
_____________________________________________________________________________ 

   Vekaletler Caddesi No: 1 Bakanlıklar 06100 ANKARA   İrtibat:        Tel: (312) 410 11 13  e-posta: ickontrol@csb.gov.tr   

elektronik ağ: www.csb.gov.tr 
 

        

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

  

  

                                                              

Konu: Kimyager zam ve tazminatları 

 

ÇORUM VALİLİĞİNE 

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

 

 

İlgi: 09/10/2015 tarihli ve 16409454-903.03.02.02-E.5414 sayılı yazı. 

   

Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Kimyager kadrosunda görev yapan ilgilinin 

16.09.2015 tarihinde Hitit Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olması nedeniyle 

Mühendis unvanına ilişkin zam ve tazminatların ödenip ödenemeyeceğine ilişkin olarak Bakanlığımız 

görüşü talep edilen ilgi yazı incelenmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152’nci maddesi uyarınca 17.4.2006 tarihli ve 

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam 

ve Tazminatlara İlişkin Karar’ın 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; 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 kariyerinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır. 

 Ayrıca, anılan Kararın 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ise;  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 ödenebileceği, 

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 ödenmeyeceği düzenlemesine yer verilmiştir. 

Öte yandan; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinde; Ön Lisans: 

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü 

yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir. 

Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir 

yükseköğretimdir.” eklinde tanımlanmış olup, “Kimyager” unvanı ise kimya üzerine 4 yıllık üniversite 

öğrenimi sonucunda diploma almaya hak kazanan  teknik eleman olarak ifade edilmektedir. 

  Bu itibarla, Lisans öğrenimi sonucunda “Kimyager” unvanı alan ve kimyager kadrosunda 

görev yapan ilgiliye, Kimya Mühendisliği bölümünün de Lisan eğitimi veren bir fakülte olması 

nedeniyle, Kimya bölümünün üst öğrenimi olarak değerlendirilmediği için zam ve tazminat farklarının 

ödenmesinin mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

    

 

         Sadi KIZIK 

           Bakan a. 

          Strateji Geliştirme Başkanı 
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