
 

VICTORIA POLICE İŞGÜCÜNDEKİ ÇEŞİTLİLİĞİÖNEMSEMEKTE 
VE POLİS GÖZALTI GÖREVİNDE BULUNACAK ELEMANLARI 
ŞİMDİ İŞE ALMAKTADIR.

Police Custody Officer (PCO)görevi, gözaltına 
alınan kimselerin yönetimleri ve esenlikleri ile 
ilgili önemli görevler üstlenen,özendirici, zorlu 
ve ödüllendirici bir kariyerdir. 

PCO görevi, sürekli bir kariyer arayan ve 
vardiya sisteminde çalışabilecek kişiler içindir. 
Bu aktif bir görevdir ve başarı gösterenler 
güçlerini ve hareket yeteneklerini sürdürmelidir. 
PCO’ların başlıca görevlerinin gözaltında 
bulunan kişilerle çalışmak olması nedeniyle, 
olgun, koşullara uyabilirlikleri ve güçlü iletişim 
ve bireylerarası iletim becerilerine sahip 
bulunmaları gerekmektedir.

PCO’ların polis gözaltı politika ve kurallarına 
bağlı kalmaları ve kuvvetli bilgisayar kullanma 
becerilerinin bulunması gerekmektedir. 
Ayrıcaiyi bir karaktere ve saygınlığa sahip 
olduklarını kanıtlamalı ve peşin hükümsüz 
kalmak için kişisel inançlarını da bir kenara 
bırakabilmelidirler. 

Victoria Police olgun, koşullara uyabilir, 
tarafsız kişilerin başarı gösterebileceği bir 
çalışma ortamı sağlar.Victoria Police’in bir 
elemanı olarak, vardiya ödemeleri, ücretli 
hamilelik izni ve babalık izni gibi avantajlardan 
yararlanabileceksiniz. 

Police Custody Officer – Bilgi Metni



 

Daha fazla bilgi için lütfen www.policecareer.vic.gov.au/pco 
adresli internet sitesini ziyaret edin.

Görevin sorumlulukları nelerdir?
• Victoria Police’in gözaltına aldığı kişilerin 

yönetimi ile ilgili tüm görevleri yerine 
getirmek.

• Gözaltında bulundurulan kişilerin ve ayrıca 
personelin ve ziyaretçilerin sağlığını, 
güvenliğini ve denetimini sağlamak.

• Gözaltında bulunan kişilere yönetim, ulaşım, 
karakol dışı hizmet ya da video bağlantısı 
düzenlemek. 

• Rutin yazışmalar, yoklama defteri, rapor 
derleme ve diğer idari işler dahil, gözaltı 
yönetimi işlevlerinin tümünü belirlenmiş 
yönetmeliğe, politikalara ve kurallara uygun 
biçimde yerine getirmek.

• Parmak izi almak, DNA yönetimi, fotoğraf 
çekme, kanıt kontrolü yapmak ve gerekirse 
mahkemede tanıklık etmek.

Görevler, hangi bölgelerde bulunmaktadır?
1. Ballarat
2. Dandenong
3. Heidelberg
4. Geelong
5. Sunshine
6. Broadmeadows
7. Frankston
8. Mildura
9. Ringwood
10. Moorabbin
11. Wodonga

12. Bendigo
13. Swan Hill
14. Mill Park
15. Warrnambool
16. Morwell
17. Shepparton
18. Wangaratta
19. Bairnsdale
20. Horsham
21. Sale
22. Melbourne West (CBD)



 

Daha fazla bilgi için lütfen www.policecareer.vic.gov.au/pco 
adresli internet sitesini ziyaret edin.

Başvuru için koşullarım uygun mu?
Victoria Police’de PCO olarak çalışmanız için 
aşağıda belirtilen giriş koşullarına uymanız 
gerekmektedir: 

• 18 yaşın üstünde bulunmak

• Avustralya vatandaşı olmak ya da sürekli 
oturum iznine sahip bulunmak 

• Tam ya da deneme süreli Avustralya Sürücü 
Belgesi sahibi olmak

• 30 ya da daha düşük Beden Kitle İndeksine 
(BMI) sahip bulunmak

• Trafik ya da park ihlal suçları ile ilgili 
bekleyen müzekkereler, ödeme emirleri 
ya da ödeme planlarının bulunmaması

Başvuru işlemi nasıl olur?

Victoria Police’de çalışmanız için seçilmenizden önce, başvuru sahibi 
olarak, aşağıda belirtilen aşamaları geçmeniz gerekir:

Aşama 1: www.policecareer.vic.gov.au/pco adresli internet sitesi kanalıyla çevrim 
içi başvuruda bulunmak

Aşama 2: Geçmişiniz ile ilgili ön kontrollerden geçmek

Aşama 3: Değerlendirme gününe katılmak

Aşama 4: Psikolojik testleri almak

Aşama 5: Psikolojik taramadan geçmek

Aşama 6: Tıbbi değerlendirme muayenesinden geçmek

Aşama 7: Geçmişiniz ile ilgili kapsamlı bir kontrolden geçmek

Aşama 8: Bedensel form testini almak

Aşama 9: Bir panel tarafından uygulanan görüşmeyekatılmak

Aşama 10: Çalışma teklifi almak



 

Ne tür bir eğitim alacağım:
PCO’lar,Glen Waverly, Melbourne’da bulunan 
Police Academy’de ve atandıkları polis 
karakolunda sekiz haftalık bir eğitim kursunu 
tamamlamalıdır. Eğitiminiz sırasında gözaltı 
yönetimi ve tutuklu esenlik yönetimi size 
öğretilecektir.

Victoria Police Akademisi’ndeki eğitimtitiz ve 
disiplinlidir. Ayrıca bedensel, akademik ve 
zihinsel olarak da zorlu bir çalışmadır.

Başvurmadan önce diğer ne tür önemli 
bilgileri gözönünde bulundurmalıyım?

• Başvuru sahipleri, eğitim sürecini 
tamamladıktan sonra üç ay deneme süreli 
görevli olarak çalışacaklardır.

• PCO’ların sağlıklı durumda bulunmaları 
ve bunu sürdürmeleri gerekmektedir. 
Çalışmaları süresindePCO’ların yılda iki 
kez bedensel durum testinden geçmeleri 
gerekebilir.

• Başvuru sahipleri, düzenli olarak uygulanan 
uyuşturucu ve alkol testinden geçeceklerdir.

• Görevli kişi, kuruluşun OHS (Mesleki Sağlık 
ve Güvenlik) gereklerini tamamlamalıdır. 
Bu, araç-gereçlerin kullanımıve risk taşıyan 
Kimyasal Maddeler konusunda yerel olarak 
verilen eğitimdir. 

• Yasa ile ilgili bilgiye sahip bulunmanız 
beklenmemektedir.Gerekli bilgiler eğitiminiz 
sırasında size öğretilecektir.

• Görev almanız için yüksek öğretim niteliği 
gerekmemektedir; bununla birlikte başvuru 
sırasında 18 yaşında ya da bu yaşın üstünde 
olmanız gerekir. 

• PCO’lar gündüz, öğleden sonra ve gece 
vardiyalarında çalışacaklardır. Vardiyalar 
8.06 saatliktir ve yarım saat yemek molası 
bulunur. Görev alınan yere bağlı olarak 
başlama ve bitiş saatleri değişkenlik 
gösterebilir. 

• PCO’lar cop, kelepçe ve OC spray 
(biber gazı) taşıyacaklardır.

Daha fazla bilgi istiyor musunuz?
Daha fazla bilgi için lütfen: http://www.policecareer.vic.gov.au/pco adresli internet sitesini  ziyaret edin.
 Ya da sorularınızı: pcoemployment@police.vic.gov.au e-posta adresine gönderin.


