
 

 

ÖZET: Doçentlik unvanını kazanan Devlet memurlarının intibakı hk. (04/03/2013-

2981) 

 

         Üniversitenizde kimyager ve biyolog kadrosunda görev yapan personelinizin doçentlik 

sınavında başarılı olduklarından bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-10 

uncu maddesindeyer alan hükmünsöz konusu personeller hakkında uygulanması hususunda 

Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36/A maddesinde 

Devlet memurlarının öğrenimlerine göre giriş derece ve kademeleri tespit edilmiş, ayrıca 

Devlet memuruna derece ve kademe verilmesi öngörülen haller ise aynı maddenin çeşitli 

fıkralarında belirtilmiştir. 

657 sayılı Kanunun 36/A-10 uncu maddesinde “Doktora üstü üniversite doçentliği 

unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, diğer memuriyetlerde iken bu 

unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulanır.” hükmü bulunmakta olup, “doçentlik 

unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir derece verilmesi” ifadesinin, üniversitede 

öğretim elemanı olarak görev yaptığı sırada doçentlik unvanını kazananları kapsadığı 

değerlendirilmektedir.  

Öte yandan, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 2 inci maddesinde, bu 

Kanunun 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim 

elamanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsadığı belirtilmiş, mezkur Kanunun 3 

üncü maddesinde öğretim elemanları sınıflandırılmış ve bu sınıflanın kimlerden oluştuğu 

düzenlenmiştir. Aynı Kanunun “Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi, doçent kadrosuna atanma” 

başlıklı 6 ncı maddesinde doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara bir derece 

yükselmesinin uygulanacağı ifade edilmektedir. Bu durumda, 2914 sayılı Kanun kapsamında 

öğretim elemanı olarak görev yaparken doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunununilgili hükmünün uygulanarak bir derece verilmesi 

mümkün bulunmamakla birlikte, söz konusu personelin öğretim elemanlığı görevinden 

ayrılıp 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve atanması halinde mezkur Kanun hükmüne göre bir 

derece verilmesi mümkün olabilecektir. 

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, halihazırda Üniversitenizde 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre biyolog ve kimyager kadrolarında görev 

yapan ve bu görevleri sırasında doçentlik unvanını kazanan personelinize bir derece 

verilmesi mümkün bulunmayıp, mezkur Kanunun36/A-10 uncu maddesinde yer alan diğer 

memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi verilmesi hükmü 

doğrultusunda işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.   

 

 


