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Konusu: 

ilgili Mevzuat: 

... iii ... ilc;e Tanm Mlidiirlligiinde Sagllk Memuru olarak gorev yapmakta 
iken Anadolu Universitesi Ac;lk Ogretim Fakiiltesi(2 Yllhk) Veterinerlik Boliimli 
Laborant ve Veteriner Saghk Programmdan 31.05.2010 tarihinde mezun olan 
personelin Devlet Memurlanna Odenecek Zam Tazminatlara ili~kin Bakanlar 
Kurulu Karan geregi bitirdigi list ogrenimin goreviyle ilgili zam ve 
tazminatlardan yararlamp yararlanamayacagl. 

1. 657 saylll Kanunun 152 nci maddesi uyannca 17/4/2006 tarihli ve 
200611 0344 saYJh Bakanlar Kurulu Karan ile yiiriirilige konulan ve 611 /20 1 0 
tarihli ve 2010/7 saYlh Bakanlar Kurulu Karan ile 2010 yllmda uygulanmasma 
devam edilen Devlet Memurlanna Odenecek Zam ve Tazminatlara ili~kin 
Karann 3 lincli maddesinin birinci flkrasmm (b) bendinde, "I SaYJh Cetvelin (B) 
ve (C) bollimlerinde yer alan zamlar ile II SayIlI Cetvelin (C), (E) ve (F) 
boliimlerinde yer alan ozel hizmet tazminatmm odenmesinde, amlan boliimlerde 
aynca belirtilen istisnai durumlar haric; olmak lizere, personelin i~gal ettigi 
kadronun slmfl ve kariyeri esas ahmr." 

Amlan karann 4 lincli maddesinin birinci flkrasmm (e) bendinde 
"Kurumlann teknik ve saghk hizmetleri slmflanna ait kadro1annda 
bulunanlardan, bulunduklan hizmet slmflanna atamlabilecek mesleki bir list 
ogrenimi bitirenlere, cetvellerde aynca belirtilen istisnai durumlar haric; olmak 
lizere, kariyerieri (mesleki list ogrenimleri) esas ahnarak zam ve tazminat odenir. 
Kadrolan teknik ve saghk hizmetleri slmflannda bulunanlardan, bulunduklan 
hizmet slmflanndan bir kadroya atanliamayacak herhangi bir list ogrenimi 
bitirenlere ise bitirdikleri list ogrenimden dolaYJ zam ve tazminat odenmez." 

2. 11.05.2006 tarihle ve 26165 saylll Resmi Gazetede yaYJmlanan 160 Seri 
No'lu Devlet Memurlan Kanunu Genel Tebliginin " E-Uygulamaya ili~kin Ortak 
AC;lklamalar" bollimlinlin 3 lincli slrasmda; " Karann 4 lincli maddesinin birinci 
flkrasmm ( e) bendinde de belirtildigi lizere, kadrolan teknik ve saghk hizmetleri 
slmflannda bulunan personelden, bulunduklan hizmet slmflanna atanllabilecek 
mesleki bir list ogrenimi bitirerek, diploma veya c;lkl~ belgelerini kurumlanna 
ibraz edenlere, intibak i~lemlerinin yaplhp yapIimadlgma bakllmakslzm, 
belgelerin kuruma ibrazml takip eden ay ba~mdan gec;erli olmak lizere, ita 
amirierinden almacak odeme onaYl ile, cetvellerde aynca belirtilen istisnai 
durumlar haric; olmak lizere bitirilen aym Slmfla ilgili mesleki list ogrenimin 
kar~lhgl olan zam ve tazminatlar odenecek, bunlar ic;in aynca Yll ic;inde kontrol 
i~lemi yapllmayacakhr. 

Saghk ve teknik hizmetler slmflannda yer alan personelin bitirdigi list 
ogrenimin mesleki bir list ogrenim olup olmadlgl hususu, 2547 saYlh Yliksek 
Ogretim Kanununun 43 lincli maddesinin (b) bendi uyannca alman 
Yliksekogretim Kurulu kararlanna istinaden tespit edilecektir." 
Hlikiimleri bulunmaktadlr. 
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Degerlendirme: Yuksek6gretim Kurulu Ba~kanhgmm 12.02.2010 tarih ve 005321 sayIiI 
yazlsmda 04.02.2010 tarihli Yuksek6gretim Genel Kurul toplanhsmda 
A~lk6gretim FakUltesi Laborant ve Veteriner Saghk Onlisans program I ile diger 
yliksek6gretim kurumlanndaki "Laborant ve Veteriner Saghk Onlisans" 
programlanndan 01.12.2009 tarihine kadar mezun olanlar ile s6z konusu 
programlara kaYlt olanlar I~m mesleki bir ust 6grenim saYllmasma ancak 
01.12.2009 tarihinden sonra adl ge~en programlara kaYIt olanlardan ise sadece 
Laborant veya Laboratuar Teknisyenleri i~in mesleki bir ust 6grenim saydmasma 
karar verildigi belirtilmektedir. 

ilgliye yukanda belirtilen mevzuat hukumleri ve Yuksek6gretim Kurulu 
Karan dogrultusunda i~lem yapllmasl gerektigi du~unUlmektedir. 

Adl ve Soyadl 

Birimi Strateji Geli~tinne Ba~kanhgl / i~ Kontrol Dairesi Ba~kanhgl 

Unvam 

imzasl 
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