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12'Nci B SINIFI ArE$LEYici YETERLiLiKBELGESi

SINAV TALIMATI

9 Nisan 201?

9 Nisan 2017

1) SINAVTAICVIMi

23 Mart 2017 :Ba.gvurular igin son tarihtir. Bu tarihten so a sistem kapatrlacalndan,

il emniyet miidiirliiliince mfuacaat kabul edilmeyecek ve veri girigi

yapllrnaYacahr.
24-26 ]Iv'L'r-t 2017 :Srnava girecek adaylann Bagkanlftga yerlegtirme iglemierinin

yaptlarak illere gdnderileceli tarih aralprdu-

21 M^rr-7 Nisan 20u4il emniyet mtidtirliiklerine giinderilen kesin listelere gtire adaylarq

Srnav Girig Belgelerinin di?enlenerek teslim edileceii tarih araltftdr'
3-5 Nisan 201? :Yazrh srnav Komisyonun gdrevli oldulu tarih arair[rdrr'

6-8 Nisan 2017 :snav sorulannr ve optik cevap Kilrtlarrm Bastm Komisyonun

giirevli oldupu tarih araltirdu.
isnav ewaklanrun dalrtlm ve toplanmasrnda gdrev alan personelin

gdrevii oldulu tarihtir.
:Yazrh srnavda giirev alacak bina, salon sorumlusu ve gdzetmenlerin

gdrevli olduSu tarihtir.
9 Nisan 2017 :Smavrn yaprlaca$ tarihtir. (Pazar g[nu, saat 10.00)

9 Nisan 201? :Stnav Deferlendirme Komisyonrur (Yazrh) gorevli oldugu tarihtir'

9 Nisan 201? :Yazth stnav sonuglannm aqrklanaca!-r tarihtir'
10 Nisria 2017 :Adaylann, yazth snav sonuglannrn itiraz edecegi tarihtir'

l0-Xl Nisan 2017 :Slnav Sonuglanna itiraz De[erlendirme Komisyonun gdrevli oldugu

tarih arahgdu.
11 Nisan 2017 :Yazrh Stnav itiraz Sonuglanmn aqr-klanacafr tarihtir.

10-14 Nisan 201? :UyguJamah Srnav Komisyonun gdrevli oldu[u tanh rahlrdu'
15 Nisarr 201? :Srnav Sonuglanrun ag*lanacafr tarihtir.

2) ADAYLARDA ARANACAK NiTELiKLER VE BA$VURU !$LEMLERi

2.1. Baqvurular, Patlayrcr Madde Ategleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve

Usulleri,:in Belirlenmesi Hakkrnda Yonetmelik'in ikinci bitltldunde yer alan "Adaylarda

Aranacak Nitelikler ve Bagvuru" baghkh 5 ve 6'nct maddelerinde belirtilen esaslara gdre

yaprlacaktt.
i.i. Sau',.* $anlan tutan adaylar, dilekge ve bagvuru evrakian iie birlikte ikamet ettikleri Il
valiliklerine (i1 Emniyet Miidiirliigti Silah ve Patiayrcr Maddeler $ube Miidftltifiine) gahsen

mtiracaat edeceklerdir.
23. Emniyet tegkilatr ve TSK personelinin $nava miiracaatlannda 2013/13 sayrh Patlayrcr

Maddeler Birlegtirilmig Genelgesindeki 4.6. maddesi de dilkate ahnacaktur'

2.4. Mitracaatta bulunan gahsrn 0611112016 tarihinde yaprlan 1l'inci c srrufi Ategleyiei

Yeterlilik Belgesi Snavmdan sorua aldr$ salhk raporu kabul edilecektir.

2.5. Ba$vuru $artlafl tutan adaylardan, Ategleyici Yeterlilik Belgesi Suavr igin 300 TL smav

iicieti airnacaktlr. Bu iicretler, adaylar taraindan Halk Bankasr lubelerine smav adl ve kimlik

bilgileri belirtilerek yahrrlacaktrr. Adaylar, srnav girig iicreti yatrnldr$na dair almrq oldulu

dekont , rniiracaat eftikleri il Emniyet Miidiirliigii Silah ve Patlaycr Maddeler $ube

Miidiirliklerine teslim edeceklerdir.
2"5. Mr}acaatr kabul eden personel; adaylann bagwru ili, srnav flcreti dekontu, T,c. kimlik

numaral;rn, adr ve soyadt ile almak istedikleri belge srmfun ait bilgileri $zel Gtvenlik Daire

BaskanhErnrn polnet adresindeki butonlara srasryla;
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l- Projeler krsmrnda yer alan "Ozel Giivenlik Bilgi Sistemi" trklanacak,

2- "Yeni Web Sayfasi'(GiT) butonu ttklanacak,
3- Agrlan Ozel Giivenlik Bilgi Sistemi giriq ekramnda bulunan "Kullamo Adt ve

gifre" giriqi yaptlacak,
4- $ifre girigi yaprldrktan sonra agrlan sayfada bulunan "Silah ve Patlayrcr Madde

iqlemleri" ekraruna giri$ yapacak,

5- Agrlan Ozel Giivenlik Silah ve Patlayrcr iglemleri sayfasrndaki "Silah ve Pallayrcr

il Smav Kayrt" linkine trklayarak adaylarrn srnav kaydr yaprlacak,

6- Srnav kaydrnrn yaprlacalr ekaaa T.C. kimlik numarasr kutusuna adayrn T.C.
kimlik numarasr yaalarak "Kiqi Kaydr Getir" butonu trklanarak adayn bilgileri
getirilecek, veri tabarunda kaydr bulunmayan adaylann aym sayfada bulunan "Kigi
Ekleme" mentisitnden T.C. kimlik numarasr yaztlarak kigi kaydt olugturulacak,

7- Ategleyici Yeterlilik Smav Yetkisi bulunmayan personel igin Ozel Giivenlik Daire
Bagkanlg Polnet sitesinde bulunan Proje Kullamcr Talep Formu doldurarak resmi
yazr ile Daire Baqkanhlrna gdnderecek, her ilden en fazfa 2 personel igin yetki
talebinde bulunulacakur.

2.7. Bagvuru dosyalan illerde muhafaza edilecek ve Daire Ba;kanJrtrna m[racaatla ilgili
herhangi bir dosya gdnderilmeyecektir.
2.8. Adaylara verilecek Srnav Girig Belgesi 6me!i Ozel Gtivenlik Daire Bagkanhlrnn polnet

adresinde yayrnlanacaktrr.
t"9. gs1fiangi bir meslek grubrma ait iiniforma vb. kryafetle adaylann Ategleyici Yeterlilik
Belgesi srnavlanna giremeyeceli, mltacaatr kabul eden personel taraftndan adaya teblii
edileuektir.
2.10. Adaylar hakr.krnda baqvuru yaprlan valiliklerce bagvurudan hemen sonra argiv

ara+tmoasr ve giivenlik sorugurmasl yaprlacak olup, argiv ara$ttrmasl ve giivenlik
soruqturmasr olumsuz olan adayiara srnavda baganh olsalar dahi belge diizenlenrneyecektir.

3) YAZILI SINAV VE iTiRAZ

3.i. Yazrh srnav Ankara ilinde yaprlacaktrr.

3.2. Yazrh srnavda 50 adet sonr sorulacaktrr. Srnav siiresi 90 dakikadr. Her soru 2 puan olup,
yanhg doSruyu gdtilrmeyecektir.
3.3. Yazrh srnav (100) not iizerindeo deferlendirilir. Adaylann snavdan en az (60) not
almalan gerekir.
3.4. Yazrh srnav sonuglanna itirazlar, snav sonuglaruun agrklanmasurdan itibaren 24 saat

igerisinde dilekge ile Srnav Kuruluna (Srnav De[erlendirme Komisyonuna) yaprlrr. Sonug en
geg 24 saat igerisilde agrklarur. Kurulun itirazla ilgili aldr$ karar kesindir.
3.5. Yazrh srnav ve itiraz sonuglan 6zel Giivenlik Daire Baqkanlfr'run ozelsuv€nlikDot.tr
intemel: sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri $ube Miidiirhi$ii tarafrndarr ilanen
duyurulacaktrr.
3.6" Yazrh unav itirazda bulunacak adaylar, itiraz dilekgesiyle beraber Srnav Kuruluna (Srnav

De[erle:ndirme Komisyonuna) itirazda buluaabilecektir.
3.?. Yazrh snav igin adaylar yanlannda srnav giriq belgesi ashnr, {lzerinde T.C. kirnlik
numaralar buluoan niifus ctizdarx, si:riicil belgesi veya pasaporttan birinin asluu, en az bir
adet siyah kalem ve yumuqak uglu kurgun kalem, leke btrakmayan silgi ve kalemtrrag

buiundunnak zonurdadr.
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4) MSLAKAT SINAVI

4.1. Yazrh srnavda baqanh clanlar, istedikleri belge srmfrna giren igleri yapmak igin yeterli

bilgi ve beceriye salrip olup olmad*lanmn delerlendirilmesi amacryla smav kurulunca

mtilakat srnavrna tabi tutulacakrr.
4.2. Nliilakat stnavr igin adaylar yanlannda srnav girig belgesinin asl:nI, tizerinde T.C. kifiIlik
numaralan bulunan niifus ctizdan, sitiicii b€lgesi veya pasaporttan bidnin ashm buluadurmak

zorundadrr.
4.3. Miilakat smavi, 10-14 Nisan 2017 tarihleri arasrnda saat 09.00'da yaprlacaktrr. (Miilakai
srnavmrn yeri daha sonra ilan edilece}:tir.)
4.4. Ruhsath bile olsa yanlnda ateqii silah veya kesici, delici yaralayrcr alet bulunduranlar
smava ahnmayacaktr.
4.5. Herhangi bir meslek grubrma ait iiniforrna vb. hyafetle gelen adaylar srnava

almmayacaktu.
4.6. Mtlakat snavr (i00) not iizerinden defierlendirilir. Adaylann srnavdan en az (60) not
almalmr gerekir.
4.7. Adaylann, miilakat smavrna itiraz hakkr yoktur.

5) SINAV SORI.ILARI vE OPTiK CEVAP KAGITI BASIMI KOMiSYONU

5.1. Optik cevap kagtlan basrmrnda gdrevli komisyon iiyeleri 6-8 Nisan 2017 tariileri
arasrnda gdrev alacaktrr.
5.2, Suiav sorulan basrm komisyonunda gdrevli personele, yeterli grda Polis Aka.lemisi
Bagkan|lr Ddner Sermayesi lgletrne Miidiirliiliinden temin edileceldk.
5.3. Basrm odasrnrn dlgan ile tiim kablolu iletiqimi kesilecek, ayrica cep telefonu ve telsiz
cihaz bulundurulmayacaktrr.
5.4" Basrmr tamamlanan snav sorulan ve optik cevap kaprtlan okul ve salon aynmr yaprl*ak,
kurye tcrbaianna yerlegtirilecektir. Basrmdan kaynakh oluqabilecek optik cevap katrdr ve
soit kitapgr$i hatasrna kargr yeterli miktarda snav ewakr kurye torbalanna eklenecekir.
5.5. Srnav sorulan ve optik cevap kalrtlanmn buirurdulu mtihthlii torbalar, 9 Nisan 2017
giinii saat 08.00'de srnav evraklanru dalrtrm ve toplanmasrnda gdrevli personele tutanakla
tes!im edilecektir.

6) SINAV EVRAKININ DAeITTM VE TOPLANMASINDA G6REVLI pnnSONel

6.n. 9l{isan 2017 giinii g6revlendirilen aragla stnav evrakrnrn dafrtmm ve toplanmasuu
saplaya;aktr.
6.2. Toplanan srnav evrakr, yazrh srnav degerlendirme komisyonu iiyelerine iutanakla teslim
edilecelrir.
5J. Ko:nisyon baSkanrrun verecegi di[er gdrevleri yerine getirecektir.

1\ ]3iNA SORUMLUSU, G6ZETMEN vE iJST ARAMA G6REVLiLERi

7.1. Yaz-rlr srnav igin tahsis edilen okulun hazrrlanmasr okul idaresi tarafindan yerine
getirilecektir.
7.2. Bina sorumlusu,9 Nisan 2017 giinii saat 09.00'da gdzetmen ve iist arama giirevlileri ile
toplantr yaparak; $nava gireo adaylann kimlik bilgileri ile optik cevap kd[rtlanndaki
bilgilerin aynr olup olmadrlrnr kontrol ederek, paraf biilitniinii tiikenmez kalem ile
parallamah, paraf krsmr drgmda optik cevap kagltlannda tiikenmez kalem kesinlikle
kullaruLaayarak tamamen kurgm kalem ile doldunnaiarr, adaylara srnava girig belgeieriyle
kendini ibraz edecek bir kimli[i srnav sfiresince iin yiizleri gSriiniir bigimde suarun iizerinde
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bulundurmalan, srnav bagladrktan sonra adaylarla konugmamalan. smavrn ciddiyetine g6lge
diigiir[cii dawamglardan kagrnmalan, srnavrn tegkilatrmrzrn ciddiyetine yakrgrr bir gekilde
yaprlmasmr saglamalan ve adaylara stnav salon konrol listeierini eksiksiz imzalamalan
konusunda gerekli uyanlarda bulunuiacalrr.
73' Ust aramaslnda gorevli personel, yazrli smava katrlacak adaylann iist aramalannr dikkatli
bir qekiide yapacak cep telefonu, galn cihazlan ile srnav giivenlilini tehlikeye dii$iirecek her
tiirlii e$ya kesinlikle srnav salonuna ahnmayacaktrr. ihmali bulunan personele ek ders
6denmeyecektir.
7.4. Ruhsath bile olsa yarunda ateqli silah veya kesici, deiici, yaralaycr alet bulunduranlar
smava altrmayacaktr.
7.5. ust aramasrnda gdrevli personel, herhangi bir meslek gmbuna ait iiniforma vb. kryafetle
gelen adaylan binaya almayacaktr.
7.6. Gdzehaen, soru kitapgrlrrun iizerinde bulunan genel agrklamalar boliimiindeki hususlan
srnav bElama saatinden dnce adaylara okumak suretiyle tebli! edecektir.
7.7. Gdzetrnen tarafindan smav baglama ve bitig saatleri yazr tahtasrna yazrlacaktr.
7.8. Gdzetmen olarak gdrevlendiriien personel sivil, iist aramasr igin gii'revlendirilen personel
resmi kryafetle gdrev yapacaktrr.

8) YAZILI VS MULAKAT SINAV SONRASI YAPILACAK i$IT,UINR

8'!. 1l emniyet miidiirliiklerince Ozel Gilvenlik Daire Bagkanh[um polnet sitesinden
yayrnlanan srnav sonug listesine gdre ka""nan adaylar4 B srmfi Ategleyici ye.terlilik Belgesi
diizenleycrek imza kargrLlr teslim edecektir.

e) soliaor0uun

9-1" srnav kurulu, merkezi srnav komisyonu ve il emniyet mitdurttikleri srnav ile ilgili her
tiirlii ig ve iglemleri Patiayrcr Madde Ategleyici yeierlilik Belgesi Esas ve uiullerin
Beliilenmesi Hakknda Yitretmelik ve 2013/13 sayrh pailayrcr Maddeler Birlegtirilmig
Genelgesi dogrultusunda yapacaktrr.
9.2. Ek ders ddemelei 25/1a/2011tarih ve 28095 sayrh Resmi Gazetede yayrnlanan Bakanlar
Kuzulu iKaran do!rultusunda ddenecektir.

Tasdik Olunw
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