
1 
 

T.C. 

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

AVUKAT ALIM İLANI 

 

 Belediyemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere sözlü sınavla, “5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 49’uncu maddesi” gereğince Avukat Hizmetleri Sınıfında tam zamanlı sözleşmeli 

1 adet Avukat alınacaktır. 

I. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde yer alan genel şartları 

taşımak, 

b)  22 Mayıs 2016 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan 

türü itibarıyla en az 60 puan almış olmak, 

c) Son başvuru tarihi itibarıyla Hukuk Fakültesi veya denkliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 

olmak,  

ç) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. 

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ  

1- Adaylar başvurularını, 25 Nisan 2017 tarihinden 28 Nisan 2017 tarihi saat 17:00’a 

kadar Akyurt Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne bizzat 

yapacaklardır. 

2- Başvurusu kabul edilen adaylar Belediyemizin www.akyurt.bel.tr adresinden 

yayımlanacaktır. 

3- Başvuru esnasında teslim edilecek belgeler;  

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya tarafımızca onaylı 

örneği, (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği 

onaylanmış belge),  

b) ÖSYM internet sitesinden alınmış ve Kontrol Kodu bulunan KPSS sonuç belgesi,  

c) Aday tarafından bir sayfayı geçmeyecek şekilde el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış 

özgeçmiş,  

d) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya tarafımızca onaylanmış örneği, 

e) Son altı ay içerisinde çekilmiş, mevzuata uygun ve kişinin kolaylıkla tanınmasını 

sağlayabilecek nitelikte ve çözünürlükte 4 adet fotoğraf. 

f) Yerleşim yeri beyanı. 

g) Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

h) İş talep formu. (Belediyemizden veya www.akyurt.bel.tr internet adresinden temin 

edilecektir. 

i) Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan 

başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4- Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı 

beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve başlatılmayacaktır. 

Göreve başlatılmış olsalar dahi iş sözleşmesi iptal edilecek hakkında yasal işlem başlatılacaktır. 

5237 sayılı TCK’nın ilgili hükümleri uygulanarak Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığına suç 

duyurusunda bulunulacaktır. 

http://www.akyurt.bel.tr/
http://www.akyurt.bel.tr/


2 
 

III. SINAV İŞLEMLERİ  

1- İstenen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan bütün adaylar 

mülakat/sözlü sınavına çağırılacaktır. Sınav Komisyonu sınavın iptaline veya ertelenmesine 

yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlaması veya 

başlatılmaması İdarenin yetkisindedir. 

2- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar, 03 Mayıs 2017 tarihinde 

(www.akyurt.bel.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat 

yapılmayacaktır. 

3- Giriş sınavı, sözlü/mülakat olarak tek aşamada ve 05 Mayıs 2017 tarihinde saat 

14.00’da Akyurt Belediye Başkanlığında yapılacaktır. 

4- Sözlü sınava katılacak adaylar, sınava gelirken nüfus cüzdanı veya üzerinde T.C. 

Kimlik numarası bulunan sürücü kimlik belgesi ile pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik 

belgesiyle sınavdan önce hazır bulunacaklardır. 

Sözlü sınavda adaylar;  

a) Mesleğe (unvana) ilişkin bilgi düzeyi,  

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,  

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,  

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,  

e) Genel yetenek ve genel kültür,  

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,  

Konularından değerlendirilerektir.  

5- Sözlü/Mülakat, komisyon Başkan ve Üyelerinin takdir edeceği 100 (yüz) tam puan 

üzerinden yapılacaktır. Başarılı sayılmak için mülakattan en az yetmiş (70) puan almak 

zorunludur. 

6- En yüksek puanı alan aday başarılı sayılacaktır. 

7- Sınav sonucu Belediyemizin internet sitesinden 08 Mayıs 2017 günü açıklanacaktır. 

Bu ilanlar kazananlar veya kazanamayanlar için tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

8- Sözlü sınavda 1 adet yedek aday belirlenecektir. Yedek adayın geçerlilik süresi, 

sınav tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıldır. 

IV. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 

Giriş Sınavı sonucunda atanmaya hak kazandığı duyurulan aday, Sınav Başvuru Formu 

ile birlikte aşağıdaki belgeleri, Belediyemizin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne elden 

teslim etmeleri gerekmektedir.  

1- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,  

2- Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu, 

3- Adli sicil kaydı,  

4- 3 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (formlar eksiksiz olarak 

doldurulacak ve fotoğraf yapıştırılarak ilgili bölümleri imzalanacaktır)  

5- Mal Bildirim Formu. 

İlanen duyurulur. 

 

   Gültekin AYANTAŞ 

Akyurt Belediye Başkanı 
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T.C.Kimlik No:  

 

Adı:  Soyadı:  

Cinsiyeti:  Baba Adı:  Anne Adı:  

Doğum Tarihi:  Doğum Yeri:  

Nüfusta Kayıtlı Old. İl:  Nüfusta Kayıtlı Old.İlçe:  

Ö
ğ
re

n
im

 

 

Öğrenim Durumu   :  
Mezun  Olduğu Ortaöğretim/Önlisans                                      Mezun Olduğu Bölüm                                               Mez. Tarihi          

 

 

Mezun Olduğu Üniversite               Mezun Olduğu Fakülte               Mezun Olduğu Bölüm                Mez. Tarihi 

   

 

Yüksek Lisans Üniversite               Yüksek Lisans Fakülte               Yüksek Lisans Bölüm                 Mez. Tarihi 

 

 

Askerlik Hizmeti Yapıldı mı? 

 

Evet             Hayır   

Yapıldıysa Şekli: 

 

Yd.Sb.          Yd.Sb.Öğ.          Kısa Dön.               Er 

Yapılmadıysa Sebebi: 

 

Tecilli                    Alınmadı 
 

Sabıka Kaydı Var mı?:  

    

Var                     Yok 

Mahkumiyete Neden Olan Suçu                                         Mahkumiyeti Varsa Süresi: Yıl             Gün        Ay 

 

 

Sonucu:     Tecil            Af          Para Cez.           İnfaz 

 
 

Mecburi Hizmeti Var mı? 

 

Evet                  Hayır 

Varsa Yükümlü Bulunulan Kurum Sebebi ve Süresi 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan Kredi Alındı mı? 

 

Evet              Hayır 

Kredi Alındıysa Süresi 

 

İstenilen Görev 
 

Görevle İlgili Özel Eğitim ve Nitelikleri 

Yazışma Adresi    : 

 

Semt/İlçe    :                                                  İl Kodu      :                                         Posta Kodu         : 

Adres İli     :                                                 GSM No    :                                          Sabit Tel. No       : 

 

ONAYLAYAN BAŞVURU SAHİBİ 
 

Formu İnceleyenin 
 

Adı Soyadı             : 

Unvanı                   : 

Tarih                      : 

İMZA                     : 

 

      Açıklamalar bölümünü okuduğumu ve iş bu Talep Formunu 

gerçeğe uygun olarak doldurduğumu, bu bilgi ve belgelerde gerçeğe 

aykırılık veya eksiklik tespit edildiği takdirde, genel hükümlere göre 

yasal işlem yapılacağını ve atamanın iptal edileceğini bildiğimi beyan 

ve taahhüt ederim. 

      Gereğini arz ederim.  …./…./2017 

 

                                                                                     İMZA 

AÇIKLAMALAR 
 

1- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır. 

2- Cevaplar seçme kutularına X koymak suretiyle belirtilecektir. 

3- Soruların bir veya bir kaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır. 

4- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise 

atamaların iptal edileceği, İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte 

tazmin edilecektir. (Bakanlar Kurulu’nun 03/04/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

2012/2964 sayılı Kararı) 

 
 

 

T.C.  

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞ TALEP FORMU 

 


