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Başkanlığınızda tekniker olarak görev yapmakta iken Anadolu Üniversitesi 4 (dört) 

yıllık konaklama işletmeciliği bölümünü bitiren ilgilinin intibakının yapılıp yapılmayacağına 

ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/C-12-d maddesinde, “ 

Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar 

dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal 

süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi 

aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette 

geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla 

ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” hükmü yer almaktadır. 

Anılan madde gereğince intibak yapılabilmesi için; 

- Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimin bitirilmesi, 

- Bitirilen üst öğrenim için belirlenen memuriyete giriş derece ve kademesi üzerine 

memuriyette geçirilen başarılı hizmet süreleri her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabı 

ile ilave edilmesi, 

- Bitirilen aynı üst öğrenimi, tahsile ara vermeden devam ederek normal süresinde 

bitiren ve memuriyete başlayan kişinin emsal alınması ve yukarıdaki bentte belirlenen derece 

ve kademenin ise hiç bir şekilde emsalin ulaştığı derece ve kademeyi aşmaması gerekmektedir. 

142 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise konuya ilişkin detaylı 

açıklama yapılmıştır. 

Diğer taraftan, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü 

maddesinde, “…Ön Lisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı 

kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini 

teşkil eden bir yükseköğretimdir. 

s) Lisans:Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir 

yükseköğretimdir…” hükmü yer almakta olup; Anadolu Üniversitesi 4 (dört) yıllık Konaklama 

İşletmeciliği Bölümünün, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Meslek Yüksekokulu 2 yıllık inşaat 

programına göre bir üst öğrenim olduğunda şüphe bulunmamaktadır. 

            Bu itibarla, Başkanlığınızda tekniker olarak görev yapmakta iken Anadolu Üniversitesi 

4 (dört) yıllık konaklama işletmeciliği bölümünü bitiren ilgilinin intibakının yapılması gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

            Bilgilerini rica ederim. 

              Bakan a. 

          Genel Müdür 


