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............. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
İlgi

: ........ tarih ve ........ sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan ............ Adliyesinde zabıt kâtibi olarak görev yapan .....
.............'nın 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılında ......... Lisesinde 1 yıl hazırlık eğitimi alarak başka
bir okuldan mezun olması nedeniyle kademe ilerlemesinden yararlanması hususundaki ......... Adli
Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının ......... tarih ve ......... sayılı görüş
talep yazısı incelenmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak hükümler" başlıklı
bölümünün (A) fıkrasının 6 ncı bendinin b alt bendinde;
"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." hükmü yer almaktadır.
Devlet Personel Başkanlığının 27/04/2006 tarihli ve 5168 sayılı Görüş Yazısında;
"... öğrenim gördüğü dönemde ortaokul ve lise dengi okulların öğrenim süresi kadar
öğrenim gördüğü ve öğrenim süresinden fazla olarak ayrıca hazırlık okuduğunu belgeleyen ilgili
hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin 6/b alt bendinin uygulanması
gerektiği değerlendirilmektedir." şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.
Evrakının tetkikinden; ........ Lisesi Müdürlüğünün 19/07/2017 tarihli ve 22/2162 sayılı
yazısından ilgilinin .......... Lisesinde bir yıl hazırlık eğitimi aldığı ancak söz konusu lisede 9 uncu
sınıfa devam etmediği ve ilgiliye ait ........ diploma numaralı diploma örneğinden 2008 yılında
......... Lisesinden mezun olduğu anlaşılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalar ile ilgilinin durumu birlikte değerlendirildiğinde; adı geçenin lise
ve dengi okulların normal öğrenim süresi kadar öğrenim görmüş olması ve öğrenim süresinden
fazla olarak ayrıca bir yıl hazırlık okuduğunu belgelendirmesi nedeniyle kademe ilerlemesinden
faydalandırılabileceği mütalaa edilmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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ile erişebilirsiniz.

