
 

 

 

İLAN METNİ 
Tunceli Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü Tarafından Bildirilmiştir.  

 

  

 GÜVENLİK KORUCULARININ GÖREVE ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR 

 

İlimiz Merkez İlçe Jandarma sorumluluk sahasında görevlendirilmek üzere Bir (1) 

Güvenlik Korucusu alınacaktır. Müracaatlar 19/06/2019 – 28/06/2019 tarihleri arasında 

Tunceli Valiliğine yapılacaktır. Son müracaat tarihi 28/06/2019 günü mesai bitimi olup, bu 

tarihten sonra yapılacak müracaatlar işleme konulmayacaktır. 

   

Göreve alınmada aranacak şartlar ve gerekli belgeler aşağıda sayılmıştır. 

 

1.  Türk Vatandaşı Olmak. 

2.  Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 21/06/1927 tarihli 1111 sayılı 

Askerlik Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş 

olmak. 

3.  Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 45 yaşından büyük olmamak, 

4.  En az ilkokul mezunu olmak, 

5.  Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

6. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216 ncı maddesinin birinci 

fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı 

özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik 

etme suçlarından mahkûm olmamak. 

  7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 

bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen 

suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 

kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 

uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale 

ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü 

bulunmamak. 

8. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına 

katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak. 

9.  Kan davasından hüküm giymemiş olmak. 

10. Hali hazırda görevlendirileceği köyde veya jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede 

ikamet etmek. 

11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı 

bulunmamak. 

12. Siyasi parti üyesi olmamak.  

13. Köy/mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli İdarelerin seçimle göreve 

gelen organlarında görevli olmamak. 

14. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş 

ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği İçerisinde bulunmamış 

olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak. 

15. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı 

veya İrtibatı bulunmamak, 

16. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak. 

   

 



 

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER 

 
 

1. Güvenlik korucusu olarak görevlendirilmek isteyenler, Valiliğe bir dilekçeyle başvururlar. 

2. Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir: 

-Nüfus kimlik kartının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği. 

-Diploma sureti. 

-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da 1111 sayılı Kanuna göre muaf olduğuna 

dair belge. 

-Resmi kuruluşlardan alınmış güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir 

sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu. 

-Son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet biyometrik fotoğraf. 

-Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, 

3. Başvuru ile ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların 

başvuruları geçersiz sayılır. 

4.Başvuru sahiplerinin adli sicil belgesi ve görevlendirileceği köyde/mahallede oturduğuna 

dair ikametgâh belgesi de İlçe Jandarma Komutanlıklarınca ilgisine göre UYAP sisteminden 

ve Adrese Dayalı Kimlik Paylaşım sisteminden alınarak dosyaya eklenir. 

 

          

 

 

 

   


