
 

 

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-2 maddesi hükmü gereğince giriş 

derece kademesine bir derece eklenen Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi mezunu Afet 

ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısının yeterlilik sınavında başarılı olması 

halinde mezkur Kanunun 36/A-11 maddesi hükmü çerçevesinde ayrıca bir derece 

verilip verilemeyeceği hk. (12/03/2015-1839) 

 

Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi mezunu Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman 

Yardımcısına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-2 maddesi hükmü gereğince giriş 

derece kademesine bir derece eklendiği yeterlilik sınavında başarılı olması halinde mezkur 

Kanunun 36/A-11 maddesi hükmü çerçevesinde ayrıca bir derece verilip verilemeyeceği 

hususunda görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir. 

 Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) 

fıkrasının ikinci 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 tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir 

derece," eklenmek suretiyle hizmete alınırlar hükmüne; onbirinci bendinde ise, "Mesleğe özel 

yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık ve 

bağımsız genel müdürlükler müfettiş yardımcıları ile bağlı müfettiş yardımcıları ve … Afet ve 

Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcıları; ... özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre 

yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek… Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Uzmanlığına, … atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca 

bir derece yükselmesi uygulanır." hükmüne yer verilmiştir. 

 Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, Kurumunuza özel yarışma sınavı ile 

alınan Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısının giriş derece ve kademesine 657 

sayılı Kanunun 36/A-2 maddesi uyarınca 1 derece ilave edilmesinden sonra yeterlilik 

sınavında başarı göstererek Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanlığına atanması halinde 

mezkur Kanunun 36/A-11 maddesi hükmü uyarınca da bir derece yükselmesi daha 

uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir. 

  
 


