
 

 

ÖZET: Teknisyen unvanlı kadroda görev yapan memura, meslek lisesi matbaa bölümü 

mezunu iken Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Görsel-İşitsel Teknikler ve 

Medya Yapımcılığı Bölümü Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programından mezun 

olması dolayısıyla, tekniker unvanı için öngörülen zam ve tazminatların ödenip 

ödenemeyeceği hk.(19/08/2016-4973) 

 

 Üniversitenizde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında teknisyen unvanlı kadroda 

görev yapan ilgiliye, meslek lisesi matbaa bölümü mezunu iken Anadolu Üniversitesi 

Açıköğretim Fakültesi Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Fotoğrafçılık 

ve Kameramanlık Programından mezun olması dolayısıyla, 2006/10344 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara 

İlişkin Karar" uyarınca tekniker unvanı için öngörülen zam ve tazminatların ödenip 

ödenemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve eki incelenmiştir.  

             Malumları olduğu üzere, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Unvan Verilmesi 

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

 a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına, 

"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 ilgili teknik eğitim fakültelerince 

düzenlenecek en fazla iki yarı yıl süreli tamamlama programlarını başarıyla bitirenlere 

dallarında "mühendis", 

            Unvanı verilir.  

Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır." hükmüne yer verilerek 

mesleki teknik öğretim alanlarına göre teknisyen, tekniker, yüksek tekniker, teknik öğretmen 

ve mühendis unvanını kimlerin kullanacağı belirtilmiştir. 

             Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendinde, 

"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 almakta olup, bu hüküm ile yükseköğrenim yapanların, 

öğrenimden sonra kazandıkları unvanların aynı ve elde ettikleri hakların eşdeğer sayılması 

hususunda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yetki verilmektedir. Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı 01/07/2016 tarihli ve 75850160-303.01.01-40934 sayılı yazısında 12/09/2012 

tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 43/b maddesi 

uyarınca, görsel –işitsel teknikler ve medya yapımcılığı bölümü fotoğrafçılık ve 

kameramanlık programcılığı ön lisans program mezunlarının "tekniker" unvanını 

kullanabileceği yönünde karar almıştır. 

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 

152 nci maddesinin "III-Ortak Hükümler" bölümünün birinci fıkrasında da; "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, 13/01/2016 tarihli ve 

29592 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/8370 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararının 2 nci maddesiyle de bu Kararın 2016 yılında da uygulanmaya devam 

edilmesi kararlaştırılmıştır. 

    2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 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." 

düzenlemesi bulunmaktadır.  

 Ayrıca, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasında ortaya çıkacak 

sorunların 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. 

            Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamaların birlikte değerlendirilmesi neticesinde, 

teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet 

sınıflarına atanabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için 

öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin kadro göreviyle ilgili 

olması, kurumun görev alanıyla ilgili olması, veya mevcut mesleki öğrenimin program ve 

bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması gibi şartların aranmasına gerek 

bulunmadığı bulunulan hizmet sınıfına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmesinin 

yeterli olacağı düşünülmektedir. 

            Öte yandan, "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. 

             Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, üniversitenizde teknisyen 

unvanlı kadroda görev yapan ilgilinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgilinin bitirdiği 

program mezunlarının "tekniker" unvanını kullanabileceğine dair kararı ve bu unvanın teknik 

hizmetler sınıfına atanabilecek mesleki bir üst öğrenim olması sebebiyle, 2006/10344 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve 

Tazminatlara İlişkin Karar"da tekniker unvanı için öngörülen zam ve tazminatlardan 

yararlanabileceği mütalaa edilmektedir. 

             
 


