
şişı-i ıınıEniyrc BAşKAııı-IĞı zAıtITA ME,MtJRtj ALIM iraxı

Şişli Belediye Başkanlığı bi.inyesinde 657 saı,ılı Dev]et lvlenıurları Kanı,ınuna tabi olarak
İstİhdanı edilnıek izere; Belediiıe 7,abıta Yönetmeliği hüktin,ıleriııe göre aşağıda Lınvanı.
sınıfi, derecesi. adedi, nitelikleri, KPSS ptıan tlirü, KPSS taban puanı r,e diğer şartları taşımak
kaydıyla boş zabıta memLıru kadrolarına zabıia menrufu alınıı yapılacaktır.

BAŞVURLr GENEL YE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyeniziıı yuıkarıda beliılileıı boş zabıta lnemuru kadroları için yapılacak

başı,urularda u1.,uln,ıası gereken geırel ve özel şartlar aşağıda l-ıelirtilnıiştir.

l- I}AŞVUIIU GllNEL ŞAIITLAR|:
İlan edilen boş zabıta nreff}uru kadrolarına atanmak içiı,ı başvuracak adayların 657

sayılı Devlet Menıurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel

şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatırndaşı olmak.
b. Kamu hakIarıı-ıdaıı mahrum bı,ılunnıaınak.
c. Tiirk Ceza Kanununun 53 üncli maddesinde beliı,tilen süreler geçmiş olsa bile; kasteıı

işlenen bir sı"ıçtan dolayı bir yıl veya daha fazla siireyle lıapis cezaslna ya da affa
uğraınış cılsa bile devletin güvenliğiııe karşı suçlar. Ana,v-asal düzene ve bu diizenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, iftikap. ıiişvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötü1,,e kullzınma. hileli it]as, ihale.v-e f'esat karıştlnna, edinıiır il'asıııır f'esat
karıştırma. sı-ıçtaır kaynaklanan nralvarlığı değerlerini aklanra veya kaçakçılık
suçlarından ııahküın olnraınak.

d. Erkek adaylar için askerlik dtırumu itibariyle; askerlikle ilgisi l-ıulunn,ıaınak veya
askerlik çağına gelınemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahuıt eılelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e. Göıevini devamlı yapnastna eııgel olabilecek beden ve akıl hastalığı brılunnıaınak.
f. İlan edileıı kadrolar için aranaıı cliğer başvuru şartlarını taşıınak.
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2_ İ]AŞV[jRtj ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşıınak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Lisans 202O-KPSSP3 tiiründe Kamu Personeli Seçme
Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden,
70 puan ve üzeri KPSS puanlnı almış olmak.

b. Dalıa önce çalıştığı kaınrı kııru ve kuruluşlarındaır disipliıısizlik ve,va alrlaki nedeırlerle
çıkarılnrış olnıaınak.

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) tıkrasında belirtilen şartlarln yanı sıra
Belediye Zabıta Yöııetmeliğiniıı 13lA ınadclesinde yer alan özel şartlııra göre zabıta
ınemurlı kaclrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılına ı,e ölçülnre aç kaınıııa.
soyunuk ve çıplak a_vakla o]ınak kaydı,vla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda eır
az1.60 metre bo.v"unda olmak l metreden fazla olaıı kısnıı ile kilosu arasında (+.-) 10
kg.dan fazlafark olmamak. Bo1,,ve kilo tespitleri belecii_veınizce vapılacaktır.

d. Sııravın yapıldığı tarilrte 30 yaşıııı doldurnıamış olnrak.
e. l3ll0l1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Tratjk Kanuıırı hükümleriııce verilen

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az A2 veya en a7. [J sınıfi sürücı_i belgesine
sahip olmak,

3_ BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İsrpNİı,nN BELGELER:
Başvuru sırasında:

1. Başr,uıu Forınu Kurumumuzdan veya Beledi.vemizin iırternet sayfasından
(http ://wr.wv. s i sl i. bel. tr) teııi n edeçek l e rd i r.

2. Niifus cüzdaı,ıı veyıı kinrlik kaılının aslı veya kurumumuzcıt rınayliiıımak iizere
fotokopisi

3. Diploma veya mezuniyet belgesiniıı ash ve,va noter oı,ıaylı örneği (Aslı ibraz edilınek
kaydıyla sı.ıretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Yabancı Okııl Mezunları içiır Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı ömeği (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).

5. KPSS sontıç belgesinin ÖSYll u,eb sitesiııdeıı alıııan cloğıulama kodlu bilgisayar
çıktısı

6, Erkek ada1,,lar için askerlikle ilişiği iılmadığıırıı dzıir be.vanı
7. Görevini devaınlı olarak yapmaya eııgel bir durunıu olnıadığıııa dair beyanı
8. Sürücri belgesiııiır aslı r,eya ıroter oııaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri

belediyemizce tasdik edilebilir),
9. 3 f«ıtoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

4- BAŞVURU YERi, TARİHİ, ŞEKLİ vp sÜRnsİ:

Adaylar. stizlti ve tıygulanıalı sınava katılabilmek için:

Yukarıda sa_vılan başvuru belgelerini 19 Nisan ?021 - 07 Mayıs 2021 tarihleri arasında
mesai saatleri içerisinde Merkez Mahallesi Dariilaceze Caddesi No. 8- 3438l Şişli/İstanbul
adresinde bulunaıı Şişli Belediye Başkanlığı İnsaıı Kaynakları ve Eğitim Miidürlüğtine tesliın
etmeleri gereknıektedir.

I}aşvrırular şalısen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılaıı başvurtılar kabul
edilmeyecektir.

a



a Eksik bilgi ı.e belgelerle 1,,a da nitelikleri ı.ı_v-gun olnıadığı halde yapılaıı başvurular
değerlendirnre1,,e al ınnrayacaktı r.

5_ BAŞVU RU LARIN DEĞERLEN DİRİLMESİ, BAŞV [.r R tjs tj KA I} U L
EDİLENLERİN iıaNı:

T.C. Kimlik nuınarası ile ÖSYM kayıtlarıırın uyLımunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlanıra göre sıralaırarak" en 1,üksek puanlı ada,vdan başlanıak tizere atama yapılacak
her bir unvAn için boş kadriı savlsının beş katı <rranıncia adav stjzlii ve u,vgulaınalı sıııava
çağrılacaktır.

a. Sınava çağrılacak son sıradaki ada1,,la aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,

b. Sınava girmeye hak kazanan ada.vlar ve KPSS puaııları ile sınav yeri ve zamanı
başvurı"ıların cleğerlendirilnıesini ınüteakip Belediyeınizin ıı.ww.sisli.bel.tr resmi
iııternet sa_vfbsından ilan edilecektir.

c. Başr,uruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara lJelediyemizce diizenleııen ve
adayların kimIik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğlı "'Sınaı, Giriş Belgesi"
gönderilecektir. Bu belge slnava girişte ibraz edilecektir.

d. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara lıerhaırgi bir bildirinıde
bulunulnıayacaktır.

e. Sınav giriş belgeleri sınava girme.ve lıak kazaııan aciaylaı:a başvuru fornıunuıı iletişim
bilgileri bölümünc]e belirtmiş olduığu adrese gönderilecektir. Başvuıru formuıı-ıda
belirtilmiş olaıı adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres
bildirimleri başvuranın sorumlulrığrıııdadır.

f. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ıılaşmaınasından Şişli Belediyesi sonımlu tutı-ılamayacaktır.

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru alınrı içiıı sözlü ve uygulamalı sınav vapılacak olup; sözlü ve
ııygulamalı sınav 25 Mayıs 202l tarihinde başlamak üzere Merkez Mahallesi Dari|aceze
Caddesi No: 8- 3438l Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı Ana Hizmet
Binası 5 kat Brifing Salonunda yapılacaktır. Sözlü ile uygulamah sıııav a_vııı gün içerisinde
bitirilemez ise eıtesi gün ve soııraki günde sınava devam eclilecektir.

Belediye, başr,ı-ırularcian KPSS bırşarı pı-ıanlarıırıı göre sırıılzı1,,arak en yiiksek puanlı
adaydan başlanrak üzere atama 1,apılacak boş kadro sa.ylslıllıl beş katı oraırıırda adayı sıırava
çağıracaktır.

sınav konuları:

l. Sözlü Sınav:

a) Türkiye Ctıınhuriyeti Anayasası,
b) Ataturk Ilkeleri ve İnkıIöp'I'arihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli idarelerle ilgili tenıel mevzuat konularını kapsar

2. Uygulamalı Sınav: Kadro unvanttıa ilişkin meslel<i bilgi ve 1,,eteneğiır ölçülınesi ile sportif
dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsa1.,acak şel<ilde yapılacaktır.



7_ SINAv DEĞE,RLENDİRME _ SoNuçLaıra iriıraz:

a. Sözlü sınav. Türkiye Cuınhuriyeti Aııa1,,asası" Atatüıı,k İlkeleri ve İııkılap Tarihi. 6_57
sayılı Devlet Meınurları Kanlınu, Malıalli İdareler ile ilgili 'I-eıne] Mevzuat
konularında25'et puaır olmak üzere toplaııda l00 puan ve uygrılamalı sınav ise l00
tam puan üzerinden yapılır.

b, Sıııavda değerlendirme: sözlü sınavln 7o50 si, tıygulamah sınavın %50 si alınarak
Slnav pLlanı hesaplanacaktır. Sınavda başarıh sayılmak için en az 60 puaır ahnınası
şarttır.

c. Adayların atamaya esas başarı pLıanı, bu macıdenın (b) bencıincle belirtıleı-ı sınav puanı
ile KPSS puarunn aritnretik oı,talaması alınnıak suretiyle belirlenecek ve Beledi1,,enin
inteınet adresinde ilaır edilecektir.

d. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puaııı yüksek
olana öncelik tanınır.

e. Eıı yüksek başarı pı-ıanındaıı başlamak iizere atanıa ,v-apılacak kadro saylsı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısl kadar da yedek aday lıelirteırecektir. Asıl ve ,vedek aday
listeleri Belecli.veı-ıin intenıet adresiııde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrrca
y azılı tebl igat yapı lacaktır.

Srnav Kurulu; sınav sonuırda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan. başarı
puanlarını dtişiik bı.ıldıığu veya veterli bulmadığı takdirde sıııav duyrırusunda ilan edilenlerin
bir kısmını ya da hiçbirini alıp alnıaııa hakliıııa sahiptir.

Başvuru ve işleınler sırasında gerçeğe aykırı be1.,aııda bı"ılunduğıı veya herharngi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve buııların atamaları yapılnraz,
}Ju gibi clurumları tespit edilenlerin ataınaları yapılmış cılsa dahi atama|arı iptal edilir. Bu
kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhııriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulrınulacaktır.

Sıııav sonuçlarına, başarı listesiııjıı Belediyeniıı internet aclresinde jlaııından itibaren yedi
gün içinde yazı|ı olarak itiraz edilebilir. İtirazlal, sıltı]ı, kurıılu tarallırclaıı _v-edi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

ılan olıınur.

şişı,i BELEDivE BAşKANLIĞI


