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Görevde Yükselme Suretiyle Atama Yapılacak Boş Kadronun

 Sınıfı Unvanı Derecesi Birimi Adet
G.İ.H. Memur 5 Memur 1
G.İ.H. Şef 3 Şef 1

Unvan Değişikliği Suretiyle Atama Yapılacak Boş Kadronun

Görevde Yükselme Suretiyle Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar

Unvan Değişikliği Sınavına Tabi Olan Kadrolara Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar

        Antalya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği İl Müdürlüğünün 10.01.2023 tarih ve 
E-57663882-900-5489213 sayılı yazısı ile eki Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 06.01.2023 tarih ve E-26073187-774.05.07.5466024 sayılı 
yazısına istinaden Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin  Görevde  
Yükselme  ve  Unvan  Değişikliği  Esaslarına  Dair Yönetmelik hükümlerine uygun  olarak, 
aşağıda belirtilen kadrolar için Belediyemizde 2023 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
sınavı açılacaktır.

        Başvuruda bulanacak personellerin müracaatlarını 01.03.2023 tarihi mesai bitimine kadar 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne göndermeleri hususu İLANEN duyurulur.

a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

c) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir 
yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak,

a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.



 GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ OLARAK 
ATANACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Memur kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) 
numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en az önlisans düzeyinde 
öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) 
numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim 
gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak,

Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) 
numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en az önlisans düzeyinde 
öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) 
numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim 
gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak,
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