 

Maliye Bakanlığının ( Bütçe ve Mali Kontrol  Genel Müdürlüğü) 28/05/2018 tarihli ve 4352 sayılı 

örnek görüşüne ekte yer  verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 

 

                          ………….. 

                Bakan a. 

                        Yerel Yönetimler Genel Müdürü 


