
Çarşı ve Mahalle Bekçisi Yazılı Sınava Katılacakların Dikkatine 
 

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMI 

SÖZLÜ SINAV SONUÇ VE YAZILI SINAVI İLANI 
  

 İzmir İlinin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım takvimi gereğince 07/12/2017-15/12/2017 tarihleri 
arasında yapılması bildirilen sözlü sınav Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 
11.maddesine göre, 01/12/2017 tarihinde Bayraklı Kaymakamlığı İnternet Sitesinde ilanen duyurulan 
sözlü sınav tarih ve saatleri arasında olmak üzere Komisyon Başkanı ve Komisyon üyelerince Bayraklı 
Belediyesi Osmangazi Binasında gerçekleştirilmiştir. 

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 14. Maddesinde “Adayın sözlü sınavda 
başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü sınavda başarı 
gösterenler yazılı sınava tabi tutulurlar.” denilmektedir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan 
ve üzeri alan adaylar başarılı, 70 puan altı alan adaylar başarısız olmuştur. 

  

SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR; 
  

-Sınav sonuç cetvelinde başarılı olan adaylar alım takvimi gereğince 24/12/2017 tarihinde yazılı 
sınava tabi tutulacaklardır. 

-YAZILI SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ: Yazılı sınav 24/12/2017 günü saat:10:00 da 
Mustafa ÇUKUR Ortaokulu’nda gerçekleştirilecektir. Adayların sınavdan en az (15) dakika önce sınav 
salonunda yerlerini alacak şekilde hazır olmaları gerektiğinden ,sınava girecek adayların sınavdan en az 
bir (1) saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

-Sınava özürlü veya özürsüz olarak saatinde girmemiş olanlar sınava girme hakkını kaybetmiş 
sayılacaktır. 

-Yanında ve üzerlerinde kesinlikle cep telefonu, çağrı cihazı, depolama, kayıt ve veri aktarma 
cihazları, ruhsatlı ve resmi amaçla kullanılsa bile silahla sınavın yapılacağı binaya girmelerine kesinlikle 
müsaade edilmeyecektir. Bu tür cihazlarla sınava girdiği sınav süresinde tespit edilen adayın sınavı iptal 
edilir. 

-YAZILI SINAV GİRİŞ BELGELERİ HAKKINDA: Yazılı sınava girmeye hak kazanan 
adaylar sınava giriş belgelerini 21-23/12/2017 tarihleri arasında Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Personel Büro Amirliğinden teslim alacaklardır. Nüfus cüzdanı (başka kimlik belgesi kabul 
edilmeyecektir) ve sınav giriş belgesini getirmeyen adaylar sınava alınmayacaktır. 

-Adayların yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi getirmeleri gerekmektedir 

-YAZILI SINAV SORULARI: Yazılı sınav soruları Türkçe (15), Sosyal Bilgiler (10), Fen 
Bilgisi (5), Hayat Bilgisi (10) ve Matematik (10) derslerinden tertip olunacaktır. Sınav süresi (60) Dakika 
olacaktır. Her bir soru (2) puan olmak kaydıyla, yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek 
ve yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir. 

-KESİN BAŞARI LİSTESİ: Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda 
başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanlarını içeren liste hazırlanacak, bu listenin başından itibaren 
boş kadro sayısı kadar aday (seksen kişi) “asil aday listesini”, geri kalan kısmı da “yedek aday listesini” 
teşkil edecektir. 

-Asil ve yedek aday listesi oluşturulurken yazılı sınav puanları eşit olan adaylardan yaşça küçük 
olana öncelik verilecektir. 

-Asil ve Yedek aday listesi, yazılı sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde 
Valiliğin/Bayraklı Kaymakamlığının internet sitesinden ilan edilecektir. 
SONUÇLARA İTİRAZ: Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından 
itibaren (2) iş günü içinde sınav komisyonuna itirazda bulunulabilir. İtiraza (2) iş günü içerisinde 
komisyonca cevap verilir. 

                                                             İLAN OLUNUR 

 


