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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı : 41304669/774.99
Konu : Üst Öğrenim

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 20/05/2016 tarih ve -41304669-774.99-E.2194sayılı yazımız.

Devlet Memurlarına zam ve tazminatların ödenmesinde; yaşanan sıkıntı ve
tereddütlerin giderilmesi maksadıyla; Bakanlığımız Müsteşarlık Makamından alınmış olan
11/05/2016 tarih ve 5941 sayılı onay ilgide kayıtlı yazımızla tarafınıza iletilmişti.

Anılan yazımız ekinde gönderilen, makam oluru ve ekinde yer alan listenin bağlı
birimlerinizce sadece zam ve tazminatların ödenmesine yönelik değil, aynı zamanda
eğitimlerinin üst öğrenim sayılıp sayılmaması gibi konulara da kaynak olacağı şeklinde yanlış
yorumlandığı sahadan alınan geri bildirimlerden anlaşılmıştır. Bu nedenle, aşağıda yer verilen
açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Konuyla ilgili olarak; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün
17/03/2014 tarihli ve 2334 sayılı yazısı ile “teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil
kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıfına atanılabilecek herhangi bir mesleki
üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde,
bitirilen üst öğrenimin kadro göreviyle ilgili olması, kurumun görev alanıyla ilgili olması veya
mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim
olması” gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına
atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi
gerektiğinin değerlendirildiği yönünde görüş verilmiştir.

Maliye Bakanlığının bu görüşünden hareketle, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık
hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan personelin,
bitirmiş oldukları üst öğrenimlerin farklı bir programda olmakla birlikte anılan sınıflara dahil
kadrolara atanılabilecek herhangi bir mesleki sağlık ve mesleki tekniğe ilişkin üst öğrenim
olması halinde, Devlet Memurlarına ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin 17/04/2006 tarihli
ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4’üncü maddesinin (e) fıkrasında
“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” hükmüne yer verilmiştir.
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Bu hüküm kapsamında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev
yapan personelin bitirmiş olduğu öğrenimin, bulunduğu hizmet sınıfına atanabilecek bir
kadroya karşılık gelmesi halinde, o sınıfın gerektirdiği zam ve tazminatları alabilecektir.
Dolayısıyla ilgi yazımız ekinde gönderilen program listesinde yer almayan ilgili hizmet
sınıflarına atanılabilecek diğer programların da açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesi
ve ifade edilen şartları sağladığı tespit edilenlerin ilgili alanın gerektirdiği zam ve
tazminatlardan faydalandırılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde gereğinin yapılması
hususunu rica ederim.

Dr.Turhan SULHAN
Kurum Başkanı a.

Kurum Başkan Yardımcısı
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