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iıgi: a) 3l.07 .2012 tarlh ve B.30.2.BRT.0.71 .02.001900-2I|5l2712 sayılı yazınız.

b) Devlet Personel Başkanlığı'nın 24.08.2012 tarih ve B.13.1.DPB.0.11.211.01.0l.14360

sayılı yazısı.

Üniversitenizde, Bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapan Ve aynl zamanda

Üniversitenizin Sivil Savunma işlerini de yürüttüğü belirtilen personel ile ilgili olarak

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde SavunmalJzmanl Veya Sivil Savunma Uzmanı unvanlı
kadrolar ile ilgili herhangi bir hükmün bulunmadığından atamasrnrn yapılması hakkında
tereddüte düşüldüğüne dair ilgi (a) ya^n|Z hakkmda Devlet Personel Başkanlığı'na görüş

sorulmuş olup, Devlet Personel Başkanlığı'ndan alınan ilgi (b) cevabi ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
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iıgı: ıoıosz 2012 tarihli ve B.30.0.PER.0.03-903-09-0 |l/9831-35520 sayıiı yazı.

Savunma ıZman:. veya sivil Savunma üZmanl unvanlı kadronun "Yükseköğretim
Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselnıe ve Unvan Değişii<liği
Yönetmeliği"nde düzenlenmemiş olması sebebiyle, Bartın Üııiversitesinde bilgisayar
işletmeni olarak görev yapan personelin Savunma Llzmanl veya sivil Savunma uzmanl unvanlı
kadrolara atanmasında görevde yükselme eğitimi Ve slnavlna tabi olup olııayacağı
hususundaki ilgi y azı inceleırıniştir.

Bilindiği izere, |5l03l1999 tarilr||i ve 99l12647 sayı|ı Bakaırlar I(ı-ırulu I(ararı ile kabul
edilerek |8l04l1999 tariIıli ve 23670 sayılı Resnri Gazete'de yayıııılaııaı-ı "I(an-ıu Kurum ve
Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği ]r.saslanna Dair Genel
Yönetmelik"in2'nci maddesinde; bu Yöıretııeliğin, özel düzenlemeler şaklı kalmak kaydıyla,
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Ilakkında I(anun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III)
sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlarıır kurdukları
birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve deııetleyici kurumlara
ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam Ve programında bulunan kuruluşlar da dahil
olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortakllklarlıra ait memur kadroları ile
sözleşmeli personel pozisyonlarında istilrdam edilen personelin, ııiidür ve daha alt görevlere
görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile eıı az oflaöğretim düzeyinde mesleki
veya teknik eğitim SonLlCu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki
asaleten aİamaları hakkında uygulanacağı lıüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, |2llll2005 tarihli Ve 2599l sayıh Resmi Gazetede yayıınlanan
"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde'Ytikselme
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin S'inci maddesinde SaVL]nma uzmanl Veya sivil
savunma uzmaıll unvanll kadroya yer veriliırenriş oiup; ilgili Yönetmelikte söz konusu
kadroya atannrak için lrerlrangi bir şart da düzenlenmemiştir. Aynı Yönetmeliğin 24lb
maddesinde ise, "Gruplar arasıııdaki görevde yükselııe Ve unvan değişikliği niteliğindeki
geçişler görevde yükselme eğitimi Ve Slnavl Veya Llnvan değişikliği Slnavlna tabidir. Ancak,
Kurumda veya diğer kamı.ı kurum ve kuruluşlarında dalıa önce bulunulan görevler ile bu
görevlerle aynı dızey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi Ve Slnavl Veya
unvan değişikliği slnavlna tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan,05108/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sivil
Sarunma Uzmanlarının idari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri
Hakkında Yönetmelik"in 5'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında, "Sivil savunma |tzmanl
olabilmek için |4l711965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel

koşullara ek olarak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun açacağı görevde yükselme sınavında
başarılı olma koşulu aranlr." lrükmiine yer verilmiştir.
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Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, bilgisayar işletmeni unvanlı kadrodan savunma
uznanı veya sivil Savunma ü7İnanl unvanlı kadroya yapılacak atama görevde yükselme
mahiyetinde bir atama olması sebebiyle Bartın Üniversitesinde bilgisayar işletmeni
kadrosunda görev yapan personelin Savunma ıZmanl veya sivil savunma uzmanl kadrosuna
görevde yükselme eğitimi Ve Slnavlna tabi tutulmaksızın asaleten atanmasının mümkün
bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bilgileriniz e arz ederim.

Devlet Personel Baş
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