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Konu: Kameraman Kadrosundaki Personelin 

Hangi Hizmet Sınıfında İstihdam Edileceği 

 

………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi: 23.11.2022 tarihli ve 58631672-57547 sayılı yazınız. 

 

Başkanlığınızda genel idari hizmetleri sınıfında kameraman unvanında çalışmakta olan ilgili 

personelin teknik hizmetler sınıfına geçirilip geçirilemeyeceği hususunda görüş talep edilen ilgi yazı 

incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 

''Tesis edilen sınıflar'' başlıklı 36 ncı maddesinde, "Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan 

memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir. 

I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI: Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, 

icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar 

Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder. 

... 

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, 

"Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme" başlıklı 71 inci maddesinde, "Memurların eşit dereceler 

arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin 

geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip 

olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri 

kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.  

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel 

idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış 

hak aylık dereceleriyle atayabilirler.  

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve 

kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri 

eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre 

tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe 

ilerlemesi verilmez." hükmüne yer verilmiştir. 

Öte yandan, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında 

Kanunun 3 üncü maddesinde, "Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre; 
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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. 

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinde, "Yükseköğretim, 

harca tabi olup bu kanunda belirlenen amaç ve ana ilkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir. 

… 

b. 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 almaktadır. 

Yine, (Mülga) Devlet Personel Başkanlığının 8/7/2019 tarihli ve 24547073-045.00.E.4085 

sayılı yazısında, "Fakülte ve Yüksekokulların Fotoğraf Bölümü, Fotoğrafçılık Bölümü, Fotoğrafçılık 

ve Kameramanlık Bölümü, Medya ve İletişim Bölümü, Fotoğrafçılık Programı, Sinema, Televizyon ve 

Fotoğrafçılık Bölümleri, Radyo, Televizyon ve Gazetecilik Bölümü, Basım-Yayım mezunları ile 

bunlara denk bölümlerden kamerayı ve donanımını çekime hazır hale getirebilecek, mezun olanlar, 

film veya video çekimlerini sanatla ilgili yetenek ve teknik bilgisi ile yerinde, zamanında ve kaliteli bir 

biçimde yapabilecek, kameranın bakım ve korunmasını yapabilecek ve bunun gibi görevleri yerine 

getirebilecek niteliklere haiz olan veya bu nitelikleri yerine getirebileceğini belgelendiren ilgili fakülte, 

yüksekokul veya meslek lisesi mezunlarının "Kameraman" pozisyonuna atanabileceği mütalaa 

edilmektedir." denilmiştir. 

Diğer yandan, 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, "Tekniker 

kadrosuna atanabilmek için; 

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların duyuruda belirtilen bölümlerinden 

mezun olmak suretiyle tekniker unvanını kazanmış olmak," hükmü bulunmaktadır. 

Mezkûr Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, "...kameraman 

kadrolarına atanabilmek için; 

1) Fakültelerin, yüksekokulların, sağlık meslek liselerinin veya meslek liselerinin ilgili 

bölümlerinden mezun olmak," hükmüne amirdir. 

Ayrıca, (Mülga) Devlet Personel Başkanlığının 8/7/2019 tarihli ve 4085 sayılı yazısında 

kameraman kadrosuna atanmak için mezuniyeti gerekli bölümlere yer verilmiş olup bahse konu yazı 

ekte gönderilmiştir. 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar neticesinde kameraman unvanında çalışmakta olan 

ilgili personelin gerek teknik bölüm mezunu olmaması gerekse de Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile 

Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Ek:3  IV sayılı Liste 

İdari Personel Kadro Unvanları başlığı altında idari personel olarak yer alması ve ayrıca 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kameraman unvanında çalışanların teknik bir kadro olması ile 

ilgili olarak herhangi bir ilke kararının olmaması nedeniyle, kameraman unvanlı personelin teknik 

hizmetler sınıfında çalıştırılamayacağı değerlendirilmektedir 

Bilgilerini rica ederim. 

                            

                       ………….. 

                   Bakan a. 

                        Yerel Yönetimler Genel Müdürü 


