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TELEFON NUMARALARI 
 

Telefon Numarası  : 0-312-499 70 02 

      0-505-318 85 00 

Fax Numarası  : 0-312-460 87 29 

 

 

 

 

İNTERNET ADRESLERİ 
 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

http://www.egm.gov.tr    

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 

http://www.pa.edu.tr 

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU 

http://pmyo.pa.edu.tr 

  

ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI 
3250 Erkek ve 250 Bayan 

 

ADAY DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAVI TARİHLERİ 
20 Mayıs - 01 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.  ( 25 Mayıs hariç ) 

 

YAZILI SINAV ÜCRETİ VE YATIRMA TARİHLERİ 

50  (Elli Türk Lirası)  

 4-9 Haziran 2014 tarihleri arasında 

 

YAZILI SINAV TARİHİ 
29 Haziran 2014 (ÖSYM Başkanlığınca yapılacaktır.) 
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I. BÖLÜM 

 

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULUNUN TANIMI ve AMACI 

 

Polis Meslek Yüksekokulunun Tanımı 

 

Polis Meslek Yüksekokulları; Emniyet Teşkilatının “Polis Memuru” ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans 

düzeyinde eğitim-öğretim yapan, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yüksek 

öğretim kurumlarıdır. 

 

Polis Meslek Yüksekokullarının Amacı 

 

Yüksekokulların amacı öğrencileri; 

o Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik ve laik sosyal hukuk 

devleti ilkelerine bağlı, 

o Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne duyarlı, 

o Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline 

getiren, 

o Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve 

mutluluğunu duyan, 

o Toplum yararını şahsi menfaatinin üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu, 

o Emniyet Teşkilatının ilerlemesine yardımcı olabilecek nitelikte ilmi, mesleki, teknik bilgi ve beceri 

sahibi, 

o Polis olmanın şeref, gurur, şuurunu ve polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı taşıyan,  

o Hizmet esnasında karşılaşacağı meseleleri, T.C. Anayasasında belirlenen Cumhuriyetin Nitelikleri 

doğrultusunda çözme ve takip kabiliyeti gelişmiş, 

o Mesleki kültürün ortak maddi ve manevi değerlerini benimseyen, 

o Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, 

o Hizmetin kanunlara uygun olarak yapılması ve arzu edilen neticeye ulaşılması için gerekli olan 

inanç ve şuur ile meslek disiplininin gerektirdiği tavır ve davranışları gösteren, 

o Sorumluluklarını yüklenebilme şuuruna ve başarılı görevler yapabilme yeteneğine sahip, 

 

kişi ve meslek mensubu olarak yetiştirmektir. 

 

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİ VE DERSLER 

 

Yüksekokullarda eğitim-öğretim sınıf geçmeye dayalı yarıyıl esasına göre yapılır. Eğitim-öğretim süresi       

2 yıl (4 dönem) halinde verilmekte olup,  her bir dönem en az 14 haftadan oluşmaktadır, eğitim programları haftada 

26 saat olup, dersler katsayılı ve kredili olarak görülmektedir. Öğrenimlerini bu süre içinde tamamlayamayanlara bir 

yıl ek süre tanınır. 

 

STAJ EĞİTİMİ 

 

Yüksekokulların birinci sınıfını bitiren öğrenciler görmüş oldukları eğitimlerin uygulamalarını ve yapılan 

işlemleri öğrenmek, memurluk vasıflarını kazanmalarını sağlamak maksadıyla il ve ilçe Emniyet Müdürlükleri 

birimlerinde en az 30 gün Uygulamalı Mesleki Eğitim (Staj) yaptırılmaktadır. 

  

 

MEZUNİYET VE SONRASI 

 

İki yıllık eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayamayanlar ile sağlık ve disiplin yönünden polis 

olamayacağına yetkili kurullarca karar verilenlerin okulla ilişiği kesilir. 

İki yıllık eğitim-öğretim dönemini ve staj eğitimini başarıyla tamamlayıp sağlık ve disiplin yönünden polis 

olabileceği yetkili kurullarca karar verilenlerin Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliği hükümlerince polis memuru olarak kadrolarına atamaları yapılır.  
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SINAV İŞLEMLERİ 

 

ADAYLARIN ADAY DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAVINA GELİRKEN YANINDA 

GETİRMELERİ GEREKENLER 

1) Nüfus Cüzdanı  

2) Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Giriş Belgesi  

3) Fiziksel Yeterlilik Sınavında kullanmak üzere spor ayakkabısı, eşofman veya şort, tişört  

ADAY DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAVI 
 

Adaylar, başvuru esnasında kendilerine tebliğ edilen sınav gününde  (aynı gün içinde) aşağıdaki 4 

aşamaya tabi tutulacaktır. 

 

a) Ön Sağlık Kontrolü 

b) Fiziksel Yeterlilik Sınavı  

c) Mesleki Psikolojik Değerlendirme 

d) Mülakat Sınavı 

 

A) GENEL KURALLAR: 

 

1)Fiziki Yeterlilik Sınavı, Mesleki Psikolojik Değerlendirme ve Mülakat Sınavında verilen puanlar adayın 

PMYO Giriş Puanını etkilemez, verilen puanlar adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU 

ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" 

şeklinde karar verilmesinde esas alınır.  

 2) Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu, Fiziksel Yeterlilik Sınavı Komisyonu, Mesleki Psikolojik Değerlendirme 

Komisyonu, Mülakat Sınavı Komisyonu kararları kesindir; itiraz edilemez. 

 3) PMYO Sınavı Değerlendirme sonuçları aynı gün sınav merkezi tarafından, görülebilecek ilan panolarına 

asılarak üç iş günü süreyle ilanen tebliğ edilecektir. 

4)Hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen 

adaylar, müracaat dönemi içinde başka bir Sınav Komisyonuna müracaat edemeyeceklerdir. 

5) Adaylar hakkında şahsen başvuru esnasında verilen mülakat giriş belgelerinde tarih ve yer haricinde 

adaylar KESİNLİKLE PMYO Giriş Sınavlarına kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla adayların kendilerine tebliğ 

edilen tarih ve yerlerde sınavlara girmesi gerekmektedir. Sınav yeri ve tarih değişikliği ile ilgili dilekçelere olumlu 

yanıt verilmeyecektir. 

6) Polis Meslek Yüksekokulları yazılı sınavında başarısız olan adayların dosyalarında bulunan şahsi belgeler, 

şahsen dilekçe ile talep edilmesi durumunda adaylara iade edilecektir. 

7) PMYO Giriş Yönetmeliğinin 13. maddesinde “Yazılı sınav bir protokolle ÖSYM Başkanlığına 

yaptırılır” hükmüne istinaden, Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Yazılı (Test) sınavı 29 Haziran 2014 

Pazar günü ÖSYM Başkanlığınca; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, 

İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van olmak üzere toplam 17 sınav merkezinde 

yapılacaktır. Sınav saat 09.30 da başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Yazılı sınavla ilgili tüm işlemler ÖSYM 

Başkanlığınca yapılacaktır. Yazılı Sınava ilişkin adaylara tebliğ edilmesi gereken bilgiler TEBLİĞ- TEBELLÜĞ 

belgesinde açıkça ifade edilmiştir. 

 

B) PMYO GİRİŞ DEĞERLENDİRME VE SINAV AŞAMALARI 

 

a.  Ön Sağlık Kontrolü Aşaması 

1) Adaylar Ön Sağlık Kontrolü Komisyonunda Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre ön 

sağlık kontrolünden geçirilirler. 

 2) Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ 

ADAYI OLUR" veya "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar 

verir. Hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilen adaylar 

elenirler, diğer sınav aşamalarına geçemezler. 

 3)Erkek adayların Ön Sağlık Kontrolü esnasında: belden yukarısı ve diz kapağından aşağısı, bayan adayların 

kollarının dirsekten sonrası ve diz kapağından aşağısı görünür şekilde olacaktır. Tüm adayların bu duruma uygun 

hale gelebilecek kıyafetle gelmeleri gerekmektedir. 
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b.  Fiziksel Yeterlilik Sınavı Aşaması  

1) Fiziksel Yeterlilik Sınavı; PMYO Fiziksel Yeterlilik Sınavı Parkuruna göre Fiziksel Yeterlilik Sınavı 

Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

2) Fiziksel Yeterlilik Sınavı sonucunda belirlenmiş olan baraj süre ve puanlarının altında alan adaylar 

başarısız olurlar. Elenen adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" 

kararı verilir ve sonraki sınav aşamalarına geçemezler. 

3)Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavında parkur hareketlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi için 

yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri lehlerine olacaktır. 

 

 Fiziksel Yeterlilik Sınavı’nda Adaylara Başkanlık tarafından belirlenen PMYO FİZİKİ YETERLİLİK 

PARKURU uygulanacaktır. Süre ve puanlamalar bayan - erkek için ayrı ayrı olmak üzere 12. sayfadaki 

tabloda gösterilen şekilde yapılacaktır.  

 

 ERKEK ADAY: 61 saniye ve daha çok sürede bitirenler 20 puan altında puan alarak başarısız 

sayılacaklardır. 

 

 BAYAN ADAY:  67 saniye ve daha çok sürede bitirenler 20 puan altında puan alarak başarısız 

sayılacaklardır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiziki Yeterlilik Sınav Puanlaması 

1. Fiziki yeterlilik sınavında engellerden herhangi birini terk eden aday sıfır (0) puan almış sayılır. 

2. Jimnastik sırası, mekik, şınav ve top mekiği hareketlerinden herhangi birinde, eksik hareket yapan adayın 

bitirme süresine her bir eksik hareketi için 2 sn ilave edilecektir. 

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI PARKURU 

 

1. BAŞLAMA KOŞUSU: Aday, başlangıç noktasından çık komutu ile birlikte jimnastik sırasına 

kadar koşacaktır.  

2. JİMNASTİK SIRASI ( SIÇRAMA) : Aday, 5 kez sağa sola sıçrama hareketi yapacaktır. 

Sıçrama sırasının boyu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm ve genişliği 20 cm. olacaktır.  

3. MEKİK: Aday, minderin üzerinde, sırt üstü yatarak, mindere yapışık vaziyette, eller ensede 

olacak şekilde 5 defa mekik hareketi yapacaktır.   

4. ŞINAV: Aday, vücudu dik vaziyette sadece kollarını kırmak suretiyle 5 adet şınav çekecektir. 

5. TOP MEKİĞİ (İKİ SAĞLIK TOPU ARASINDA ) : Aday iki nokta arasında yerde duran 

sağlık toplarına 3 kez dokunuş yapacaktır.  

6. DÜZ TAKLA (ÖNE YUVARLANMA) : Top mekiğini tamamlayan aday, yer minderinde öne 

doğru 2 defa düz takla atacaktır.  

7. DENGE ALETİNDE YÜRÜME: Düz takla hareketini yapan aday, denge aletine çıkarak sonuna 

kadar yürüyecektir. Denge aletinden düşen aday, kaldığı yerden alete çıkarak hareketine devam 

edebilecektir. Denge aleti 5 metre uzunluğunda, 70 cm. yüksekliğinde ve 10 cm genişliğinde 

olacaktır.  

8. ATLAMA BEYGİRİ: Koşuyu bitiren aday bitiş çizgisinde bulunan 1.20 cm. yüksekliğindeki 

atlama beygiri üzerinden atlayacaktır.  

 



 

 6 

3. Düz takla hareketini eksik yapan adayın bitirme süresine her bir eksik takla için 3 sn ilave edilecektir. 

4. Denge aletinde yürüme hareketini tamamlamayan adayın bitirme süresine 6 sn ilave edilecektir. Aday 

kaldığı yerden devam edip tamamlarsa süre eklemesi yapılmayacaktır. 

5. Atlama beygiri üzerinden geçemeyen adayın bitirme süresine 6 sn ilave edilecektir. Atlama beygirinden 

geçiş şekli serbesttir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Mesleki Psikolojik Değerlendirme Aşaması 

 

1) Mesleki Psikolojik Değerlendirme esnasında adayların polislik mesleği için psikolojik yeterliliğe sahip 

olup olmadığı değerlendirilir.  

2) Adaylardaki mesleki psikolojik; yeterlilik, adayların; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, 

sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre yapılacaktır. Değerlendirme her bir 

kriter için 100 puan üzerinden yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her kategoriden en az 70 puan alması 

gerekmektedir. Puanlama psikolojik test ve adayla yapılan birebir görüşme birlikte değerlendirilerek yapılır. 
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3) Yapılan değerlendirme ve puanlamalar sonucu Komisyon, adaylar hakkında "POLİS MESLEK 

YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI 

OLAMAZ" şeklinde karar verir. Hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI 

OLAMAZ" şeklinde karar verilen aday başarısız olur ve bir sonraki sınav aşaması olan mülakat sınavına geçemez.  

 

d. Mülakat Sınavı Aşaması 

 

1)Mülakat sınavında adayların anlama, dikkat, yorumlama, hızlı ve yerinde karar verebilme, kendini ifade 

edebilme kabiliyetleri Mülakat Sınavı Komisyonu tarafından sözlü veya yazılı sorularla ölçülecektir 

2)Adayların mülakat sınavı puanları yukarıda belirtilen beş kategoride belirlenir. Her kategorinin puan değeri 

100’dür. Adayın başarılı olabilmesi için her kategoriden 70 puan ve üzerinde alması gerekir. Bir kategoride 70 puan 

altında alan adaylar başarısız olurlar. Başarısız olan adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU 

ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilir ve bir sonraki sınav aşaması olan yazılı sınava giremezler. 

 

C) PMYO GİRİŞ YAZILI SINAVI 

 

Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Yazılı (Test) sınavı 29 Haziran 2014 Pazar günü ÖSYM 

Başkanlığınca; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, 

Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van olmak üzere toplam 17 sınav merkezinde yapılacaktır. 

Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM 

tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin 

Güvenlik Tedbirlerine uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile 

izlenebilecektir. 

 

YAZILI SINAVIN İÇERİĞİ 

 

Yazılı Sınav saat 09:30 da başlayacak ve 90 dakika sürecektir. 

Yazılı sınavda adaylara ortaöğretim düzeyinde Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümlerinden oluşan 80 

soruluk bir test uygulanacaktır. Sınavda soruların bölümlere dağılımı; Genel Yetenek bölümünden Türkçe (%30), 

Matematik (%30), Genel Kültür bölümünden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  (%5), Türk ve Dünya Tarihi (%5), 

Türkiye ve Dünya Coğrafyası (%10), Temel Yurttaşlık Bilgisi (%5), Güncel ve Kültürel Konular (%5), Sosyoloji 

(%5), Psikoloji (%5)’dir. Adaylar soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına işaretleyecekler, 

cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. 

Değerlendirmede doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap 

sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın almış olduğu ham puan bulunacaktır. Adayların başarı puanı tespit edilirken; 

ham puan 100/80 ile çarpılacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden Başarı Puanı hesaplanacaktır. 

 

YAZILI SINAV ÜCRETİ 

 

  MÜLAKAT SINAVI sonunda hakkında “POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR” 

kararı verilen ve kendisine yazılı sınav tebliği yapılan adayların yazılı sınav ücretini 4-9 Haziran 2014 tarihleri 

arasında (9 Haziran saat 17.00’a kadar) ÖSYM Başkanlığının hesabına Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, 

Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı 

aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden 50,00 TL yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca, adaylar sınav ücretini 

http://www.osym.gov.tr internet sitesinde yer alan ÖDEMELER sekmesinden de belirtilen tarihler arasında kredi 

kartı ile yatırılabilecektir. Yazılı sınav ücretini 9 Haziran 2014 tarihi saat 17.00’ye kadar yatırmayan adaylar yazılı 

sınava alınmayacaktır. (Adayların, Sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; PMYO-2014 YAZILI Sınav 

Ücretini  yatıracağını, T.C. Kimlik Numarasını, ad ve soyadı  bilgilerini söylemeleri  yeterlidir.) 

 

Hakkında Mülakat Komisyonu tarafından olumlu karar verilmiş dahi olsa yazılı sınav ücretini 

yatırmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır. 

 

YAZILI SINAV YERİ TERCİHİ 

 

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarılı olup yazılı sınav ücretini yatıran adayların yazılı sınav 

yeri tercihini 4-9 Haziran 2014 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası 

ve aday şifresi girerek veya ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapmaları gerekmektedir. 

http://www.osym.gov.tr/


 

 8 

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde bir kayıdı bulunmayan adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri 

Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar ile eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar başvurularını 

ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapacaklardır. 

 ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar başvurularını, bireysel 

olarak İnternet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden) T.C. Kimlik Numaraları ve aday 

şifreleri ile) veya diledikleri bir ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru 

alınmaz, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmez. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini elektronik 

ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya 

verecektir. Belge üzerindeki onay kodu sisteme girildikten sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen 

başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr 

İnternet adresinden bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için, 

“Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı.” açıklamasını mutlaka görmeleri ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir 

dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir. 

Mülakat sınavını başararak yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar dışındaki adaylardan sınav 

ücretini yatırarak başvuru yapanların başvuru bilgileri dikkate alınmayacak (PA’dan verilecek mülakat 

bilgileri dahilinde) ve bu adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir. 

* Geçerli fotoğraf: Son 30 ay içerisinde ÖSYM tarafından yapılan bir sınava bir başvuru merkezi 

aracılığıyla başvuru yapmış ve başvuru aşamasında fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından çekilerek 

Merkezimiz kayıtlarına alınmış adaylar ile son 30 ay içerisinde  herhangi bir nedenle bir başvuru merkezinden 

fotoğraf güncellemesi gerçekleştirmiş adayların Merkezimiz kayıtlarındaki fotoğrafı geçerli fotoğraftır. 

Adaylar sınav ücretini yatırdıktan sonra başvurularını yapacaklardır. Sınav ücretini yatırmak, Başvuru 

Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler,  başvuru için yeterli değildir. Adaylar sınav ücretini yatırdıktan 

sonra başvurularını başvuru merkezlerinden veya ais.osym.gov.tr internet adresinden tamamlayarak Aday Başvuru 

Kayıt Bilgilerinin dökümünü edinmeli ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle korumalıdır.  

Sınava başvuru işlemi tamamladıktan sonra adaylar başvuru bilgilerini, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr İnternet 

adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol etmelidir. Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, 

başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda 

başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için 

birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. 

 

YAZILI SINAV GİRİŞ BELGESİ 

 

Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden 

T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli 

pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar 

ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk 

vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilecektir. 

Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler 

sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası 

bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik 

Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş 

olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri 

yanında olmadığı hâlde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin 

kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz 

sayılacaktır. 

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, başvuru merkezlerine   

(Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri) nüfus cüzdanı/süresi geçerli 

pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili 

ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında da bulunmaktadır. 

 

SINAV SONUÇ LİSTELERİNİN OLUŞTURULMASI 

 

PMYO Giriş Yönetmeliğinin 15. maddesine istinaden ÖSYM Başkanlığınca yazılı sınava katılan tüm 

adayların sınav cevap kağıtları optik okuyucu ve bilgisayar ortamında değerlendirilerek erkek ve bayan adaylar için 

ayrı ayrı asıl, yedek ve başarısız olmak üzere sınav sonuç listeleri düzenlenir. Sınav sonuçları ÖSYM Başkanlığının 

www.osym.gov.tr ve Polis Meslek Yüksekokullarına planlaması yapılan adayların sonuçları Polis Akademisi 

Başkanlığının www.pmyo.pa.edu.tr ve www.pa.edu.tr  internet sitesinden ilan edilecektir. 

http://www.osym.gov.tr/
http://www.pmyo.pa.edu.tr/
http://www.pa.edu.tr/
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Yüksek Okullara alınacak öğrenci sayısına göre belirlenen asil erkek ve asil bayan öğrencilerin sayılarının 

ayrı ayrı olmak üzere %20 sine karşılık gelen sayıda yedek aday, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.          

Polis Meslek Yüksekokulları yazılı (Test) sınavı bir yarışma sınavı şeklinde olup erkek ve bayan adaylar için ayrı 

ayrı olarak en yüksek puandan en düşük puana doğru başarı sırası oluşturulur. Başarı sırası belirlenirken; başarı 

puanlarının eşit olması durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik verilir. 

 

 

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI ve YEDEK ADAYLARIN ÇAĞRILMA İŞLEMLERİ 

 

Yazılı sınav sonuçları T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, doğru/yanlış cevap sayısı, başarı puanı, genel 

başarı sırası ve sonuç bilgisi yer alacak şekilde ÖSYM’nin internet sitesinden açıklanacak ve adayların adresine 

ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. 
Asıl olarak Polis Meslek Yüksekokullarına girmeye hak kazanan adaylar ile daha sonra yedek olarak 

çağırılacak adayların planlandıkları Polis Meslek Yüksekokullarını duyurma işlemi Polis Akademisi Başkanlığı web 

sayfasından www.pmyo.pa.edu.tr  adresinden ilan edilecek ve adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 

ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.  
Adaylar planlamalarının yapıldığı yüksekokullara 11 Ağustos 2014 tarihinde giderek geçici kayıt 

işlemlerini gerçekleştireceklerdir. (Bu tarihten önce/sonra adayların geçici kayıt talepleri kabul edilmeyecektir.) 

 

DİKKAT: PMYO Giriş Yönetmeliğinin 19. Maddesinin 1. Fıkrası hükmü gereği 11 Ağustos 2014 

tarihi mesai bitimine kadar planlandığı okula giderek kayıt yaptırmayan asıl adayların mazeretleri ne olursa 

olsun, haklarını kaybetmiş sayılacak ve yerlerine sırasıyla yedek aday planlaması yapılacaktır.  

 

Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Görev Malulü Eş ve Çocuklarının Yapması Gereken İşler 

 

Emniyet Teşkilatı personeli şehit ve görev malûllerinin eş ve çocuklarından, haklarında Polis Meslek 

Yüksekokulu Öğrenci Adayı olur kararı verilerek yazılı sınava alınanlar, yazılı sınavında alınan en yüksek puanın 

en az 1/3 ünü almaları şartıyla başarılı sayılarak asıl aday listesine dahil edilirler. 

Bu adaylar EK-1’de Belge örneği bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığından 

onaylı şehit veya görev malûllü olduklarına dair belgeyi şahsen başvuru esnasında sınav merkezine vermek 

zorundadırlar. Şahsen başvuru sonrasında getirilen veya EK-1’ye uygun olmayan belgeler hiçbir surette kabul 

edilmez. 

İTİRAZLAR - YAZIŞMALAR 

 

A- Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu, Fiziksel Yeterlilik Sınavı Komisyonu, Mesleki Psikolojik 

Değerlendirme Komisyonu, Mülakat Sınavı Komisyonu kararları kesindir; itiraz edilemez. 

B- Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar Polis Akademisi Başkanlığı ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan 

protokol gereği ÖSYM Başkanlığına yapılacaktır.  

Buna göre yazılı sınava itirazda bulunacak adaylardan sınav sonucunun incelenmesini isteyenler, 

sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet 

sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı 

Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar.  Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden 

itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı,  ÖSYM'nin T.C. 

Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına                                                       

(IBAN NO :  TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri 

gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM 

süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde 

posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, 

evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında 

ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin 

https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri 

https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir. 

 

YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER 

 

Sınavı kazanan adayların, planlandıkları Polis Meslek Yüksekokullarına geçici kayıtlarının yapılabilmesi 

için istenen evraklar ile kayıt tarihleri, Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yazılı sınav kazanan 

adayların Yüksekokullara planlanması sonuçlarının açıklanması esnasında ilan edilecektir. Geçici kayıtları yapılan 

http://www.pmyo.pa.edu.tr/
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adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenecek ve internet sitesinden duyurulacak tarihler arasında intibak 

eğitimine alınırlar.  

 

İntibak Eğitimi: 

 

Yazılı Sınavda başarılı olarak yüksekokullara planlaması yapılan adaylar daha sonra belirlenecek tarihler 

intibak eğitimine tabi tutulacaklardır. İntibak eğitimi esnasında adayların Polis Meslek Yüksekokuluna gelirken 

yanlarında kişisel temizlik malzemeleri ile yeteri kadar kıyafet getirmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde, Sağlık 

Raporu ve tetkikler için istenen hastane ücretleri öğrenci adaylarınca karşılanır ve Sağlık Kurulu Raporları aldırılır. 

İntibak eğitiminde adayların okulu tanımaları, genel davranış kurallarını ve genel mesleki kavramları 

öğrenmeleri, polislik mesleğini tanımaları ve Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olmak için sağlıklı bir şekilde 

karar almalarını sağlayacak gerekli bilgileri edinmeleri sağlanır. Ayrıca intibak eğitiminde sağlık raporlarının 

alınması ile ilgili işlemler yerine getirilir ve yanaşık düzen eğitimi verilir.  

 İntibak eğitimde aldırılacak sağlık raporuna veya güvenlik tahkikatına göre elenen, istifa eden adayların 

yerine yedek adaylar çağırılacaktır. 


