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_ iCi$LERi BAKANLIGT
ISTANBUL VALiLi6i NE BAELI KAYMAKAMLIKLARNA

ALINACAK qAR$I VE MAHALLf, BEKCiSi iLANI

I. GENEL HUSUSLAR

a) 172 s yllt. Qargr ve Mahalle Bekgisi Kanunu kapsamrnda Emniyet Hizmetleri
Srnrfrnda lstanbul ile miilki srnrrlan igerisindeki ilgelerimizde goievlendirilmek
iizere ekte belirtilen kontenjana uygun olarak Qargr ve Mahalle Bekqisi airmr
yapllacakt[.
Aranan gartlarl tagryan adaylar dncalikle sitzlii slnava tabi tutulacak olup, sdzlii
srnavdan gegerli not alan adaylar yazlh stnava girmeye hak kazanacaktu. yaz l
srnav sonugla na gdre ise asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.
ilin merkez ilge srnrrlarr iginde galrfhrrlmak iizere aLnacak adaylar igin grrrp
suravlan Valilikge il merkezinde, diger ilQeterde ise Kaymakamhkga 1l9e
merkezinde yaptlacaknr.
Valililin/Kaymakamllgrn intemet adresinden yapllacak tiim duytrular adaylar igin
tebligat niteliginde olacafrndan, belinilen resmi intemet adreslerinin personel ahm
stiresince takip edilmesi gerekmektedir.
Alrm siirecinin herhangi bir agamasrnda bagvuru lartlarlru ta$lmadlklan anlagtlan
adaylann iglemleri iptal edilecektir.

b)

d)

c)

e)

2. ADAYLARDA ARANACAK SARTLAR

d.

e,

Erkek ve Tiirk vatandasl olmak.
En az lise ve dengi okul, On Lisans, Lisans veya lisans i.istii mezunu olmak.
Askerlik ddevini birirmi$ olup 30 ya5rndan bLiytik olmamak. lAsl aday listerine
gienkrin bekqilile giri; smatr igin vetdikleri dilekqcnin ValilildKqymakaml*
tuturtndah ll/llge Emniyer Mudijrli.iEtne/Amirligine havale oldu*u tarih; yedek
aday listesine girenlein ise 6dayl6a tayin tarihi dikkqte almacaldr.\
Gdrevini yapmaya engel olabilecek bir hastahk veya engeli bulunmadrlrnr salhk
kurulu tarafindan verilmig raporla belgelemek,
Alrr hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa ugramr$ olsalar bile zimmer,
ihtilas, irtikap. ri4ver, hrrszhk, dolandrrrcrllk, sahtecilik, inancr kdtiiye kullanmak,
dolanh iflas veya yiiz krzartrcl baqka bir fiilden dolayr hapis cezasrndan hiikiirnli.i
bulunmamak.
657 Sayrlr Devlet Memurlarr Kanununun 48'nci maddesindeki gartlan tarlmak,
Tiirk toplnm telakkilerine (anlayrgrna) gdre kdtii $dhretli ta.mnmamak,
Kamu haklanndaD mahrum oimamak veya kamu hizmetlerinden mahmmiyer
cezasl ile mahkum bulunmamak-
M0racaat ettigi il srnrrlarr igerisinde en az bir yrldrr ikamet ediyor olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Herhangi bir hastahga bagh olmaksrzrn, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27
(dahil) arasrnda olmak. {agrl*(kg)/[boy(m)]21 .jrnek; 80/1,75, -26

3. BA$VURU yERi, $EKLi ve TARiHil

a. Baqvurular 08-22 Kasrm 2017 tarihleri ansrnda, hafta igi mesai saatlerinde (0g:30
ile l7:00 ) ilgili ilge Emdyet Miidiirliiklerine bizzat yaprlacaktrr.

a.

b.

f.

h.

l.
j.
k.
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b. Adaylar, gah;makistedikle ilge igin ekte yer alan <irnek dilekge ve istenilen diger
evraklarla birlikte bagvuracaklardrr. Aynr anda birden fazla ilge iqin baglrrru kabul
edilmeyecektir.

c. Dilekg€ ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekgilile giriq igin gerekli
nitelikleri ta$rmadr$ agrkga anlafrla! veya bekgi olmaya'eniet iali tespit edilen
istekliye. 

^Valilik/Kaymakamlrkqa 
isregin kabul edilmediBi g;rekgeli bii yazr ile

o olnIr. u ekqesr \e ekteri istemi halinde sahibine ceri verilir.
d. Adaylar yaprlacak olan scizlii r.e yazrlr srnava karrlmik amacrlla;. T.C. kimlik numarasr bulunan ntifus ci.izda .

o Okul diplomasr veya tasdiknamesinin asl veya kurumca tasdikli atmegi,r Askerlik durum belgesi (Askerlik gubesinden rslak imzah olacak).. Askerlik Hizmetini yapmrg olacak (Muafolmayacak),
. 4,5x6 cm dlgiilerinde (6) adet fotogmf (Biometrik Olmasr gart Dcgit),. Adli sicil belgesi (Kaymakamhk veya Adliyeden lslak imzall olacak),. Miiracaat-ettigi il srmrlan igerisinde en az bir yrldrr ikamet ettigini belirtir

belge(Niifus Mtidiirltiklerinden yerlepim yeri Belgesi),
o Haztrhk okumut ise belgesini ibraz etmek zorundadrr.

e. Adaylar ba$vuru siiresi iqerisinde bagvuru dilekgesinde eksiklik gtirmeleri halinde,
gdrevli personele diizelttirip yeniden imzalayacaklardrr, Bagluru dilekqesinde
belirtilen bilgiler, yaprlacak iglemler igin esas ahnacalmdan, beyan edilen yanhp
bilgilerden adayrn kendisi sorumlu olacaktu.

SozLiJ SINAVIN $EKLI, TARiHi, YERi vE KoNULARI
a. SdzlU slnav 04-13 Arahk 2017 tarihleri arasrnda yaprlacakhr.
b. Bekgi olmaya engel hali bulunmadrgr anlatrlan iseklilere ekteki dmege uygun

olarak fotofraflr ve agrk kimlik bilgileri yazrh birer..Stnaya Giril Belgesi', verilir.
Bu belgede, sdzlii stnavrn yaprlacagr yer ve saati de betirtilir.

c. Sdzltl smava girmeye hak kazanan adaylar, ,.Srtrava cirit Belgesi',ni ilge Emniyet
Miidilrliigiinden bizzat imzalayarak alacaklardrr. Sdzlii slnava katrlacak ttim
adaylann katlhm strastna gdre liste halinde imzalan altnacak ve bu a5amada Srnav
Girig Belgesi' ndeki imzasrnu dolrulugu kargrlaltrnlacaktrr. Smav Girit Belgesi'
ni srnava getirmeyenler veya imzasr farkl olanlar sijzlii ve/veya yazlll slnava
almmayacaKur.

d. Srnav komisyonunca adaylar, birer birer sdzlii smava tabi tutulacaktlr.
e. Sdzlii srnavda adaylann:

. Genel Liiltiir durumu,

. Genel gijriiniil, hal ve tavrrlan ilc vakara uymayan konugma itiyadt,
r Herhangi bir dtifiince ve duygunun siizle anlatrlmasrnda giigluk,

Gibi bekqilige gimeye mani halleri olup olmadrlr deferlendirilecektir.
f. Sdzlii smavda 100 tam puan iizerinden 70 puan alan adaylar baganh sayrlarak

yazrlt srnava gagnlacaktlr.
g. Sdzlti slnav sonuglan, slnav tarihinden sonra en geg iki giin igerisiode

Valilik/Kaymakamhklann intemet adresinden ilan edilecektir.

YAZILI SINAVIN $EKLI, TARiHi, YERi VE KONULARIJ.
a.

b.
Yazrh srnav 24 Arahk 2017 tarihinde yaprlacaktrr.
SiJzlti smavda baqarrh olan adaylar, kendilerine verilecek Srnav ciril Belgesinde
belirtilen yer ve saattg yapllacak olan yaalt smava gireceklerdir. Smav Girig
Belgesini getirmeyen adaylar yazth srnava ahnmayacaktrr.
Yazth Srnav sorulan Ttirkge, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve
Matematik derslednden tertip olunacaktrr.

c.



e, Srnavda adaylann diler adaylar ile konugmalafl, birbirinden veya drgardan kopya
almalan yasaktrr. Bu hareketleri yaptrklar gdriilenler derhal srnav drjr edilecek ve
kagl arma durum igaret edilecektir. Bu husus srnav sonunda diizenlenecek
tutanaga da kaydedilecektir.

f. Srnava dziirli.i vgya dziirsiiz olarak saatinde girmemi$ olar ar o stnava girme
hakkrnl kaybetmil sayllacakttr. Bu nedenle adaylafln irnavdan en az 15 dakika
dnce slnav salonunda yerlerini alacak gekilde hazr olmasr gerekmektedir.g. He! bir soru (2) puan olmak kaydryla, yazrlr srnavlar tOl um fuai uzerinaen
deterlendirilecek ve l anlr! ce\ aplar dogruyu gdliirmeyecekrir.

6.KESiN llAsARr LiS'I.ESi
a. Yazrh srnavda. en yi.iks€k puan alanlardan baglamak 0zere srnavda bagan

giisterenlerin ad ve soyadlan ile puanrannr igeren riste hazrrlanacaktlr. Bu listenin

li:l"di.j:'!".*: bop kadro sayisr kadar aday ..Asit Aday Lisresi;ni, geri kalan
klsmr da,,Yedek Aday Lislesi"ni teskil edeceklir.

b. Asil ve Yedek Aday Listesi olu$turulurken, yazrh srnav puanlan egit olan
adaylarda[ yatfa kiigtik olana aincelik verilecektir,

c. Asil ve y^edek aday listesi, yazrlr srnav tarihinden sonra en geg iki giin igerisinde
Valiligin/Kaymakamlgrninremeradresindenilanedilecektirl -

7. SONUCLARA iTiRAZ
Yaah srnav sonuglannda maddi hata bulunduluna dair itirazlar, asil ve yedek aday

l]:,:l.lll:l]lT,$" iribaren iki.i$ giinii iqinde srnav komisyonuna yaprtabitecek olup.
ou Kapsamoakt rltrazlara yjne iki il giinii iqerisinde komisyonca cevap verilecektjr.

8. SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
a. Asil aday listesine girenlerden; yaprlacak

arathrmasl olumlu olanlar, tebligat iizerine
Hashnesinden alacaklan SaAhi Kurul
Miidiirliiliine teslim edeceklerdir.

b. Bekgilige girmeye elveriqli oldulu anlagrlanlar aday memur olarak ataoacaKur.
Atamast yapllanlardan, vazgegenler ile gegerli bir mazereti olmakszn kanuni
siiresi iqerisinde gdrevine ba5lamayanlarrn arurnutun lr" iptut 

"ait"""t<iir.c. Atamast yaprlan aday memurlar Jrasrndan kanuni siireler igerisinde gdreve
baqlamayar ann yerine, yedek listesinden srra it" uauy guliifu.ut u" 1t.u;maddesinden itibaren belirtilen iqlemler bu adaylar igin de yaprialakttr.

d. Yazth srnavda adaylara goktan
(60) dakika olacaktrr.

se$meli (501 soru ydnellilecek olup. srnav stiresi

giivenlik soru$turmasl ve ar$iv
en yakrn tam tetekki.illii Devlet

Raporlannr ilgili ilge Emniyet

iLAN oLUNUR



CAR$I VE MAHALTE BEKEiSi PLANLAMASI

s.No

7

|rCE ADI ALINACAK KADRO
ADALAR

1

?
3

ARNAVUTKOY
35

ATASEHiR
50

4 AVCILAR 60
5 BAGCITAR 95
6 BAHEEti€VLER

1 SAKIRKOY

8 EASAKSEHIR
50

9 BAYRAMPASA 40
10 BESIKTAS

30
11 UTYKOZ

35
12 UIYLIKDUZU 40

BEYOGLU

!4 EUYUKCEKMECE

15 9ATALCA 7
CEKMEKOY 35

17 ESENLER
60

18 ESENYURT
100

19
50

20 rA l|ti
60

2L bAZIU5MANPA9A
90

OUNGOREN
40

23 KAIJIKOY
60

24 KAGITHANE
60

25
60

KUIUKqEKMECE

IV]AITEPE
100

27
65

28 PtN IJIK
85

29 54NCAKTEPE

SARIYER
55

30
40

;

E
34

;
;;

E
39

5tUVRl

SULTANEEYLI

SULTANGAZi

UMRANIYE

ZEYT|NBURNU

TOPLAM

50

6

90

70

45

2(X)0
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.. KAYMAKAMLI6INA

KaymakamlArna ahnacak olan Qarqr ve Mahalle Bekciligi snavlannaba'vurmak istiyorurn.

,-_._, 
Stnun yerine gidil-ditrtii, ve zaruri masraflar ile smavr kazandrlrm takdirde sagltk

I11]lllif?il "trn"t 
iizere yapacagm masraflar tarafima ait 

"1"p, 
il;;;;;i;r"da herhansiDlr lalepte bulurunayacagtm.

Valilik intemet sitesinde vavrnlanall Qs1g1 ye Mahalle Bek9isi altm ilanmr okudum veiqerigi hakkrnda bilgi sahibi oldurn. Allca mi.lracaatrmdan itibaren ahm stiresince yaprlacakmuhtemel duyurulan Varirik ve iteiti Kaymakaml* tri;;; ;;;;ffi; akip etmemgerektigini biliyorum.
Ahm ilammn (3.d) maddesinde.. belinilen mtiracat evraklan ekte sunulmul olup;

:.fligll"9]:* belinmir oldugum bitgilerin ve ekri uetlele,r" a"'d"ij;g*" oeyan ediyorve aksrnrn tespil edilmesi durumunda bagvurumun gegirsiz sayrlcagrnr"kabut ve taahhiitediyorum. .../.../20...

lmza
Adr Soyadr

Sahibinin;
Adr Soyadr l-

I

I

-

T.C. Kimlik Numarasr

Dogun Yeri/Tarihi
Medeni Durumu
ikamet edresi

Telefon Numarasr

E-mailAdresi
Jr,lesle[i/Yaptr gr i gler
Askerlik Durumu
Olrenim Durumu
Adli Sicil Kaydrmn
plqpOlmadtgr
Lisede Hazrrlrk OkuyrLp
ui(umadlgl

1- Ni.ifus Ctizdanr FotokoDisi.
2- Okul Diploma veya Tasdiknamesi (AsL ve I ader FotokoDisi).l- Askerlik 

?urum 
Belgesi (Aske.lik $rb*i"d";,;i"k i;;i;,"'+- q.)xo cm utq0lerinde 6 adel Fotogral ( Biomelrik olmasr $an degil).5- A.dli Sicil Belgesi rKaymakamlrk veya Adliyeden rslak imzah).'o- rvruracaar eftrgr rt srnrrlan icerisinde en az bir yrldrr ikamet edgid belirtir belge(NiifusMiidtirliifiinden rslak imzah)-

7- Hazrrhk Okumul ise Belgesi.


