
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKİLİĞİ SINAV EK İLANI

     Mahalli İdareler personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına dair 
yönetmelik hükümleri uyarınca Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda derece ve adetleri 
belirtilen unvanlar için Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması uygun 
görülmüştür.

     Başkanlığımızda görevli personele görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının 
duyurulması, ilan edilecek kadrolar için aranan nitelikleri taşıyan personelin başvuru şartlarını 
taşıdığı farklı unvan kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvurabilir.

     Müracaat edeceklerin en geç 10 Mart 2022 Perşembe günü 16:00’a kadar İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Müdürlüğüne başvurdukları kadronun unvanını ve derecesini belirtir şekilde dilekçe 
ile şahsen başvurmaları gerekmektedir.

       Görevde Yükselme Sınavına Tabii Kadrolar;

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Başvuru Şartları

GİH Müdür
(Temizlik İşleri 

Müdürü)

4 1 Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu 
olmak.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 önlisans 
düzeyinde öğrenim gerektiren unvan 
değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl yada 5 
inci maddenin birinci fıkrasının (d)bendinin (2) 
numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya 
ortaöğretim düzeyinde öğrenim gerektiren 
kadrolarda en az 6 yıl çalışmış olmak.

DİĞER AÇIKLAMALAR

   1.Mahalli İdareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Anadolu 
Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecekti.

   2.Kayıt İşlemleri:

     a)Anadolu Üniversitesine kayıtlar 01.07.2022-18.07.2022 tarihleri arasında internet 
üzerinden gerçekleştirilecektir.

     b)Adaylar sınav başvurularını Anadolu Üniversitesinin ‘Sınav Hizmetleri ‘web sitesi 
sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapacaklardır. Adaylar başvuru süresi dolduktan 
sonra kişisel bilgiler, sınav merkezi vb. konularda değişiklik yapamayacaktır. Adaylar sınav 
başvurusu esnasında, başvuru işlemine yönelik oluşabilecek teknik sorunlarla ilgili olarak 
sinavdestek@anadolu.edu.tr e-posta adresinden ve 0222 335 0580/ 2286 no’lu telefon 
numarasından Anadolu Üniversitesi le iletişime geçebilecektir.

mailto:sinavdestek@anadolu.edu.tr


     c)Adaylar, sınav katılım ücreti olan 350 TL’yi sınav başvurusu esnasında Anadolu 
Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 
yatıracaklardır.

     d)Süreli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, Sağlık/Engel Bilgi Formunu 
doldurarak ıslak imzalı olarak sağlık raporuyla beraber Anadolu Üniversitesinin form üzerinden 
belirtilen adresine ulaştıracaklardır.

   3.Adaylar,sınav giriş belgelerini 15.08.2022 tarihinden itibaren sinavbasvuru.anadolu.edu.tr 
adresinden çıktı alarak temin edecekler ve sınav sırasında yanlarında bulunduracaklardır.

   4.Adaylar,21.08.2022 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından görevde 
yükselme sınavına gireceklerdir. Sınav çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. Sınav süresi 
90 dakika olup, sınavda her testten 20’şer soru olmak üzere toplam 60 soru olacaktır.

   5.Sınav notları, Anadolu Üniversitesi tarafından 05.09.2022 tarihinde adaylara internet 
üzerinden duyurularak aynı hafta içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirecektir. 
Bakanlığa bildirildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde çıkarılacaktır.

                                                                                                   İncesu Belediye Başkanlığı

                                                                                         İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ek:

1-Sınav Takvimi

2-Görevde Yükselme Sınav Konuları




