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. . . Su Uriinleri Ara~tmna Uretim ve Egitim Enstitiisii Miidiirliigiinde 
Laborant olarak g6rev yapmakta iken .. . Universitesi Ae;lk6gretim Fakiiltesi 
Saghk Programlan B61iimii Laborant ve Veteriner Saghk Onlisans Programmdan 
mezun olan personelin Devlet Memurlanna Odeneeek Zam Tazminatlara ili~kin 
Bakanlar Kurulu Karan geregi bitirdigi list ogrenimin goreviyle ilgili zam ve 
tazminatlardan yararlamp yararlanamayaeagl. 

1. 657 sayill Kanunun 152 nei maddesi uyannea 17/4/2006 tarihli ve 
200611 0344 sayill Bakanlar Kurulu Karan ile yiiriirliige konulan ve 61112010 
tarihli ve 2010/7 sayill Bakanlar Kurulu Karan ile 2010 yilmda uygulanmasma 
devam edilen Devlet Memurlanna Odeneeek Zam ve Tazminatlara ili~kin 
Karann 3 iineii maddesinin birinei flkrasmm (b) bendinde, "I Sayill Cetvelin (B) 
ve (C) b61iimlerinde yer alan zamlar ile II SaYIh Cetvelin (C), (E) ve (F) 
b61iimlerinde yer alan 6zel hizmet tazminatmm 6denmesinde, amlan b61iimlerde 
aynea belirtilen istisnai durumlar harie; olmak iizere, personelin i~gal ettigi 
kadronun slmfl ve kariyeri esas ahmr." 

AnIlan karann 4 iineii maddesinin birinei flkrasmm (e) bendinde 
"Kurumlann teknik ve saghk hizmetleri slmflanna ait kadrolannda 
bulunanlardan, bulunduklan hizmet slmflanna atamiabileeek mesleki bir iist 
6grenimi bitirenlere, eetvellerde aynea belirtilen istisnai durumlar harie; olmak 
iizere, kariyerleri (mesleki iist 6grenimleri) esas ahnarak zam ve tazminat 6denir. 
Kadrolan teknik ve saghk hizmetleri slmflannda bulunanlardan, bulunduklan 
hizmet slmflanndan bir kadroya atanIlamayaeak herhangi bir iist ogrenimi 
bitirenlere ise bitirdikleri iist 6grenimden dolaYI zam ve tazminat 6denmez." 

2. 11.05.2006 tarihle ve 26165 sayill Resmi Gazetede yaYlmlanan 160 Seri 
No'lu Devlet Memurlan Kanunu Genel Tebliginin " E-Uygulamaya ili~kin Ortak 
A<;:lklamalar" boliimiiniin 3 iineii slrasmda; " Karann 4 iineii maddesinin birinei 
flkrasmm (e) bendinde de belirtildigi iizere, kadrolan teknik ve saghk hizmetleri 
slmflannda bulunan personelden, bulunduklarl hizmet slmflanna atamiabileeek 
mesleki bir iist ogrenimi bitirerek, diploma veya e;lkl~ belgelerini kurumlanna 
ibraz edenlere, intibak i~lemlerinin yaplhp yapilmadigma bakilmakslzm, 
belgelerin kuruma ibrazml takip eden ay ba~mdan gee;erli olmak iizere, ita 
amirlerinden ahnaeak odeme onaYI ile, eetvellerde aynea belirtilen istisnai 
durumlar hari<;: olmak iizere bitirilen aym slmfla ilgili mesleki iist ogrenimin 
kar~lhgl olan zam ve tazminatlar odeneeek, bunlar ie;in aynea yil ie;inde kontrol 
i~lemi yapllmayaeaktIr. 

Saghk ve teknik hizmetler slmflannda yer alan personelin bitirdigi iist 
ogrenimin mesleki bir iist 6grenim olup olmadlgl hususu, 2547 sayill Yiiksek 
Ogretim Kanununun 43 iineii maddesinin (b) bendi uyannea alman 
Yiiksek6gretim Kurulu kararlanna istinaden tespit edileeektir." 
Hiikiimleri bulunmaktadlr. 
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