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13 Kasım 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30947

YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/1/2012 tar�hl� ve 28180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı
Personel� Görevde Yükselme ve Unvan Değ�ş�kl�ğ� Yönetmel�ğ�n�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan
“644 sayılı Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” �bares�
“10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnames�” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan “27/9/1984 tar�hl�
ve 3046 sayılı Kanunda” �bares�, (e) bend�nde yer alan “644 sayılı Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının Teşk�lat ve
Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede” �bares� �le (m) bend�nde yer alan “3046 sayılı Kanunda” �bares�
“1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 509’uncu maddes�nde” olarak
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (a) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş,
aynı madden�n üçüncü fıkrasının (a) bend�nde yer alan “arkeolog,”, “dekoratör,” ve “,rehber” �bareler� yürürlükten
kaldırılmış ve aynı bende “ps�kolog,” �bares�nden sonra gelmek üzere “sosyolog,” �bares� eklenm�şt�r.

“a) Yönet�m h�zmetler� grubu:
1) Emlak müdürü, m�ll� emlak müdürü ve şube müdürü.
2) Emlak müdür yardımcısı ve m�ll� emlak müdür yardımcısı.
3) Şef.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 8 – (1) Görevde yükselme suret�yle yapılacak atamalarda genel şartların yanı sıra aşağıda bel�rt�len

özel şartlar aranır:
a) Emlak müdürü ve m�ll� emlak müdürü kadrolarına atanab�lmek �ç�n;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Yazılı sınav tar�h� �t�barıyla; emlak müdür yardımcısı, m�ll� emlak müdür yardımcısı unvanında en az �k� yıl

veya m�ll� emlak uzmanı, APK uzmanı, uzman, s�v�l savunma uzmanı, eğ�t�m uzmanı unvanında en az beş yıl veya
mühend�s, m�mar, şeh�r plancısı veya �stat�st�kç� kadrolarında en az sek�z yıl çalışmış olmak,

b) Şube müdürü (tekn�k) unvanlı kadrolara atanab�lmek �ç�n;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Yazılı sınav tar�h� �t�barıyla mühend�s, m�mar, şeh�r plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeof�z�kç�, f�z�kç�, b�olog,

k�myager, veter�ner hek�m �le en az dört yıllık l�sans eğ�t�m� veren m�marlık, mühend�sl�k, m�marlık-mühend�sl�k ve
z�raat fakülteler� mezunu olan uzman (TH) ve araştırmacı kadrolarında en az dört yıl h�zmet� bulunmak,

c) Şube müdürü (�dar�) unvanlı kadrolara atanab�lmek �ç�n;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Yazılı sınav tar�h� �t�barıyla; emlak müdür yardımcısı ve m�ll� emlak müdür yardımcısı kadrolarında en az

�k� yıl veya APK uzmanı, uzman, uzman (TH), eğ�t�m uzmanı, s�v�l savunma uzmanı, araştırmacı, şef, sayman,
ayn�yat saymanı, muhasebec�, müterc�m, tercüman, çözümley�c�, raportör, programcı, kütüphanec�, matemat�kç�,
�stat�st�kç�, ekonom�st kadrolarında en az dört yıl veya tekn�ker, laborant, sağlık tekn�ker�, sağlık memuru, hemş�re,
çocuk gel�ş�mc�s�, sosyal çalışmacı, çocuk eğ�t�mc�s�, memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, dakt�lograf,
ver� hazırlama ve kontrol �şletmen�, veznedar, b�lg�sayar �şletmen�, sekreter, koruma ve güvenl�k görevl�s�, tekn�syen,
tekn�k ressam ve fen memuru kadrolarında en az altı yıl h�zmet� bulunmak,

ç) Emlak müdür yardımcısı ve m�ll� emlak müdür yardımcısı kadrolarına atanab�lmek �ç�n;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Yazılı sınav tar�h� �t�barıyla; APK uzmanı, uzman, uzman (TH), eğ�t�m uzmanı, s�v�l savunma uzmanı,

araştırmacı, raportör, şef, sayman, ayn�yat saymanı ve çözümley�c� kadrolarında en az �k� yıl veya mühend�s, m�mar,
şeh�r plancısı, muhasebec�, müterc�m, tercüman, programcı, kütüphanec�, matemat�kç�, f�z�kç�, �stat�st�kç�, ekonom�st,
jeolog, jeomorfolog, jeof�z�kç�, b�olog, k�myager, veter�ner hek�m kadrolarında en az dört yıl veya tekn�ker, laborant,
sağlık tekn�ker�, sağlık memuru, hemş�re, çocuk gel�ş�mc�s�, sosyal çalışmacı, çocuk eğ�t�mc�s�, memur, anbar
memuru, santral memuru, mutemet, dakt�lograf, ver� hazırlama ve kontrol �şletmen�, veznedar, b�lg�sayar �şletmen�,
sekreter, koruma ve güvenl�k görevl�s�, tekn�syen, tekn�k ressam, fen memuru kadrolarında �se en az altı yıl çalışmış
olmak,

d) Hukuk müşav�r� ve raportör kadrolarına atanab�lmek �ç�n;
1) Hukuk fakültes� mezunu olmak,
e) Eğ�t�m uzmanı, s�v�l savunma uzmanı, uzman (GİH) ve uzman (TH) kadrosuna atanab�lmek �ç�n;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Eğ�t�m uzmanı, s�v�l savunma uzmanı ve uzman (GİH) kadroları �ç�n genel �dare h�zmetler sınıfı

kadrolarında, uzman (TH) kadrosu �ç�n �se tekn�k h�zmetler sınıfı kadrolarında, yazılı sınav tar�h� �t�barıyla en az beş
yıl görev yapmış olmak,

f) Çözümley�c� kadrosuna atanab�lmek �ç�n;
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1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Programcı veya �stat�st�kç� kadrolarında, yazılı sınav tar�h� �t�barıyla en az b�r yıl görev yapmış olmak,
3) B�lg�sayar s�stemler� yönet�m� �le s�stem çözümleme veya s�stem programlama konularında sert�f�ka sah�b�

olmak,
g) Şef kadrosuna atanab�lmek �ç�n;
1) En az �k� yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Yazılı sınav tar�h� �t�barıyla fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunlarının en az dört yıl, �k� veya üç

yıllık yüksekokul mezunlarının �se en az altı yıl h�zmet� bulunmak,
ğ) Sayman, ayn�yat saymanı ve muhasebec� kadrolarına atanab�lmek �ç�n;
1) En az �k� yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Yazılı sınav tar�h� �t�barıyla fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunlarının en az dört yıl, �k� veya üç

yıllık yüksekokul mezunlarının �se en az altı yıl h�zmet� bulunmak,
h) B�lg�sayar �şletmen�, ver� hazırlama ve kontrol �şletmen� �le dakt�lograf kadrolarına atanab�lmek �ç�n;
1) En az l�se veya deng� okul mezunu olmak,
2) M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca �z�n ver�len özel b�lg�sayar kurslarından b�lg�sayar �şletmenl�ğ� belges� almış

olmak veya b�t�rd�ğ� okulun ders müfredatında en az �k� dönem b�lg�sayarla �lg�l� ders aldığını belgelemek,
ı) Memur, anbar memuru, santral memuru, veznedar ve mutemet kadrolarına atanab�lmek �ç�n;
1) En az l�se veya deng� okul mezunu olmak,
�) Sekreter kadrosuna atanab�lmek �ç�n;
1) En az l�se düzey�nde büro yönet�m� ve sekreterl�k bölümler�nden mezun olmak,
j) Koruma ve güvenl�k görevl�s� kadrosuna atanab�lmek �ç�n;
1) En az l�se veya deng� okul mezunu olmak,
2) 10/6/2004 tar�hl� ve 5188 sayılı Özel Güvenl�k H�zmetler�ne Da�r Kanunda bel�rt�len şartları taşımak,
3) Özel Güvenl�k Görevl�s� Sert�f�kası sah�b� olmak,
k) Şoför kadrosuna atanab�lmek �ç�n;
1) En az l�se veya deng� okul mezunu olmak,
2) En az (B) t�p� sürücü belges�ne sah�p olmak,
(2) Bu maddede geçen h�zmet süreler�n�n hesabında, aynı bent �ç�nde yer alan unvanlarda geç�r�len süreler�n

toplamı esas alınır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 9 – (1) Unvan değ�ş�kl�ğ�ne tab� kadrolara atanab�lmek �ç�n Bakanlığın görev alanı �le �lg�l� meslek�

veya tekn�k öğren�m� b�t�renlerden h�zmet�ne �ht�yaç duyulan unvanlar �ç�n yazılı ve sözlü olarak açılacak unvan
değ�ş�kl�ğ� sınavında başarılı olma şartı aranır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan “dekoratör,”, “ve
arkeolog” �bareler� yürürlükten kaldırılmış, (e) bend�nde yer alan “ps�kolog,” �bares�nden sonra gelmek üzere
“sosyolog,” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasında yer alan “Personel Da�res�
Başkanlığınca” �bares� “Personel Genel Müdürlüğünce” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Yazılı sınav, görevde yükselmeye tab� görevler veya unvan değ�ş�kl�ğ� sınavına tab� unvanlar �ç�n bu

sınava �l�şk�n konu başlıklarına duyuruda yer ver�lmek suret�yle Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığına,
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına veya yükseköğret�m kurumlarından b�r�ne yaptırılab�l�r.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 17 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde düzenlenm�ş ve yed�nc�
fıkrasında yer alan “Personel Da�res� Başkanlığınca” �bares� “Personel Genel Müdürlüğünce” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) Sınav Kurulu atamaya yetk�l� am�r�n uygun göreceğ� Bakan Yardımcısının veya görevlend�receğ� en az
Genel Müdür düzey�nde b�r yönet�c�n�n başkanlığında, Personel Genel Müdürü ve atamaya yetk�l� am�rce bel�rlenecek
d�ğer üyeler�n yer aldığı beş üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye bel�rlen�r.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Personel Da�res�
Başkanlığına” �bares� “Personel Genel Müdürlüğüne” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Personel Da�res�
Başkanlığında” �bares� “Personel Genel Müdürlüğünde” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğ�n 21 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(6) 5 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasının (a) bend�nde sayılan unvanlara �l�şk�n yapılan sınavda başarılı olan

personel altmış saatten az olmamak üzere yönet�c� yetk�nl�kler�n�n arttırılması �le b�lg�sayar ve otomasyon projeler�n�
daha etk�n kullanmasına yönel�k olarak göreve hazırlama eğ�t�m�ne tab� tutulab�l�r.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmel�ğ�n 24 üncü maddes�n�n dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde yen�den
düzenlenm�şt�r.

“(4) Avukat unvanlı kadrolardan hukuk müşav�r� kadrolarına yapılacak atamalar görevde yükselme sınavına
tab� değ�ld�r.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmel�ğ�n Geç�c� 1 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(2) 703 sayılı Anayasada Yapılan Değ�ş�kl�klere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun

Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname �le İç�şler� Bakanlığı ve
mülga Mal�ye Bakanlığından Bakanlığa devred�len personel�n bu kurumlarda geçen h�zmet süreler�, 703 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamen�n �lg�l� hükümler� gereğ�nce Bakanlıkta geçm�ş sayılır.”

MADDE 15 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
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MADDE 16 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
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