
Esenyurt  Mh.İpek Yolu Cad. No:266/A Yüksekova Hakkari 
Telefon No: (438)351 45 65  Faks No: (438)351 23 96 
e-Posta: insankaynaklari@yuksekova.bel.tr İnternet Adresi: http://www.yuksekova.bel.tr/ 
Kep Adresi: yuksekovabelediyebask@hs01.kep.tr 

Bilgi için:  
İnsan Kaynakları Uzmanı 

Telefon No: 

 

MEMUR ALIMINA İLİŞKİN SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLAR 

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 
Başvuruların Değerlendirilmesi başlıklı 12. Maddesinde belirtildiği üzere adayların, T.C. kimlik 
numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilerek adayların beyan ettikleri KPSS 
puanlarına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro 
sayısının beş katı oranında memur adayı belirlenmiştir.  

 
İnşaat Mühendisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisi, Çevre Mühendisi ve Makine 

Mühendisi alımına ilişkin başvuruda bulunan adaylardan sözlü sınava girmeye hak kazanan 
aday listesi Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmış olup, Eksik bilgi ve belgeler ile yapılan 

başvurular değerlendirmeye alınmamıştır, bu kapsamda sınav hakkı elde edemeyen adaylara 
ayrıca herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

Sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuru formunda beyan ettikleri adreslerine 
Belediyemizce düzenlenen “Sınav Giriş Belgesi” posta yoluyla gönderilecek olup, hatalı ve 
eksik adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından kurumumuz sorumlu tutulamayacaktır. Ayrıca adaylar, Sınav Giriş Belgesini 
Yüksekova Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde temin edebileceklerdir. 

Sözlü sınav 07.09.2022 tarihinde Esenyurt Mah. İpek Yolu Cad. No:266/A 
Yüksekova/Hakkari adresinde Belediyemiz Hizmet Binası adresinde gerçekleştirilecektir. 
Sınav saat 09.00’da başlayacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün 
devam edilecektir. 

Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ve Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat, konuları ile kadro 
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi şeklinde yapılacaktır. 

 
Adaylar “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte TC Kimlik numarası yazılı olan Nüfus 

Cüzdanını veya Ehliyetini sınava girişte ibraz etmek zorundadır. Sınava girmeye hak kazandığı 
halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş 
sayılacaktır. 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar arasından, Belediyemiz   
insankaynaklari@yuksekova.bel.tr  e-posta aracılığıyla başvuru yapan adayların, başvuru 
evraklarının aslı ya da onaylı örneklerini sözlü sınav öncesi Belediyemiz İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

 
İlanen Duyurulur. 31.08.2022 

Yüksekova Belediye Başkanlığı 
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