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S�nop İl� D�kmen Beled�ye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI, 26.6.2022

S�nop �l� D�kmen Beled�ye Başkanlığı bünyes�nde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tab� olarak
�st�hdam ed�lmek üzere; “Mahall� İdarelere İlk Defa Atanacaklara Da�r Sınav ve Atama Yönetmel�ğ�”
hükümler�ne göre aşağıda unvanı, sınıfı, dereces�, aded�, n�tel�kler�, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve
d�ğer şartları taşımak kaydıyla, bel�rt�len boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra
No

Kadro
Unvanı Sınıfı Dereces� Aded� N�tel�ğ� C�ns�yet�

KPSS
 Puan

Türü

KPSS
Taban
Puanı

1 Muhasebec� GİH 10 1

Muhasebe ve Denet�m,
Muhasebe ve F�nans Yönet�m�

 L�sans programlarının
 b�r�nden mezun olmak. Erkek/Kadın KPSS

P3
En az
70 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
 Beled�yem�ze yukarıda bel�rt�len boş memur kadrosu �ç�n yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve

özel şartlar aşağıdadır.
 1)         BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

 İlan ed�len memur kadrolarına atanmak �ç�n başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
48’�nc� maddes�n�n (A) fıkrasında bel�rt�len aşağıdak� genel şartlara sah�p olmaları gerekmekted�r;

 a)         Türk vatandaşı olmak,
 b)         Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 c)         Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş olsa b�le; kasten �şlenen b�r
suçtan dolayı b�r yıl veya daha fazla süreyle hap�s cezasına ya da affa uğramış olsa b�le devlet�n güvenl�ğ�ne
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,

 d)        Erkek adaylar �ç�n askerl�k durumu �t�bar�yle; askerl�kle �lg�s� bulunmamak veya askerl�k çağına
gelmem�ş bulunmak ya da askerl�k çağına gelm�ş �se muvazzaf askerl�k h�zmet�n� yapmış yahut ertelenm�ş
veya yedek sınıfa geç�r�lm�ş olmak,

 e)         Görev�n� devamlı yapmasına engel olab�lecek akıl hastalığı veya bedensel engel� bulunmamak,
 f)         İlan ed�len kadrolar �ç�n aranan d�ğer başvuru şartlarını taşımak,

 2)         BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
 a)         İlan ed�len unvanlar �ç�n mezun olunan okul �t�bar� �le öğren�m şartını taşımak ve bu öğren�mle �lg�l�

olarak, 2020 yılı Kamu Personel� Seçme Sınavına (KPSS) g�rm�ş ve alım yapılacak unvanın karşısında
bel�rt�len puan türünden, asgar� KPSS puanını almış olmak,

 b)         Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından d�s�pl�ns�zl�k veya ahlak� nedenlerle çıkarılmış
olmamak,

 3)         BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
 Başvuru sırasında;

 Adaylar başvuru formunu Beled�yem�zden veya Beled�yem�z www.d�kmen.bel.tr �nternet adres�nden tem�n
edeb�leceklerd�r.

  
Başvuru formuna aşağıdak� belgeler eklenecekt�r.

 a)         Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokop�s�,
 b)         D�ploma veya mezun�yet belges�n�n aslı veya noter onaylı örneğ� veya e-Devlet üzer�nden alınacak

barkotlu mezun�yet belges�, (Aslı �braz ed�lmek kaydıyla suretler� beled�yem�zce tasd�k ed�leb�l�r)
c)         Yabancı okul mezunları �ç�n denkl�k belges�n�n aslı veya noter onaylı örneğ�, (Aslı �braz ed�lmek
kaydıyla suretler� beled�yem�zce tasd�k ed�leb�l�r)

 d)        KPSS Sonuç Belges�n�n ÖSYM’n�n s�tes�nden alınan doğrulama barkotlu b�lg�sayar çıktısı,
 e)         Erkek adayların askerl�kle �l�ş�ğ� olmadığına da�r beyanı,
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f)         Görev�n� devamlı olarak yapmaya engel b�r durumu olmadığına da�r beyanı,
g)         Son 6 ay �çer�s�nde çek�lm�ş 2 adet b�yometr�k veya ves�kalık fotoğraf, (1 aded� forma yapıştırılacak)
Bel�rt�len başvuru tar�hler�nde elektron�k ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokop�s�
gönder�len belgeler�n aslının sınav tar�h�ne kadar kurumumuza �braz ed�lmes� gerekmekted�r. (Aslı �braz
ed�lmek kaydıyla suretler� beled�yem�zce tasd�k ed�lecekt�r.)
4)         BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar sözlü sınava katılab�lmek �ç�n;
Adaylar, başvuru esnasında �sten�len belgeler� �le b�rl�kte 03/08/2022 gününden 05/08/2022 günü mesa�
b�t�m�ne kadar (mesa� günler�nde saat 08.30-17.00 arasında) Beled�yem�z Yazı İşler� Müdürlüğüne (Kırçal
Mah. İtfa�ye Cad. No: 1 D�kmen/SİNOP D�kmen Beled�ye Başkanlığı) müracaatlarını yapab�leceklerd�r.
a)         Elektron�k ortamda başvurular, Beled�yem�z�n d�kmenbeled�yes�@hotma�l.com ma�l adres�ne
yapılab�lecekt�r,
b)         Başvurular şahsen veya �adel� taahhütlü posta yolu �le D�kmen Beled�ye Başkanlığı D�kmen/S�nop
adres�ne gönder�leb�lecekt�r. (Gec�ken postalardan Beled�yem�z sorumlu olmayacaktır.)
c)         Eks�k b�lg� ve belgelerle ya da n�tel�kler� uygun olmadığı halde yapılan başvurular beled�yem�zce
değerlend�rmeye alınmayacaktır.
d)        Postadak� gec�kmeler ve duyuruda bel�rt�len süre �ç�nde yapılmayan başvurular d�kkate
alınmayacaktır.
5)         BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
▪          Beled�yem�zce, T.C. K�ml�k numarası �le ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suret�yle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak unvan �ç�n boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağırılacaktır.
▪          Sınava çağrılacak son sıradak� adayla aynı puana sah�p olan d�ğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
▪           Sınava g�rmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları �le sınav yer� ve zamanı başvuruların
değerlend�r�lmes�n� müteak�p 24.08.2022 tar�h�nden �t�baren Beled�yem�z�n www.d�kmen.bel.tr resm�
�nternet sayfasından �lan ed�lecekt�r. Başvuruları kabul ed�l�p sınava çağrılan adaylara Beled�yem�zce
düzenlenen ve adayların k�ml�k b�lg�ler� �le sınav yer� ve tar�h�n�n bulunduğu “ Sınav G�r�ş Belges�”
gönder�lecekt�r. Bu belge sınava g�r�şte �braz ed�lecekt�r.
▪          Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhang� b�r b�ld�r�mde bulunulmayacaktır.
 
▪           Sınav g�r�ş belgeler� sınava g�rmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun �let�ş�m b�lg�ler�
bölümünde bel�rtm�ş olduğu adrese gönder�lecekt�r. Başvuru formunda bel�rt�lm�ş olan adres tebl�gat adres�
olarak kabul ed�lecek olup, hatalı adres b�ld�r�mler� başvuranın sorumluluğundadır.
▪           Hatalı adres b�ld�r�m� sebeb�yle postada oluşab�lecek gec�kmeler veya postanın ulaşmamasından
D�kmen Beled�yes� sorumlu tutulamayacaktır.
6)         SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI Sözlü sınav;
Memur kadrosu alımı �ç�n 29/08/2022 tar�h�nde Saat: 09.00’da başlamak üzere, D�kmen Beled�yes� Toplantı
Salonunda sözlü sınav yapılacaktır. Sınav aynı gün �ç�nde b�t�r�lemez �se ertes� günlerde devam ed�lecekt�r.
Sınava g�rmeye hak kazandığı halde �lan ed�len sınav tar�h�nde sınava katılmayan ve/veya mazeret�ne b�naen
katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetm�ş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
1)         Türk�ye Cumhur�yet� Anayasası,
2)         Atatürk İlkeler� ve İnkılâp Tar�h�,
3)         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4)         Mahall� �dareler �le �lg�l� temel mevzuat konuları �le kadro unvanına �l�şk�n meslek� ve uygulamalı
b�lg� ve yeteneğ�n ölçülmes�n� kapsar.
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınavda Değerlend�rme; Türk�ye Cumhur�yet� Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tar�h�, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahall� İdareler �le İlg�l� Temel Mevzuat konularında 15’ er puan, kadro unvanına
�l�şk�n meslek� ve uygulamalı b�lg� ve yeteneğ�n ölçülmes�nde �se 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam
puan üzer�nden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak �ç�n sınav kurulu üyeler�nce ver�len puanların ar�tmet�k
ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başvuru puanı; beled�ye tarafından yapılan sözlü puanı �le KPSS puanının ar�tmet�k
ortalaması alınmak suret�yle bel�rt�lenecek ve beled�yen�n www.d�kmen.bel.tr �nternet s�tes�nden �lan
ed�lecekt�r.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması hal�nde KPSS puanı yüksek olana öncel�k tanınır. En
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yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı
kadar da yedek aday bel�rt�lenecekt�r. Asıl ve yedek aday l�steler� beled�yen�n www.d�kmen.bel.tr �nternet
adres�nden �lan ed�lecek ve l�stede yer alanlara ayrıca yazılı tebl�gat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı �ç�n �lana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu
veya yeterl� bulmadığı takd�rde sınav duyurusunda �lan ed�lenler�n b�r kısmını ya da h�çb�r�n� alıp almama
hakkına sah�pt�r.

Başvuru ve �şlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhang� b�r şek�lde gerçeğ� sakladığı
tesp�t ed�lenler�n sınavları geçers�z sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu g�b� durumları tesp�t
ed�lenler�n atamaları yapılmış olsa dah� atamaları �ptal ed�l�r. Bu k�ş�ler h�çb�r hak talep edemezler ve
haklarında Cumhur�yet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı l�stes�n�n beled�yen�n �nternet adres�nde �lanından �t�baren yed� gün �ç�nde yazılı
olarak �t�raz ed�leb�l�r. İt�razlar, sınav kurulu tarafından yed� gün �çer�s�nde sonuçlandırılır ve �lg�l�ye yazılı
olarak b�lg� ver�l�r.

İlan olunur.

 


