KAŞ BELEDiYESi

ALIM iLANI
iLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR
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3. BASVURU ESNASIN DA ADAYLARDAN isrr:Niı-gN BEL(]ELı,R
Basvuru srrasrndaı
s*,rru gir1-,"k i.t"_vcn aclaylar. Kurunruırıuzdcm veya Belecliyemiziıı httPs: //kas.bel.tr resnıi
iııterı-ıet adresinden temin edecekleri başvurıı iiııııuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
cüzdanı veya kimlik kanınln aslr veya ash ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca
ona1 lanmak üzere fotokopisi.
b. Diploma veya mezuniyet belgesinin ash veya noter onayll ömeği veya e_devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (ash ibraz edilmek kaydıyla suretleri BelediYemizce
tasdik edilebilir.)
c. Yalıancı okul Mezunları için Dcnklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (ash ibraz
edilmek kaydıyla srıı,etleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
d. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web silesinden allnan doğrulan-ıa kodlu bilgisayar çıktısı.
e. Erkek arlayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f. Görevini devamlı olara|< yapmaya engel bir dunımu olııadığııra dair beyanı,
g, son altı ay içerisinde çekiımiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adet forma yaplştırılacak)
i. uarrgl kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı ya1nızca
bir kadroya başvtıru yapabileceklerdir.)

a. Nüfus

Beliıtiten başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda
fotokopisi gonderilen belgelerin aslınrn srnav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi
gerekmektedIr. (Aslı ibraz edilmek kaydlyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)
4.

BAŞVURU YERi. TAIti HI. Ş F],KLi Vtr sÜRESi
Adaylar, sözlü sınavır katılatıilmek için;

esnasında istenilen belgeler ile billiktc 22.08.2022 i|e 26.08.2022 tarihleri
Adaylar başvuru
'
Bulvarı
arasında i-esai giinlerinde saat 09:00_17;00 aı,asıncla) Aııdifli Mah. Atatiirk
yaz işleri Miidürlüğti Evrak .Kayıt biırosı"ına
No:1 8/Kaş/ıNTALİA adresincleki Kaş Belecliyesi
bulunabilecek olup, (Geciken postalardan
şurrr.n ,.yu iad9li taahhütlü posta yolu ile başvuruda
belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

o
.
.

5.

Elektronik ortamda başvurular, Belediyemizin ikveegitim@kas.bel.tr mail adresine
yapabileceklerdir.
-ptsik
bilgi ve belgelerle yada nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye allnmayacaktlr,

postadaki gecikmeler
alınmayacaktır.

ve duyuruda belirtiten süre içinde yapllmayan başvurular

BAŞVURULARIN DEĞERLENDiRiLMESIiEAşyUR,USU

dikkate

KABUL EPiLE\LpRiN İLAIII

ının uyumunı kontrol etmek suretiyle

adayıarrısSpuanlarınagöresıralanarak,enyüksekpuanlıadaydanbaşlamakizercaIarna
için
bir unvan içii boş kadro saylslnln beş katı oranlnda adayl memur kadroları
b
c

d

yapilacuk her
sözlü srnava, çağrılacaktır,

İr.""" İ"e.l""İk .o,

.İ.uduki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava

çağrılacaktır,
yeri ve zama başvuruların
İrİurru gi...y" hak kazanan adaylar ve KPSS puanları.ile sınav
a.e;rı"iairiı."rini müteakip, 06:09.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz https://kıs,bel,tr
adresindçn ilan edilecektir,
ve adayların
Buşrrrulu., kabul edilip sınava çağrllan adaylara Bele_diyemizce düzenlenen
yolu ile
posta
kimlik bilgileri ile sınav y".i rr" iuiihirri, bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi"
gönderilecİktir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir, .
ğınava katılma hakkı elde edemğen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır,

1.

iletişim bilgileri
Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunuı
adres
adrese gönderilecektir. Başvuru formunda beliıtilmiş olan
btilüminde beirtmiş olduğu
-kabu1
eJiıecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
oiarak

*bıt;;, adresi

sorumluluğundadır.

Hatalı uJ.", bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya

postanln

ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır,
6.

SIN AVIN

YERi ZAMANI VE KONULARt

Andifli
alrınr için,2{J.09.2022 tarihinde saat 09:30'da başlamak üzere, Kaş Belediyesi
sınav
sözlü
için
kadrolar
mahallesi Atatürk bulvarı NO /18 de bulunan Hizm et Binasında belirtilen
erlesi günü devam edilecektir
yap11 acaktır. Sözlü srnav ayn1 gün içinde bitirilemez ise
sınava katr lmayan ve/veya
Srnava girmey e hak kazandığı halde, ilan edi len sınav tarihinde
sayılacaktır.
mazeretine binaen k atılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş
\'1e nıur

S ınav konularr:

.
.
.
.
7.

Sözlü Sınav;
Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasası,
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ilişkin mesleki ve
iıaaıraıİi idareler ile ilgili Temel Mevzuat, konuları ile kadro unvanına
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar,

SINAVIN DE (;nnrnııniniı },IEsl - SINAV SoNt]Ç ı-AItA iTİRAZ

İlke ve inkılapları Tarihi,
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk
Temel Mevzuat konularında 15, er
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli idareler iüe İlgili
puan,kadrounvanrnailişkinmeslekiveuygulamahbilgiveyeteneğinölçüimesindeise40puanolmak
sayılmak için slnav kurulu üyelerince
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. sınavda başarılı
verilen puanların aritmetik ortalamasrnrn en az 60 olması şaıltır,

yapılan sözlü puanı ile KPSS
Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafindan

belediyenin https://kas,bel,tr intemet
puanlnln aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve
sitesinden ilan edilecektir.

KPSS puanı yüksek olana
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde
üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
öncelik tanınır. En yüksek başarı p uanından başlamak
Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin
aday ve asıl aday sayısl kadar da yed ek aday beliılilenecektir.
yer alanlara ayrrca yaz ıh tebligat
//kas.bel.tr internet adresinden ilan edilecek ve listede
httDs:
yapılacaktır.

SınavKurulu;Sınavsonundapersonelalımliçinilanaçlktığıkadrolardan,başarıpuaniarını
düşiikbulduğuveyayeterlibulmadığıtakdirdesrnavduyurusundailanedilenlerinbirkısmınlyada
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir,

veya herhangi bir şekilde
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu

gerçeğisakladığltespitedilenlerinsınavlarıgeçersizsayılırvebunlarınatamalarıyapılmaz.Bugibi
kişiler hiçbir hak
atamalatı yapılmış olsa dahi atamalarl iptal edilir, Bu
durumlarl tespit edilenlerin
suç duyurusunda bulunulacaktır,
talep edemezler ve haklannda Cumhuriyet Başsavcılığına

ilanından
sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin intemet adresinde https://kas,bel,tr
tarafindan yedi gün
itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. iİiraz|ar, sınav kurulu
içerisinde sonuçlandırıhr ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir,
ilan olunur.
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16. E PosTA ADREs]
17. ASKERLiĞiN YAP|LlP

YAPıLMAolĞl:
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sEBEBi VE sÜR€si
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cntısıyonsa cöRIVi VE GöREVYtRi

22. ATANMAK isTEDiĞi KADRo
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AOAY slRA

NUMARAsl

:

8u Ek-1 başVu.u formunu 8erçeğe uy8un olarak doldurdum.
slnava kabul edilmemi, bildirdiğim yazlşma adresindeki
Oeğişikliği hemen bildirmediğim taktirde hiçbir hak talep etmeYeceğimi
arz ederim.
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iMzAsl

:

Bıl
UYARl : Gerçeğe aykırl belge verenler ya da beyanda bulunanlar|n sınavlarl 8eçersiz saylllr, atamalan yapllmlş ise atamalan iptal edilir.
kişiler hıçbjr hak talep edemezler, Gerçeğe ayk|rı beyan Verenler ya da buıunanlar haİİtnda Türk ceza xanununun il8iİi hüküm|eri uYarlnca
süç duYuru5unda bulunulur.
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