
11

Aral k 2019 Say ı: 10

Odamız, Çevre 
ve Şehircilik 

Bakanlığı Görevde 
Yükselme Sınavında 

Meslektaşlarımızı 
Hak Kaybına Uğratan 

Düzenlemeye Karşı 
Girişimlere Başlamıştır

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli İçin 
Görevde Yükselme Sınav İlanı’ndaki eşitsizliğe 

ve ayrımcılığa karşı Odamız girişimlerde bulunmuş-
tur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23.12.2019 tarihin-
de web sayfasında yayınladığı “Görevde Yükselme 
Sınav İlanı” başlıklı duyurusunda Bakanlığın merkez 
ve taşra teşkilatında boş bulunan “Şube Müdürü, Em-
lak Müdürü/Milli Emlak Müdürü ve Emlak Müdür 
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Yardımcısı/Milli Emlak Müdür Yardımcısı kadroları 
için” görevde yükselme sınavı yapılacağını duyurmuş; 
sınava yönelik şartları ise duyurunun ekindeki “Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Personeli İçin Görevde Yükselme 
Sınav İlanı”nda yayınlamıştır. 

İlan’ın “Özel Şartlar” başlığı altında getirilen düzen-
leme ile Teknik Şube Müdürlüklerinin Jeoloji Mühendis-
lerine kapatıldığı görülmüştür. Bu uygulama mesle-
ktaşlarımız için hak kaybına yol açacak nitelikte olup 
eşitlik, liyakat ve kariyer ilkelerine açıkça aykırıdır.

Kamu Personel Sisteminin en temel özelliğinin, 
Anayasada da ifadesini bulan, mevzuat ve uygulama-
ların önünde ayırım gözetilmeksizin herkesin eşitlik il-
kesine sahip olmasıdır. Kamu kurumları tesis ettikleri 
işlemlerde ve alacakları tedbirlerde eşitlik ilkesine 
aykırılık oluşturamazlar.

Diğer yandan, kamu çalışanlarının görevde yük-
selme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar 
ilgili mevzuatında düzenlenmiş olup bu bağlamda, 
ne genel ilkeleri belirleyen “Kamu Kurum ve Kuru-
luşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Es-
aslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümlerinde ne de 
Bakanlık bazında uygulamayı belirleyen “Çevre ve Şe-

hircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Un-
van Değişikliği Yönetmeliği” hükümlerinde “mesleksel 
ayrım yapılabilmesine” imkan tanıyan bir düzenleme 
yer almamaktadır.

Çok sayıda jeoloji mühendisinin çalıştığı Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığında meslektaşlarımızın ayırım-
cılığa uğrayarak bazı alanlarda, hatta çalıştıkları şube 
müdürlüklerinde dahi görevde yükselme sınavına 
girmesini engeller şekilde düzenleme yapılması kabul 
edilemez.

Odamız bu konuda her türlü idari, hukuksal vb. 
girişime başlayacak ve meslektaşlarının yaşayacağı hak 
kaybının giderilebilmesi için çabasını sürdürecektir. Bu 
çerçevede ilk etapta Bakanlık bünyesindeki ilgili kurum-
lara gerekli yazılar gönderilerek bu uygulamadan geri 
dönülmesi çağrısı yapılmıştır. Süreç, Odamızca hukuk-
sal olarak ta takip edilmekte olup meslektaşlarımızı hak 
kaybına uğratan uygulamanın düzeltilmemesi halinde 
Sınav İlanının iptaline yönelik dava açılması yoluna gi-
dilecektir.

Üyelerimize saygıyla duyurulur.
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