
SĠVAS ĠLĠ YILDIZ BELDESĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

TAM ZAMANLI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ALIM ĠLANI 

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine göre kadro karĢılığı tam zamanlı sözleĢmeli 

personel alınacaktır. 

SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÇALIġTIRILACAK KADRONUN 

SINIFI ÜNVANI ADEDĠ ARANAN ġARTLAR 

T.H. Mühendis 1 ĠnĢaat Mühendisliği Lisans Mezunu olmak. 

ARANAN DĠĞER ġARTLAR: 

Yukarıda belirtilen Ģartlara ilaveten; 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Ģartları taĢımak. 

2. Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak. 

3. BaĢka bir kurumda sözleĢmeli olarak çalıĢıyor olmamak. 

4. Cinsiyeti erkek ve askerliğini yapmıĢ veya tecilli olmak, 

5. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

6. Yıldız Beldesi Sınırları içerisinde ikamet etmiĢ olmak.(Tercih sebebidir) 

7.En az 1 yıl tecrübesi olmak 

8-2016 yılı KPSS P3 puan grubundan en az 75 puan almıĢ olmak 

BAġVURU SIRASINDA ĠSTENĠLEN BELGELER: 

1-BaĢvuru dilekçesi 

2. Öğrenim durumunu gösterir belgenin  fotokopisi, 

3. Nüfus Cüzdanı ve sürücü belgesi fotokopisi, 

4. YerleĢim yeri belgesi. 

5.  Aday tarafından el yazısı ile yazılmıĢ ve imzalanmıĢ, kendisi, ailesi, bitirdiği okullar, yapmıĢ olduğu iĢler 

hakkında bilgilerin yer aldığı özgeçmiĢi (Bir sayfayı geçmeyecek Ģekilde), 

6. Sağlık raporu, (Her türlü iklim koĢullarında görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık veya 

sakatlığının bulunmadığının belirtildiği Sağlık Beyanı) 

7.  Erkek adaylar için yetkili askerlik Ģubelerince düzenlenmiĢ veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmıĢ 

barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmıĢ olan adaylar için terhis belgesi 

8. Kamu haklarından mahrum bulunmadığına dair beyan, 

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahküm olmadığına 

dair beyanı, 



10. Son üç ay içerisinde alınmıĢ sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-

devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmıĢ barkodlu Adli Sicil Kaydı belgesi 

11. BaĢka bir kurumda sözleĢmeli olarak çalıĢmadığına dair beyanı, 

12. 2 Adet vesikalık fotoğraf, 

13. 2016 Yılı KPSS sınav sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmıĢ barkodlu bilgisayar çıktısı 

(Adayların baĢvuru veya atama iĢlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve baĢlatılmaz. Göreve baĢlatılmıĢ olsalar dahi iptal edilir. Bu 

kiĢiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri 

uygulanmak üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyusunda bulunulacaktır.) 

BAġVURU: 

Yukarıda belirtilen Ģartları taĢıyan adaylar, baĢvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte 02.09.2016 

Pazartesi günü saat 17.00'a kadar Yıldız Belediye BaĢkanlığına Ģahsen veya posta ile müracaat edeceklerdir. 

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Belediye BaĢkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek ayrıca 

adayların e posta adreslerine veya cep telefonlarına sms olarak bildirim yapılacaktır.  

SINAV: 

BaĢvurusu kabul edilen adaylar sözlü sınava tabi tutulacaklardır. (Sözlü mülakat tarihi: 05.09.2016 Saat 

13.30) 

YarıĢma sınavı, sözlü olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü yarıĢma sınavında; adayın KPSS baĢarı 

durumu, adayın çalıĢtığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve 

bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayıĢ, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, 

görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, sorumluluk alabilme ve 

iĢ sonuçlandırma birikimleri gibi niteliklere sahip olup olmadığını, tercih sebebi sayılan Ģartları da göz önüne 

alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması 

sınav sonucunu gösterir. Sınav baĢarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. 

Kazanan aday BaĢkanlığımız internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve baĢlama çağrısı ile 

birlikte, kazanan adaya yazılı olarak bildirilir. 

 
 



SINAV TAKVĠMĠ 

ĠLAN TARĠHĠ  19.08.2016 

BAġVURU TARĠH VE SAATLERĠ  02.07.2016-17.00 

SINAV ġEKLĠ  mülakat 

SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN 

ĠLANI  

05.09.2016 günü Belediye Ġlan panosu 

SÖZLÜ SINAV TARĠHLERĠ  05.09.2016 -Saat 13:30 

BAġVURU VE SINAV YERĠ   YILDIZ BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

TOPLANTI SALONU 

SINAV SONUÇLARININ 

DUYURULMASI  

09.09.2016 


