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DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA

24,09.2018 Tarihinde yayınlamış olduğunuz,Mahalli İdarelere ilk defa atanacaklara dair sınav
ve atama yönetmeliğinin 5.maddesinin 3.fikrası gereğince Memur alımı ilanımızı ; Tarih
ve şartlardaki değişiklik yapmamz sebebiyle güncelleyerek son başvuru tarihinden en az l5 gün

önce Genel Müdürlüğünüz sitesinde yayınlanması hususunda ;
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Enez Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek

izereBelediye itfaiye yönetmeliği, Belediye 2abıtaYönetmeliği ve Mahalli_ idarelere ilk Defa Atanacaklara

Dair sınav ve Atama yönetmeliği hüktimlerine göre aşağıda ,riuunr, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, kpss

türü, kpss taban puanl ve diğer şartları taşımak k-aydryla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur

alınacaktır.

ıSınıl
Kadro
Unvanı

Taban
Puanı Cinsiyet Eğitim Durumu

Diğer Nitelik ve

Şartlar

Lisans dtlzeyinde eğitim
veren F akültelerin İktisat,
İşletme, Maliye
bölümlerinin birinden
mezun olmak

az (B) sınıfi

ı az (B) sınıfı
rücü belgesi sahibi,
mak.

BAşVURU GENEL VE öZEL şARTLARI: Enez Belediyesi'nin boş bulunan Ekonomist, İtfaiYe Eri,

ZabıtaMemuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulmasİ gereken genel ve özel Şartlar aŞağıdadır,

I_BASVURU GENEL SARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.Maddesinin (A)fıkrasında belirtilen aŞağıdaki genel

şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

- Türk vatandaşı olmak.

-kamu haklarından mahrum bulunmamak.

_Türk ceza kanununun 53,üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı

bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa ugramİş olsa bile devletin güvenliğine karŞı suÇlar,

Anayasal düzene ve bu dıızenin işleyişine karşı suçlar,-zimmet, irtikap, rüŞvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

sahtecilik, görevi kötüye kullanma, niı.ıi'inur, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanaln malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

KPSS
PuanAdedi

Lise,Meslek Lisesi veya
Dengi okul mezunu
olmak.

lisans düzeyinde eğiti
Fakültelerin

ibirinden mezun

ise,Meslek Lisesi veya
i okul mezunu

isans düzeyinde eğitim
Faktiltelerin

hangi birinden mezun
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_olur,u. için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik Çağına gelmemiŞ

bulunmak ya da askerlik çağına gelmişİse muvazzaf askerlik hizmetini yaPmlŞ Yahut ertelenmiŞ veYa Yedek

sınıfa geçirilmiş olmak,

_Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

_İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
_Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonuc.,nda gÖreve başlamasında bir sakınca bulunmamak,

2-BASVURU öZEL SARTLARI:

a. ilan edilen itfaiye eri kadro unvanları için son olarak mezun olunan okul itibariYle öğrenim Şartlarını

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KpSSP94 ve 20l8 Yılı KPSSP3 Kamu Personel SeÇme

Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KpSS prunrn almış olmak, zabıta memuru kadro unvanlan iÇin son

olarak mezun olunan okul itibariyĞ ogrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 20J_6_Y_ı|ı Kamu

personel Seçme Sınavına girmiş ,. «psspg+ , ı<pSSP93 puan türlerinde belirtilen asgari KPSS Puantnl

almış olmak, ekonomist kadro unvanl için 2O18 yılı KPSSP3 Kamu Personel SeÇme Sınavına girmiŞ ve

belirtilen asgari KPSS puanınl almış olmak,

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle ÇıkarılmıŞ

olmamak.
c.657 sayılı Kanunun 48, inci maddesinin (A) flkrasında belirtilen genel şartlarln yanl sıra BelediyeZabıta

yönetmeliğinin l3lA maddesi ve Belediy. iİaiy. Yönetmeliğinin 15/A mad_desindeki özel Şartlara göre,

Zabıta Memuru ve itfaiye eri kadrola.rnu buşurru yapılabilmesi için; tartılma ve ölÇülme aÇ karnına,

soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az |.67 metre, kadınlarda en az |.60 metre boYunda

olmak ve boyun l metreden faz|ao\ankısmı ile kilosu arasında (+,-) 1O kilogramdanfaz|a fark olmamasl Ve

slnavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediYemizce YaPı|aÇaktır,

o. itfaiye eri kadrolar ına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve Yükseklik gibi fobisi

olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

e.itfaiye eri kadrosuna atanacaklar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10l|983

tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahiP

olmak.

_Iş Talep Formu (Kurumumuzdan ya da Belediyemizin internet adresinden- www.enez.bel,tr temin

edilecektir.)

-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

-Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,

_yabancı okul mezunları için denklik belgesinin fotokopisi,

-KPSS sonuç belgesinin çıktısı,

-Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

-İtfaiye memunı kadrosuna atanacaklar için en az (B) sınıfi sürücü belgesi,

-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Başvuru srrasrnda;
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-2 Fotoğİaf(1 adedi forma yaplştırılacak),

_Giriş sınavına katllmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir,

4-BASVURU YERi. TARiIIi. SEKLi vE sÜRESi

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için ;

_ Yukanda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte

2210.zol8gününden 26.10.zoıa cr.u gıni saat 1i3o,a kadar (saat 09:00_17:3O arasında) Belediyemiz yazı

Işleri Mldtirlılğtlne teslim etmeleri gerekmektedir,

-İtfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için başıurular şahsen yapılacaktır,

-Ekonomist kadrosu için başrurular şahsen veya iadeli taahüttü posta yoluyla yapılacaktır,

_Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye

alınmayacaktır.

_T.c. kimtik numarası ile Ös\.M kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar kpss puanlarına

glr; ,;.;;;;;k, en niksek puanh ajaydan başümak üzere atama yapılacak boş kadro sayısrnln beş katı

oranında aday sözlü sınava çağrılacaktr.

-Sınavaçağrılacaksonsıradakiadaylaaynlpuanasahipolandiğeradaylardasınavaçağrılacaktır.

_Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 3o/l0/2018 tarihinde

b;i;y;;i, iniernei adresind. * ıı"" punorundu ilan edilecektir. Başvuruları kabul ediliP sınava Çağrılan

"i.vıi",- "a.vıann 
kimlik tıgıı..i 'ile 

s,nur_ _yeri 
ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi"

gonderilecektir. Bu belge ,rnuuİ gi.işr. ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara

herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktr,

_Enez Belediyesi toplantı salonunda belirtilen kadrolar için 05.11.2018__Pazartesi.günü saat 09,00

başlamak üzere sözlü *,.u" iu|iiu.ut,r. Aynca itfaiye eri için 05.11.2018 pazartesi günü saat 14,00

başlamak üzere uygulamalı sınav yapılacaktlr _ _ . . ..
_§orı,, ,nuu re uyğıamat, 

"nu" 
uyn, gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

sınav konuları:

. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

. Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi

da
da

_postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başwrular dikkate alınmayacaktır_
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657 Sayıh Devlet Memurları Kanunu
Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

itfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Uygulamalı sınav; kadro unvanlna ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araÇ kullanımı ve

spĞlr Oayanı1.1ılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır,

Zabıta memuru ve diğer memur unvanları sınavında değerlendirme;
Türkiye Cumhuriyeti 

-Anayasasl, Atatürk İlkeleri ve İnkıtap Tarihi, 657 sayılı._Devlet Memurlarl Kanunu,

Mahaİli idareler iİe ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uYgulamalı

bilgi ve yeteneğin olğulmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda l00 tam puan üzerinden yapılır ve sınav

tuiılu uyeterin-c" ,"iiı"n puanlar ayrl ayrl tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu

ııyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adaylann atamaYa esas baŞarı

puanl; betediye tarafından yapılan sözlü slnav puanl ile KPSS puanlnln aritmetik ortalaması alınmak suretiyle

belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir,

İtfaiye eri sınavrnda değerlendirme;

o Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

Memurlan Kanunu, Mahalti İdareler ile ilgili
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet

Temel Mevzuat konularında 25'er puan olmak üzere

toplamda lO0 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrl ayn tutanağa

geçirilir,
. Uygulamalı sınav, l0O tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrl ayrl

tutanağa geçirilir.
ı Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün o/o4o'ı, uygtı|amalı bölümünün 7o60'ı alınarak sınav

puanı hesaplanır ve stnav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir, sınavda başarılı

sayılmak için en az 60 puan alınması şarttr.
o Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının

aritmetik ortalamasl alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde I<pss puanı yüksek olana öncelik

tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak ıiiere atama yapılacak kadro_sayısı kadar asıl aday ve asıl

aday say,sİ kadar da yeİek aday befirlenecektir, Asıl ve yedek aday listeleri belediYenin internet

adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

sınav komisyonu; slnav sonunda personel alımı için ilana çlktlğı kadrolardan, başarı puanlarını düşük

bulduğu ueya yeteİti bulmadığı takİirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını Ya da hiÇbirini

alıp almama hakkına sahiptir,
Başwru ve işlemler sı.asında gerçeğe aykırl beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği

sakladgı tespit edilenlerin sınavıaiı g"çe.sii sayılır ve bunların atamalan yapılmaz. Bu gibi durumları

tespit eİilenĞrin atama|arı yapılmış o-lsa dahi atİmaları iptal edilir. Bu. kişiler hiçbir hak taleP edemezler

ve'haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaklır,

Sınav sonuçlarınu, 6uşu., İirt"rinİn belejlyenin internet adresinde ilanından itibaren Yedi gün iÇinde

yazılı olarak itiraz edilebilir. |tirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve

ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

ılan olunur.

7.SINAV DEGERLEND



Abdullah BOSTANCI
Belediye Başkanı
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