
SINIFI UNVANI DERECESİ BİRİMİ ADEDİ ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 3

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 3

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 1

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 2

Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2

Zabıta Dairesi Başkanlığı 1

2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA

 2021 YILINDA GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇILACAK KADROLARA İLİŞKİN DUYURU

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre 2021 

yılında Görevde Yükselme Sınavı yapılacak olup, söz konusu sınava ilişkin ilan edilen kadrolar ve başvuru koşulları aşağıda yer almaktadır.

Görevde Yükselme Sınavına başvuracak personele ilişkin genel şartlar:

1 ) Görevde Yükselme sınavında başarılı olmak,

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

genel şartları aranır. Ancak, ilan edilen kadro için yerel yönetimde bir yıl çalışma şartını taşıyan personel bulunmaması durumunda, söz konusu kadro için yapılacak 

başvuruda bu şart aranmaz.

GİH Şube Müdürü 1

1)Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu 

olmak,

2)Son müracaat tarihi itibarıyla, koruma ve güvenlik 

görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando 

şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil 

savunma uzmanı, ayniyat saymanı, muhasebeci, 

kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya en az 

önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan 

değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl ya da 5 

inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) 

numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya 

ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan 

değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış 

olmak.



SINIFI UNVANI DERECESİ BİRİMİ ADEDİ ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 1

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 1

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 2

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 1

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1

Ulaşım Dairesi Başkanlığı 3

Özel Kalem Müdürlüğü 1

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

şartları aranır. Ancak, ilan edilen kadro için yerel yönetimde bir yıl çalışma şartını taşıyan personel bulunmaması durumunda, söz konusu kadro için yapılacak başvuruda 

bu şart aranmaz.

3ŞefGİH

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.

2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA

 2021 YILINDA GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇILACAK KADROLARA İLİŞKİN DUYURU

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre 2021 

yılında Görevde Yükselme Sınavı yapılacak olup, söz konusu sınava ilişkin ilan edilen kadrolar ve başvuru koşulları aşağıda yer almaktadır.

Görevde Yükselme Sınavına başvuracak personele ilişkin genel şartlar:

1 ) Görevde Yükselme sınavında başarılı olmak,


