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ERZURUvT va.r,ili ciNn nlGr,t KAyMAKAMLIKLARA
ALINACAK QAR$I VE MAHALLE BEKQISI ILANI

1. GENEL HUSUSLAR

a) 772 sayir Qarqr ve Mahalle Bekgisi Kanunu kapsamrnda Emniyet Hizmetleri Srnrfinda
Erzurum miilki srnrrlan igerisindeki ilgelerimizde grirevlendirilmek izere ekte belirtilen
kontenjana uygun olarak Qargr ve Mahalle Bekgisi ahmr yaprlacakttr.

b) Aranan gartlarr taqryan adaylar dncelikle sdzlii smava tabi tutulacak olup, sdzlii stnavdan

gegerli not alan adaylar yazh srnava girmeye hak kazanacaktrr. Yazir srnav sonuglanna

grire ise asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.

c) ilin merkez ilge smrlan iginde gahqtrrrlmak iizere almacak adaylar igin giriq smavlarr
Valilikge il merkezinde, di[er ilgelerde ise Kaymakamhkga ilge merkezinde yaprlacakttr.

d) Valili[inlKaymakamh[rn internet adresinden yaprlacak ttim duyurular adaylar iEin tebligat
niteli[inde olaca[rndan, belirtilen resmi internet adreslerinin personel ahm siiresince takip
edilmesi gerekmektedir.

e) Ahm siirecinin herhangi bir aqamasmda bagvuru gartlannr taqrmadrklan anlagrlan adaylarrn
iqlemleri iptal edilecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK $ARTLAR

a) Erkek ve Tiirk vatandaqr olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, On Lisans, Lisans veya Lisansilstli mezunu

olmak.
c) Askerlik tidevini bitirmig olup 30 yagrndan biiyiik olmamak, (Asil aday listesine girenlerin

bekgili{e giris smavt igin verdikleri dilekgenin ValiliUKaymakamltk taraftndan ittitqe
Emniyet Mildiirlilgilne/Amirlifiine havale oldu$u tarih; yedek aday iistesine girenlerin ise
adayl$a tayin tarihi dikkate almacakttr.)

d) Gtirevini yapmaya engel olabilecek bir hastahk veya engeli bulunmadr[rnr sa[hk kurulu
tarafindan verilmiq raporla belgelemek,
A[r hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa upramrq olsalar bile zimmet, ihtilas,
irtikap, rtiqvet, hrstzltk, dolandrncrhk, sahtecilik, inancr kdtiiye kullanmak, dolanh iflas
veyayidzktzar1.rc;, bagka bir fiilden dolayr hapis cezasmdan htikiimlii bulunmamak,
657 Sayrh Devlet Memurlan Kanununun 48'nci maddesindeki gartlarr tagrmak,
Ttirk toplum telakkilerine (anlayrgrna) gdre kdtii gdhretli tanrnmamak,
Kamu haklarrndan mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezasr ile
mahkum bulunmamak,
Mi.iracaat ettipi il smrlan igerisinde en azbir yrldrr ikamet ediyor olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Herhangi bir hastah[a baflr olmakszrn, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasmda
olmak. {a[rrhk(kg)/[boy(m)]2 ] drnek : 8 0/ 1, 7 52 : 2 6

3. BA$VURU YERI, $EKLi ve TARiHi:

Bagvurular 08'22 Kasrm 20t7 tarihleri arasmda hafta igi mesai saatleri arasrnda (08:00-
1 7 : 00) ilgi I i il ge Emniyet Mtidtirliikle rine bizzat bagvuru yapr lacaktrr.
Adaylar, gahqmak istedikleri ilEe igin ekte yer alan <irnek dilekEe ve istenilen difier
evraklarla birlikte baqvuracaklardrr. Aynr anda birden fazla ilge igin baqvuru kabul
edilmeyecektir.

e)

f)
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c) DilekEe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekgili[e giriq igin gerekli nitelikleri
taqrmadr[r agrkga anlaqrlan veya bekqi olmaya engel hali tespit edilen istekliye,
Kaymakamhkga iste[in kabul edilmedi[i gerekgeli bir yazr ile bildirilir. Dilekgesi ve ekleri
istemi halinde sahibine geri verilir.

d) Adaylar yaprlacak olan srizlti ve yanh smava katrlmak amacryla;
o T.C. kimlik numarasl bulunan ntifus ciizdanr,
o Okul diploma veya tasdiknamesinin ash veya kurumca tasdikli 6rnepi,
o Askerlik durum belgesi,
o 4,5x6 cm rilEiilerinde (6) adet foto[raf,
o Adli sicil belgesi,
o Miiracaat etti[i il smrlan igerisinde en azbir yrldrr ikamet etti[ini belirtir belge,
o Hazrhk okumug ise belgesini ibraz etmek zorundadrr.

e) Adaylar bagvuru siiresi iEerisinde bagvuru dilekgesinde eksiklik grirmeleri halinde, gorevli
personele dtizelttirip yeniden imzalayacaklardrr. Baqvuru dilekEesinde belirtilen bilgiler,
yaprlacak iglemler igin esas ahnaca$rndan, beyan edilen yanhg bilgilerden adayrn kendisi
sorumlu olacaktrr.

4. s6zr,U srNAvrN $EKLi, TARiHi, yERi vE KoNULART
a) Stizlii srnav 04-13 Arahk 2017 tarihleri arasrnda yaprlacaktrr.
b) Bekgi olmaya engel hali bulunmadrlr anlagrlan isteklilere ekteki ornele uygun olarak

fotolraflr ve agrk kimlik bilgileri yanh birer "srnava Giriq Belgesi" verilir. Bu belgede,
srizlii smavm yaprlaca$r yer ve saati de belirtilir.

c) Sdzlti slnava girmeye hak kazanan adaylar, "stnava Girig Belgesi"ni ilge Emniyet
Mtidiirltiliinden bizzat imzalayarak alacaklardrr. Sdzlii smava katrlacak tiim adaylarrn
katrhm srastna gdre liste halinde imzalan ahnacak ve bu agamada "Slnav Giriq
Belgesi"ndeki imzasrnrn do$rulufiu kargrlaqtrnlacaktrr. "Srnav Girig Belgesi"ni slnava
getirmeyenler veya imzast farkh olanlar sozlti ve/veya yanh slnava ahnmayacaktrr.

d) Srnav komisyonunca adaylar, birer birer srizli.i smava tabi tutulacaktrr.
e) S<izlti smavda adaylann:

o Genel ktilttir durumu,
o Genel gtiriintiq, hal ve tavrlan ile vakara uymayan konugma itiyadr,
o Herhangi bir diiqiince ve duygunun s<izle anlatrlmasrnda giigltik,

Gibi bekgili[e girmeye mani halleri olup olmadr[r degerlendirilecektir.
f) Sdzlti stnavda 100 tam puan iizerinden 70 puan alan adaylar baqarrh sayrlarak yazrh slnava

ga[nlacaktrr.
g) Sozlii smav sonuglan, slnav tarihinden sonra en geg iki gtin iqerisinde

Valilikflfuymakamhklarm internet adresinden ilan edilecektir.

s. yAZtLt srNAVrN $EKLI, TARiHi, yERi VE KONULART
a) Yazit snav 24 Arahk 2017 tarihinde yaprlacaktrr.
b) Sdzlii smavda baqarrh olan adaylar, kendilerine verilecek Srnav Girig

yer ve saatte yaprlacak olan yazrh slnava gireceklerdir. Srnav Giriq
Belgesinde belirtilen

Belgesini getirmeyen
adaylar yazh slnava ahnmayacaktrr.

c) Yanh Srnav sorulan Ttirkge, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik
derslerinden tertip olunacaktr.

d) Yazrh smavda adaylara Eoktan segmeli (50) soru yrineltilecek olup, smav stiresi (60) dakika
olacaktrr.

e) Smavda adaylann di[er adaylar ile konuqmalan, birbirinden veya drgardan kopya almalan
yasakfir. Bu hareketleri yaptrklarr grirtilenler derhal smav drgr edilecek ve kd[rtlanna durum
igaret edilecektir. Bu husus stnav sonunda diizenlenecek tutanala da kaydedilecektir.
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b)

c)

f) Srnava dziirlii veya riztirstiz olarak saatinde girmemiq olanlar o slnava girme hakkrnr
kaybetmig sayrlacaktrr. Bu nedenle adaylann smavdan en az 15 dakika 6nce stnav salonunda
yerlerini alacak gekilde hazr olmasr gerekmektedir.

g) Her bir soru (2) puan olmak kaydryla, yazir smavlar 100 tam puan tizerinden
de[erlendirilecek ve yanhg cevaplar do[ruyu g<ittirmeyecektir.

6. KESiN BA$ARr r,iSrnSi
a) Yazir srnavda en yiiksek puan alanlardan baglamakizere smavda baqan gdsterenlerin ad ve

soyadlarr ile puanlarmr igeren liste hazrrlanacaktr. Bu listenin bagrndan itibaren boq kadro
sayrsl kadar aday "Asil Aday Listesi"ni, geri kalan ktsmt da "Yedek Aday Listesi"ni teqkil
edecektir.
Asil ve Yedek Aday Listesi oluqturulurken, yazrh srnav puanlarr egit olan adaylardan
ya$ga kiigtik olana iincelik verilecektir.
Asil ve yedek aday listesi, yazrh srnav tarihinden sonra en geg iki gi.in igerisinde
Valili[in/Kaymakamh[rn internet adresinden ilan edilecektir.

T.SONUQLARA irinAZ
Yanh smav sonuglannda maddi hata bulundu[una dair itirazlar, asil ve yedek aday
listelerinin ilanrndan itibaren iki ig giinii iginde srnav komisyonuna yaprlabilecek olup, bu
kapsamdaki itirazlara yine iki iq giinii iEerisinde komisyonca cevap verilecektir.

8. SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
a) Asil aday listesine girenlerden; yaprlacak giivenlik sorugturmasl ve arqiv aragtrffnasl olumlu

olanlar, tebligat iizerine en yakrn tam tegekktillii Devlet Hastanesinden alacaklan Salhk
Kurul Raporlannr ilgili ilge Emniyet Mtidtirlti[tine teslim edeceklerdir.

b) Bekgilile girmeye elveriqli oldu[u anlaqrlanlar aday memur olarak atanacaktrr. Atamasr
yaprlanlardan, vazgeqenler ile gegerli bir mazereti olmaksrzrn kanuni siiresi igerisinde
gdrevine baglamayanlann atamalarr ise iptal edilecektir.

c) Atamast yaprlan aday memurlar arasmdan kanuni siireler igerisinde grireve baglamayanlann
yerine, yedek listesinden srra ile aday galrrlacak ve (8.a) maddesinden itibaren belirtilen
iqlemler bu adaylar igin de yaprlacaktrr.
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