POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİ KILAVUZU
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SINAV YERİ VE SINAV TARİHLERİNİN ÖĞRENİLME TARİHİ

İNTERNET ADRESİ

1 HAZİRAN 2016

http://www.pa.edu.tr/

BAŞVURU VE SINAV MERKEZLERİNE ŞAHSEN BAŞVURU-EVRAK
TESLİMİ İLE ADAY DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAVI TARİHLERİ

06 HAZİRAN 2016

17 HAZİRAN 2016

ARASINDA

(12 Haziran Pazar Hariç)

2016 YGS SINAVI SONRASI OLUŞAN TABAN PUAN

2016 YGS SINAVINA GİRMİŞ
ÖĞRENCİLERİN

2016 YGS SINAVINA GİRMİŞ EMNİYET
TEŞKİLATI PERSONELİ ŞEHİT VEYA VAZİFE
MALULÜ OLANLARIN EŞ VE ÇOCUKLARI
İÇİN

YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6
PUAN TÜRLERİNİN HERHANGİ BİRİNDEN
HAM OLARAK 270 PUAN ALMIŞ OLMAK.

YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6
PUAN TÜRLERİNİN HERHANGİ BİRİNDEN
HAM OLARAK 150 PUAN ALMIŞ OLMAK.

270
PUAN
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BAŞVURU ÜCRETİ VE BAŞVURU BANKASI

BAŞVURU ÜCRETİNİN

BAŞVURU ÜCRETİ

YATIRILACAĞI BANKA

75 TL

HALKBANK

EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİ ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ
OLANLARIN EŞ VE ÇOCUKLARI ÜCRET YATIRMAYACAKTIR.

İLETİŞİM BİLGİLERİ Santral : (312) 462 86 49 - (505) 318 85 00
PMYO ve POMEM Şube Müdürlüğü : (0312) 462 87 16
Faks : (0312) 462 87 29 Adres: Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube Md.
lüğü PK:06834 Gölbaşı/ANKARA
İnternet Adresi: www.pa.edu.tr
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BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR
1

2

3

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Lise ve dengi okul mezunu olmak.(öğrenimi devam eden adaylar için lise son sınıfta
bulunanlar)

Yukarıda belirtilen Puan türlerinin herhangi birinden Ham olarak 270 Puan almak. Emniyet
Personelleri Şehit ve Vazife Malulleri’nin Ham olarak 150 Puan almak.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş

4

dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını
tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış
olmak, (31 Aralık 1991 – 01 Ekim 1998 tarihleri arasında doğmuş olmak)

Bayanlar için en az 162 cm. boya sahip olmak, Erkekler için en az 167 cm. boya sahip olmak.

5

6

7

Beden Kitle İndeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında öğrenciler kabul edilir.

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.
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.
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8

9

10

11

12

13

Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti
kollarına üye bulunmamak

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

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından
çıkarılmamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

1

2

3

4

Nüfus Cüzdanı (Başvuru yapan adaylar başvuru esnasında nüfus cüzdanlarının
aslını ibraz etmek zorundadır)

Sınav başvuru dilekçesi, .(sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru
dilekçesi https://sinav.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

Aday Sağlık Bilgilendirme Formu, (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday
sağlık bilgilendirme formu https://sinav.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin bulunmadığına dair
beyanı, (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrakı https://sinav.pa.edu.tr adresinden
indirilebilecektir.)
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Diploma veya bitirme belgesinin aslı veya arkalı önlü olmak üzere Kurumca onaylı örneği ile öğrenimi devam eden

5

adaylar için son sınıfta bulunduğunu gösterir öğrenci belgesinin Kurumca onaylı örneği, (Lise son sınıfta eğitim
gören adaylar “Başvuru Dilekçesi” üzerinde bulunan “Öğrenim Bilgileri” bölümünü okulları tarafından doldurup
onaylatacaklardır.

6

Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf.

Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları, (sınav

7

başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin
sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin bulunulmadığına dair yazılı beyanı, (sınav

8

başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısıyla askerlik ile ilişiğinin
bulunmadığı belirtecektir.)

Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (18 yaşını tamamladıktan

9

sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak
şartıyla, yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için yaş düzeltme belgesi)

Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından, Personel

10

Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca
onaylı örneği

11

Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

12

Sınav Giriş Belgesi

Erkek adaylar

Aranılan nitelikleri taşıyan ve
istenen belgeleri getiren

başvuru ve sınava

adayların şahsen başvuruları
alınır. Başvuru ile ilgili olarak

gelirken sakal

istenen belgelerde gerçeğe

traşlı olarak

aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin başvuruları

gelmeleri

geçersiz sayılır.

gerekmektedir.
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ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık
kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre
yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci
Adayı Olur” veya “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” 9 şeklinde karar verir.
“Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe
belirtilir. Hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen
adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
27 metre uzunluğunda ve 14 metre eninde 7 etap ile toplamda 70 metre parkurda
yapılacaktır.

1

Aday “BAŞLA” komutu ile çizgiyi geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama
tahtası üzerinden 5 kez sağa sola sıçrama hareketi yapacaktır. Sıçrama tahtası boyu 2.5 metre, yüksekliği 40cm
ve genişliği 20cm olacaktır. Sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçrama için ceza karşılığı olarak bitiş
süresine (1) saniye ilave edilecektir.

2

Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol
lastik) sıçrayarak geçecektir. İçerisine basmadan geçilen her bir lastik için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (1)
saniye ilave edilecektir. İç genişliği 17 inch olan lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.

3

Ağırlık taşıma etabında, kadınlar 20 kg (10x2), erkekler 30 kg (15x2) ağırlığında iki kum torbasını aralarında 10
metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladıkları noktaya
bırakacaktır.

4

Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar iki nokta arasında yerde duran sağlık toplarından koşu
istikametinde önce ikinci topa ardından ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaklardır.
Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (1) saniye ilave edilecektir.
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5

Düz takla hareketinde aday, yer minderinde öne doğru (1) defa düz takla atacaktır.

6

Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu (1.5 metre yüksekliğinde ve 2.5 metre aralığında) dışından
dolaşılarak tamamlanır. Her bir eksik geçiş için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir.

7

Engel etabında 4 adet engel (üstten geçilecek engel yüksekliği 50cm ve alttan geçilecek engel yüksekliği 85cm
olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir) üstten-alttan, üstten-alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş
noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur.

HERHANGİ BİR

PMYO fiziki yeterlilik parkuru ve zaman/puan
cetveli oluşturulmuş ve ekte sunulan şablonda
belirtilmiştir. Oluşturulan parkuru, erkek

İSTASYONU

adayların başarılı sayılabilmeleri için 61
saniyede, kadın adayların başarılı
sayılabilmeleri için 71 saniyede tamamlamaları

YAPMAYAN ADAY

gerekmektedir. Fiziki yeterlilik parkurunu
erkeklerde 45 saniye ve daha aşağı, kadınlarda
55 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan

ELENİR.

adaylar yönetmelik gereği 100 tam puan alırlar.
Fiziksel yeterlilik sınavı sonucunda

60 puanın

altında alan adaylar başarısız sayılırlar.

I

Ğ

D

I

R

R

A

M

MÜLAKAT SINAVI
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi
tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve
sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular
sorulabilir. Adayların aşağıda belirtilen özellikleri değerlendirilir…

Konu hakkında bilgi düzeyi

Kendisinden istenileni kavrama

Özgüveni

İfade etme yeteneği

Beden dilini kullanma becerisi

Her bir kıstas 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.
Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam

70 puan

üzerinde alması gerekir.
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veya

A. Sadullah MERMERCİ

Erzurum PMYO

PMYO

Kastamonu PMYO

Kemal Serhadlı PMYO

Kırıkkale PMYO

Rüştü Ünsal PMYO

Samsun 19 Mayıs PMYO
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KAYNAKÇA
https://www.pa.edu.tr/Default.aspx?page=HaberAyrintilar&GUID=7c754e06-0bbe-4bee-96c142682fa43984
https://www.pa.edu.tr/
https://www.pa.edu.tr/Default.aspx?page=HaberAyrintilar&GUID=a33b58c6-1a9b-4ce9-80fc370a7191d6f4
https://www.pa.edu.tr/Project/Files/News/2016/04/27/h1/PMYO%20KILAVUZ.pdf
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