
 

 

ÖZET:Memuriyette iken bir üst öğrenimi bitiren ilgili hakkında emsal uygulaması 

yapılarak bulunacak derece ve kademeye intibak ettirilmesi; bu şekilde intibak 

yapılırken de ilgililerin öğrenim durumu veya yaptıkları hizmetin özelliğine dayalı 

olarak yasal bakımdan faydalandırılmaları öngörülen  derece ve kademe 

ilerlemelerinden de ayrıca yararlandırılmaları gerektiği hk.     (30.7.2003-23. bülten 31. 

sayfa) 

 

            Kurumunuz .... Bölge Müdürlüğüne bağlı .... .... Bekçi olarak görev .... ....’ın .... .... 

Üniversitesi .... Su Ürünleri Fakültesinden Su Ürünleri Mühendisi unvanı ile mezun olması 

nedeniyle ilgilinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A/2 fıkrası 

uyarınca kazanılmış hak aylık derece ve kademesine bir  derece eklenmesi ile ilgili 

tereddütleri içeren ilgi yazınız  incelenmiştir. 

 

           Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A/2 

fıkrasında, “ Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, 

yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde 

çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve 

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 

Akademisi ile Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim 

Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu) ve Güzel Sanatlar Fakültesi, (İstanbul 

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tespit 

edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, “ verileceği hükme bağlanmış aynı 

maddenin 12/d fıkrasında ise “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci 

maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi 

tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete 

giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst 

öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet 

sürelerinin tamamı, her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek 

suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler” hükmüne yer verilmiştir. 

 

 Bu itibarla, memuriyette iken bir üst öğrenimi bitirmesi nedeniyle ilgili hakkında 657 

sayılı Kanunun mezkur 36 ncı maddesinin A/12-d fıkrası uyarınca emsal uygulaması 

yapılarak bulunacak derece ve kademe intibak ettirilmesi gerektiği; bu şekilde intibak 

yapılırken de ilgililerin öğrenim durumu veya yaptıkları hizmetin özelliğine dayalı olarak 

yararlandıkları derece ve kademe ilerlemelerinden ayrıca yararlandırılması gerektiği 

yolundaki 142 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği hükmü dikkate alındığında 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin 12/d fıkrası uyarınca intibakının 

yapılarak ulaştığı derece ve kademenin tespit edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir. 

 

 


