
GÜVENLİK KORUCUSU ALIMI İLANI 

         ERUH KAYMAKAMLIK MAKAMINDAN DUYURULUR. 

         ERUH İLÇESİ M Ü L K İ  SINIRLARI İÇERİSİNDE AZALAN GÜVENLİK 
KORUCUSU    (GK)    SAYILARININ    TAKVİYE     EDILMESI    MAKSADIYLA 
TOPLAM (100) GÜVENLİK KORUCUSU ALIMI YAPILACAKTIR. 

        İSTEKLİLER, ERUH İLÇE KAYMAKAMLIĞI RESMİ İNTERNET 
SİTESİNDEN (WWW.ERUH.GOV.TR), ERUH KAYMAKAMLIGI YAZI 
İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YA DA ERUH ILÇE  JANDARMA 
KOMUTANLIGINDAN TEMİN EDECEKLERİ GÜVENLİK KORUCUSU ALIMI 
BAŞVURU KLAVUZUNDA BELİRTİLEN ŞARTLARI TAŞIMALARI 
HALİNDE  22.07.2019 SAAT:08.00'DAN 
-    05.08.2019         SAAT:17.00'A       KADAR ERUH      İLÇE JANDARMA 
KOMUTANLIĞINA MÜRACAAT EDEBİLECEKLERDİR. 

          İSTEKLİLERE İLANEN DUYURULUR. 

GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR: 
1.      T.C. vatandaşı ve erkek olmak, 
2.      Askerlik hizmetini yapmış olmak, 
3.      40 yaşından gün almamış olmak 
4.      Okuryazar olmak, 
5.      Kamu haklarından mahkûm bulunmamak, 
6.      5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci 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, altı aydan 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 aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat 
karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından 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.   Görevlendirileceği köyde ikamet etmek, 
11.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı 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,  
  
    İSTENEN BELGELER:  
1.      Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, 
2.      Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim 



Müdürlüklerinden alınmış belge, 
3.      Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge, 
4.     Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve 
silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu, 
5.      6 adet vesikalık fotoğraf, 
6.      Sabıka kaydı, 
7.      İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi. 
 
 

https://www.tccb.gov.tr/
https://www.tccb.gov.tr/

