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Konusu: ilge Mlidlirlligunde Ziraat Teknisyeni olarak gorev yapmakta iken .... 
Universitesi Endustriyel Sanatlar Egitim FakUltesi Endustriyel Teknoloji 
Ogretmenligi bolUmunden Teknik Ogretmen unvam ile mezun olan personelin 
Devlet Memurlanna Odeneeek Zam Tazminatlara ili~kin Bakanlar Kurulu Karan 
geregi Teknik Ogretmenlere veri len zam ve tazminatlardan yararlamp 
yararlanama yaeag1. 

ilgili Mevzuat: 1. 657 saYlli Kanunun 152 nei maddesi uyannea 17/4/2006 tarihli ve 
2006110344 saYlil Bakanlar Kurulu Karan ile yliriirluge konulan ve 6/1/2010 
tarihli ve 201017 saYlh Bakanlar Kurulu Karan ile 2010 Yllmda uygulanmasma 
devam edilen Devlet Memurlanna Odeneeek Zam ve Tazminatlara ili~kin 
Karann 3 uneli maddesinin birinei fIiaasmm (b) bendinde, "I Sayill Cetvelin (B) 
ve (C) bolUmlerinde yer alan zamlar ile II SaYlli Cetvelin (C), (E) ve (F) 
boliimlerinde yer alan ozel hizmet tazminatmm odenmesinde, amlan bolUmlerde 
aynea belirtilen istisnai durumlar hari9 olmak lizere, personelin i~gal ettigi 
kadronun slmfl ve kariyeri esas alImr." 

Amlan karann 4 uneu maddesinin birinei filaasmm (e) bendinde 
"Kurumlann teknik ve saghk hizmetleri smIf1anna ait kadrolannda 
bulunanlardan, bulunduklan hizmet smIf1anna atamiabileeek mesleki bir ust 
ogrenimi bitirenlere, eetvellerde aynea belirtilen istisnai durumlar hari9 olmak 
uzere, kariyerleri (mesleki ust ogrenimleri) esas ahnarak zam ve tazminat odenir. 
Kadrolan teknik ve saglik hizmetleri slmflannda bulunanlardan, bulunduklan 
hizmet slmflanndan bir kadroya atanIiamayaeak herhangi bir ust ogrenimi 
bitirenlere ise bitirdikleri ust ogrenimden dolaYl zam ve tazminat odenmez." 

2. 11.05.2006 tarihle ve 26165 saYlh Resmi Gazetede yaYlmlanan 160 Seri 
No'lu Devlet Memurlan Kanunu Gene! Tebliginin " E-Uygulamaya ili~kin Ortak 
A91klamalar" bolUmunun 3 uneu slrasmda; " Karann 4 uneu maddesinin birinei 
filaasmm ( e) bendinde de belirtildigi uzere, kadrolan teknik ve saghk hizmetleri 
slmflannda bulunan personelden, bulunduklan hizmet slmflanna atamiabileeek 
mesleki bir ust ogrenimi bitirerek, diploma veya 91kl~ belgelerini kurumlanna 
ibraz edenlere, intibak i~lemlerinin yaplhp yapilmadigma bakIimakslzm, 
belgelerin kuruma ibrazml takip eden ay ba~mdan gegerli olmak uzere, ita 
amirlerinden ahnaeak odeme onaYI ile, eetvellerde aynea belirtilen istisnai 
durumlar hari9 olmak uzere bitirilen aym slmfla ilgili mesleki ust ogrenimin 
kar~lhgl olan zam ve tazminatlar odeneeek, bunlar i9in aynea yll i9inde kontrol 
i~lemi yapllmayaeaktIr. 

Saghk ve teknik hizmetler slmflannda yer alan personelin bitirdigi ust 
ogrenimin mesleki bir ust ogrenim olup olmadlgl hususu, 2547 saYlh Yuksek 
Ogretim Kanununun 43 lineli maddesinin (b) bendi uyannea alman 
Yliksekogretim Kurulu kararlanna istinaden tespit edileeektir." 
Hukiimleri bulunmaktadlr. 
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Degerlend irme: Teknik Hizmetler Smlfma dahil Ziraat Teknisyeni olarak gorev yapmakta 

iken Gazi Universitesi Endiistriyel Sanatlar Egitim Fakiiltesi Endiistriyel 

Teknoloji Ogretmenligi boliimiinden Teknik Ogretmen unvam alan ilgilinin 

bitinni~ oldugu iist ogrenimi ile gorev yapmakta oldugu kadronun Teknik 

Hizmetler Slmfma dahil olmasl nedeniyle yukanda belirtilen Bakanlar Kurulu 

Karannm ilgili maddesi geregi bitinni~ oldugu iist ogrenimden dolaYI Teknik 

Ogretmenlere verilen zam ve tazminatlardan yararlanabilecegi dii~iiniilmektedir. 
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