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………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi: 24.11.2022 tarihli ve 27661994-010.01-56408 sayılı  yazınız. 

 

Başkanlığınıza naklen atama yoluyla gelen ilgili personelin zabıta kadrosunda 

göreve başlarken bir  derece verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep edilen ilgi yazı 

incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı 36 ncı 

maddesinin birinci fıkrasında hizmet sınıfları sayılmış olup, II-TEKNİK HİZMETLER SINIFI" 

başlıklı bölümünde; "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, istatikçi, yöneylemci (Hareketaraştırmacısı), 

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, 

Mezkûr maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasında "... 

2- Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, 

mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek 

Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 

mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu 

mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, 

İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş 

derece ve kademelerine bir derece, 

… eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar..." hükmü yer 

almaktadır. 

Söz konusu hükümlerde, hangi unvanların ve hangi okullardan mezuniyetin teknik hizmetler 

sınıfı kapsamında olduğu ifade edilmiş olup, 36/A/2 bendinde hangi unvanlara sahip olanların veya 

hangi öğretim kurumları, bölüm veya anabilim dallarından mezun olanların bir derece uygulamasından 

yararlanabileceği "belirli bir hizmet sınıfında çalışma şartı" öngörülmeden belirlenmiştir. 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; zabıta memuru kadrosunda görev 

yaparken Başkanlığınıza naklen ataması yapılan mimarlık programından (lisans) mezun olan ilgilinin, 

657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının ikinci bendinde 

sayılan eğitim kurumu, bölüm veya anabilim dallarından birinden mezun olması nedeniyle anılan 

madde gereğince göreve başlarken bir derece uygulamasından yararlanmasının mümkün olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim.                   
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