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Üniversite ve Akademilerden Bakanlığımıza gönderilen yazılarda, aşağıdaki konularda 

duraksamaya düşüldüğü belirtilerek görüş istenilmektedir. 

 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 10 

uncu fıkrasında; “Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken 

kazananlara bir derece, diğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe 

ilerlemesi uygulanır” denilmektedir. 

 

Öte yandan, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 1 inci maddesinde, 

Üniversiteler Kanununa tabi üniversite öğretim üyelerinin ve öğretim yardımcılarının 

aylıklarının, ödeneklerinin ve diğer özlük işlerinin bu kanunla düzenleneceği belirtilmiş 

bulunmaktadır. 

 

Sayıştay Genel Kurulunun bu konu ile ilgili 8.3.1979 gün ve 3982/2 sayılı kararın da 

belirtildiği gibi 1750 sayılı yasa kapsamında çalışırken doçentlik unvanını kazanan 

asistanlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanarak bir derece verilmesi 

mümkün bulunmamaktadır. 

 

2- 1765 Sayılı Yasanın 2/a maddesinde yer alan; 

 

“Profesörler, Profesörlüğe yükseldiği ve atandıkları tarihi takip eden ay başından 

itibaren birinci derecenin ilk kademe aylığını (kazanılmış hak olmamak şartıyla) almaya 

başlarlar.” 

şeklindeki hüküm nedeniyle 1'inci dereceye ancak profesörlerin yükseltilmesi 

mümkün olup, doçentlerin bu dereceye yükseltilmeleri olanaksızdır. 

 

Bazı üniversitelerin kadro kanunlarında mevcut bulunan; 

“... . en çok iki üst derece ve aynı akademik unvandaki kadrolar karşılık gösterilmek 

sureti ile....” 

şeklindeki benzeri hükümlere dayanarak asistanların 4 üncü dereceye (kadro 

kanunlarında öngörülen durumlar hariç), doçentlerin ise 1 inci dereceye atanmaları mümkün 

olmayıp, bu hükümlerin 1765 sayılı Yasanın 2 nci maddesinde belirtilen sınırlar içinde ve 

aynı unvanlı kadroların karşılık gösterilmek suretiyle uygulanması gerekmektedir. 

 

3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 4 

üncü fıkrasında; Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartıyla fen bilimleri ve teknik 

bilimler lisansiyerlerinin öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir 

derece ekleneceği hükme bağlanmıştır. 

 

Yine aynı maddenin 1 inci fıkrasındaki; Avukatlık stajını açıkta iken yapanlarla, 2 ve 3 

üncü fıkralarında, belirtilen 4 ve 5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden Yüksek Mühendis, 

Mühendis, Yüksek Mimar, Mimar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik 

Öğretmen Okulu, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları ve 5 inci fıkrası 

uyarınca da tabip, diş tabibi veteriner, hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri 

lisansiyerlerine verilecek derece ve kademeler belirli bir sınıfta çalışma koşulu aranmadan 

bazı unvanlar taşıyan personele verilmekte olup, 4 üncü fıkrada belirtilen; Jeolog, Jeofizikçi, 



hidrojeolog, hidrolog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (hareket 

araştırmacısı) matematiksel iktisatçı (ekonometrici) Erkek Teknik  

 

 

 

 

Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve 

müskirat eksperleri, tarım, alet ve makinaları Yüksek Okulu Mezunları ve benzeri fen ve 

teknik bilimleri lisansiyerleri ise teknik hizmetler sınıfında görev almaları şartıyla bir derece 

verilmesi mümkün bulunmaktadır. 

 

Sayıştay Genel Kurulunun 18.6.1979 tarih ve 4002/2 sayılı Kararında da belirtildiği 

gibi anılan 4 üncü fıkrada öngörülen bir derece, teknik hizmetler sınıfında görevli personele 

tanınmış bir hak olduğundan, üniversite öğretim üye ve yardımcıları hakkında söz konusu 

fıkra hükmünün uygulanması olanaksızdır. 

 

4- Yukarıda belirtilen konulardaki hatalı uygulamaların düzeltilmesi ve bu 

uygulamalar nedeniyle fuzulen yapılmış ödemelerin, Danıştay İçtihatları Birleştirme 

Kurulunun 22.12.1973 gün ve E. 968/8, K. 973/14 sayılı kararı uyarınca yapılan yanlış 

işlemin idarece 90 gün içerisinde düzeltilmesi halinde ilgililerden tahsil edilmesi 

gerekmektedir. Gerekli düzeltmenin 90 gün içerisinde yapılmamış olması halinde yersiz 

yapılan ödemelerin tahsili mümkün görülmemektedir. 

 

Ancak Sayıştay Genel Kurulu Kararından sonra bu ödemelere devam edilmesi, anılan 

Danıştay Kararında ifade edilen “açık hata” haline gireceğinden bu şekilde yapılan 

ödemelerin her zaman geri alınması mümkündür. 

 

Bilgileri ve uygulamanın yukarıda belirtilen esaslara göre yapılması rica olunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


