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cEyLAI\pINAn vn vinnxgnnin TayUaKAMLIKLARTNA
ALTNAcAK qAR$r vE MAHALLE BExqisi ir,lNr

r. GENELHUSUSLAR
r\ 772 wyrh Qargr ve Mahalle Bekgisi Kanunu kapsamrnda Emniyet Hizmetleri Srmfinda

Ceylanprnar ve Virangehir ilgelerinde, miilki srnnlar igerisinde giirevlendirilmek iizere Qargr
ve Mahalle Bekgisi ahmr yaprlacaktrr. Srnav Komisyonunca yaprlacak s6zlii ve yazh smav
sonucuna gdre, ahmr yap acak personel kontenjant;

CEYLAITPINAR 40
fiRAN$EHiR 20
TOPLAM 60

geklindedir.
b) ilge srmrlan iginde galgtrnlmak iizere bekgi adayhlrna almacaklar igin girig srnavlan

Ikymakamhkga uygun gdrtilen tarihte ilge merkezinde yaprlrr.
c) Adaylardan aranacak Sartlan ta$ryanlar, dncelikle s6zlii smava tabi tutulacak olup, stizlii

smavdan gegerli not alan adaylar yazrh srnava girmeye hak kazanacaktu. Yazrh smav
sonuglanna gdre asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.

d) Adaylara Valilik/Kaymakamhklann intemet adresinden yaprlacak tiim duyurular tebligat
niteli$nde olup, bu sebeple personel ahmr siiresince belirtilen resmi intemet adreslerinin
takip edilmesi gerekmektedir.

e) Tiirn agamalarda baqvuru gartlanm ta5madrklan anlagrlan adaylann iglemleri iptal
edilecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAKSARTLAR
a) Tiirk vatandagr olmak,
b) ilkokulu bitirmig olmak,
c) Askerlik ddevini bitirmig olup 30 yagrndan )ukan olmamak, (30 yasrndan yukart olmamak

kay& asil aday listesine girmis olan istekliler igin belgili$e giris srnavr igin verilen
dilekqenin Krymakamhklar tarafindan ilge Emniyet Miid rl Herine havale oldudu tarih;
yedek aday listesine giren istekliler iqin adayl$a tayin tarihi gdz dniine ahnarak
hesaplarur.)

d) Gtirevini yapmaya engel olabilecek bir hastahk veya engeli bulunmadr$ sa$rk kurulu
tarafindan verilmig raporlarla tevsik edilmiq olmak,

e) Alr hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa ulramrg olsalar bile zimmet, ihtilas,
irtikap, riigvet, hrsrzhk, dolandrncrhk, sahtecilik, inancr kdtiiye kullanmak, dolanh iflas
veya frblozzrbcr bagka bir fiilden dolayr hapis cezasmdan hiikiimlii bulunmamak,

f) 657 Sayrh Devlet Memurlan Kanunun 48'nci maddesindeki $artlan ta$rmak,
g) Tiirk toplum telakkilerine gdre kiitii gdhretli tamnmamak,
h) Kamu haklanndan mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezasr ile mahkum

bulunmamak.

3. BA$VURU YERi, $EKLi ve TARiHi:
a) Bekgi adaylan, gahqmak istedikleri Kaymakamhklara istenilen ewaklar ile birlikte

bagvururlar.
b) Bagvuru dilekgelerinde smav yerine kadar gidiq ddniig ve zaruri masraflarr ile srnavt

kazandrlr takdirde salhk kurulu raporu almak i.izere yaptlgl masraflarrn kendilerine ait
olacag, ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacaklan yer alr.
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c) Dilekge Ydnetrneligin 5 inci maddenin birinci fikrasrndaki hususlann bulunup bulunmadr$r
aragtrnldrktan ve tamamlattrnldrktan sonra belgeler o yer ilge Emniyet Miidiirliiklerine
havale olunur ve isteklinin bekgi olabilmesi igin kanunun 6 ncr maddesinde sayrlan
niteliklere sahip olup olmadrlr hususunda gerekli sorugturma yaprlrr.

d) Dilekgeye balh belgelerin incelenmesinde, bekgilile girig igin gerekli nitelikleri taqma&lt
agrkga anlagrlan veya yaprlan sorugturmada bekgi olmaya mani bir hali tespit edilen istekliye
Kaymakamhklarca istelin kabul edilmedili gerekgeli bir yazr ile bildirilir. Dilekge ekleri ile
beraber istemi halinde sahibine geri verilir.

e) Adaylar yaprlacak olan sdzlii ve yazrh srnava katrlmak amacryla;
. T.C. kimlik numarasr beyam,
. Okul diploma veya tasdiknamesi ash veya kurumca tasdikli dmefi,
. Askerlik durum bevam.
r 4,5x6 dlgiilerinde 6 adet fotogaf,
. Adli sicil beyant,
. Gerekmesi halinde lisede hazrrhk okuduluna dair beyaru.

f1 Bagvurular 06 Nisan 2016- 29 Nisan 2016 tarihleri arasrnda yaprlacaktrr.
g) Bekgilile girmeye mani bir hali bulunmadrlr anlagrlan isteklilere foto$aflr ve aqtk

kimlikleri yazit birer "Srnava girig belgesi" verilir. Bu belgede, sdzlii srnavm yaprlacalt
yer, giin ve saati de belirtilir. Siizlii ve/veya yaztlt smava girmeye hak kazanan adaylar
imzaladrklarr bu "Bagvuru Formu" nu smava getirmek zorundadr. Adaylar bagluru siiresi

igerisinde Baqvuru Formunda aksakhk gtirmesi halinde gdrevli personele diizelttirip,
yeniden imzalayacaklardrr. Baqvuru formundaki bilgiler yaprlacak iglemlere esas ahnacak'
olup, beyan edilen yanhg bilgilerden adayrn kendisi sorumlu olacaktrr.

4. sOzLU STNAVIN $EKLi, TARiHi, Ynni vn ToNULART
a) S6zlu srnava girmeye hak kazananlar 0710512016 tarihinde agalrda belirtilen baqvuruda

bulunduklan yerlerde stnava girecelderdir.

o CEYLAIIPINARKAYMAKAMLIGI

Srnav Yeri : Abdiilkerim Giik Konferans Salonu
Smav Saati: 09:00

. ViN.qI$ENiR KAYMAKAMLIGI

Srnav Yeri : Virangehir ilge Emniyet Miidiirliilti Lokali
(Ilge Emniyet Miidiirliilii Binast)

Slnav Saati: 09:30

b) Sitzlii srnava girmeye hak kazananlann, srnav yerleri miilki amirliklerce adaylara verilecek

"Srnav Giriq Belgesinde" belirtilecek olup, s6zlii slnava *Srnav Girig Belgesi" ile
katrhnacakttr. "Srnav Girig Belgesini giistermeyenler srnavlara ahnmazlar.

c) Siizlii smavda adaylarrn, kiiltiir durumu ile beraber;
o Genel gdriinii$ itibariyle bekgilile girmeye elverigli olup olmadrfr,
r Hal ve tavrr, vakara uymayan konugma itiyadr, laubali ve yrhqrk hareketleri,
. Herhangi bir diigiince ve duygunun siizle anlatrlmasrnda giigliik gekilme veya

aksakhk, gibi bekgilile girmele mani halleri olup olmadrlr deferlendirilecektir.
d) Bagvuruda bulunan adaylardan, sdzlii smavda ytiz tam puan iizerinden yetmiq puan alan

adaylar baganh sayrlarak yazrh srnava galnlacaktr.
e) 56zl[ smav sonuglan 09/05/2016 tarihinde Kaymakaml*lann intemet adresinden ilan edilir.
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c)
d)

5. yAzILI SINAvIN $EKLi, TARiHi, Ynni vE KoNULART
a) Yazrlr smava girmeye hak kazananlar, 1110512016 tarihinde aga[rda belirtilen yerlerde

srnava gireceklerdir.

a. CEYLANPINAR KAYMAKAMLIGI

Srnav Yeri: l) Ceylanprnar imam Hatip Ortaokulu
2) Ceylanprnar Fen Lisesi
3) Prnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Smav Saati: 09:30

b. viRAN$EHinraYvraxlultdl

Smav Yeri : Virangehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tanm Lisesi)
Srnav Saati: 09:30

b) Yazrh Srnav sorulan Ttirkge, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik

derslerinden tertip olunur.
Yazrh smav soru adedi ve siiresi daha sonra bildirilecektir.
Smav esnasrnda, slnava katrlanlann diler srnava katrlanlar ile konugmalan, gerek

birbirinden gerek drgardan kopya almalan yasaktrr. Bu hareketleri yaphklan gdriilenler

derhal srnav drgr edilirler ve kalrtlanna durum igaret edilir. Bu husus smav sonunda

diizenlenecek tutanala kaydedilir.
e) srnava 6ztirl[ veya dzi.irstiz saatinde girmemig olanlar o srnava girme hakkm kaybefinig

sayrltr.
f) Yazrh srnavlar yiiz tam puan iizerinden delerlendirir.

6.KESiN BA$ARr LiSTESI
a) Yazrl srnavda en yiiksek puan alanlardan ba$lamak iizere srnavda bagan gdsterenlerin ad ve

soyadlan ile puanlan yazrh liste hazrlamr. Bu listenin bagrndan itibaren bog kadro saytst

kadar aday .,Asil Aday Listesi"ni, geri kalan krsmr da "Yedek Aday Listesi"ni tegkil eder.

b) Asil ve iedek Aday Listesi olugturulurken yaprlan puanlamada adaylann puanlannda

egitlik olmasr durumunda yagga ktgiik olana 6ncelik verilir.
c) Asil ve yedek aday listesi 11/05/2016 tarihinde Valililin intemet adresinden ilan edilir.

?.soNUcLARA iriruZ
yazrlisrnav sonuglann4 maddi hata bulunduSu iddiasryla neticelerin ilamndan itibaren iki
i9 giinii iginde sinav komisyonuna itirazda bulunulabilir. itiraza iki i9 giint igerisinde

komisyonca cevap verilir.

8. SINAVI KAZANANLARIN ATAI\TMASI
a) Aday listesine giren isteklilerden yaprlacak giivenlik sorutturmasr ve arqiv ara;trmasl
' 

olumlu olanlar iebligat tizerine en yakrn tam tegekkiillii devlet hastanesinden alacaklan

Salhk Kurul Raporlannt ilgili emniyet birimlerine teslirn ederler'

b) Be:kgilige girmeye elverigli oldulu anlaqrlanlar aday memur olarak atanrrlar. Atamasr
' yaptiani*ain, vazgegenler ile gegerli bir mazereti olmaksrzm kanuni siiresi igerisinde

gdrevine baSlamayanlann atamalan iptal edilecektir.

c) itamasr yuitm uauy memurlar arasrndan kanuni siireler igerisinde g6reve baglamayanlann

yerine yedek listesinden srra ile gagnltr.

iLAN OLUNUR.
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