GUZEL YURT BELEDiYESi iLK DEFA ATANMAK UZERE
MEMUR ALIMI iLANI

Guzelyurt Belediye Baskanligi btmyesinde, 657 sayih Devlet Memurlan Kanununa tabi olarak istihdam
edilmek uzere; "Mahalli Idarelere ilk Defa Atanacaklara Dair Smav ve Atama Yonetmeligi" hukurnlerine gore
.sagida unvam, simfi, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS turu, KPSS taban puam ve diger sartlan tasimak kaydiyla,
belirtilen bos kadroya aciktan atama yoluyla memur almacaktir.
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BA~VURU GENEL VE 6ZEL ~ARTLARI
Belediyemizin yukanda belirtilen bos memur kadrosu icin yapilacak basvurularda uyulmasi gereken
genel ve ozel sartlar asagidadir.
1) BASVURU

GENEL SARTLARI

Han edilen memur kadrosuna atanmak rem basvuracak adaylarm 657 sayih Devlet Memurlan
Kanununun 48'inci maddesinin (A) fikrasmda belirtilen asagidaki genel sartlara sahip olmalan gerekmektedir;
a) Turk vatandasi olmak,
b) Kamu haklarmdan mahrum bulunmamak,
c) Turk Ceza Kanununun 53 'uncu maddesinde belirtilen sureler gecmis olsa bile; kasten islenen bir
suctan dolayi bir yil veya daha fazla sureyle hapis cezasma ya da affa ugrarms olsa bile devletin guvenligine
karst suclar, Anayasal duzene ve bu duzenin isleyisine karst suclar, zimmet, irtikap, rusvet, hirsizhk,
dolandmcihk, sahtecilik, gorevi kotuye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karistirma, edimin ifasma fesat
kanstirma, suctan kaynaklanan malvarhgi degerlerini aklama veya kacakcihk suclanndan mahkum olmamak,
~) Erkek adaylar icin askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik cagma
gelmemis bulunmak ya da askerlik cagma gelmis ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmis yahut ertelenmis
veya yedek smifa gecirilrnis olmak,
d) Gorevini devamh yapmasma engel olabilecek akil hastahgi veya bedensel engeli bulunmamak,
e) ilan edilen kadro icin aranan diger basvuru sartlanm tasimak,

2) BASVURU iCiN 6ZEL SARTLAR
a) Han edilen unvan icin son olarak mezun olunan okul itiban ile ogrenim ~artlm ta~lmak ve bu
ogrenimle ilgili olarak, 2018 Ylh KPSS smavma girmi~ ve belirtilen asgari KPSS puanml alml~ olmak,
b) Daha once yah~tlgl kamu kurum ve kurulu~larmdan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle ylkarIlm1~
olmamak,
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 saY1h Karayollan Trafik Kanunu hukumlerince verilen en az B slmfl
surlicu belgesine sahip olmak,

3)BASVURU ESNASINDA ADAYLARDAN iSTENiLEN

BELGELER

Basvuru srrasmda;
Basvuru formu Kurumumuzdan

veya Belediyemizin

www.auzelvurt.bcl.trinternet

adresinden temin

edilecektir.
Basvuru formuna a~agldaki belgeler eklenecektir.
a)Niifus cuzdam ash veya kurumumuzca onaylanmak uzere fotokopisi,
b)Diploma veya me zuni yet belgesinin ash veya noter onayh omegi veya e-devlet uzerinden almacak
barkotlu mezuniyet belgesi (ash ibraz edilmek kaydiyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.),
cjYabanci Okul Mezunlan icin Denklik Belgesinin ash veya noter onayh ornegi (Ash ibraz edilmek
kaydiyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
~)KPSS Sonuc Belgesinin bSYM sitesinden alman barkotlu bilgisayar ciktisi,
d)Erkek Adaylarm askerlikle ilisigi olmadigma dair beyam,
e)Gorevini devamh olarak yapmaya engel bir durumu olmadigma dair beyam,
t)2 adet biyometrik fotograf (l adedi forma yapistmlacak),
g)SurUcU belgesinin ash veya noter onayh sureti (Ash ibraz edilmek kaydiyla fotokopisi
Belediyemizce onaylanabilir.),

4)BASVURU VERi, TARiHi, SEKLi VE SlrRESi
Adaylar sozlii smava kanlabilmek iein;
Adaylar basvuru esnasmda istenilen belgeler ile 23.09.2020 tarihinden 25.09.2020 giinii saat 17.00 a
kadar (mesai gunlerinde 09:00-12.30 -13.30-17.00 saatleri arasmda) muracaatlanm yapabileceklerdir.

Adaylar basvuru belgelerini:
a)Sahsen veya iadeli taahhutlu posta yolu ile Guzelyurt Belediye Baskanhgi Guzelyurt / Aksaray
adresine gonderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktir.)
b)Elektronik ortamda, Belediyemiz info((v.guzclyurt.bel.tr internet adresine gonderilebilecektir.
c)Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadigi halde yapilan basvurular, belediyemizce
degerlendirmeyc almmayacakur.
~)Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen sure icinde yapilmayan basvurular dikkate
ahnmayacaknr.

5-BASVURULARlN DEGERLENDiRiLMESi-BASVURUSU

KABUL EDiLENLERiN iLANI

a)Belediyemiz tarafmdan adaylann T.e. Kimlik numarasi ile 6SYM kayrtlanrun uyumu kontrol
edilmek suretiyle KPSS puanlanna gore siralanarak, en ytiksek puanh adaydan baslamak uzere atama
yapilacak bos kadro sayismm bes kati oranmda aday sozlu smava cagnlacaktir.
b)Smava cagnlacak son siradaki adayla aym puana sahip olan diger adaylarda smava cagnlacaktir.
Sozlu smava katilmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanlan ile smav yeri ve zamaru 30.09.2020 giinii
Belediyemizin \V\Vw.guzclvurt.beLtr internet adresinden ilan edilecektir.
c)Ba~vurusu kabul edilip smava cagnlan adaylar, kimlik bilgileri ile smav yeri ve tarihinin bulundugu
"Smav Giris Belgesi" ne .l:YWw.g~l_zclyurt.bcl.tr
internet adresinden erisebileceklerdir. Bu belge smava giriste ibraz
edilecektir.
~)Smava katilma hakki kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktir.

--------

6)SINA V YERi, ZAMANI VE KONULARI
Sozlii smav;
Guzelyurt Belediyesi hizmet binasmda (Guzelyurt-Aksaray)
08.10.2020 tarihinde
yapilacakhr, Sozlu smav aym gun icinde bitirilemez ise ertesi gun devam edilecektir.

sozlu

smav

Smav Konularu
1-Turkiye Cumhuriyeti Anayasasi
2-Atatiirk llkeleri ve lnkilap Tarihi
3-657 sayih Devlet Memurlan Kanunu
4-Mahalli Idareler ile ilgili Temel Mevzuat konulan ile
Kadro unvanma iliskin mesleki ve uygulamah bilgi ve yetenegin olculmesini kapsar.
SINA VIN DEGERLENDiRiLMESi

VE SINA V SONU<;LARINA iTiRAZ

Smavda Degerlendirme;
Turkiye Cumhuriyeti Anayasasi, Ataturk llke ve lnkilaplan Tarihi, 657 sayih
Devlet Memurlan Kanunu, Mahalli Idareler ile ilgili Temel Mevzuat konulannda 15'er puan, kadro unvanma iliskin
mesleki ve uygulamah bilgi ve yetenegin olculmesinde ise 40 puan olmak uzere toplamda 100 tam puan uzerinden
yapihr. Smavda basanh sayilmak icin smav kurulu tryelerince verilen puanlarm aritmetik ortalamasmm an az 60
olmasi sarttir.
Adaylarm atamaya esas basvuru puam; belediye tarafmdan yapilan sozlu smav puam ile KPSS puanmm
aritmetik ortalamasi ahnmak suretiyle belirtilenecek ve belediyenin internet sitesinden ilan edilecektir.
Adaylann atamaya esas basan puanlannm aym olmasi halinde KPSS puam yuksek olana oncelik tarumr. En
yuksek basan puanmdan baslamak uzere atama yapilacak kadro sayisi kadar asil aday ve asil aday sayrsi kadar da
yedek aday belirtilenecektir. Asil ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer
alanlara aynca yazih tebligat yapilacaktir.
Smav Kurulu; Smav sonunda personel ahrm icin ilana ciktigi kadrolardan, basan puanlanru dusuk buldugu
veya yeterli bulmadrgi takdirde smav duyurusunda ilan edilenlerin bir kismim ya da hicbirini ahp almama hakkma
sahiptir.
Basvuru ve islemler sirasmda gercege aykin beyanda bulundugu veya herhangi bir sekilde gercegi sakladigi
tespit edilenlerin sinavlan gecersiz sayihr ve bunlann atamalan yapilmaz. Bu gibi durumlan tespit edilenlerin
atamalan yapilrms olsa dahi atamalan iptal edilir. Bu kisiler hicbir hak ve talep edemezler ve haklarmda Cumhuriyet
Bassavcihgma sUyduyurusunda bulunulacaktlr.
Smav sonuylarma, ba~arl listesinin belediyenin internet adresinde ilanmdan itibaren yedi gUn iyinde yazlh
olarak itiraz edilebilir. itirazlar, smav kurulu tarafmdan yedi gUn iyerisinde sonuylandmhr ve ilgiliye yazlh olarak
bilgi verilir.
ilan olunur.

GUZEL YURT BELEDiYE

BA~KANLIGI

