BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU
Batman Belediye Başkanlığında boş bulunan Ek-2'de yer alan listede sınıfı, kadro unvanı ve
dereceleri ile sayıları belirtilen memur kadroları için görevde yükselme sınavı yapılacaktır.
Belediye personelinin görevde yükselme sınavı, çoktan seçmeli test usulü ile Anadolu
Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.
I- GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI:
(1) Süresinde başvurmuş ve atanılacak görevin aşağıda belirtilen niteliklerini, başvuru tarihinin
son günü itibariyle taşımış olmak kaydıyla;
GENEL ŞARTLAR:
(1) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.
Şef kadrosuna atanabilmek için; (GİHS 3-5 Drc.ler)
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt
bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak, (Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama
ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış
memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur,
mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför.) gerekir.
II- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
(1) Sınava katılmak isteyenlerin başvuru dilekçesi ve ekinde istenilen belgeler ile birlikte bağlı
oldukları birimlerine başvurmaları gerekir. Başvurular 30/01/2017 pazartesi günü başlayıp, 10/02/2017
cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. 10/02/2017 tarihinden sonraki başvurular dikkate
alınmayacaktır.
(2) Başvuru dilekçelerindeki bilgilerin ve eki belgelerin doğruluğu birim amirlerince kontrol
edilip tasdik edildikten sonra dilekçe ve eki belgeler, üst yazı ekinde son başvuru tarihinden itibaren
13/02/2017 pazartesi günü mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne
gönderilecektir.
(3) Birim amirleri tüm başvuruları göndermek zorundadır.
III- GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI:
(1) Yazılı sınav, yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak
için en az yetmiş (70) puan alınması zorunludur.
(2) Yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından Bakanlığa bildirildiği tarihten itibaren
en geç on gün içinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün www.mahalli-idareler.gov.tr. resmi
internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca sınav kurulunca, sonuçların Belediyemize intikalinden itibaren en
geç onbeş gün içerisinde Belediyemizin www.batman.bel.tr. internet sitesinde ilan edilecektir.
(3) Sınav sonuçları, ilgililerine yazılı olarak tebliğ edilir ve sınava katılanların sınav sonuç
belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında saklanır.
VI- GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA BAŞARILI OLANLARIN ATANMASI:
(1) Sınavda başarılı olanların atamaları, başarı puanlarına göre duyuruda belirtilen boş
kadro sayısı dikkate alınarak, başarı sıralaması listesinin ilan edilmesini müteakip en geç iki ay
içinde atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların
iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma
hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, vefat, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka
bir kuruma naklen atanma,sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının ilan
edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip
sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
İLAN OLUNUR.
EKLER:
1- Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar
2- Atama Yapılacak Boş Memur Kadrolarını Gösterir Liste
3- Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Dilekçesi Örneği
4- Görevde Yükselme Sınavı Aday Bildirim Listesi Form Örneği

