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……………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi: 11.01.2023 tarihli ve 52686284-622.01.03-E238700 sayılı yazı. 

 

Başkanlığınızda tekniker kadrosunda görev yapan personelin Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim 

Fakültesi Yapı Ressamlığı Öğretmenliği mezunu olduğundan bahisle, ilgiliye verilecek özel hizmet 

tazminatına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi 

Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde, “Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre; 

... 

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", 

... 

Unvanı verilir. 

Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır.” hükmü yer almaktadır. 

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, 

... 

b) I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) 

bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen 

istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri, 

c) III sayılı Cetvelde yer alan diğer tazminatların ödenmesinde Cetveldeki düzenlemeler, 

esas alınır.” hükmü yer almaktadır. 

Mezkûr Karara ekli II SAYILI CETVEL Özel Hizmet Tazminatı (E) TEKNİK HİZMETLER 

bölümünün 1 inci sırasının (c) bendinde, "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 

minvalde teknik hizmetler sınıfında başka bir kadroda bulunmakla birlikte "29/4/1992 tarihli ve 3795 

sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlar"ın özel hizmet tazminatının (c) bendinde kadro 

derecesine karşılık gelen oran üzerinden ödenmesi gerekmektedir. 

Yine, ek özel hizmet tazminatı (arazi tazminatı) ödemesinin düzenlendiği 6 ncı sırasında, 

"Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, 

tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, 
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inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve 

yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük 

hizmetleri dahil), çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı 

ödenir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli 

kapsamında değerlendirilmez. 

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara .............. : 3,0 
b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ..............: 2,0 

c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ....................: 1,2 

..." hükmüne yer verilmiş olup, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen 

unvanı alan ilgiliye (3.0) oranı üzerinden ek özel hizmet tazminatı ödemesi yapılması gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

                            ………….. 

                   Bakan a. 

                         Yerel Yönetimler Genel Müdürü 

 

 


