
 

 

ÖZET: Teknik Hizmetler Sınıfında fizikçi unvanlı kadroda görev yapan memurun, 

mühendislik bölümünden mezun  olması sebebiyle mühendis unvanı için belirlenen zam 

ve tazminatlardan yararlanıp yararlanamayacağı hk.(20/01/2017-424) 

 

 Bakanlığınızda Teknik Hizmetler Sınıfında fizikçi unvanlı kadroda görev yapan 

ilgilinin, Ahmet Yesevi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduğundan 

bahisle, "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" uyarınca 

mühendis unvanı için belirlenen zam ve tazminatlardan yararlanıp yararlanamayacağı 

hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.  

 

             Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin ilk 

fıkrasında memurların sınıfları belirtilmiş olup, "Teknik Hizmetler Sınıfı" başlığı altında "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 (Hareket 

araştırmacısı),  matematiksel  iktisatçı,  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.  

Mezkur Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin "III-Ortak Hükümler" 

bölümünün birinci fıkrasında, "Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi 

görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı 

isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları 

kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca 

değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı 

ile yürürlüğe konulur." hükmü yer almaktadır.  

             Bu hükme istinaden 05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Devlet Memurlarına 

Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" yürürlüğe konulmuş, 2016/9670 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararıyla bu Kararın 2017 yılında da uygulanmaya devam edilmesi 

kararlaştırılmıştır.      

             2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendinde, I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), 

(E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde 

ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve 

kariyerinin esas alınacağı hükme bağlanmış, ayrıca anılan Kararın 4 üncü maddesinin (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 atanamayacak herhangi bir üst 

öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez." 

düzenlemesine yer verilmek suretiyle anılan Kararda yer alan zam ve tazminatların 

ödenmesinde personelin bulunduğu kadro ve kariyerinin esas alınacağı ancak; istisnai 

durumlarda bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere 

de mesleki üst öğrenimleri esas alınarak zam ve tazminatların ödenebileceği belirtilmektedir.  

             Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının uygulanması sırasında ortaya çıkması 



 

 

muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan ve 

11.05.2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 160 Seri No'lu Devlet 

Memurları Kanunu Genel Tebliğinin "E-Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar" bölümünün 

üçüncü sırasında ise kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, 

bulundukları hizmet sınıflarına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya 

çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin 

karşılığı olan zam ve tazminatların ödeneceği açıklamasına yer verilmiştir. 

             Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinde; "… r) Ön 

Lisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli 

insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir 

yükseköğretimdir. 

             s) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir 

yükseköğretimdir…" hükmü yer almaktadır.  

 Ayrıca, "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"ın 13 üncü 

maddesinde zam ve tazminatların ödenmesine esas olmak üzere; bu Karar ve eki cetvellerin 

uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya Devlet Personel Başkanlığının 

görüşü üzerine Maliye Bakanlığının yetkili olduğu ifade edilmiştir. 

             Bu itibarla,  Bakanlığınızda fizikçi unvanlı kadroda görev yapan ve bilahare Ahmet 

Yesevi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan ilgilinin, lisans öğrenimi 

sonucu fizikçi unvanını alması, bitirdiği endüstri mühendisliği bölümünün de lisans eğitimi 

veren bir yükseköğretim olması ve kişinin mühendis kadrosunda bulunmaması sebebiyle, 

"Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" uyarınca mühendis 

unvanı için belirlenen zam ve tazminatlardan yararlanamayacağı mütalaa edilmektedir.  

              


