T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GIRİŞ SINAVI KILAVUZU

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı hakkında gerekli bilgiler aşağıda sıralanmıştır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı için Veteriner Fakültesi Mezunu iki (2), en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki öğretim kurumları mezunu İki (2), Ziraat Fakültesi Mezunu (1) Kişi olmak üzere toplam beş (5) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınavda yetmiş (70) puanın üzerinde puan alıp başarı gösteren adaylar, gerek yazılı ve gerekse sözlü sınavdaki aldığı notların ortalamasına göre oluşacak nihai sıralamaya göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı olarak atanacaktır.
1-	Müfettişlik Hakkında Tanıtıcı Bilgi: 
Müfettiş Yardımcıları; üç yıllık bir yetiştirme devresi geçirirler. Bu dönemin sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Kazananlar bir üst derece verilmek suretiyle Müfettişliğe atanırlar. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun tanıdığı özlük haklarından yararlanır ve görevli olarak seyahate çıktıklarında kendilerine geçici görev yolluğu ödenir.
2-	Adaylarda Bulunması Gereken Şartlar: 
12.06.2018 tarihinde Ankara'da yapılacak Müfettiş Yardımcılığına giriş yazılı sınavına katılacak olan adayların;
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımaları, (Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.)
b)	01 Ocak 2018 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmaları, (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar), 5525 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin son fıkrası kapsamında lisans öğrenimlerini 02.08.2013 tarihinden önce bitirenlerin durumları ayrıca değerlendirilecektir.
c) Başvuruda bulunacak adayların; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılmış ve halen geçerliliği devam eden 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına katılmış ve bu sınavlarda mezuniyet durumlarına göre Tablo’da belirlenmiş puan türünden en az 70 taban puan almış olmaları,

Tablo: Sınava gireceklerde aranan fakülte/bölüm, kadro adedi
Sıra No
Fakülte veya Bölüm
Kadro Adedi
Yabancı Dil
Dil
Puan Türü
KPSS-P3 Puan Türünden Taban Puan ve Bu Puan Türüne Göre Sınava Başvuranlardan Çağrılacak Aday Sayısı
1
Ziraat Fakültesi
1
İngilizce/ Fransızca/ Almanca
KPSS-P/3
Başvuranlar içerisinde 70 Puan ve üzeri puan alanlar arasından en yüksek alandan başlayarak yapılan sıralamada en yüksek puanı alan ilk 20 aday
2
Veteriner Fakültesi
2
İngilizce/ Fransızca/ Almanca
KPSS-P/3
Başvuranlar içerisinde 70 Puan ve üzeri puan alanlar arasından en yüksek alandan başlayarak yapılan sıralamada en yüksek puanı alan ilk 40 aday
3
En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki öğretim kurumları
2
İngilizce/ Fransızca/ Almanca
KPSS-P/33
Başvuranlar içerisinde 70 Puan ve üzeri puan alanlar arasından en yüksek alandan başlayarak yapılan sıralamada en yüksek puanı alan ilk 40 aday
ç) Başvuru tarihi itibariyle istenilen yabancı dile (İngilizce/Fransızca/Almanca) ilişkin olarak son iki yıl içinde yapılan;
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almaca dillerinden birinden en az 70 puan veya diğer yabancı dil seviye tespit sınavlarından ÖSYM’nin buna denkliğini kabul ettiği puanı almış olmaları,
d) Sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmaları,
e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmaları, Şartlarını taşımaları gerekmektedir.
f) Başvuran adaylardan; yukarıda 3 grup halinde belirtilen kadrolar itibariyle ilgili puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 20 katı yazılı sınava katılma hakkını kazanacaktır. Ayrıca puanları, sınava çağrılacak son sıradaki adayın puanına eşit olan diğer adayların tamamı da sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava katılma hakkını kazanan aday isimleri 10.05.2018 tarihinde Bakanlık İnternet Sitesinde (www.tarim.gov.tr) ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında asılacak listelerde ilan edilecek olup kişilere ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır. Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanlar giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.
Yazılı sınavda en az yetmiş (70) ve daha üzeri puan alan adaylar 12.07.2018 tarihinde yapılacak sözlü sınava tabi tutulacaktır.
3-Adaylardan İstenen Belgeler:  
Başvurular, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına (Fatih Caddesi No: 6 Keçiören/ANKARA) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Başvurular 10.01.2018 Çarşamba günü saat 09.00'da başlayacak ve 29.04.2018 Pazartesi günü mesai bitimi saat 18.00'de sona erecektir. Ancak posta yolu ile yapılan müracaatlarda; eksik belge veya postada gecikme olması halinde ilgililer sınava giriş hakkını kaybedeceklerdir.
a)	Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)	Diploma veya bitirme belgesinin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı gösterilmek şartıyla kurumumuzca onaylanacak sureti,
c)	KPSS 2017 A Grubu ve Öğretmenlik sınavı sonuç belgesinin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı gösterilmek şartıyla kurumumuzca onaylanacak sureti,
ç) Yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı gösterilmek şartıyla kurumumuzca onaylanacak sureti,
d)	4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,
e)	Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu, (örneği ektedir)
Aday tarafından kendi el yazısı ile yazılmış Özgeçmiş (Özgeçmişte adayın anne, baba adları, meslekleri ve halen ne iş ile meşgul oldukları, adayın bitirdiği İlk, Orta, Lise ve Yüksek Okulun Bulunduğu yer, adları ve bitirme yılları ile yüksek tahsilindeki varsa meslek bölümünün adı, ihtisas veya doktorasının bulunup bulunmadığı, varsa konusu ve tamamladığı yıl, varsa çalıştığı yerlerin adı, hangi tarihler arasında, hangi görev ile çalıştığı, ayrıca kendisi hakkında açık bilgi verebilecek iki kişinin adı-soyadı ve açık haberleşme adreslerinin belirtilmesi gerekmektedir.)
Adaylar tarafından başvuruda teslim edilecektir.
İstenilen belgeler adaylar tarafından büyük boy bir zarf içerisinde teslim edilecek, zarfın üzerine ad, soyad, bitirdiği Üniversite ve bölümü yazılacaktır.
Giriş sınavını kazanarak atamaya hak kazanan asıl adayların, atanabilmek için, sağlam ve yurdun her yerinde görev yapmaya her türlü iklim şartlarında yolculuk etmeye dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporunu, Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi aslı ve askerlik görevini yaptığını, muaf veya tecilli durumunu gösterir belgenin aslı veya noterlikçe onaylı suretini de belge olarak vermeleri gerekmektedir.
4- Sınava Kabul
Adaylar sınav sırasında, kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğrafı ve TC Kimlik numarasını da içeren kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) yanlarında bulunduracaklardır. Aksi halde sınava alınmayacaklardır.
5.Sınav ve Diğer bilgiler: 
Müracaat ve sınav işlemleri genel mevzuatın yanında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yürütülecektir.
Yazılı ve Sözlü sınavda başarılı olabilmek için her ikisinden de ayrı ayrı yüz (100) puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alınması gerekmektedir.
Yazılı sınav soruları, test usulü ile alan bilgisi (fakültelerinde okutulan derslerden) konularından düzenlenir. 
Sözlü sınav, yazılı sınav konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında Bakanlığı ilgilendiren mevzuat ile genel tarım politikası, Anayasa, tarih, genel kültür, mesleki konular hakkında sorular sorularak, adayların konuyu kavrama, ifade yeteneği, ani ve isabetli karar verme, temsil kabiliyeti, tutum, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, heyecan gibi kişisel nitelikleri değerlendirilerek yapılır.
Sınavlarda yetmiş (70) puanın altında puan alarak başarı sağlayamayanlar kazanmamış sayılacaktır. Ayrıca Giriş sınavından yetmiş (70) puanın üzerinde puan alıp sınavı kazanmış olsa da, bölümlere göre alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olarak sıralamada yer alan adayların, her hangi bir kazanılmış hakkı söz konusu değildir. Bu sınav, belirtilen 5 adet boş kadronun doldurulması için geçerlidir.
NOT: Sınav başvuru formu örneği aşağıda belirtilmiştir.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Bakanlığınızca açılmış ve 12 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmak istiyorum. Aşağıda belirttiğim bilgilerin doğruluğunu, sınava katılma şartlarını taşıdığımı, başvuru için istenen belgeleri eksiksiz olarak süresi içerisinde teslim ettiğimi beyan eder sınava kabulümü arz ederim.( .../.../2018)
                                                                                       Adı ve Soyadı:………………………………..
                                                                                        İmza: 












fotoğraf

ADINIZ VE SOYADINIZ
T.C. KİMLİK NUMARANIZ

1
NÜFUS CÜZDANINIZDAKİ KAYDA GÖRE
NÜFUS CÜZDANINIZIN
Doğum Tarihiniz
Doğum Yeriniz
Verildiği Yer
Verildiği Tarih
i
Seri ve No.





SAĞLIK YÖNÜNDEN BİR RAHATSIZLIĞINIZ VAR MI? EVET              HAYIR 
VARSA NİTELİĞİ:
..
MEZUN OLDUĞUNUZ FAKÜLTENİN
MEZUNIYET
Adı
Bölümü
Yılı
Derecesi




ASKERLIK DURUMUYLA İLGİLİ OLARAK
Askerlik Hizmetinizi Yaptınız Mı?
EVET             HAYIR 
Ertelettiniz Mi?
EVET       HAYIR 
Hangi Tarihe Kadar Ertelettiniz?
…/…./…….

MUAF 
SABIKA KAYDIYLA İLE İLGİLİ OLARAK

Sabıka Kaydınız Var Mı? EVET               HAYIR

Varsa Yargılanma veya Mahkum
Olma Sebebiniz
Mahkumiyetiniz varsa süresi ve sonucu YIL ....	AY ……  GÜN……



TECİL     AF    PARA CEZASI    İNFAZ
İKAMETGAH
ADRESİNİZ VE EV TELEFON NO.

İŞ ADRESINIZ VE İŞ TELEFON NO.

SINAV YAZIŞMA ADRESİNİZ
.
GSM NO:

E-MAIL ADRESİNİZ:
/

AÇIKLAMALAR: Cevaplar adayın el yazısı  ile doldurulacak, bütün sorular tam ve açık  bir şekilde cevaplandırılacak, seçenekli soruların cevapları seçme kutularına (X) koymak suretiyle belirtilecektir. Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.
EKLER: -Nüfus cüzdanı fotokopisi
-Diploma veya bitirme belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya aslı gösterilmek şartıyla kurumca onaylanacak sureti
-Yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı noter  tasdikli örneği veya alı gösterilmek şartıyla kurumca onaylanacak sureti
-2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuç belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla kurumca onaylanacak sureti
-4.5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf
-Özgeçmiş

