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Kızılay/ANKARA 

ilgi 	17/01/2014 tarihli ve 49533 sayılı Başbakanlık Bilgi işlem Merkezi (BİMER) başvurunuz. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan 
personelden 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına 
°denecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karar uyarınca mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere zam ve 
tazminatların ödenmesi hususunda farklı ııymılamalar olmasına i,:tinaden söz konusu hususun 
açıklanmasına ilişkin görüş talep ettiğiniz ilgi dilekçeniz incelenmiştir. 

Bilindiği 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. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendinde ise "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 Universitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen 
esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca 
dilzenlerir." hükmü yer alrrial 	(ilup, ükseketin-ı Kurukınz,sa -;erileri I 0/19/2002 tarihli ve 
B.30.0.EÖB.0.00.00.1-2113/23227 sayılı görüş yazısında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitim 
veren Teknik Yüksek Öğretmen °kullanım 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 
Teknik Eğitim Fakültelerine dönüştürüldüğü belirtilmiştir. 

16/01/2014 tarihli ve 28884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/5800 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi ile; 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlanna Ödenecek Zam ve Tazminatlara Ilişkin Karar" 
ve eki cetvellerin 2014 yılında da uygulanmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır. 2006/10344 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara 
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ilişkin Karann 4 üncü maddesinin (e) bendinde; "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarma 
ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarma 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 bitirdikten i üst öğrenimden dolayı 
zam ve tazminat ödenmez." hükmüne yer verilirken, 13 üncü maddesinde ise; zam ve tazminatlann 
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 

Bu hükme ilişkin olarak 160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin E-
Uygulamaya ilişkin Ortak Açıklamalar bölümünün 3 üncü maddesinde; "Kararın 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri 
sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarma atanılabilecek mesleki bir 
üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak 
işieınlerinin yapılıp yawimacilişna bakıimakstiın, belgelerin kırüıda ibrazını takip et-kii ay 
başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile cetvellerde ayrıca 
belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sımfla 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 Oğretim Kanununun 43 
üncü maddesinin (b) bendi uyarınca alman Yükseköğretim Kurulu kararlarına istinaden tespit 
edilecektir." ifadelerine yer verilmiştir. 

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "A-Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (b) 
bendinde; "...Ancak, Sağlık Hizmetleri 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 ile (c) bendinde de; "...Ancak, Teknik Hizmetler Sımfına ait kadrolarda 
görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim 
durumlarına ait tazminat oranları esas alınır..." hükmüne yer verilmek suretiyle, sağlık hizmetleri 
sınıfı ve teknik hizmetleri sınıfında görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenlere önceki öğrenim 
düzeylerine göre tazminat ödenmesi öngörülmüştür. 

Mezkur Kararın 4 üncü maddesinin (e) bendi ile her ne kadar kadroları teknik ve sağlık 
hizmetleri sınıfında bulunanlara bitirdikleri mesleki üst öğrenim ile ilgili zam ve tazminatlardan yararlanma 
imkanı verilse de, bitirilen üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığmı belirleme yetkisinin 
2547 sayılı Kanunun 43/b maddesi ve 160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği uyarınca 
Yükseköğretim Kuruluna ait olduğu, anılan Kurulun bu yöndeki kararı ile ilgili zam ve tazminatlann 
ödenebileceği açıktır. Nitekim, 657 sayılı Kanunun 152 inci maddesinin (A) bölümünün (b) ve (c) 
bentleri ile "görevle ilgili olan bir üst öğrenim esası" açıkça berıimsenmiştir. 

Ancak teknik öğretmenler için anılan Kararda (I sayılı Cetvelin B Teknik Hizmetler Bölümünün 
3 üncü sırası ile II sayılı Cetvelin E Teknik Hizmetler Bölümünün 1 inci sırasının c bendinde) özel bir 
düzenleme bulunması sebebiyle, teknik hizmetler sınıfında bulunan personelden teknik öğretmen 
unvanına haiz olanların mesleki üst öğrenim esasına bakılmaksızın söz konusu zam ve tazminatlardan 
yararlandırılması gerekmektedir. 

"Teknik öğretmenler" için yapılan düzenlemeye benzer özel bir düzenleme bulunmaması 
halinde, mezkur Kararın 4 üncü maddesinin (e) bendi kapsamında, kurumların teknik hizmetleri 
sınıflarma ait kadrolannda bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflanna atanılabilecek mesleki bir üst 
öğrenimi bitirenlere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenebilmesi 
için, 657 sayılı Kanunun 152 inci maddesinin "A-özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (c) bendi uyarınca, 
görevleri ile ilgili bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri gerekmektedir.Teknik hizmet sınıflanna 
atanılabilecek ancak bulundukları kadroları ile ilgili olmayan herhangi bir mesleki bir üst öğrenimi 
bitirenlerin ise mezkur Kararın 4 üncü maddesinin (e) bendinden yararlanmaları mümkün 
bulunmamaktadır. 
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Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; kamu kunırn ve kuruluşlarında teknik 
hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin bitirdikleri yüksek öğrenimin ilgililerin 
bulunduğu kadronun mesleki üst öğrenimi olduğuna dair Yükseköğretim Kurulundan görüş alınması ve 
adı geçen Kurulun mesleki üst öğrenim olduğu yönünde karar vermesi halinde, mesleki üst öğrenim için 
öngörülen zam ve tazıninatlardan yararlanmalarmın mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Şaban TALAŞ 
Başkan a. 

Devlet Personel Başkan Yardımcısı 

t 
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Ş. ALPTEKIN 
Devlet Personel Uzm. Yrd. 
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