
 

Polis elemanı, çeşitli ve zorlu görevler üstlenir. Polis, yaşam ve mülkü korumak, suçluları belirleyip yakalamak 
ve yardıma gerek duyan kimselere yardımcı olmak amacıyla hizmet sunar.

İlk acemi eğitiminizden sonra, Victoria Police’deki kariyeriniz Stajyer Polis Görevlisi olarak başlar. Görev için 
uygunluğunuzun onaylanmasından önce, eğitiminizi tamamlamanız ve Genel Hizmetler Polis Görevlisi için 
gerekli deneyimi kazanmanız amacıyla, 2 yıl süresince çalışmanız gerekir. 

Genel Hizmetler Polis Görevlileri, bildirilmesi zorunluya da kamuya yardım gerektiren herhangi bir 
suçunoluştuğu yere ilk erişenlerdir ve günün 24 saati, haftanın 7 günü Victoria toplumuna hizmet sağlarlar.

Victoria Police üyelerinin çoğunluğu Genel HizmetlerPolis Görevlisi olarak çalışır. Ayrıca, daha ileri 
düzeydeeğitimi ve zorunlu olarak en az 2- 4yıl süresincegenel hizmetlerde çalışma deneyimi gerektiren 
birçokuzmanlık görevleri de bulunmaktadır.

POLİS GÖREVLİSİ

ŞİMDİ İŞE 
ALMAKTADIR



Genel Hizmetler Polis Görevlisi ne tür işler yapar?
Genel Hizmetler Polis Görevlisi olarak yönetmeniz gerekebilecek bazı durumların listesi aşağıda belirtilmektedir:

• Antisosyal davranışları önlemek
• Toplumun güvenlik kaygıları ile ilgilenmek
• Anlaşmazlıkları çözümlemek
• Kazalar oluştuğunda hazır bulunmak

• Suçu araştırmak
• Trafik yasasını uygulamak
• Uyuşturucu ve alkolden etkilenmiş 

kimselerle ilgilenmek
• Kritik olaylar ve acil durumlarla ilgilenmek

Her vardiyada uyguladığınız hizmetlerin süregelen günlüğünü oluşturan sürekli kayıtlarını kaydetmek dahil, 
hazır bulunduğunuz olayların çoğu ile ilgili tutanaklar sağlamanız gerekmektedir. Ayrıca, mahkeme için belgeler 
düzenlemeniz ve kanıt sağlamak amacıyla sonradan duruşmalara katılmanız da gerekmektedir.

Polis Görevlisi olmak için koşullarım uygun mu?
Victoria Police’te Polis Görevlisi olarak çalışabilmek için, aşağıda belirtilen giriş koşullarına uygun 
bulunmanız gerekmektedir:

Avustralya Vatandaşı olmak ya da Avustralya’da Sürekli Oturum İzni’ne 
sahip bulunmak

İyi karakter ve saygınlık sahibi olduğunuzun kanıtlanması
Victoria Police, işe alınma süreci içinde, başvuruda bulunanların geçmişlerine ilişkin kapsamlı araştırmalar 
uygular. Victoria Police’in kişilerin geçmişi ile ilgili kılavuz kurallar konusunda daha fazla bilgi edinmek için, 
aşağıda belirtilen adresi ziyaret edin: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Not: Geçmişiniz ile ilgi hususların başvurunuzu etkilemesinden kaygı duymanız durumunda, başvuruda bulunmadan önce 
Victoria Police’in İşe Alınma bölümüne gönüllü olarak bir açıklama bildirim formu sunun. Bu formu, aşağıda belirtilen internet 
adresinden indirin: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Asgari tıbbi gereksinimlere uygunluk
Görevin yapılabilmesi için, Victoria Police’in sağlık politikası gereğince zorunlu bulunan asgari tıbbi 
gereksinimlereuygun olmanız gerekir. Victoria Police’in tıbbi kılavuz kuralları konusunda daha fazla bilgi edinmek 
için, aşağıda belirtilen internet adresini ziyaret edin: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Not: Geçmişteki tıbbi bir sorununuzun başvurunuzu etkilemesinden kaygı duymanız durumunda, başvuruda bulunmadan önce 
Victoria Police’in Tıbbi Danışım Birimi’ne, tıbbi sorunun ön araştırma formunu sunun. Formu indireceğiniz adres:  
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

İngilizce iletişim becerilerinin iyi derecede olduğunu kanıtlama
Kanıtlamanız gereken temel becerilerinizden biri, başvuru sahibi olarak iyi derecede İngilizce iletişimde 
bulunabilme yeteneğinizdir. Bunun anlamı, bir operasyon durumunda görevin hizmetlerini yetkin biçimde 
yerine getirmenize olanak sağlayacak düzeyde İngilizce okuma, yazma, dinleme ve sözlü olarak iletişimde 
bulunma yeteneğine sahip olmanızdır.

Not: Ayrıca Victoria Police, toplumun bir üyesi ile ana dilinde konuşabilecek, iki dilli iletişim yeteneklerine sahip olarak 
başvuruda bulunan kişilerle de özellikle ilgilenmektedir. 

21 yaşın altında bulunulması durumunda, eğitim ile ilgili nitelik kanıtlarının sağlanması
Polislik görevine başvuru için, başvuru sahiplerinin 18 yaşında bulunmaları zorunludur. 21 yaşın altında 
bulunmanız durumunda, başvurunuzdan önce Victoria Eğitim Belgesi’ne (Victorian Certificate of Education 
(VCE), üst düzey Victoria Uygulamalı Eğitim Belgesi’ne (Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) ya da 
eşdeğerde bir belgeye sahip olmanız gerekmektedir. 

Victoria Sürücü Belgesi sahibi olma
Başvuruda bulunurken, geçerli bir Avustralya sürücü belgenizin bulunması gerekmektedir (düz vites ya da 
otomatik vites sürücü belgeleri geçerlidir).



For further information, please visit www.policecareer.vic.gov.au/police

Polis Görevlisi olmak için başvuruda bulunmadan önce 
dikkate almam gereken diğer önemli bilgiler nelerdir?
• Victoria Police’in, Victoria Toplumuna günde 24 saat ve haftada 7 gün hizmet sağlayabilmesi amacıyla, her iki 

haftalık dönemler içinde bir dizi vardiyalar boyunca, 80 saat süreyle çalışacaksınız.

• Meslek yaşamınızın başında, Victoria Police tarafından Victoria Eyaleti içinde belirlenmiş herhangi bir yerde 
görevlendirilebilirsiniz.

• Çatışma, şiddet kullanan suçlular, uyuşturucu ve alkolden etkilenmiş kimselerle ilişki kuracaksınız.

• Eyalet yasalarının uygulanmasını sürdürmek için, kişisel, dinsel ve politik görüşlerinizi bir kenara 
bırakmanız beklenmektedir.

• Bir ateşli silah taşımanız gerekecektir.

• Görev içinde ve dışındayken gerçekleştirdiğiniz davranışların yüksek standartlarda bulunması ve Victoria 
Police’in değerlerini yansıtması gerekir. 

• Akademiye başlamadan önce, Akademi eğitiminiz süresinde ve görevinizin ilk yılı içinde geçerli olacak İlk 
Yardım Belgesi almanız gerekecektir.

Polis Görevlisi için başvuru işlemi nedir?
Başvuru sahibi olarak, Victoria Police’de çalışmak üzere seçilmeden önce, aşağıda belirtilen aşamalardan 
geçmeniz gerekecektir:

Aşama 1 www.policecareer.vic.gov.au/police adresli internet sitesi kanalıyla, internet içinde 
başvuruda bulunmak

Aşama 2 Uygunluk kontrolü

Aşama 3 Giriş sınavı

Aşama 4 Geçmişinizle ilgili kontrol

Aşama 5 Bedensel form testi

Aşama 6 Psikolojik test

Aşama 7 Sağlık kontrolleri

Aşama 8 Kapsamlı kontroller

Aşama 9 Panel görüşmesi



Daha fazla bilgiye gerek duyuyor musunuz?
Ziyaret edin: www.policecareer.vic.gov.au/police
ya da sorularınızı aşağıdaki adrese e-posta ile gönderin: rsbmarketing@police.vic.gov.au
ya da bizi (03) 9247 3212 numaralı telefondan arayın

 

Polis Görevlisi’nin maaş ve ödenekleri nelerdir?
• Akademi eğitiminin ilk gününden itibaren rekabetsel temelde maaş

• Yıllık maaş artışları ve temel maaşınıza ek olarak vardiya ödenekleri

• Cömertçe sağlanan emeklilik paketi

• 9 haftalık yıllık izin

• Savunma gücü izni; hamilelik / babalık izni; eğitim izni; uzun hizmet izni

• Uzun hizmet izni

• Sağlanan üniformalar

• Mesleğiniz süresince sağlanan devamlı eğitim ve gelişim olanakları.

Polis Görevlisi olarak ne tür bir eğitim alacağım?
Başlangıç eğitiminizin ilk 2 yılı ve Victoria Police’de göreve alınmanızın ilk 12 haftası aşağıda belirtildiği 
gibi olacaktır:

1 ile 12  
hafta arası

Akademi’deki ilk haftanız göreve başlama haftası olacak ve yeni elemanların Victoria 
Police kurumu ile aşinalık sağlamalarına ayrılacaktır. 

Akademi’deki başlangıç eğitiminiz, yasa, iletişim becerileri, tatbikat ve operasyon güvenlik 
(ateşli silahlar dahil) eğitimi ve toplumla bağlantı kurma becerilerini kapsayacaktır. 

Haftanın sonunda yemin edilerek, POL50115 Polis Diploma eğitimine başlanır.

13. ile 31  
hafta arası

Bir polis karakolunda görev almaya ek olarak, Akademi’deki eğitim sürdürülür. 
Bu kapsamda kamu düzeni kurma eğitimi alınacak ve aile içi şiddet olayları ile 
ilgili çağrılara giden bölge aracında çalışılacaktır.

Zaman içinde bilgi, beceriler ve deneyim kazanıldıkça,görevleriniz geliştirilecektir.

32. ile 52  
hafta arası

Akademi yerleşim uygulamaları çerçevesinde, bir polis karakolunda görev alarak 
karayolu devriyesi ve RPDAS – (yol polisliği ve alkol bölümü, İçki Kontrol Otobüsü 
[BoozeBus]) dahil karayolu polislik biriminde çalışacaksınız. 

53. ile 116  
hafta arası

Sürücü eğitiminizi tamamlayarak gümüş sürücü belgesi alacaksınız. 

Atanmanız onaylanır ve genel hizmetleri yürüten polis görevlisi olarak ve iş başında daha 
ileri görevleri tamamlayacağınız bir eğitim karakolunda işe başlarsınız.

Bu sürenin sonunda, Polislik Diploması almak için tüm gerekli aşamaları tamamlamış olmanız durumunda 
Polis Görevlisi olarak onaylanırsınız ve Diplomanızı alırsınız. 

Bu ilk eğitim yalnızca bir başlangıçtır. Bir Victoria Police üyesi olarak, tüm kariyeriniz boyunca özel görev 
eğitimi almayı sürdüreceksiniz.


