
AÇIKLAMA: Adayın sunmuş olduğu belgeler görevli personel tarafından kontrol edilerek                şeklinde kutucuklara işaretlenir.

Tarih:   ........./.........../………

Kontrol Eden - Teslim Alan

Adı Soyadı ………………………..………

Rütbe ……….…………………………….

Sicili ……….………………………………

İmza ………..……………………………..
(Aday Başvuru Dilekçesi koyu tükenmez kalem ile dolrurulacaktır.)

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu kontrol edilmiş ve istenilen belgelerin asılları görülerek eksiksiz olarak teslim alınmıştır.

       3- Aday sağlık bilgilendirme formu,

       2- Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere 19.Dönem POMEM giriş sınavı aday başvuru dilekçesi,

       1- Sınav giriş belgesi,

       5- Lise, ön lisans ve lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin ASLI ile BİRLİKTE arkalı önlü fotokopisi,

       4- Fizi yeterlilik sınavına girmesine engel olmadığına dair adayın yazılı beyanı,

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER

ÖZEL HAREKAT BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 19.DÖNEM BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim 

Kurumlarından mezun olmak,

c) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınav başvurularının başlangıç tarihi itibarıyla 18 

yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak,

ç) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

d) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm 

olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam 

etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik 

fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve 

satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, 

bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

ğ) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

h) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

ı) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

           Yukarıda belirtilen Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerin giriş şartları ve eğitim-

öğretimlerine ilişkin usul ve esasları içeren adaylarda aranılacak nitelikleri okudum ve anladım usul ve esas hükümlerine göre başvuru yapmama engel bir 

durumumun bulunmadığını, başvuru dilekçesindeki bilgilerimin doğruluğunu beyan eder, aksi halde başvurumun aynı mevzuatın 8 inci maddesinin 3'üncü fıkrası 

gereğince “Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.” Hükmünü okudum ve 

anladım. 

          19.Dönem Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM Giriş sınavı başvurumun kabulü hususunda gereğini arz ederim.  ……./……./.......

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                              Adayın Adı Soyadı:

                                                                                                                                                İmzası:                               

       6-  Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

       7- Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

     10- Emniyet Teşkilatı şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından, Personel Daire Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malulülük 

belgesinin kurumca onaylı örneği,

       8- Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi (Onaylı),

       9- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için denklik belgesi, Lise öğrenimini yurt 

dışında tamamlayan adayların İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışı temsilciliklerinde bulunan eğitim müşavirlikleri veya eğitim ataşelikleri tarafından 

düzenlenen denklik belgesi,

X


