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Sayı : 32992892-E..........
Konu : İntibak
.......................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
İlgi

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

İlgi yazı ekinde alınan .............. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığının teknik eğitim fakültesi metal öğretmenliği bölümünden mezun olan ve ........... Adliyesinde
zabıt katibi olarak görev yapan ............'nın memuriyete giriş derece ve kademesine bir derece ilave edilmesi
hususundaki ........ tarihli ve ............. sayılı görüş talep yazısı incelenmiştir.
Bilindiği üzere; 657 sayılı Kanunun “Tesis edilen sınıflar” başlıklı 36 ncı maddesinin “Ortak
Hükümler” bölümünde sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri
sayılmış olup, (A) fıkrasında yer alan tabloda 4 yıl süreli yüksek öğretimi bitirenlerin memuriyete giriş
derecesi 9 olarak gösterilmiştir. Buna ek olarak anılan hükmün (A) fıkrasının 2 nci bendinde;
"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
eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmüne yer verilmiş, bu
kapsamda 657 sayılı Kanunun 36/A-2 maddesinde teknik eğitim fakültesi mezunlarının görev aldıkları
hizmet sınıflarına bakılmaksızın öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece
ekleneceği hüküm altına alınmıştır.
Devlet Personel Başkanlığının 29/05/2013 tarihli ve 7670 sayılı Görüş Yazısında;
"...
Teknik Eğitim Fakültesi mezunu ilgilinin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler”
bölümünün (A) bendinin 2 nci alt fıkrası uyarınca memuriyete giriş derecesine bir derece ilave edilmesi
gerektiği..." şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalar ve ilgilinin durumu birlikte değerlendirildiğinde; ......... Üniversitesi Teknik
Eğitim Fakültesi Metal Öğretmenliği Bölümünden mezun olan adı geçenin memuriyete giriş derece ve
kademesine bir derece ilave edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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ile erişebilirsiniz.

