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H|ZMETE ÖZEL

TÜRKOĞLU KAYMAKAMLİĞİ GÜVENLlK KORUCUSU ALİMİ iİ-ANİ

Türkoğlu Kaymakamlık Makamından duyurudur.

Türkoğlu ilçesi mülki sınırları içinde Beyoğlu, Şekeroba ve Plnarhüyük mahallelerinde
azalan GK sayılarının takviye edilmesi maksadıyla toplam ('12) Güvenlik Korucusu alımı
yapılacaktır.

İstekliler Türkoğlu Kaymamaklığı Yazı İşleri Müdürlüğünden, Türkoğlu İlçe
J.K.lığından ya da Mahalle muhtarlıklarından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı
Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartıarI taşİmaıarı halinde müracaat edebileceklerdir.

Güvenlik Korucusu müracaatında istenecek belge|er EK'tedir. Şartlafl tutanların
istenen belgelerle birlikte Türkoğlu Kaymakamlık Makamına müracaat etmeleri
gerekmektedir. isteklilere ilanen duyurulur.

Mu Nevzat MERCAN
Türkoğlu Kaymakam V

HiZMETE ÖZEL



GüVENLiK KORUCUSU MURAc TİNDA İSTENE CEK BELGELER

1. Güvenlik Korucusu olarak görevlendirilmek isteyenler, Vali|ik veya
Kaymakamlığa bir dilekçeyle başvururlar.

2. Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:
a.)Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği.
b.)Diploma veya okuryazar olduğuna dair il veya İlçe milli eğitim

müdürlüklerinden alınmış belge.
c.)Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge.

ç.) Resmi kuruluşlardan alınmış, Güvenlik Koruculuğu yapmasına ve silah
kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu.

d.)6 adet vesikalık fotoğraf.(Arkası Beyaz Fonlu)
e.)Sabıka kaydı.
f.) Görevlendirileceği köyde oturduğuna dair ikametgAh ilmühaberi.

MüRAcAAT TARiHLERi

13 Ağustos 2O18 Pazartesi gününden 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat:,17.00'a
kadar.

sPoR.YAzıLlSlNAV VE Müuexar TAR|HLERi

Spor (3000 Metre Koşu, Mekik ve Şınav) 03 Eylül 2018 günü saat:08.00'da

Yazılı Sınav (Çoktan seçme|i20 soru) 03 Eylül 2018 günü Spora müteakip

Mülakat 04 Eylü! 2018 günü saat:13.00'da Türkoğlu İlçe J.K.lığında yapılacaktır.

NOT: ADAYLAR GELİRKEN MUHAKKAK YANLARİNDA KİMLİK KARTİ,
EŞOFMAN, SPOR AYAKKABİSİ, KURŞUN KALEM VE SİLGİ GETİRECEKLER.

Ümit KARADEMiR
J.Yzb.
İge Jandarma Komuhnı



GuVENLı K KORUCUSU ALl lNDA ARANACAK ŞARTLAR

f . t.c, vatandagı ve ğrk€k olmak,

2. Aşkerlik hlzmetlni yapmış olmak,

3, 40 Yaşından gün almamış olmak,

4. Okuryazar olmak,

5. kamu haklarından mahküm bulunmamak,

6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesinin 't'inci fıkrasında yazılı;
halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahlp blı
kesimini, diğer bir kesimi aieyhine kin ve düşmanhğa alenen tahrik etme suçlarından
mahküm olmamak,

7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç
olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış oısa bile devletİn şahsiyetine
karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikip, 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 değer|erini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet
sırlarını açığa vurma suçlarlndan dolayı hükümlü bulunmamak,

8. 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve
bu konuda hüküm giymemiş olmak,

9. Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

10. Halihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek.

11. Görevini devamll yapmaslna engeı olabilecek seviyede hastalığı, sakatıığl veya
akıi hastalığı bulunmamak,

12. Siyasi parti üyesi olmamak,

MİRmıt

Komuhnl

13. Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve
gelen organlarında görevli olmamak,
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A. YASAL DAYANAKLAR
(a) içişleri Bakanlığı lller idaresi Genel Müdürlüğünün 10 Mayls 20,18 tarihli Ve
Sayı:.12229819-165.04-E.3352 sayılı "Güvenlik Korucusu Görevlendirilmesi" konulu
emri.

(b) içişleri Bakan|ığl iller idaresi Genel Müdürlüğünün 1o Mayıs 2018 tarihli ve
Sayı:12229819-165.04-E.3337 sayılı "Güvenlik Korucusu Görevlendiri|mesi" konulu
Bakan Oluru.

(c) Kahramanmaraş Valiıiği iı Mahaıli idareler Müdürlüğünün 02 Temmuz 2018 tarihli
ve Sayı:913598'16-299-E.12324 sayılı "GüvenIik Korucusu Görevlendirilmesi" konulu
Yazıs ı.

İçişleri Bakanlığı lller İdaresi Genel Müdürlüğünün 10 Mayıs 2018 tarihli ve Sayı:
12229819 -165.04-E.3337 sayılı "Güvenlik Korucusu Görevlendirilmesi" konulu Bakan Oluru.
lle Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesinde azalan GK mevcudunun yetersizliği, Terör
hassasiyeti, Petroi ve Doğalgaz boru hatları güvenliğinin sağ|anması için görevlendirilecek
(12) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır. Bu Güvenlik Korucularının alımı Türkoğlu İlçesine
bağlı Beyoğlu Maha]lesinden (4), Şekeroba Mahallesinden (4) ve Pınarhüyük
Mahalles]nden (4) olmak üzere toplam (12) GK alımı yapılacaktır. GK'lar ilgili mevzuatla
kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri mülki idare amiri adına llçe
Jandarma komutanlığ|nca yürütülecektir.

c. MüRACAAT ŞEKLiVE YERı:

Müracaatlar; duyurunun yapıldığı 13 Ağustos 2018 tarihinden, 31 Ağustoş 20lE günü

saat 17:00'e kadar yazılı dilekçe ile şahsen Türkoğlu Kaymakamlık Makamına yapılacaktır.
Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular ve 31 Ağustos
Plg günü saat 17:OO'den sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir

ç. slNAV TARİHLERi:

GK adayları, Türkoğlu Kaymakamlığınca oluşturulacak Heyet tarafından 03 Evlül 2018
pazartesi günü@ilçeJ.K,lığlndaFizikiYeterlilikDeğerlendirmeTestine(Spor
Testine) ve yaAh slnava tabi tutu|acaktlr. Spor Testinde ve yazılı slnavlnda başarılı olan
adaylar 04 Eylül 2018 Sa|l gunü saat:13.00'da ilçe J.K.lığında mülakata alınacaktır. Fiziki
Yeterlilik Değer|endirme Testi (Spor Testi) ve mülakata katılacak adaylar yan|arlnda

muhakkak spor ayakkabısı, eşofman (T.C.Kimlik numarası yazılı) nüfus cüzdanı ve kurşun

kalem getireceklerdir.

D. GOREVE ALlNMADA ARANACAK ŞARTLAR:
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(ç) 09 Ocak 2008 tarihli ve 2008/13105 sayılı Güvenlik Korucuları Yönetmeliği.

(d) JGY :202-24 Güvenlik Korucuları Yönergesi.

B. GöREVLENDıRME YERıVE TAN|MI:



09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Güvenlik Koıucuları Yönetmeliğinin 6. Maddesine
göre

1- T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
2. Askerlik hizmetini yapmış olmak,
3. 40 Yaşından gün almamış olmak,
4. Okuryazar olmak,
5. kamu haklanndan mahküm bulunmamak,
6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2'l6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında yazılı; halkın

sosyaı slnlf, ırk, din, mezhep Veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer
bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahküm olmamak,

7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak
üzere, altı aydan tazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen
suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikAp, rüşvet, hırsüzlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, do|anlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçıhk,
uyuşturucu almak Ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale
ve alım satımlara fesat kanştırma, devlet sıriarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü

^ bulunmamak,
8. 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu

konuda hüküm giymemiş o|mak,
9. Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
10. Halihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek,
'l 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastahğı, sakathğı veya akıl

hastalığı bulunmamak,
12. Siyasi parti üyesi olmamak,
13. Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen

organlarında görevli olmamak,

E, |STENEN BELGELER:

09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Güvenlik Korucuları Yönetmeliğinin 8. Maddesine
göre

1. Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
2- Diploma veya okur-yazar o|duğuna dair il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden

alınmış belge,
3. Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,
4. Resmi kuruluşlardan alınmış, Güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına

mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağ|ık kurulu raporu,
5- 6 adet vesikalık fotoğraf,
6. Sabıka kaydı,
7. il/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgah belgesi.

(Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse
göreve son verilecek ve yasal işlem yapılacaktır.)

F. FlzlKl YETERLlLlK TEST|:

Aday|ar; 03 Eylül 2018 günü saat: 08.00' da Türkoğlu ilçe Jandarma K.lığında, Koşu,
Mekik ve Şınav branşlarında Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testinde
EK'de bulunan cetve| doğrultusunda puanlama yapllacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav,
Mekik, Koşu) ortalaması en az 50 puan olacaktır. Bir branştan 40' ın altında puan alan aday
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başarısız sayılacaktlr. Fiziki yeterlilik testi 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. (Koşu,
Şınav ve Mekik'den almış olduğu toplam puanın 3'e bölünmesiyle elde edilen rakam geçer|i
olacaktır.)

FizlKi YETERLiLİK TEsTi (SlNAV. MEKlK. KosU) PUAN TABLoSU EK,TEDıR

G. G.ilÜLAKATSlNAVl:
Mülakat 04 Evlül 2018 günü g!1ğ9E da İlçe J.K.lığında yapılacaktır. Mülakatta

adaylaı komisyon tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.(60 Puan
Değerlendirme Kriterleri 40 Puan Yazılı Sınav)

Ğ. sEçME vE DEĞERLENDiRME:

Terörle mücadelede şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olanlar ,l'inci

derece yakınlarından müracaat edenlere artı (5) puan verilecektir. Yaş Kategorisi Puanı ile
bidikte toplam 200 puan üzerinden genel puan sıralaması o|uşturulacak. Her mahallenin
kendi içerisinde oluşturulacak sıralamada ilk sırada olan aday/adaylar asil ve 1'er aday da
yedek olarak belirlenecektir. Tüm kriterlerın değerlendirilmesi sonucu eşitlik durumunda
eğitim, yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda
göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir. 12 Asil GK adayı isim listesi Kaymakamlık internet
sitesinden uygun görülen tarihte açıklanacaktır.

Yeterli sayıda başarılı GK adayı olmaması durumunda yeniden değerlendirme yetkisi
komisyona aittir.
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