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Başkanlığınızda tekniker (inşaat teknikerliği bölümü mezunu) kadrosunda görev 

yapmakta olan bir personelin Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği 

bölümünden mezun olduğundan bahisle ilgili personel hakkında yapılacak iş ve işlemlere 

ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 

36-A/12-d maddesinde, “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci 

maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara 

vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin 

ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve 

kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her 

üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye 

yükseltilirler.” hükmü, 

152 nci maddesinde ise, “… 

Ancak, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili 

olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas 

alınır. 

…” hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Devlet Memurlarına 

Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) 

bendinde, “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 ödenir. 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 ödenmez.” hükmü 

yer almaktadır. 

Ayrıca, 160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise, “Kararın 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık 

hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek 

mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, 

intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden 

ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca 

belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin 

karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi 

yapılmayacaktır. 



Sağlık ve teknik hizmetler sınıflarında yer alan personelin bitirdiği üst öğrenimin 

mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 43 üncü 

maddesinin (b) bendi uyarınca alınan Yükseköğretim Kurulu kararlarına istinaden tespit 

edilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 17/6/2021 tarihli ve E:2020/1618, 

K:2021/1245 sayılı Kararında ise, “657 sayılı Kanun'un 152. maddesi uyarınca yürürlüğe 

konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17/04/2006 tarih ve 

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yukarıda metnine yer verilen 4. maddesinin 1. 

fıkrasının (e) bendinde, teknik hizmetler sınıfında görev yapanlara ödenecek zam ve 

tazminatlarda kariyerlerinin esas alınması için gereken şartın ‘bulundukları hizmet sınıflarına 

atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirmek’ olduğu görülmektedir." denilmiştir. 

Yine, 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 

8 inci maddesinde, “(1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar 

aranır: 

a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak. 

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti 

bulunmak.” hükmü, 

9 uncu maddesinde, “(1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar 

aranır: 

a) Mühendis, …kadrolarına atanabilmek için; 

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, 

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak, 

…” hükmü, 

10 uncu maddesinde ise, “(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle 

atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.” hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda yer verilen hükümler ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararının 

birlikte değerlendirilmesi neticesinde, meslek yüksekokulu inşaat teknikerliği bölümü üzerine 

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan ilgilinin; 

- İntibakının yapılması gerektiği, 

- Zam ve tazminatlarının mühendis kadrosu dikkate alınarak belirleneceği, 

- Mühendis kadrosuna atanmadığı sürece ek göstergesinin ve 375 sayılı KHK’ya göre 

ödenen ek ödemenin tekniker kadrosu üzerinden verilebileceği, 

- Açılacak unvan değişikliği sınavına girerek başarılı olması halinde mühendis 

kadrosuna atanabileceği, 

Değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 
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