
2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan
binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir. Anadolu Öðretmen Lisesi mezunu olup bu kontenjana giremeyenler de kontenjana
baðlý kalýnmaksýzýn bursluluk haklarýndan yararlandýrýlacaklardýr. Bakanlýðýmýz bursu 06/03/2004 tarih ve 25394 sayýlý Resmi
Gazete’de yayýmlanan 5102 sayýlý Kanun’a göre Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðünce ödenecektir.
2009-2010 öðretim yýlýnda burs almaya hak kazanan öðrenciler, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðünce
ilan edilecektir. Kontenjanýn üniversitelere göre daðýlýmý, Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýnýn
karþýsýnda gösterilmiþtir. Kontenjan ayrýlmayan programlarý kazanan veya kontenjan ayrýlmýþ olmakla birlikte ikinci öðretim kapsamýnda
olan öðrencilerle birlikte, açýköðretim kapsamýnda ve özel üniversitelerde okuyan öðrencilere burs verilmeyecektir.
Burs verilecek öðrencilerde aþaðýda belirtilen þartlar aranacaktýr:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak,
2. 22 yaþýný geçmemiþ olmak (1987 ve sonraki yýllarda doðmuþ olmak),
3. ÖSYS Tercih Bildirim Formu'nda öðretmen yetiþtiren yükseköðretim kurumlarýnýn Milli Eðitim Bakanlýðýnca belirlenen programlarýný

ilk beþ tercihi arasýnda seçmiþ ve bu programa (ikinci öðretim, açýk öðretim ve özel üniversiteler hariç) kesin kaydýný yaptýrmýþ
olmak,

4. Memuriyete atanmasýna engel olacak nitelikte hükümlülüðü bulunmamak,
5. ÖSYM'ce yapýlan puan sýralamasýna göre, kaydolduðu program için Milli Eðitim Bakanlýðýnca belirlenen kontenjana girmiþ

olmak (Anadolu Öðretmen Lisesi mezunlarý için kontenjan sýnýrý aranmayacaktýr.).

MÝLLÝ EÐÝTÝM  BAKANLIÐI'NDAN DUYURU

T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM  KURULU BAÞKANLIÐI’NDAN DUYURU
1-2009-2010 öðretim yýlýnda kendi imkanlarýyla Amerika Birleþik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, AB’ye üye ve

aday olan ülkeler ile Avrupa Ekonomik Alanýna üye olan ülkeler (Ýzlanda, Lihtenþayn, Norveç, Ýsviçre) hariç yurtdýþýnda
yükseköðrenim görmek isteyenlerin diploma denklik baþvurularýnýn deðerlendirilebilmesi için  2009-ÖSS'ye girmeleri ve
önlisans programlarý için ilgili puan türünde 145,000 veya daha fazla, lisans programlarý için ilgili puan türünde 165,000
veya daha fazla puan almalarý þartý aranacaktýr.

2-Yurtdýþýnda öðrenime baþlayan (yukarýda belirtilen ülkeler dahil) öðrencilerden Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiþ baþvurularýnda
ilgili puan türünde ÖSS (en az 165 puan) veya 3.maddede belirtilen muadil sayýlan belgeler aranacaktýr.

3-Lisans öðrenimi yapmak üzere yurtdýþýna gitmek isteyen öðrencilerin aþaðýda belirtilen belgelerden herhangi birini saðladýklarý
takdirde, ÖSS'den minimum 165 puan alma koþulunu yerine getirmiþ sayýlýrlar; ancak bu uygulama, söz konusu öðrenciler için
Türkiye'deki yükseköðretim kurumlarýna seçme ve yerleþtirmede bir hak saðlamaz.

SAT 1 (Minimum 1000 puan)
ACT (Minimum 21 puan)
Abitur
Fransýz Bakaloryasý
GCE A Level Sertifikasý (Minimum 2 ders)
Uluslararasý Bakalorya (International Baccalaureat IB)
Avusturya Matura Diplomasý (Matura Reifezeugnis)
Ýtalya Maturita Diplomasý (Diploma di Maturita)

4-ÖSS sonucuna göre yerleþilebilen ÖSYS Kýlavuzunda yer alan ülkeler ile Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti haricinde yurt
dýþýnda bulunan ülkelerde yüksek öðrenimine devam edecekler için ÖSS sonuçlarýnýn takip eden yýl için de geçerli olmasýnýn
uygun olduðuna karar verilmiþtir.

5-Yurtdýþýndaki yükseköðretim kurumlarýnda  öðrenim görecek öðrencilerin öðrenciliklerini tanýtmalarý, Milli Eðitim Bakanlýðý veya
yurtdýþý temsilciliklerimizde öðrenci dosyasý açtýrmalarý ve vize almalarý gerekmektedir.

ANADOLU  ÜNÝVERSÝTESÝ  BATI   AVRUPA  AÇIKÖÐRETÝM  PROGRAMLARI
Dört yýllýk Kamu Yönetimi, Ýktisat ve Ýþletme bölümleri ile iki yýllýk Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim), Dýþ Ticaret, Halkla
Ýliþkiler ve Tanýtým, Aðýrlama Hizmetleri Önlisans programlarýna Batý Avrupa Ülkelerinden birinde geçerli oturma izni
bulunup Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) sonucuna göre baþarýlý bulunan adaylar kabul edilmektedir.
Programa kayýtlý öðrencilere ders kitaplarý ve televizyon programlarýný içeren  video kasetlerinden oluþan öðretim
malzemeleri gönderilmekte ve belli merkezlerde Akademik Danýþmanlýk Hizmetleri verilmektedir. Sýnavlar, Batý
Avrupa ülkelerinde 11 merkezde, Türkiye’de ise 2 merkezde yapýlmaktadýr.
Programlar hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak için, aþaðýdaki adres ve telefon numaralarýndan birine baþvurulabilir.

Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi
Açýköðretim Fakültesi Batý Avrupa Ýrtibat Bürosu
Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13
Eskiþehir Bürosu 50672 Köln/DEUTSCHLAND
26470  Eskiþehir/TÜRKÝYE Tel : +49 221-511044-45-46
Tel: 222-335 05 81/ 2675    Fax: 222-335 06 33 Faks:  +49 221-521149
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TÜBÝTAK
2205-YURT ÝÇÝ LÝSANS BURS PROGRAMI DUYURUSU

PROGRAMDAN YARARLANABÝLECEKLER:

a) 2009 yýlý ÖSS sonucunda yapýlan sýralamada;

♦ Sayýsal aðýrlýklý puan türünde ilk 7500 içine girerek Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ilk 5000 içine girerek
Moleküler Biyoloji ve Genetik,

♦ Sözel aðýrlýklý puan türünde ilk 1000 içine girerek Tarih,

♦ Eþit aðýrlýklý puan türünde ilk 5000 içine girerek Felsefe, Sosyoloji, ilk 1000 içine girerek Psikoloji
bölümlerinden birine ÖSYM tarafýndan yapýlan ilk yerleþtirme sonucunda yerleþtirilen ve kayýt yaptýran T.C. vatandaþý
öðrenciler,

b) Orta öðrenimi sýrasýnda, Ülkemiz adýna TÜBÝTAK’ýn katýldýðý Uluslararasý Bilim Olimpiyatlarýnda (bilgisayar, biyoloji,
fizik, kimya, matematik) altýn, gümüþ ve bronz madalya alýp sýnavsýz yerleþtirme hakkýný kazanan ya da Uluslararasý Bilim
Olimpiyatlarýnda ülkemizi temsil eden takýmlarda yer alýp ortaöðretim öðrenimini bitirdiði yýl gireceði ÖSS sonucunda
üniversitelerimizin bu olimpiyat alanlarýyla ilgili bölümlerinden/programlarýndan birini kazanarak kayýt yaptýran (Bu alanlarla
ilgili bölümler/programlar her yýl ÖSS Kýlavuzunda yer almaktadýr.) T.C. vatandaþý öðrenciler,

c) TÜBÝTAK tarafýndan her yýl düzenlenmekte olan Ortaöðretim Öðrencileri Arasý Araþtýrma Projeleri Yarýþmasý’nda ödül
alan ve daha sonra TÜBÝTAK tarafýndan gönderildiði “Uluslararasý Proje Yarýþmalarýnda” birincilik, ikincilik ya da üçüncülük
kazanan ve ortaöðretim öðrenimini bitirdiði yýl gireceði ÖSS sonucunda üniversitelerimizin bu yarýþma alanlarýyla ilgili
bölümlerinden/programlarýndan birini kazanarak kayýt  yaptýran (Bu alanlarla ilgili bölümler/programlar her yýl ÖSS
Kýlavuzunda yer almaktadýr.) T.C. vatandaþý öðrenciler,

d) TÜBÝTAK tarafýndan düzenlenen 2008 yýlý Ulusal Bilim Olimpiyatlarý’nýn ikinci Aþama Sýnavlarý’na, ortaöðretim
öðreniminin son sýnýfýnda katýlarak, bu sýnavlar sonucunda madalya alan ve 2009 yýlý ÖSS sonucunda üniversitelerimizin
Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji (ve Genetik) bölümlerinden birini kazanarak kayýt yaptýran T.C.
vatandaþý öðrenciler.

BAÞVURU YÖNTEMÝ

2009 yýlý ÖSS sonucunda bursiyer olmaya hak kazananlarýn ÖSYM’den saðlanacak adreslerine, 2009 yýlý Eylül ayýnda,
bursiyer olabilmeleri için gerekli bilgi ve belgeler gönderilecektir. Bursiyer olmaya hak kazananlarýn TÜBÝTAK tarafýndan
gönderilen bilgi ve belgeler doðrultusunda belirtilen süre içinde baþvurmalarý gerekmektedir. Geç yapýlan baþvurular
deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.

Uluslararasý Bilim Olimpiyatlarý Takýmlarýna Giren, Uluslararasý Proje Yarýþmalarýnda Dereceye Giren ve Ulusal Bilim
Olimpiyatlarýnda Dereceye Giren öðrencilerin 2009 yýlý ÖSS sonucunda kazandýklarý bölümlere kesin kayýt yaptýrdýklarý
tarihten itibaren 30 gün içinde TÜBÝTAK Bilim Ýnsaný Destekleme Daire Baþkanlýðý’na yazýlý olarak baþvurmalarý
gerekmektedir. Geç yapýlan baþvurular deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.

Program hakkýnda ayrýntýlý bilgi http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinde yer almaktadýr.
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T.C. BAÞBAKANLIK
Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðünden

DUYURU

2009–2010 öðretim yýlýnda ilk defa bir yükseköðretim kurumuna yerleþen ve yurt, burs, öðrenim ve katký kredisi
müracaatýnda bulunacak öðrencilerin baþvurularý ÖSYM tarafýndan gerçekleþtirilen üniversite yerleþtirme sonuçlarý
açýklandýktan sonra YURTKUR’un www.kyk.gov.tr internet adresi üzerinden alýnacaktýr.



POLÝS AKADEMÝSÝ
GÜVENLÝK BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ

2009 YILI GÝRÝÞ ÞARTLARI
2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne genel lise, erkek teknik öðretim, kýz teknik öðretim,

ticaret ve turizm öðretimine baðlý okul mezunlarýndan, 190’ý erkek, 10’u bayan olmak üzere toplam 200 öðrenci sýnavla alýnacaktýr.

ADAYLARDA ARANAN ÞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaþý olmak
2- Evli, boþanmýþ ve/veya nikâhsýz yaþýyor olmamak,
3- Sýnavýn yapýldýðý yýlýn 1 Ekim (dahil) tarihi itibari ile 22 yaþýndan gün almamýþ olmak  (01 Ekim 1988 tarihinden sonra doðmuþ

olmak) 18 yaþýný tamamladýktan sonra yaptýrýlan yaþ düzeltmelerinde önceki yaþa göre iþlem yapýlýr.
4- Erkekler için 167 cm, bayanlar için 165 cm’den kýsa boylu olmamak ve herhangi bir hastalýða baðlý olmaksýzýn, beden kitle indeksi 15

(dahil) ile 30 (dahil) arasýnda olmak,
5- Saðlýk durumu yönünden 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayýlý Resmî Gazete’de yayýmlanan Emniyet Teþkilatý Saðlýk Þartlarý Yönetmeliðinde

yer alan saðlýk koþullarýný taþýmak,
6- Herhangi bir eðitim-öðretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çýkarýlmamýþ olmak,
7- Fakültenin eðitime baþlama tarihinde askerlikle iliþiði bulunmamak,
8- Lisans eðitimine alýnacak lise mezunlarý için (ÖSS-EA-2 veya ÖSS-SAY-2) puan türünden (250) ham puan, Emniyet Teþkilatý

personeli þehit veya vazife malullerinin çocuklarý için ise (ÖSS-EA-2 veya ÖSS-SAY-2) puan türünden (165) ham puan veya daha
yukarý puan almýþ olmak

9- Baðýmlýlýk derecesinde alkol, kumar alýþkanlýðý bulunmamak, uyuþturucu veya psikotrop maddeler hiç kullanmamýþ olmak,
10- Genelev, birleþmeevi, randevuevi, tek baþýna fuhuþ yapýlan konut ve benzeri yerlerde aracýlýk ve bekleyicilik türünden bir iþi bulunmamak,

genel ahlaka aykýrý oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, vcd, þarký sözü ve teknolojinin geliþimi ile ortaya çýkan zararlý yayýn,
yayým ve benzeri iþlerde çalýþmaktan dolayý hakkýnda idari yaptýrým ile adli soruþturma ve kovuþturma devam ediyor olmamak veya bu
iþler nedeniyle hüküm giymemiþ olmak, bu sayýlan suçlardan herhangi birinin uzlaþma yoluyla sonuçlandýrýlmamýþ veya yine bu
suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açýklanmasýnýn geri býrakýlmasýna karar verilmemiþ olmak ya da baþka bir
tedbire çevrilmemiþ olmak,

11- Yasadýþý ideolojik amaçlý faaliyetlere, anarþi ve terör eylemleri ile, bu tür toplantý, yürüyüþ ve mitinglere karýþmamýþ, desteklememiþ,
katýlmamýþ olmak,

12- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayýlý Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiþ olsa bile; üst sýnýrý bir yýl veya daha
fazla hapis cezasý öngörülen kasten iþlenmiþ suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48/A-5 inci
maddesinde sayýlan suçlardan dolayý,

a) Affa uðramýþ veya yasaklanmýþ haklar geri verilmiþ olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,
b) Hükmün açýklanmasýnýn geri býrakýlmasýna karar verilmemiþ olmak,
c) Devam etmekte olan bir kovuþturma bulunmamak veya kovuþturmasý uzlaþma ile neticelenmemiþ olmak,

13- Kamu haklarýný kullanmaktan yoksun býrakýlmamýþ olmak,
14- Baþvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluþlarýna ve diðer organlarýna üye bulunmamak,

BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENEN BELGELER

1- Dilekçe (Baþvurunun alýndýðý yerde düzenlenecektir),
2- Adayýn kendisine ait vukuatlý nüfus kayýt örneði,
3- 2 adet vesikalýk fotoðraf,
4- Ýkametgâh belgesi,
5- Diploma aslý veya noterden tasdikli örneði veya okul çýkýþ belgesi (Üniversitede öðrenim gören adaylarýn ‘Aslý Gibidir’ onaylý diploma

fotokopisi getirmeleri yeterlidir),
6- Müracaat ettiði yýlýn ÖSS sonuç belgesi (aslý, fotokopisi veya internet çýktýsý),
7- Cumhuriyet savcýlýðýndan baþvuru tarihleri arasýnda alýnan adli sicil belgesi,
8- www.pa.edu.tr internet adresinden ilan edilecek olan Polis Akademisi Döner Sermaye Ýþletmesi hesabýna 50 TL (Elli Türk Lirasý) sýnav

ücretinin yatýrýldýðýna dair banka dekontu (Dekontta açýklama olarak baþvuru sahibinin adýnýn ve TC kimlik numarasýnýn yazýlmasý
zorunludur, Örn; “************ TC kimlik nolu Ahmet CAN adýna Güvenlik Bilimleri Fakültesi sýnav ücreti”)

9- Herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarýna üye olmadýðýna dair kendi beyanýný gösterir imzalý belge,
10- Emniyet Teþkilatý personeli þehit veya vazife malullerinin çocuklarý için Emniyet Genel Müdürlüðü Personel Daire Baþkanlýðý tarafýndan

verilen þehitlik veya vazife malullük belgesi.

BAÞVURU ÞEKLÝ VE SINAV TARÝHLERÝ

Adaylar, 21-30 Temmuz 2009 tarihleri arasýnda internet üzerinden www.pa.edu.tr ve www.egm.gov.tr adreslerinden ön baþvurularýný
yapacaklardýr. Ön baþvurularýný yapan adaylara, asýl baþvurularýnýn alýnmasý ve mülakat sýnavý için 10-14 Aðustos 2009 tarihleri arasýnda
internet üzerinden randevu verilecektir. Adaylar kendilerine verilen randevu tarihlerinde asýl baþvurularýný yapmak ve mülakat sýnavýna
katýlmak için Polis Akademisi Baþkanlýðý Gölbaþý Kampüsü’nde baþvuru sýrasýnda istenen belgeler ile birlikte hazýr bulunacaklardýr. Ön
baþvuruda bulunmayan adaylarýn asýl baþvurularý kabul edilmeyecektir.

Mülakat sýnavýnda baþarýlý olan adaylar, 16-18 Aðustos 2009 tarihleri arasýnda Fiziki Yeterlilik sýnavýna alýnacak olup, Fiziki Yeterlilik
sýnavýnda baþarýlý olan adaylar ise 20 Aðustos 2009 tarihinde saat 09:00’ da Polis Akademisi Baþkanlýðý Gölbaþý Kampüsü’ nde yapýlacak
olan Yazýlý sýnava katýlacaklardýr.

Mülakat, Fiziki Yeterlilik ve Yazýlý sýnav sonuçlarý adaylarýn sýnava girdiði günün akþamý saat 20:00’ den sonra www.pa.edu.tr  internet
adresinden yayýnlanacaktýr.
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POLÝS AKADEMÝSÝ BAÞKANLIÐI POLÝS MESLEK YÜKSEKOKULLARI
2009–2010 AKADEMÝK YILI GÝRÝÞ ÞARTLARI

Polis Meslek Yüksekokullarý; Emniyet Teþkilatýnýn ihtiyacý olan polis memurlarýný yetiþtirmek üzere ön lisans düzeyinde, mesleki
eðitim-öðretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Baþkanlýðýna baðlý parasýz yatýlý yüksek öðretim kurumlarýdýr. 2009-2010 eðitim-
öðretim yýlýnda Polis Meslek Yüksekokullarýmýza 6100 Erkek ve 305 Bayan olmak üzere toplam 6405 öðrenci alýnacaktýr.

1-POLÝS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝ ADAYLIÐINA BAÞVURMAK ÝSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ÞARTLAR
a) T.C. vatandaþý olmak,
b) Genel lise, erkek teknik öðretim, kýz teknik öðretim, ticaret ve turizm öðretimine baðlý lise mezunu olmak, (Müracaatý kabul edilecek ve
kabul edilmeyecek lise türlerine http://pmyo.egm.gov.tr adresinden bakabilirsiniz.)
c)Herhangi bir eðitim-öðretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çýkarýlmamýþ olmak,
ç) Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi tarafýndan 2009 yýlý içinde yapýlacak olan üniversiteye giriþ sýnavýnda 1. Bölüm puan türlerinin
herhangi birinden (ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS- EA-1 veya ÖSS-DÝL)  205 ham ve yukarý puan almýþ olmak,
d)Emniyet Teþkilatý Þehit veya Vazife Malulü olanlarýn eþ ve çocuklarý için, 2009 yýlý içinde yapýlacak olan üniversiteye giriþ sýnavýnda 1.
Bölüm puan türlerinin herhangi birinden (ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1 veya ÖSS-DÝL)  145 ham ve yukarý puan almýþ olmak,
e) Sýnavýn yapýldýðý yýlýn 1 Ekim (dahil) tarihi itibariyle askerliðini yapmayan erkekler ile bayan adaylar için 18 yaþýný tamamlamýþ ve 24
yaþýndan gün almamýþ olmak, askerlik hizmetini yapmýþ erkek adaylar için ise 26 yaþýndan gün almamýþ olmak, (18 yaþýný tamamladýktan
sonra yaptýrýlan yaþ düzeltmeleri dikkate alýnmaz ve geçerli sayýlmaz.) Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmamýþ erkeklerde 01
Ekim 1986 - 01 Ekim 1991 tarihleri arasý, askerlik hizmetini yapmýþ erkeklerde 01 Ekim 1984 ve takip eden tarihlerde doðmuþ olmak,
f) Erkekler için 167 cm., bayanlar için 165 cm’den kýsa boylu olmamak ve beden kitle indeksi 15 (dahil)  ile 30 (dahil) arasýnda olmak,
g) Saðlýk durumu yönünden Emniyet Teþkilatý Saðlýk Þartlarý Yönetmeliðinde belirlenen koþullarý taþýmak, (Detaylý bilgi web sitemizdedir.)
ð) Baþvuru öncesi ve baþvuru sýrasýnda; genelev, birleþmeevi, randevuevi, tek baþýna fuhuþ yapýlan konut ve benzeri yerlerde aracýlýk ve
bekleyicilik türünden bir iþi bulunmamak, genel ahlaka aykýrý oyun, temsil, film, video bant, teyp kaseti, VCD, þarký sözü ve teknolojinin
geliþimi ile ortaya çýkan zararlý yayýn, yayým ve benzeri iþlerde çalýþmaktan veya kumar, uyuþturucu veya uyarýcý madde nedeni ile hakkýnda
herhangi bir adli veya idari kovuþturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayý idari yaptýrým uygulanmamak veya bu iþler nedeniyle
hüküm giymemiþ olmak, bu sayýlan fillerden herhangi birinin uzlaþma yoluyla sonuçlandýrýlmamýþ veya bu fillerden herhangi birisiyle ilgili
olarak mahkemece hükmün açýklanmasýnýn geri býrakýlmasýna karar verilmemiþ olmak ya da baþka bir tedbire çevrilmemiþ olmak,
h)Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiþ olsa bile; üst sýnýrý bir yýl veya daha fazla hapis cezasý ön görülen kasten
iþlenmiþ suçlar ile 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayýlan suçlardan dolayý,
1- Affa uðramýþ veya yasaklanmýþ haklar geri verilmiþ olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,
2-Hükmün açýklamasýnýn geri býrakýlmasýna karar verilmemiþ olmak,
3-Devam etmekte olan bir kovuþturma bulunmamak veya kovuþturmasý uzlaþma ile neticelenmemiþ olmak,
ý) (ð) ve (h) bentleri adayýn eþi hakkýnda da uygulanýr.
i) Eðitim-öðretim yýlýnýn baþlangýç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarýna üye bulunmamak,
j) Alkol, uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanýmý nedeniyle tedavi görmüþ veya görüyor olmamak,
k)  Kamu haklarýný kullanmaktan yoksun býrakýlmamýþ olmak,
l) Askerlikle iliþiði bulunmamak,
m) Emniyet Teþkilatý Saðlýk Þartlarý Yönetmeliði hükümleri hariç, herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokullarýndan çýkmýþ veya
çýkarýlmamýþ olmak,
n) Güvenlik Soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasý olumlu olmak, þartlarý aranýr.

NOT: Geçmiþ yýllarda mülakat sýnavýna girmiþ ve kaybetmiþ adaylar, diðer þartlarý taþýmasý halinde yeniden baþvuruda bulunabilirler.
2-MÜRACAAT SIRASINDA ÝSTENEN BELGELER

1-Nüfus cüzdaný aslý ile fotokopisi veya tasdikli örneði,
2- Lise Diplomasý veya mezuniyet çýkýþ belgesinin aslý ile fotokopisi veya tasdikli örneði,
3- 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk
Kýyafetine Dair Yönetmeliðin 5 inci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yýl içerisinde çekilmiþ 4 Adet vesikalýk fotoðraf,
4- Ýkametgâh Belgesi
5- Son üç ay içinde alýnmýþ vukuatlý nüfus kayýt örneði,
6- Son üç ay içinde alýnmýþ kendisinin ve evli ise eþinin adli sicil belgeleri, isim veya soyadý düzeltmesi yapýlanlar için önceki ve sonraki ad/
soyadýna göre düzenlenmiþ adli sicil belgesi (Adli sicil kaydý bulunanlar ilgili mahkeme kararýný ibraz edeceklerdir.),
7- 2009 yýlý ÖSS sonuç belgesi aslý ile birlikte fotokopisi, aslý eline ulaþmayanlarýn internet çýktýsý,
8- Emniyet Teþkilatý Þehit veya Vazife Malulü olanlarýn eþ ve çocuklarýndan Emniyet Genel Müdürlüðü Personel Daire Baþkanlýðý tarafýndan
son bir yýl içinde verilen Þehitlik veya Vazife Malullük belgesi,
9- Baþvuru ücretinin yatýrýldýðýna dair banka dekontu,
10- Askerlik hizmetini yapmýþ olan adaylardan, baþvuru esnasýnda “Askerlik Terhis Belgesi” nin aslý ile fotokopisi,  Askerlik hizmetini
yapmamýþ 2  yýllýk veya 4 yýllýk fakülte mezunu adaylarýn 1111 Sayýlý Askerlik Kanunu gereðince askerlik tecil iþlemleri
yapýlamayacaðýndan, bu durumdaki adaylarýn müracaatlarý ancak 2011 yýlý Temmuz ayý sonuna kadar tecil belgesi getirmeleri halinde
kabul edilecektir.
 Belgelerin aslý baþvuru sýrasýnda görevliye ibraz edilir. Adaylardan alýnan belge fotokopileri, görevli tarafýndan asýllarýyla karþýlaþtýrýlarak
kontrol edildikten sonra “Aslý Görüldü” ibaresi ile onaylanarak belgelerin aslý adaya geri verilir.

3- POLÝS MESLEK YÜKSEKOKULU SINAVINA BAÞVURU VE EVRAK TESLÝMÝ :
ÝNTERNET ÜZERÝNDEN ÖN BAÞVURU TARÝHLERÝ: ÖSS sonuçlarý açýklandýktan iki gün sonra- 30 Temmuz 2009 tarihine kadar
BAÞVURU ÜCRETÝ VE BANKA HESAP NUMARASI :  25 TL , Polis Akademisi Baþkanlýðý Döner Sermaye Ýþletmesi Müdürlüðü’ nün
Türkiye Halk Bankasý Ankara / Gölbaþý Þubesi 385-80000015 nolu  hesabýna yatýrýlacaktýr. (Havale ücreti alýnmayacaktýr.)
PMYO SINAVINA ÞAHSEN BAÞVURU VE EVRAK TESLÝM TARÝHLERÝ: 20-30 Temmuz 2009 (26 Temmuz 2009 Pazar günü hariç)
MÜLAKAT SINAVI TARÝHLERÝ: 03-15 Aðustos 2009 tarihleri arasýnda  (09 Aðustos 2009 Pazar günü hariç)
YAZILI SINAV TARÝHÝ: 13 Eylül 2009 tarihinde ÖSYM tarafýndan yapýlacaktýr.
ÝRTÝBAT ADRESÝ: Polis Akademisi Baþkanlýðý Polis Meslek Yüksek Okullarý Þube Müdürlüðü 06580 Anýttepe/ANKARA
WEB ADRESLERÝ  : www.egm.gov.tr ve www.pa.edu.tr (Tüm detaylý bilgilere bu adreslerden ulaþýlabilir.)
TEL: (0312) 412 49 90/91 pbx
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2008-2009  ÖÐRETÝM  YILINDA  ÖRGÜN  ÖÐRETÝM  ÖÐRENCÝLERÝNÝN  ÖDEDÝKLERÝ  KATKI
PAYLARI VE ÝKÝNCÝ ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÖDEDÝKLERÝ ÖÐRENÝM ÜCRETLERÝ

Týp Fakültesi 547  TL

Diþ Hekimliði Fakültesi
Eczacýlýk Fakültesi

Veteriner Fakültesi   357 TL 1.976 TL

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Prog.
Týbbi Biyolojik Bilimler Programý

Teknik Eðitim Fakültesi 260 TL 1.062 TL

ÝTÜ Ýþletme Fakültesi Müh. 372 TL

Mühendislik Fakültesi
Mimarlýk Fakültesi
Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi
Mühendislik ve Teknoloji Fak.
Ýnþaat Fakültesi
Makine Fakültesi 358 TL 1.416 TL
Maden Fakültesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Kimya Metalurji Fakültesi
Orman Fakültesi
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Ziraat Fakültesi

Deniz Bilimleri Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Gemi Ýnþaatý ve Deniz Bilimleri Fak. 293 TL 1.782 TL
Güzel Sanatlar Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Sanat ve Tasarým Fakültesi

Fen Fakültesi 263 TL 1.186 TL
Fen-Edebiyat Fak. (Fen Programý)

Hukuk Fakültesi
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi
Ýktisat Fakültesi 290 TL 1.070 TL
Ýþletme Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Dil Tarih ve Coðrafya Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Eðitim Fakültesi
Endüstriyel Sanatlar Eðitim Fak.
Ýlahiyat Fakültesi 263 TL 951 TL
Mesleki Eðitim Fakültesi
Mesleki Yaygýn Eðitim Fakültesi
Saðlýk Eðitim Fakültesi
Eðitim Bilimleri Fakültesi
Ticaret Turizm Eðitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi
(Edebiyat ve Sosyal Programlar)
Ýletiþim Bilimleri Fakültesi 263 TL 891 TL
Ýletiþim Fakültesi

Açýköðretim Fakültesi 66 TL

Yabancý Dil Destek Birimleri
Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýflarý
Yabancý Dil Hazýrlýk Okullarý

Devlet Konservatuvarý 545 TL 3.952 TL

Sivil Havacýlýk Yüksekokulu 435 TL 3.952 TL

Ev Ekonomisi Yüksekokulu
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu 210 TL 1.781 TL
Tütün Eksperliði Yüksekokulu

Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Y.O.
Beden Eðitimi ve Spor Y.O.
Endüstriyel Sanatlar Y.O.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.
Hayvan Saðlýðý Yüksekokulu
Hemþirelik Yüksekokulu
Ýlahiyat Meslek Yüksekokulu
Ormancýlýk Meslek Y.O. 176 TL 1.070 TL
Saðlýk Ýdaresi Yüksekokulu
Saðlýk Teknolojisi Yüksekokulu
Saðlýk Yüksekokullarý
Sosyal Hizmetler Yüksekokulu
Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O.
Taký Tek. ve Tasarýmý Y. O.
Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu
Ulaþtýrma Yüksekokulu

Engelliler Entegre Yüksekokulu 176 TL 1.782 TL

Adalet Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokullarý
Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Sivil Havacýlýk Meslek Y.O.
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. 176 TL 713 TL
Su Ürünleri Meslek Y. O.
Tapu Kadastro Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O.
Turizm ve Otelcilik Ýþl. Y.O.
Yerel Yönetimler Meslek Y.O.

Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Y.O. 176 TL 891 TL

Kazandýðý  fakültenin,
yüksekokulun ve
bölümün katký payýný
öder.

Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul

Normal  Öðretim Ýkinci
Adý Katký Payý   Öðretim Ücreti

       457 TL

 260 TL 1.976 TL

Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul

Normal  Öðretim Ýkinci
Adý Katký Payý   Öðretim Ücreti
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