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KARAR METNĠ 

86/11337 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA EKLĠ II SAYILI CETVELĠN "C 
TEKNĠK HĠZMETLER" BÖLÜMÜNÜN (B) BENDĠYLE, KADROSU TEKNĠK HĠZMETLER SI- 

NIFINDA YER ALAN VE KADRO GÖREVĠNĠ FĠĠLEN ĠFA EDEN YÜKSEK OKUL MEZUNLA 

RI ĠÇĠN 657 SAYILI KANUNUN ÖNGÖRMEDĠĞĠ BĠR SINIRLAMA GETĠRĠLDĠĞĠNDEN, 

MADDE HÜKMÜNDE YER ALAN "MESLEKĠ TEKNĠK" ĠBARESĠNĠN ĠPTALĠ HK.< 

Dava, 30.12.1986 günlü 19327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun Ek Geçici 9.maddesi 

kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara 1987 malı yılında hangi gö- 

revler için ne miktarda iĢ güçlüğü, iĢ riski, temininde güçlük zammı 

ve mali sorumluluk tazminatı ile özel hizmet tazminatı verileceğini 

belirleyen 23.12.1986 günlü 86/11337 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 

ekli II sayılı Cetvelin "C Teknik Hizmetler" bölümünün (B) bendinin en 

az 3 yıllık yüksek öğrenim görenlere bu bölümden ödeme yapılabilmesi 
için bitirdikleri okulun mesleki teknik yüksek okul olması koĢulunu 

arayan hükmünün ve 87/11901 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali is 

temiyle açılmıĢtır. 

Dava konusu, 86/11337 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, Özel Hizmet 

Tazminatı ile ilgili II sayılı Cetvelinin "C Teknik Hizmetler" bölümü- 

nün (B) bendinde en az 3 yıllık mesleki teknik yüksek öğrenim görenle- 

re çalıĢtıkları yerler dikkate alınarak uygulanacak tazminat oranları 

gösterilmiĢ, 87/11901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ise, diğer bazı 

konuların yanında 1987 mali yılının ikinci yarısında uygulanacak tazmi 

nat oranları belirlenmiĢtir. 

86/11337 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli II sayılı cetvelin (C) 

bölümü (B) bendinde yer alan" en az üç yıllık mesleki yüksek öğrenim 
görenler" hükmünde 87/11901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla herhangi 

bir değiĢiklik yapılmadığından 87/11901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı- 

nın iptalini istemek konusunda davacının menfaat alakası bulunmamakta- 

dır. 

Dava dosyasının incelenmesinden, dört yıllık Ege Üniversitesi Turizm 

ve Otel ĠĢletmeciliği Yüksek Okulu mezunu olan davacının, Ziraat Tek- 

nisyeni olarak görev yaptığı, kadrosunun Teknik Hizmetler sınıfında 

yer aldığı, kadro görevini fiilen ifa ettiği ve özel hizmet tazminatı- 

nın, 86/11337 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli II sayılı cetvelin 

"C Teknik Hizmetler" Bölümünün (D) bendinden lise dengi mesleki teknik 

okul mezunları için öngörülen oranlar üzerinden ödendiği anlaĢılmakta- 

dır. 
Davalı idare savunmasında, Teknik Hizmetler Bölümünde öngörülen tazmi- 

natlardan yararlanabilmek için, ilgilinin teknik eğitim veren bir oku- 

lu bitirmesi, Teknik Hizmetler sınıfında bir kadroya atanması ve mesle 

ği ile ilgili görevi fiilen yapması gerektiğini, davacının bitirdiği 

yüksekokulun ise sosyal içerikli bir okul olması nedeniyle, yüksek 

okul mezunlarına öngörülen oranda özel hizmet tazminatı ödenmeyeceğini 

belirtmektedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213.maddesinden sonra gelen "zam 

ve Tazminatlar" baĢlıklı değiĢik Ek Maddesinin 7.fıkrasının (a) bendin 

de, "Kurumların Teknik...hizmetleri sınıfına dahil kadrolarına atanmıĢ 

olanlardan; lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için %15' 

ine; dört yıldan aĢağı yüksek öğrenim veren okul mezunları için %20'si 
ne ve dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim veren okul mezunla- 

rı için %25'ine...kadar Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas ve ölçü- 

ler dahilinde ayrıca özel hizmet tazminatı" ödeneceği hükme bağlanmıĢ- 

tır. 

Bu hüküm ile lise dengi öğrenim veren okul mezunları için hem kadrola- 

rının teknik hizmetler sınıfında yer alması hem de mesleki öğrenim gör 

me koĢulu getirilmesine rağmen, yüksek okul mezunları için sadece kad- 

rolarının Teknik Hizmetler sınıfında yer alması koĢulu aranmakta ve bi 

tirdikleri yüksek okulun süresine göre uygulanacak tazminat oranları- 

nın üst sınırları gösterilmektedir. 

86/11337 sayılı Kararnamenin II sayılı cetvelin (C) Bölümü (B) bendin- 
de ise en az üç yıllık Yüksek öğrenim görenlerin bitirdikleri okulun 

mesleki teknik yüksek okul olması koĢulu getirilmekte ve bu nedenle da 

vacıya bu bölümden değil, lise dengi mesleki teknik okul mezunları ile 

ilgili (D) bölümünden ödeme yapılmaktadır. 

Bu haliyle 86/11337 sayılı Kararnamenin II sayılı cetvelinin (C) Bölü- 

mü (B) bendinin, kadrosu teknik hizmetler sınıfında yer alan ve kadro 

görevini fiilen ifa eden yüksek okul mezunları için, 657 sayılı Kanu- 

nun öngörmediği bir sınırlama getirdiği ve bu nedenle Kanuna uygun ol- 

madığı anlaĢılmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle 23.12.1986 günlü 86/11337 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının II sayılı cetvelinin "C Teknik Hizmetler" Bölümü (B) bendin- 

de yer alan "En az 3 yıllık mesleki teknik öğrenim görenler" cümlesin- 
deki "mesleki teknik" ibaresinin iptaline karar verildi. 

(DAN-DER; SAYI:74-75) 
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