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                                                         DUYURU 

                                 GÜVENLİK KORUCUSU ALIMI 

 

 1. GENEL HUSUSLAR 

Bingöl ili Yedisu ilçesine tahsis edilen (30) kadro için Güvenlik Korucusu 
(GK) alımı yapılacaktır. Yedisu Merkeze (30) GK kadrosu tahsis 
edilmiştir. 

2. MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ: 

Müracaatlar; 17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihleri arasında (11 Haziran 2021 
günü saat: 17.00'ye kadar) dilekçe ve 3'üncü maddede belirtilen belgeler 
ile Yedisu İlçe J.K.lığına şahsen yapılacaktır (müracaata gelirken istenen 
belgeler bir dosya içesinde hazır halde getirilecektir). Evraklarında 
eksiklik bulunan, şahsen ve zamanında yapılmayan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

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

Başvurular, Kaymakamlıkça teşkil edilecek komisyonlarca 
değerlendirilecektir. 

İstekliler, Yedisu İlçe Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesinden 
(www.yedisu.gov.tr.), Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da 
Yedisu ilçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik 
Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları 
halinde müracaat edebileceklerdir. 

3. MÜRACAAT EDENLERDE ARANACAK ŞARTLAR 

a. Türk vatandaşı olmak b. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış 
olmak, ya da 25.06.2019 tarihli ve 7179 sayılı Askerealma Kanunun 42'nci 
maddesine göre askerlikten muaf olmak, c. Kadın adaylar için 21 yaşını 
doldurmuş olmak, ç. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından 
büyük olmamak, d. En az ilkokul mezunu olmak, e. Kamu haklarından 
mahrum bulunmamak, f. 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu'nun 216'nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı; halkın sosyal 
sinif, irk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir 
kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme 
suçlarından mahkûm olmamak, 

g. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş 
hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış 
olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 
irtikập, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 



dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç 
kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan karşılanan mal varlığı 
değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, 
devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, s. 
12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör 
suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak, h. Kan 
davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak, i. Hali 
hazırda görevlendirileceği köyde veya jandarma sorumluluk 
bölgesindeki mahallede ikamet etmek, j. Görevini devamlı yapmasına 
engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı 
bulunmamak, k. Siyasi parti üyesi olmamak, 1. Köy/mahalle muhtarlığı 
ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen 
organlarında görevli olmaması gerekmektedir. 

m. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, 
toplantılarına yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör 
örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt 
propagandası yapmamış olmak, n. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik 
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisaklı veya 
irtibatı bulunmamak, 0. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması 
olumlu olmak, p. Köy ve jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede, 
yeterli sayıda aday bulunmaması halinde birinci fıkradaki 40 yaş 50 yaş 
olarak uygulanır. 

4. MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER 

a. Başvuru dilekçesi b. Nüfus cüzdan fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt 
örneği, C. Öğrenim durum belgesi, Ç. Sabıka kaydı (Resmi Kurumlar için 
ibareli geçecek), d. (6) adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde 
çekilmiş), e. Görevlendirileceği köyde oturduğuna dair yerleşim yeri 
belgesi (Nüfus Müdürlüğünden), f. Erkek adaylar için askerlik görevini 
yapmış olduğuna dair belge (Terhis belgesi), g. Sağlık Kurulu Raporu 
(aile hekiminden alınacaktır). 

 

5. SINAV TARİHLERİ 

GK adayları, Yedisu Kaymakamlığınca oluşturulacak Komisyon 
tarafından; 

- 08-11 Temmuz 2021 tarihlerinde saat 09:00'dan itibaren Yedisu İlçe 
Jandarma Komutanlığında Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Spor 
Testi) tabi tutulacak (teste spor kıyafeti ve spor ayakkabısı ile 
gelinecektir), 



- Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar 12-16 Temmuz 2021 
tarihlerinde saat: 09.00'da Yedisu İlçe Jandarma Komutanlığında 
mülakat sınavına alınacaktır. 

Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ve mülakata katılacak 
adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir. 

6. SEÇME VE DEĞERLENDİRME: 

a. 678 sayılı KHK Kapsamında emekli olan GK'ların çocuk veya 
kardeşlerinden şartları tutanlar ile Gönüllü Güvenlik Korucularına ve 
Güvenlik Korucularından terörle mücadelede şehit olan veya 
çalışamayacak derecede malul olanlar, eceliyle vefat edenlerin ve 55 
yaşını doldurup görevlerinden ayrılanların çocuklarından birine veya 
çocukları yoksa kardeşlerinden birine Güvenlik Korucusu alımında 
öncelik verilebilecektir. 

b. Fizik yeterlilik testi ve mülakat puanı ortalaması adayların genel 
başarı sıralamasını oluşturacak, komisyon tarafından yapılacak 
değerlendirme sonucunda görevlendirme yapılacaktır. 

GÜVENLİK KORUCUSU OLMAK İSTEYENLERE İLANEN DUYURULUR. 

 

 




