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Başkanlığınızda teknisyen kadrosunda görev yapan personelin Fırat Üniversitesi Teknik 

Eğitim Fakültesi Makine Eğitim Bölümü Otomotiv Öğretmenliği bölümünden mezun olduğundan 

bahisle ek gösterge ile zam ve tazminatlarına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 

36 ncı maddesinde, “… 

II - TEKNİK HİZMETLER SINIFI: 

Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri 

hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, 

jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), 

matematiksel iktisatcı,  ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup 

da,  öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi 

veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 

9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, 

fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta 

derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder. 

…” hükmü, 

43 üncü maddesinde, “… 

B) Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet 

sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde 

gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan 

unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

…” hükmü yer almaktadır. 

Kanuna ekli Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek 

Göstergelerin düzenlendiği I Sayılı Cetvelin II- Teknik Hizmetler Sınıfı bölümünün (b) sırasında, 

"Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan 

mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, 

Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, 

Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları” 

hükmüne yer verilmiştir. 

Yükseköğretim Kurulunca verilen 10/19/2002 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 

Okullarının 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Teknik Eğitim Fakültelerine 

dönüştürüldüğü belirtilmiştir. 

Bu itibarla, teknisyen unvanlı kadroda olmakla birlikte Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitim 

Bölümü Otomotiv Öğretmenliği bölümünden mezun olan ilgilinin yukarıda yer verilen (b) sırasında 

kazanılmış hak aylık derecesine denk gelen ek gösterge rakamından yararlandırılması gerekmektedir. 
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Diğer taraftan, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Devlet Memurlarına Ödenecek 

Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın; 

3 üncü maddesinde, “(1) a) I sayılı Cetvelin (A), (D), (E), (F), (G) ve (H) bölümlerinde yer alan 

zamlar ile II sayılı Cetvelin (A), (B) ve (D) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının 

ödenmesinde; 

1) Kurumların 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli 

cetvellerinde yer alan kadro unvanları, 

… 

esas alınır.” hükmü, 

4 üncü maddesinin (e) bendinde, "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait 

kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına 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 bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez." hükmü yer 

almaktadır. 

Mezkûr Karara ekli İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammının 

düzenlendiği 1 Sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün 3 üncü sırasında, “29/4/1992 tarihli 

ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlardan kendi ihtisas dallarında” ibaresine yer 

verilmiş olup ilgilinin 3. sırada sayılan zamlardan yararlandırılması gerekmektedir. 

Anılan Karara ekli Özel Hizmet Tazminatının düzenlendiği II Sayılı Cetvelin (E) Teknik 

Hizmetler Bölümünün (c) sırasında, “Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, 

jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli 

ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlardan;” hükmüne yer verilmiştir. 

Bu itibarla ilgilinin özel hizmet tazminatının (c) sırasında aylık aldığı dereceye karşılık gelen 

oran üzerinden ödenmesi, ilgili personele ek özel hizmet tazminatı (arazi tazminatı) ödenmesi halinde 

de (c) sırasına göre işlem yapılması gerekmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 
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