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YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 

 

 

Çeşitli yükseköğretim kurumlarından alınan yazılarda, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünde belirtilen hükümlerin 2914 

sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi Personel Hakkında uygulanıp uygulanmayacağı 

hususunda Bakanlığımız görüşü istenilmektedir. 

 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün 

(A) bölümünde; 

“…… 

2- 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 tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, 

3-Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis,  

mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğretim 

hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir 

derece, 

             …. 

            5- Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner 

hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog 

unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle 

bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar. 

………. 

6-…….. 

            b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması 

halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik 

öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir 

kademe ilerlemesi daha verilir. 

…….. 

9- Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü 

master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim 

yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi 

alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında  doktora yapanlara bir derece yükselmesi 

uygulanır. 
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Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile 

ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.” 

 

 hükümleri yer almaktadır. 

 

 Diğer taraftan,   2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3 üncü maddesinin 

son fıkrasında; 

 

“Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler"i ile 

getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları 

Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış 

hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir.” denilmektedir. 

 

 Bu hükümler uyarınca hizmet değerlendirmesi yapılabilmesi için ilgililerin 657 sayılı 

Kanunun öğrenim niteliğine ve süresine göre verilmesi öngörülen ilave derece ve kademe 

ilerlemesine ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmekte, buna karşılık aynı Kanunun 36 

ncı maddesinin "Ortak Hükümler"i ile getirilen 657 sayılı Kanun kapsamında çalışma, belirli 

hizmet sınıflarında görev alma ve benzeri koşullarda verilmesi öngörülen kademe ilerlemesi 

ve derece yükselmesine ilişkin diğer hükümlerinin ise uygulanmasına imkan 

bulunmamaktadır. 

 

 Bu çerçevede, yükseköğretim kurumlarında yeni göreve başlayan öğretim 

elemanlarının her birinin durumlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi suretiyle 657 sayılı 

Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A-2, A-3, A-5, A-6/b, A-9) 

bentleri ile getirilen derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümlerin öğrenimin 

niteliği ve süresine ilişkin olması nedeniyle kazanılmış hak aylıklarının tespitinde 

değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.  

 

Bilgilerini ve yükseköğretim kurumlarınca yürütülecek uygulamanın yukarıda 

belirtilen görüşümüz doğrultusunda yönlendirilmesini rica ederim.  

 

 

                      Bakan a. 
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