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İlgi: …………….Valiliğinin 22.08.2022 tarihli ve E-91321417-903.02.99-4391343 sayılı 

yazısı. 
 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünden mezun 

olup halen Genel Müdürlüğünüzde grafiker kadrosunda görev yapan bir personelin teknik 

öğretmen unvanına sahip olup olmadığı ve mali haklarının buna göre belirlenip 

belirlenmeyeceğine ilişkin ilgi yazı 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…” hükmü yer almaktadır 

Diğer taraftan, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi 

Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde, “Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre; 

a) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile 

denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren 

ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun 

olanlara “teknisyen”, 

b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker", 

c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker", 

d) Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, 

erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi 

mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki 

eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "teknik öğretmen", 

e) Teknik öğretmen unvanını kazananlar için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen 

mühendislik fakültelerince düzenlenecek iki yarıyıl süreli mühendislik eğitimi tamamlama 

programını en fazla dört yarıyıl içinde bitirenlere dallarında “mühendis”, 

Unvanı verilir. 

Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır.” hükmü yer almaktadır. 



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20/4/2017 tarihli ve 75850160-303.01.01-28123 

sayılı yazısında, “Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde görülen eğitimin 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun 36. Maddesinde Teknik Hizmetler Sınıfında yer aldığına ve 

mesleki bir teknik yükseköğretim olduğuna karar verilmiştir.” denilmektedir.  

Görüleceği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca sadece Güzel Sanatlar 

Fakültesi Resim Bölümünde görülen eğitimin mesleki bir teknik yükseköğretim olduğuna karar 

verilmiştir. 

Bu itibarla, Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünün “teknik eğitim 

fakültesi” kapsamında olmadığından “teknik öğretmen” unvanını kullanamayacağı, özlük ve 

mali haklarının bu unvan dikkate alınarak belirlenemeyeceği değerlendirilmektedir.  

Bilgilerini rica ederim. 

                               

                                                       ….……… 

          Bakan a. 

              Yerel Yönetimler Genel Müdürü 

 

 


