
T.e. 
TARIM ve K6Yi~LERi BAKANLIGI 

KB.SGB.FRM.OI7 

Revizyon No: 00 I 

Strateji Geli~tirme Ba~kanhgl Revizyon Tarihi: 
18 .05.2010 

GORUS BiLDiRME FORMU 


Konusu: 

ilgili Mevzuat: 

... il Tanm Miidiirliigiinde Saghk Memuru (<;evre Saghk Teknisyeni) 
olarak g6rev yapmakta iken Anadolu Oniversitesi Aylk Ogretim Fakiiltesi "Tlbbi 
Hizmetler ve Teknikler B6liimii, Saghk Kurumlan i~letmeeiligi" b6liimiinden 
31.05.2010 tarihinde mezun olan personelin Devlet Memurlanna Odeneeek Zam 
Tazminatlara ili~kin Bakanlar Kurulu Karan geregi bitirdigi iist 6gremmm 
g6reviyle ilgili zam ve tazminatlardan yararlanlp yararlanamayaeagl. 

1. 657 sayIlI Kanunun 152 nei maddesi uyannea 17/412006 tarihli ve 
2006110344 sayIlI Bakanlar Kurulu Karan ile yiiriirliige konulan ve 6/1/2010 
tarihli ve 201017 sayth Bakanlar Kurulu Karan ile 2010 Yllmda uygulanmasma 
devam edilen Devlet Memurlanna Odeneeek Zam ve Tazminatlara iIi~kin 
Karann 3 iineii maddesinin birinei flkrasmm (b) bendinde, "I SayIlI Cetvelin (B) 
ve (C) b6liimlerinde yer alan zamlar ile II SayIlI Cetvelin (C), (E) ve (F) 
b6liimlerinde yer alan 6zel hizmet tazminatmm 6denmesinde, andan b6liimlerde 
aynea belirtilen istisnai durumlar hariy olmak iizere, personelin i~gal euigi 
kadronun slmfl ve kariyeri esas ahmr." 

AnIlan karann 4 uneii 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 hariy olmak 
iizere, kariyerleri (mesleki ust 6grenimleri) esas almarak zam ve tazminat 6denir. 
Kadrolan teknik ve saghk hizmetleri slmflannda bulunanlardan, bulunduklan 
hizmet slmflanndan bir kadroya atamlamayaeak herhangi bir iist 6grenimi 
bitirenlere ise bitirdikleri iist 6grenimden dolayt zam ve tazminat 6denmez." 

2. 11.05.2006 tarihle ve 26165 saYlh Resmi Gazetede yaYlmlanan 160 Seri 
Na'lu Devlet Memurlan Kanunu Genel Tebliginin " E-Uygulamaya ili~kin Ortak 
Aylklamalar" b6liimiiniin 3 iineii slrasmda; " Karann 4 iineii maddesinin birinei 
flkrasmm (e) bendinde de belirtildigi iizere, kadrolan teknik ve saghk hizmetleri 
slmflannda bulunan personelden, bulunduklan hizmet slmflanna atamiabileeek 
mesleki bir iist 6grenimi bitirerek, diploma veya C;:lkl~ belgelerini kurumlanna 
ibraz edenlere, intibak i~lemlerinin yaplhp yapdmadlgma bakdmakslzm, 
belgelerin kuruma ibrazml takip eden ay ba~mdan geyerli olmak iizere, ita 
amirlerinden ahnaeak 6deme onayt ile, eetvellerde aynea belirtilen istisnai 
durumlar haric;: olmak iizere bitirilen ay11l slmfla ilgili mesleki iist 6grenimin 
kar~lltgl olan zam ve tazminatlar 6deneeek, bunlar iyin aynea yll iyinde kontrol 
i~lemi yapdmayaeakhr. 

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

Hukiimleri bulunmaktadlr. 
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Degerlendirme: 
Yliksekogretim Kurulunun Sagltk Bakanltgma yazml~ oldugu 25.11.2009 

tarihli ve 38646 saylh yazlda Anadolu Universitesi A<;:lkogretim Fakliltesi Saghk 

Kururnlan i~letmeciligi (Onlisans) Programmm yalntzca Saghk Hizmetleri ve 

Yardimci Saghk Hizmetleri stnlfl i<;:in list ogrenim sayIlabilecegi, ancak Teknik 

Hizmetler Slntfl i<;:in bir list ogrenim sayllmadlgl belirtilmektedir. 

ilgliye yukanda belirtilen mevzuat hliklimleri geregi ve Yiiksekogretim 

Kurulu Karan degerlendirilerek i~lem yapIlmasl gerektigi dli~linlilmektedir. 

Adl ve Soyadl 

Birirni Strateji Geli~tinne Ba~kanhgl/i<;: Kontrol Dairesi Ba~kanltgl 

Unvam 

irnzasl 
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