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G1Rt~ 

insardarin toplurn halinde ya~amalari zorunlu bir ol

gudu~. Toplum halinde ya$amak, her $eyden 6nce o toplumun 

iGinde bir dUzen ve gOvenin saalanmas1ha ve sLlrdOrOlmesine 

ba~l1d1r. insanlar binlerce y1l birlikte ya~arn1~lar, fakat 

dUzensiz ve gOvensiz ya$amam1$lard1r. Devlet olarak te$ki

latlanm1$ toplumlarda. toplum dUzeninin ve gUvenin saalanma

s1 devletin en ba$ta gelen odevidir. Devletin bu odevi, mil

li savunma ihtiyac1 ile birlikte, devlet kadar eskidir~ Dev

letin saglamak ve korumakla odevli oldugu bu dOzen ve guven 

i~in "Emniyet, Asayi$" vb. deyimler kullan1lm1$t1r. 

Ya$ad1g1m1z ~ag, h1zla geli$mekte olan bilirn ve tek

rtolojinin yaratt1g1 kbklO d$amalara sahne olmaktad1r. Bu de

~i~imin doQal bir sonucu olarak toplumsal kurumlar1n yap1la

rtnda. ve mode.rn insan1n ya$an.t1s1nda da bUyOk degi~meler 

. meydana gelmi~tir. bzellikle 1960 y1llarindan sonra TUrk 

toplumu yap1s1nda sosya1, ktiltOr~l. ekonomik ve politik ola

rak h1zl1 bir deQi$me ve geli$me sUreci i~ine girmi$tir. Bu· 

deQi$me ve geli$me sOrecinin dengeli ve devaml1 bir $ekilde 

sOrdilrOlebilmesi i~in, tom kurulu~lar1n de~i~en ve geli~en 

kO$Ullara gore, k6kten yeniden dOzenleme ~aba ve ~al1~malar1 

yogunluk kazanm1~t1r. 



Bu sUrekli degisen ve gelisen ortamda, toplumun dUzen 

ve gtivenligini bozan su<;lar1n i~lenmesi y6ntemi de deQi~mis. 

Emniyet Te~kilat1n~ doQrudan gbrev veren yasalar1n d1s1nda, 

burada say1lam1yacak kadar <;ok olan <;e~itli yasalar da poli

se ek gorevler yuklemi5tir. 

Bu ko~ullar alt1nda, TUrk Toplumunun duzen ve gUven

liginin saQlanmas1 ve sOrdUrUlmesi, bu gorevleri yeri~e ge

tirebilecek gUce sahip, say1 ve nitelikte e~itilmii perso

nelle mUmkUn olabilir. 

Bilim ve teknoloji, egitim ve oQretimin kavrdm ve ii

lemselligini buyuk ol<;Llde degi~tirmi~ olmas1na ragmen, Poli

se egitim ve ogretim veren kurumlar1n toplumun degiien ve 

geli5en koiullar1na ayak uydurabilmesi zorunlu olarak ortaya 

c;1kmas1d1r. 

Sosyal ~Uzenin bozulmas1n1 onlemek amac1yla hizmet 

Ureten Polis'e yukar1da arzettigimiz lizere <;eiitli kanunlar

la pek <;ok g5re~ler ve yetkiler verilmi~tit. Toµlu yaiant1-

n1n bGtfin safhalar1n1 kapsayan Ve <;e~itlilik gbsteren aQ1r 

bir hizmetin soru~luluQuhu yOklenmi~ bulunan bir brglitUn, bµ 

cok ybnlU hizmetlere cevap verebilec~k yap1 ve niteliQe sa

hip olmas1 gerekir. 

Polis brgUtUnUn Ulkemizdeki toplumsal, ekonomik, si

yasal ve kUltUrel geli~melere paralel, olarak halk1m1za ye

terli hizmeti gbtUrmediQi konusu, uzunca zamand1r tart1~1!1r 

olmu~tur. 



Bu r,nl1$rnam1zda. ulkemizin kamu dilzenini ernniyet ve 

asayi~ini saQlamakla g6revli Emniyet Te$kilat1n1n, ~ok yonlU 

hizmetleri yUrUtecek olan personelinin egitimine ozel bir 

onem gostermek zorunluluQu ortaya konmaya ~al1i1lm1~t1r. 

B- CALISMANIN YbNTtMi 

Bu ~al1$ma, bir kUtUphane ara~t1rmas1 niteligindedir. 

Konu ile ilgili olarak eldeki mevcut ve temin edilebilen ya

z1l1 kaynaklar taran1p de~erlendirilerek konunun kuramsal 

~er~evesi ~izilmi~tir. 

Bilim ve teknolojideki h1zl1 ve sUrekli geli~me ve 

deQi~melere paralel olarak Emniyet Te~kilat1 personelinin de 

bilgi, beceri ve yeteneklerini ayn1 h11la ve sUrekli olarak 

degi~tirmesi gerekir, bu da etkin ve sOreli bir hizmet dnce

si ve hizmet i~i eQitimle mOmkOn olacakt1r. Bunun i~in Emni

yet Te$kilat1nda uygulanmakta clan hizmet oncesi ve hlzmet 

i~i eQitim incelenecektir. 

C- ~ALliMANIN PLAN! 

Giri~ ba$l1Q1 alt1nda ama~. ~al1~man1n y6ntemi hak

k1nda bilgi verildikten sonra, ~al1~ma iki b51Llm ve bir so

nu~ k1sm1ndan olu~maktad1r. 



Birinci b51Umde egitimin tan1m1 ve niteliQi, egitimin 

anlam1, egitimle ilgili kavram ~ifteleri, egitimin Hnemi ve 

yararlar1, personel egitiminde hedefler, egitim ilkeleri, 

hizmet i~i egitim, hizmet i~i egitim sUrecinde temel i~lem

ler, hizmet i~i egitim tUrleri ele al1nm1~ ve incelenmi~tir. 

lkinc& b61Umde, Emniyete Te~kilat1 hakk1nda bilgi ve 

polis egitiminin tarihsel geli~imi ve 5nemi, Emniyet Genel 

MtidtirltigU'ntin egitim politikas1, Emniyet Te~kilat1nda hizmet 

Hncesi egitim kurumlar1 ve Emniyet Te~kilat1nda hizmet i~i 

eQitim konular1 incelenerek k1sa bilgiler verilmi~tir. 

Sonu~ k1sm1nda ise, emniyet te~kilat1nda hizmet i~i 

egitim uygulamas1ndan dogan sorunlar ve 5nerilere yer veril

mi~tir. !s 
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1. EGiTiMtN ANLAMI 

CaQ1m1z1n insan1, 5nceki ~a~lardan daha bOyUk bir 

hizla degi~en bir dUnya i~inde ya~amaktad1r. Bilimler elde 

edilen bulgularla h1zla de~i~mekte. yenile~mekte ve geli~

mektedir. Baz1 bilimlerin bir sure once dayand1klar1. gti

vendikleri bilgiler ge~ersiz kalmakta, insanlar1n kullan

d1klar1 ara~lar kullan1lmaz olmaktad1r. Ula~1m ara~lar1n1n 

h1zlar1 giderek artarken sa~l1k tenkolojisinde bir ka~ y1l 

once akla getirilmeyen at1l1mlar ger~ekle~tirilmektedir. 

H1zla artan nufusa kar~1. h1zla azalan dUnya zengin

likleri insanl1ga yeni ve a~1rla~an sorunlar ytiklemektedir. 

Bu sorunlar kar~is1nda insanlar yeni ~oztim yollar1 bulmak 

zorunda kalmaktad1rlar. Yeni ~oztimler ise degi~meyi. yeni 

ara~lar yaratmay1 gerektirmektedir. 

Otinyam1z toplumlar1nda meydana gelen bu degi1me ve 

geli1meler ozellikle ~ag1m1zda egitim kavram1n1n kapsam1nda 

da btiyilk degi~ikliklere neden olmu~tur. Yerytiztinde degi~ik 

ya~ay1~ ko~ullar1 ~ekil degi~tirdik~e toplumlar1n ihtiya~

lar1 ve bunlar1n kar~1lanmas1 bak1m1ndan da dogal bir de

gi~me meydana gelmi~tir. Ozellikle, kamu hizmetlerini yeri

ne getirecek kurulu~lar1n i~ hacimleri, i~ tOrleri eskiye 

gore yeni bir nitelik katanm1~lard1r. Stirekli geli~melefle 

yeni nitelikler kazanan hizmetleri, ge~mi$in deneyim ve 

beterileriyle yerine getirmek zorla~m1~t1r. Toplumlar1n 
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kalk1nabilmesi, gelecegin sorunlar1 ile ugra~acak clan yeni 

ku~aklar1n istenen nitelikte yeti~tirilmelerine baQl1d1r. 
' 

BugUn dUnyam1zdaki geli$mi~ Ulkelerin kalk1nma yo

lunda egitime nedenli 5nem verdikleri bilinmektedir. Bilin

mesi gereken bir diger nokta da, her toplumun kendi yap1s1-

na uygun bir egitim sistemi geli$tirilmi~ oldugudur. Bu ba

lo md an a z gel i ~mi~ ti l k el er , k al k i nma n i n t em e 1 ta~ 1 ar ind an 

6.lan ef)itim modelini belirlerken, d1$ar1dan model arama ye

rine kendi ekonomik Ve sosyal yap1la.r1na uygun bir egitim 

ststemini kurup geli~tirmek zorundad1rlar. 

2. EGiTiMiN TANIMI VE NiTELiGi 

a .• Egitimin Tan1m1 

"Egitim kelimesi TLlrk~ede birbirinden farkl1 bir i;ok 

anlamda kullan1lmaktad1r. 1940 y1llar1ndan sonra dilimize 

yerle$inceye kadar egitim yerine arap~a "TERBiYE" s5zcUgU 

kullan1lm1~t1r(1). 

Egitim sOzgcgUntin TUrk~ede "Bir bilim alan1" Oevle

tin topluma sundugu toplumsal hizmet" "Ki~inin gei;mi$te ka

zand1klar1" "Ki~inin gordUgti ogrenim 11 ve "Bir toplumsal ku

rum" anlamlar1nda kullan1ld1g101 g5rebiliriz(2). 

(1) BASARAN 1. Ethem "Egitime giri~"Ankara Bima~ Matbac1-

l1k, 1978 s.16 
(2) ERTURK, Selehattin 11 Egitimde Program Geli~tirme"ankara 

Cihan Mat. 1975 s. 9 
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11 E g it i m" t er i m i , b a~ k a so z c Uk I er I e ya n ya n a k.u 1 I an 1 -

larak anlam1nda s1n1rlamalar ya da ba~ka deQi~meler olmu~

tur. Ornegin Trafik eQitimi, halk eQitimi, televizyon ya da 

radyo egitimi, i~ba~1nda egitim, hizmet i~i egitim, orgiln 

egitim-yayg1n egitim terimlerinde oldugu gibi{3). 

Egitim teriminin dilimizde bunlar gibi daha da bir 

~ok anlamlarda kullan1ld1g1n1 ve her egitimciye g~re ba~ka 

bir tan1m1n1n yap1labilecegini soylemek mUmkOndilr. BUtUn 

tan1mlar, egitim sOrecinin degi~ik a~1lardan ve degi~ik 

ama~larla ele al1n1~1n1 yans1t1rlar. 

Genel gorOnilmU ile dilimizde 11 Egitim 11 terimi, "ogre· 

t i m 11 k av ram 1 n i d a i ~ i n e a I a ca k. ~ e k i 1 de d ah a gen i ~ k a p s am 11 

olarak kullan1lmaktad1r. Ogretim, egitimin bir dilimini 

te~kil etmekle ve sOreklilik gostermektedir. Buna kar$1l1k 

egitim sOresiz olup dogumdan olOme dek devam eder. 

Bir tan1ma gore egitim "Bireyin davran1$lar1nda ken

di ya~ant1s1 yoluyla ve kas1tl1 olarak istendik degi$me 

meydana getirme sUrecidir. 11 (4). 

Bu tan1mda 11 egitim 11 terimi, ogretmenin onceden plan-

lad1g1 davran1~ de~i~ikligini, rastlant1lara birakmadan 

kas1tl1 olarak bQrencilerine kazand1ra~ag1 bilgi, beceri, 

(3) BA~ARAN i. Ethem a.g.e. s.16-17 
(4) ERTURK selehattin a~g.e. s.12 
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tutum ve davran1~larla gerc;ekle~tirmesi anlam1nda kullan1l

maktad1r. 

Egitim tan1m1 c;aglara ve felsefi gorti~lere gore de 

degi$mektedir. Zaman boyutu ic;erisinde egitimin bireyci ve 

toplumcu olarak degerlendirildigi gdrtilmektedir. Drnegin, 

idealizme gore ~gitim; Dzgor ve bilinc;li insanoglunun Al

lah'a olan yokseltici uyum c;abalar 1n1n bitimsiz sOrecidir. 

Realist anlay1~a gore; yeni ku~aktaki bireylere kUltUrel 

miras1 aktararak, onlar1 yeti~kinler toplumuna uymaya ha

z1rlama soreci olan egitim progmatik anlay1~a gore; bireyi 

ya~ant1lar1n1 yeniden in~aa yoluyla yetiitirme sorecidir 

( 5 ) • 

Tom bu tan1mlar aras1nda farkl1l1klar gorOlmekte i se 

de, hepsinde birle~en ortak noktalar bulunmaktad1r. Bu or

tak noktalar1. egitimin sOreci olarak kabul edilmesi~ bire

yin yetersiz olan mevcut durumundan yeterli bir hale geti

ri lmesi olarak belirleyebiliriz. 

G5rOlOyor ki, yap1lan bilimsel c;al1~malar sayesinde, 

e~itim c;ok bUyOk a~amalar kaydetmi~tir. Ancak, gelecek ku

· ~aklar1n haz1rlanmas1 bak1m1ndan planl1, programl1 ve poli-

'ttkadan uzak bilimsel egitim c;al1~rnalar1n1n devam etmesi, 

tom top lu,ml ar ic; in bug Un daha da on em ta~ imaktad1 r. 

(5) ERTURK selah~ttin a.k. s.11 
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b- Egitimin Niteligi: 

Egitim eylemi, sUrekli degi~tirmek eylemidir. EQiti

len kimse sUrekli olarak detji~tirilmeye Gal1~t1r1l1r. Eger 

eQitilen kimsede bir degisme yok i$e, egitme eylemi de yok 

demektir. B6ylece egitim bir sUreGtir (6) 

Bir sUreG olarak eQitim, okulda yar1n1n ku~aklar1 

olacak 5Qrencilerin, kurumlarda ise personelin davran1sla

r1n1, belirlenen ama~lar doarultusunda de~i~tirmeye y6nelik 

-0lmal1d1r. 

Okullar 6grencilere, ku~aktan kusa~a getirilmi~ ve 

y1g1lm1s davran1~lar1 ogrenmeleri ve gerektiginde bunlar1 

kullanmalar1 gerektiginin ogretildigi yerlerdir. Okullar1n 

gorevi ogrencilerin kar~1la~abilecekleri sorunlara GOzUm 

bulabilmek iGin, sUrekli ve dilzenli ogrenme yollar1n1 

kazand1rmak olmal1d1r. bte yandan, Ulk~nin kalk1nmas1na 

yonelik pldnl1 egitim gorevi, yaln1zca yeni kusaklar1 bu 

niteliklere gore degil, ayn1 zamanda tum yeti~kinleri de bu 

niteliklere gore haz1rlamaktad1r(7). 

Belli bir kurumda Gal1~an1 egitimdeki amaG ise, o 

ki~ilerin bilgilerini art1rmak, becerilerini geli~tirmek, 

davran1~lar1na olumlu bir yon vererek orgiltsel verimliligi, 

(6) BA~ARAN 1. Ethem a.g.e. s.19 
(7) Ertilrk Selehattin, a.k. s.14 
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Kurs, seminer, konferans veya daha ba~ka, ()gre

uygutamak yol uyla, Pers one Un soruml ul u~utH,l 

· g~f$vle.rle lgili olarak ~ h.ern kutumsa 

iyle daha ~ilgilh daha oecerili ayr1ca 

davrarii~a sahiP olmalar1 istenir. 

EOitim, yukar1da a~1klanan ama~lar1 ger~eklE!$tirir

ken, a~ag1da say1lan ~u ternel gorevleride yerine getirir: 

a) Egitimin Bireysel Gorevi: 

Egitim, ki~ilere dogal ve toplumsal ~evrelerini ta

n1mak ve bilin~li haraket etmek imkan1n1 kazand1rarak, on

lar1n birey olarak refah1n1 ve mutlul ugunu art1r1r. 

b) E~itirnin Toplumsal Gorevi: 

Egitim ayn1 zamanda bireyleri toplum ya~am1na ve ko

$Ul lar1na uygun insanlar olarak yeti~tirir. Onlar1n toplum

sal ve siyasal ya~amda yap1c1 bir oge olarak gorev almala

r1n1 saglar. 

c) Egitimin Ekonornik Gorevi: 

Egitim, ki~ilerin kalk1nma ~abalar1n1h ba~ar1l1 ola

rak ger~ekle$ebilmesi i~in gerekli nitelikte ve say1da ele

manlar olarak yeti~melerini saglayarak toplurnun yarat1c1 
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gOcOnO ve verimini art1r1r. 

Eaitim yoluyla bireyde meydana getirilec~k davran1~ 

deQi~iklikleri, bnceden haz1rlanm1~ plan ve proQramlar ~er

Gevesinde olmal1d1r. Plan ve programlar1n haz1rlanmas1nda 

sorumluluk, okulda okul yoneticilerine, kuruml~rda ise ku

rumun egitimle ilgili yoneticilerine ait olmal1d1r. 0 halde 

her alanda oldugu gibi, egitiminde planl1 ve pr0Qraml1 ola

rak yap1labilme~i iGin hedeflerin onceden saptanmas1 ve 

amaca ~la~mak iGin plan ve program gereklidir; ~OnkO geli~i 

gilzel yap1lan hi~ bir faaliyet istenilen sonucu vermez. 

3- E~iTiMLE iLGiLi KAVRAMLAR 

a- Hizmet oncesi E~itim - Hizmet 1Gi E~itim: 

Eaitim stirecinin birer dilimi olan, hizmet oncesi 

egitim ile, hizmet iGin egitim aras1ndaki fark~ baz1 ol~U

lere gore belirlenir. 

Personelin bir kadroya atanmas1 genellikle iki a~a

mada ger~ekle~ir. Bunlardan birincisi aday olarak atanmas1; 

ikincisi ise asil olarak atanmas1d1r. Buna gore; 

a~ Hizmet ~ncesi egitim, ki$inin memurluk statOsUne 

~,J;trtieden 9nc:e almt~ oldugu egitim tilrUdUr. GorUldO~U gibi 
, · ... :···:·'· ··__ - . 

.. 6~ -- t~·nim, ki~inin rnemurluga gitmeden once alrn1$ oldugu tum 
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egitimi, hizmet tincesi eQitim say1l1r. Ba~ka bir degi~le 

hizmet oncesi egitim, her dUteydeki egitim kurumlar1nda ve

rilmekte olan genel 5grenim etkinlikleriyle, her tUrlU mes

lek ve teknik ogrenim etkinliklerini i~erir(B). 

b- Personelin aslf g6revine atand1a1 tarihi k1stas 

olarak kabul eden goru~e gore de; ki~inin hizmetle kesin 

hukuksal ili~kisinin kurulmadan once alm1~ oldugu egitime, 

hizmet oncesi eQitim, as1l gdrevine atand1ktan sonra gordO

QO egitime de hizmet i~i eQitim denir. 

Hizmet oncesi egitimle, ki~iye genel olarak formas

yon kazand1r1l1r. Hizmet iGi egitim ise, bu kazand1g1 for

masyonu geli~t i rir. 

b- is Ba~1nda Egitim - i~ D1~1nda Egitim 

i~ ba~1nda eQitim; i~ yerinde ve i~ini yapt1Q1 s1-

rada bireyin egitilmesini ama~layan egitsel etkinliklere i$ 

ba~1nda eQitim demekteyiz. Egitim ile i~. i~ i~edir. "Ki~i 

bir yandan i~ini yapar bir yandanda o~renir."(9) 

t~ d1~1nda egitim ise; i~in d1~1nda, genellikle te

orik olarak ve uygulama a~amas1nda i~ basit bir ~ekilde 

ara~ ve gereGlerle ger~ekle~tirilir. i~ gorenlerden, bu 

(8) 
(9) TUTUM Cahit, a.g.e. s.126-127 



stire~fe Urtin heklenemez. zira fiili iiretim yoktur. E~itim. 

b ire y i n i ~ye r l er i n i n d q 1 n d a yap 1 I l r • h ye r i de y im i k i $ i -

nin hukuken bagl1 bulundugu kurumu degil, c;al1st1g1 fiziki 

alan1 veya yeri anlat1r(10). 

c- Kurum ic;inde Egitim - Kurum 01~1nda Egitim 

Kurum ic;inde egitim, etkinliklerin kurum ic;inde veya 

o kurumun merkez veya t~~ra kurulu~lar1na ili~kin imkanlar

dan yararlanarak yurUti.ilrnesini anlatlr(11). 

Kurum ic;inde egitimin ba~l1ca yararlar1 sunlard1r. 

ca- Kurum ic;inde duzenlenecek bir egitim program1nda 

genellikle kurum ozgti baz1 sorunlar1n tart1s1lmas1 olanag1 

dogar. Bu konularda en c;ok bilgi sahibi olan kimseler, yine 

kurumun mensuplar1d1r. D1$ar1da duzenlenecek bir programda 

bu problemleri ehliyetle tart1$acak kimseleri bulmak guc;tUr 

( 12 ) • 

cb- Kurum ic;inde yap1lan eaitim ekonomik olur; Fazla 

i$ kayb1 olmaz. 

cc- Egitime kat1lanlar ayn1 kurumun mensuplar1 o.ldu-

gu ic;in egiticiler ac;1s1ndan btiytik kolayl1klar saglayacaktir. 
(10) KALKANOELEN A. Hayrettin, 11 Hizmet ic;i Egitim" Ankara 

Ajans Turk Matbaac1l1k 1979 
(11) KALKANDELEN A. Hayrettin a.g.e. s.28 
(12) TUTUM Cahit, a.g.e. s.128 
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Kurum d1~1nda egitimde ise, "Kurum d1~p egitsel im

kanlardan yararlan1lmaktad1r. Bunlar, Kurumlar aras1 egitim 

merkezleri, ba~ka kurumlar1n egitim merkezleri. 5~retim ku

rulu~lar1 (Fakillte, Akademi, Yilksekokul, Enstitil ve her dil

zeyde Meslek Okullar1) ile yurt 11~1ndaki imkanlardan olu~

maktad1r. (13) 

Kurum d1~1nda yap1lan egitimin baz1 onemli yararlar1 

$unlard1r: 

ca- Ce~itli kurum ve kurulu~ mensuplar1 egitime kat1-

l1r, egitime kat1lan grup aras1ndaki kUltUr al1~veri~i daha 

kolay olur. 

cb- ate yandan kurum d1~1nda bir egitime kat1lanlar 

gOnlOk i~ ya~amlar1n1n etkisinden s1yr1l1p nesnel dti~Unmek, 

tartl$mak ve genel ilkeler Ozerinde kafa yormak olaria~1n1 

kurum i~i programlara oranla daha fazla elde ederler (14) 

d- Yeti~tirme - Gelistirme 

Yet1~tirme, bir meslek veya hizmette gorev yapacak 

ki~ilerin nitelikli eleman durumuna getirilmesi; geli~tir~e 

ise b6ylesine yeti~tirilmi~ ve bir meslek veya hizmette ~a

l 1~makta olan elemanlar1n eaitilmesi olmaktad1r" (15) 

(13) KALKANDELEN A. Hayrettin a.g.e. s.28 
(14) TUTUTM Cahit, a.g.e. s.129 
(15) KALKANDELEN A. Hayrettin a.g.e. s.29 
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Yetistirme ve gelistirme eOitim sorecinin birer asa

malar1d1r. Yetistirme. gelistirmeden 5nce gelmektedir. Baska 

bir deyimle yetistirme e~itimini tamamlayan personel, gelis

tirme egitimine alan1r. 

Yetistirmede kaynak, GOQU kez okullard1r. Bir meslek 

eleman1 yetistirecek okulun bulunmad1g1 durumlarda~ bu mes

leklere eleman yetistirme isi hizmet iGinde bireylere isleri 

is bas1nda yapt1r1larak Hgretilmektedir. S1ras1yla Glrak, 

kalfa, usta hiyararsisi iGinde yetiStirilen personel, daha 

sonra m~slek1erinde teknolojinin ortaya koydugu yeniliklere 

ayarlanmak ve yeni y6ntemlerin yard1m1 ile becerileri art1-

r1lmak Ozere gelistirilmektedir. (16) 

e,-OrgUn Egitim - Yayg1n Egitim 

Genel ofarak okuUarda saglanan egitime orgtin egitim 

ve okul d1s1 egitime de yayg1n egitim denir. Yaygin eQitim 

HrgOn egitimden s1n1rl1 sekilde yararlanm1s kisiler i~in 

ilave bir egitim kaynag1d1r. Yayg1n egitim belirli bir is'in 

yap1lmas1 i~in gerekli bilgi, beceri ve davran1slar1 ogreten 

ve genellikle, 6r~On egitime oranla daha k1sa silreli bir 

egitim tilrildilr (17). 

(16) KALKANDELEN A. Hayrettin a.g.e. s.29 
(17) SENATALA~ Ferhat "Personel Y6netimi ve Be$eri tliski

ler" Ercivan Matbaas1, Istanbul, 1978 s.159 
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orgOn egitim, belirli ya~ gruplar1ndaki bireylere 

amaca gore haz1rlanm1~ programlarla okul c;at1s1 alt1nda 

duzenli olarak yap1lan egitimdir. 

Yayg1n egitim genell_iv'" i~letmeler ve ozel olarak 

gorevlendirilmi$ egitim kurulu~lar1 taraf1ndan yap1lmakta

d1r. 1$letmeler taraf1ndan yap1lan yayg1n egitimde i$letme

lerin katk1lar1 c;e~itli oranlarda olabilmektedir (18). 

Yayg1n egitim, orgun egitim sistemine hie; girmemi~, 

herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden birbi

rinden ayr1lm1~ clan bireylere ilgi ve ihtiyac; duyduklar1 

alanlarda yap1lan egitimdir. 

4- EGiTiMiN ONEMi VE YARARLARI 

Gag1m1zda egitimin onemi ve yararlar1, hem bireyin 

hemde milletin mutlulu~u ac;1s1ndan kabul edilmektedir. Bir 

ulusun varl1kl1, yar1n1ndan emin ve her bak1mdan mutlu olma

s1, o ulusu olu$turan insanlara bagl1d1r. Ulusal kalk1nma, 

milletc;e gUc;lU olman1n gerektirdigi gorevleri yerine getir

mek Ozere egitilmi~ ki~ilerin c;abas1yla olacakt1r. Egitim 

ulusun ve bireylerin mutlulugunu saglamak ic;in gec;erli bir 

arac; olarak kullan1lmakta, gittikc;e onem ve guc; kazanmakta

d1r. 

(18) a.g.e. s.159 
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DOnyada geli~mi~. az geli~mi~ ve geli~memi~ Olkeler 

aras1n~a bir deaerlendirme yap1lacak olursa, eQitim dOzeyle

rinin c;ok farkl1 olduau g5r0lecektir. Geli~mi~ Olkeler bu 

geli~rni$liklerini, doaal zenginliklerinden c;ok, e~itime ver

dikleri Hneme bcrc;ludurlar. "Kalk1nm1~ ve kalk1nmakta clan 

Olkeler Ozerinde yap1lan ara~t1rmalar g5stermi~tirki, kal-

k1nman1n O<; temel unsuru vard1r 

Bunlar: 

a- Kalk1nma isteginin yayg1n hale gelmesi, 

b- Yeni tutum, davran1~ ve usullere uyumda tcpluma 

ycl g5sterecek yeterli, erdemli ve Hzverili ayd1nlar kitle-

sin in bulunmas1, 

c- Kalk1nman1n itici gOcO clan ulusal bilincin geli~-

mesidir. 

Ca~1m1zda, egitim sOrecinden gec;memi~ bir kimsenin, 

k end i ken d i n e yet i ~me im k an 1 bu 1 s a b i 1 e tam o la r a k g i zl i 

gUc;l.e.rini (potansiyelleriniJ geli$tirmesi imkans1zd.ir • . Bu 
.. 

· ,: n~de·nle) Dir insan1n kendisini ve ailesini 9e<;indirecek bir 

i~ sahib1 clabil~es1 ailesini~ ve tcplumun kendisinden hak

lar1n1 kullanabilmesi, ba$kalar1 ile iyi ili~kiler kurabil

mesi, ic;ih en az1ndan temel eQitim sorecinden gec;mesi gerek

mektedir. Bu gOn temel egitim, tom Olkelerde zcrunlu ogrenim 
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olarak kabul edilmektedir. Oysa bir kimsenin mesleginde daha 

yeterli olabilmesi i~in daha yUksek dUzeyde egitim gormesi 

pek ~ok meslek i~in gerekli g6rtilmektedir 

TU~ dGnyada kabul edilen bu ger~ek uluslararas1 ku

rulu~lar1n olu~turulmas1na neden olmu~tur. Birle~mi~ millet

ler bUnyesinde olu~turulan UNESK0 1 nun 1970 y1l1n1 "E~iTtM 

YILI" olarak kabul etmesi b~ ger~egin bir ifadesidir. 

TUrkiye'de de, diger Ulkel~rde oldu~u gibi egitimin 

gUcU ve 6nemine gUn ge~tik~e daha ~ok inan1lmakta. vatanda~

lar aras1n1a egitim gormeye ve egitimlerinin dGzeylerinin 

yUkseltmeye kar~1 bnUne ge~ilmez bir isteatn yayg1nla~t1g1 

gozlenmektedir. Bu konuda 1982 Anayasas1nda, Milli Egitim 

Temel Kanunu'nda, 657 say1l1 Oevlet Memurlari Kanunu .'nda ve 

kalk1nma planlar1nda istenilen dUzey~ ula$1lmad1g1 Ulkedeki 

okur yazar oran1n1n % 61 dolay1nda kalmas1ndan anla$1lmakta

d i r~ 

Toplumlar birbirlerini geride b1rakmak ~abas1 i~er

sinde yar1~1rlarken, okur yazar oran1n1n bu derece dti~tik ol

dugu bir Ulkede kalk1nman1n ihtiya~ duydugu nitelikli insan 

gUcUnU temin etmenin mUmkUn olmayacag1 apa~1k ortadad1r. Bir 

Ulkenin esas serveti, her ~eyden once halk1n sat1ip oldugu 

. bi19i. beceri yetenek, tek kelime ile halk1n1n genel ve 
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mesleksel egitim derecesi ile ol~Ulebilir. Bu yonden belkide 

bir Glkenin geli~mi~ veya az geli~mi~ niteliginin ol~UsG 

bundan boyle toplam ulusal gelirin ve adam ba~1na dG$en ulu

sal gelirin degil, fakat halk1n1n egitim derecesi ile ol~G-. 
lebilir. 

TUrkiye'nin tar1m kUltUrUnden, endUstriyel killtUrel 

ge~mesi kalk1nma planlar1nda amaclanmaktad1r. Gelecegin ku

~aklar1 endUstririin ve teknolojinin gereklerine gore yeti~-

medikce, ama~lanan endUstriyel kUltUre ge~i$ engellenmi$ 

olacak ve zorla~acakt1r. Geleneksel sisteme gore dilzenlenmi$ 

egitim sisteminin ve iceriginin degi$mesi ve yeni ku$aklar1n 

gelecegi ya$am1na haz1rlanmas1 kac1n1lmaz olmaktad1r (22}. 

EndUstrile$me sUresi ile birlikte h1zl1 bir toplumsal 

yap1 degi$imi gecirmekte olan Ulkemizde endUstrile$rne ve 

toplumsal yap1 degi$imini olumlu yonde yonlendirecek insan 

gilcUnU yeti$tirecek egitim sisteminin en k1sa zamanda sap

tanmas1 ile uygulamaya konulmasi gerekmektedir. 

Egitimin toplumsal ac1dan onemli olmas1 demek, sek

torler a~1s1ndan da onemli olmas1 demektir. Gerek kamu ge

rekse ozel sektor i~in, egitimin istenilen seviyede gercek

lesmesi toplumsal kalk1nmay1 h1zland1racakt1r. Hem kamu hem

de ozel sektor orgUtlerinin belirledikleri ama~lar1 vard1r. 

(22) BA$ARAN i. Ethem a.g.e. s.23 
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Planlanm1~ kapasiteye ula$mak, istenen prodUktiviteyi elde 

edebilmek ekonomik bUyUmeye katk1da bulunabilmek i<;in i$le

rin gerektigi gibi yap1lmas1 laz1md1r. Bunun ger<;ekle~mesi 

ise i~gorenin i~ini iyi bilmesiyle olur. Ki~i i~ini ancak 

egitimden ge<;irilerek en iyi ~ekilde yapabilecek hale geti

rilir. 

Yeniliklere ayak uydurabilmek ancak bu yeniliklerin 

neler oldujunu oarenmekle mUmkUndOr. Bunun yolu ise iyi bir 

egitimden ge<;er. 

Yeni teknolojilerin kullan1labilmesi i<;in bunlar1 

kullanabilecek ki$ilerin haz1r bulundurulmas1 gerekir. br

gutler piyasada rekabet edebilmek i<;in yeni tekniklerden ya

rarlanmak zorundad1rlar. Bu nedenlede orgUtler personelini 

bu degi$ikliklere ayak uyduracak ~ekilde egitip geli~tirme

lidir. 

DLlnya surekli degi$mekte, teknoloji gun ge<;tik<;e 

ilerlemektedir. Bu ilerleyi~e ayak uydurup diger i~letmeler

le rekabet edebilmek, ancak yenilikleri takip edip; yeni 

teknolojiye sahip olmak ve bu teknolojiyi kullanacak i~gOcu

nLl ele ge<;irmekle mUmkUndUr. iki marangozun rekabetinde, ke

seri iyi kullanan, yani onu eline de~ilde, cisme vuran kaza

n l r. 
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Bunun gibi, bilgisayarla rekabet eden, yani bilgisa

yar kullanarak hesap tutan iki i~letmeden, rekabeti bilgi

sayar1n1 iyi kullanan kazanacakt1r. Bilgisayar1 olmayan1n 

re~abeti zaten hi~ s6z konusu olamaz. 

K1sacas1 egitim, yeni teknolojiye i~g6renin intibak1 

imkan1 verecektir. 

Hem kamu, hemde 6zel sektor i~in egitim, israf1n 

azalmas1 devams1zl1k ve i~~i devrinin azalt1lmas1, ogrenme 

muddetinin k1salt1lmas1 kontrol ve nezaret yukunun hafifle

tilmesi. fazla mesai masraflar1n1n ve makine bak1m masrafla

r1n1n azalt1lmas1. kalitenin iyile~tirilmesi, dahili terfi

lerin te~vik edilmesi, kazalar1n azalt1lmas1. personel ve 

yonetim aras1ndaki ili~kilerin arzulan1r bi~imde olmas1. 

i~~ilerin ba~ka i~leri yapma kabiliyetlerinin ve moralin 

yukseltilmesi a~1s1ndan ~ok ~ok anemlidir. 

Fakat ~unuda belirtmeliyiz ki, ozel sektor i~in e~i

tim, kamu sektorunden daha onemlidir. canku ozel sektor kar 

pe~inde, kamu sektoro ise milli kir pesindedir ve sahis 

kirlar1n milli kirdan daha ustun tutulduguda gUn gibi a~ikar 

oldugundan, bzel sektbrde egitimden daha fazla yarar sagla

maktad1r. 

Kamu sektorUnde. a~1r1 bUrokrasi vard1r; bu ise faali

yetlerin gerektigi bi~imde yUrUtUlmesini engellemektedir. 
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Ozel sekt6rde bOrokrasi az olduQundan, egitimden istenilen 

sonu~ kamu sektorUnden daha fazla elde edilmektedir. 

B- PERSONEL EGiTiMiNDE HEDEFLER: 

Kurum ac;1s1ndan egitim, birey ve gruplarin yOklendik

leri gUncel g6revleri yada, i.leride yUklenec~kleri fonksi

yonlar1 en iyi bi~imd~ yOriltmeleri ic;in giri~ilen etkili ey~ 

lemlerin faaliyetlerin tDmOdUr. 

Personel ac;1s1ndan hedef, bir personelin planlanm1~ 

ve tertiplenmi~ faaliyetler sayesinde kazanmas1 kararla~t1-

r1lan ve beceri olarak ifade edilmeye elveri~li bir ozellik

tir. 

Egitimin esas amac1, personeli vazifelerini ba~ar1 

ile yapacak surette yeti~tirmektir. Bunu saglamak ic;in maha

ret bilgi ve mOsbet davran1~ laz1md1r. Suratl1 ve verimli is 

ic;in gereken maharet, i~in anlayarak yap1lmas1 ic;in gereken 

bilgi, mesai arkada~lar1 ve idare ile samimi i~birligi ya

p1lmas1n1 temin eden mOsbet davran1~. egitim vas1tas1yla ka

zand1r1l1r. Egitimin ozOnO, bireyin dU~Once, bilgi, beceri, 

tutum ve davran1~lar1nda meydana gelen olumlu degi~meler 

olu~turur. Bu gorUntU ic;·inde egitimi 11 Degi~me" olarak tan1m

layan g6rU~On hakl1 ve yerinde oldugu soylenebilir. 
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Bir bak1ma bireysel yeteneklein egitim kanal1yla de

gi~meye zorlanmas1n1n gerc;ek nedeni i~letmelerin sUrekli ge

li~me ve degi~me ihtiyac;lar1na baglanabilir. Sozgeli$i, c;a

l1~ma $artlar1nda yenilikler, yeni makina ve arac;lar1n al1n

mas1 yeni Llretim sUreci ve idari tekniklerde transferlere 

gidilmesi i~letmelerin vazgec;emeyecekleri geli$~elerdir. En 

k1sa zamanda ve en az ekonomik kay1pla personeli bu degisme

lere ayarlanabilmek ic;in haz1rlamak, onlar1 yetenekli ve be

cerikli k1lmak gerekir. 

Personel egitiminin iki teme'l hedefi vard1r. 

1. Egitim sayesinde i~lerin daha iyi, dah"a c;abuk ve 

itinal1 yap1lmas1n1 saglayarak verimliligi (ProdLlktiviteyi) 

artt1rmak; 

Verimliligi yOkseltmek isletmelerin en onemli amac1-

d1r. Yani ~sletmeler, sonsuzluga kadar devam etmek ve mOmkOn 

olan en yUksek kar1 elde etmek ic;in kurulur"lar. Durum boyle 

olunca, mac;lanan verimliligin gerc;eklesmesi ic;in, kaynakla

r1n en iyi sekilde kullan1lmas1 gerekir. Kaynaklar1n en iyi 

sekilde kullan1lmas1, onu kullananlar1n bilgi ve becerisine 

bagl1d1r. Bu bilgi ve beceri ise ancak egitimle elde edilir. 

Egitimin en 6nemli hedefide budur. 

2. i~ini bilen, geli~melere ayak uydurabilen personel 

vas1tas1yla zaman ak1~1 ic;inde kurumun varl1g1n1 muhafaza 

edebilmek; 
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i~letme ilk amac;lar1na ula~t1g1, ula~1labilir amac;Ja

ilk •. hayal edilen amac;lar1n1 da ula$ll~bJJtr amac; du

r4rrit.1.na d0$GrdUgH mUddetc;e geli~ecek ve varl1g1n1 rnuhafaza 

edecektir. 

Amac;lar1na ula$amayan ya da her hangi bir geli$me 

gosteremeyen i$letmelerin varl1g1 tehlikeye dLl$er. 

Amac;lara ula$mak ic;in, isletme ic;inde ve d1$1nda faa

liyetlerin uyumlu olarak yerine getirilmesi laz1md1r. Uyumlu 

faliyet, i$ini bile geli$melere ayak uydura bilen personel 

taraf1ndan yerine getirilir. Egitimin onemi hedeflerinden 

birisi de bu isi bilen ve gelismelere ayak uydura bilen per

sonel yetistire bilmek ve boylece i$letmenin varl1gin1 muha

faza edebilmektir. 

Personel egitiminin tali hedeflerinide $5yle s1ralaya 

biliriz: 

1. Kurumla ilgili ve uygulamaya donuk bilgi seviyesi

nin yUkseltilmesi: Personelin~ c;al.1$t1g1 kurumu, amac;lar1n1, 

Lllke ekonomisindeki yerini c;ok iyi bilmesi gerekir. BUtLln 

bunlar ona tefarruatl1 bir ~ekilde ogretilirse ki$i nerede, 

nas1l, nic;in c;al1st1g1n1 bilir ve dahada verimli olur. GUdU

lenmesi kolayla$1r. 
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Egitim ki~iye, isine en ince ayr1nt1lar1na kadar 69-

rete bilir. tsini en iyi sekilde bilen kisi ise, istenen 

performans1 g6sterir. 

2. Bilgilerin kullanma alan1n1 geni~leten gorgO sevi

yesinin yOkseltilmesi gorgO seviyesi yOkselen personel, bil

gilerini kullanma alan1n1 da geni$letecektir. Dar bir ~er~e

ve iGinde s1k1~1p kalamaz. Her zaman kendisini yenileye bi

lir. Faydal1 olma derecesini art1r1r. 

3. BilinGli karar alma yetenegi fiziksel ~aba ve gu

rup yasam1 i~in gerekli ortam1n saglanmas1: Egitim, persone

li bilin~li kilar ve onlar1 birbirine yakla~t1r1r. Cat1~ma

lar1 azalt1r. Onlar1n psikolojik bunal1mlar1ndan kurtulmala- . 

- r1n1 kolayla~t1r1r. gru~ ya~amtna al1~t1rarak sosyalle$ti

rir~ Yan1 once e~itim i~in bir araya gelen, tan15an ~ah1slar 

daha sonra ba~ka amaGlarlada bir araya gelebilirler. 

Egitim onlar1n, bilinGli karar alma ve uygun fiziksel 

Gaba gosterme gLlGlerinide art1r1r. 

4. i~in yap1lmas1n1 kolayla~t1ran sartlar1n ve birey 

davran1slar1n olurnlu yonde gelistirilmesi: Egitim, birey 

~artlar1n1 olumlu yonde geli~tirir. ~UnkU, bilenler ile bil

meyenler bir degildir. 
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Egitilen ki~i. kendine gUven duyar, b6ylece davran1s

lar1nda daha tutarl1 olur. Yani nerede, nas1l davran1lacaQ1-· 

n1 ~ilir~ Bu da ona, hem i~ hemde 6zel hayat1nda basar1 ka

zand1r1r. 

Bilgi g6rgU ve davran1slar1n i~in gereklerine uygun 

nitelikte gelistirilm~si egitim ~abalar1n1 olu~turur. i~e 

al1~t1rma egitimi bu ~abalar1n ilki ve en 6nemlilerinden bi

ridir~ Hedefleri ~unlard1r: 

- Yeni personeli, ~evresine kar~1 kU~Ulten becerik

sizlik duygular1ndan en k1sa zamanda kurtarmak, 

- Personeli i~i ile yetenekleri aras1nda bir ~yarlama 

yapma, yada yeteneklerini en iyi ger~ekle~tirecegi i~i se~me 

imkan1 vermek, 

- Personelin i~e ve kuruma yabanc1la~mas1n1 6nlemek 

ve sosyal kayna~may1 saglamak, 

- i~e yeni al1nan personeli, Kurumd.a uzun y1llar ~a

l1~acag1 varsa y1larak 6rgUtsel yap1ya, gUdUlen ortak ama~

lara, uyulmas1 gereken kurallara, i~ gUvenligi ve sagl1k 

sartlar1na, isletmenin temel sorunlar1na ili~kin bilgileri 

aktarmak. 

Egitimde sarfedilecek ikinci ~aba, Hizmet i~i egitim-

dir. 



- 23 ~ 

Hizmet iGi egitim, 5rgQte al1nan personelin hizmete 

yatk1n11g1n1 saglamak verimliliklerini art1rmak, gelecekteki 

g6rev ve s6rumluluklar1 icin yetiitirmek amac1yla kurum 

icinde yada kurum d1i1nda, ii bai1nda, ii d1~1nda baivurulan 

egitim faaliyetleridir. 

Hizmet iGi egitimin Uc hedefi vard1r: 

- Personelin yapmakta oldugu i$in daha iyi yap1lmas1-

n1 saglamak i~in gerekli bil~i ve yetenegi kazand1rmak ve 

geli~tirmek, 

- Pe~sonele, daha Ost g6revlere ge~ebilecek yeterli· 

liai kazand1rmak yani alt kademedeki personeJi ilst kademele

re yUkselmeye haz1rlamak 

- Personelin ~al1imakta oldugu drgUt ve yapmakta ol

dugu ise kar~1 davran1ilar1n1 olumlu y6nde degiitirmek, 

Personelin egitimi uygun metodlardla yap1ld1g1 zaman, 

bu hedef lere ula$mamak i~in hi~ bir sebep yoktur. Zaten i$

letmeler iGin arzulanan· sonu~ da egitim vas1tas1yla bu he

deflere ula$makt1r. 

c~ E~iTiM iLKELERi: 

Her faaliyetin kendi ~ap1nda ilkeleri vard1r. O ilke

lere uyulmad1g1 mUddet~e. o faaliyetin baiarr ile tamamlan

mas1n1 beklemek fazla iyimserlik o1ur. 
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Planlama bir faaliyettir. iyi bir planlama ancak 

planlaman1n ilkelerine uyularak yap1labilir. Haberle~me de 

bir faaliyettir, onun da bir tak1m ilkeleri vard1r. tlkele

rine uyulmadan yap1lan geli~i gUzel bir haberle~meden bekle-

nen verim elde edilemez. brnekleri daha da c;oQaltabiliriz. 

Egitim faaliyetlerinden de beklenen faydan1n gerc;ek

le~mesi i<;in bu faaliyetlerin yUrUtUlmesinde baz1 ilkelere 

uymak gerekir. Bu ilkeler egitim program1n1 yonetenlere, 

kurs ogretrnenlerine ve nezaret<;ilere yol gosterici nitelikte 

ilkelerdir. (23) 

Bu ilkeleri ~oyle s1ralamak mUmkUnddr. 

1- MOTiVASYON 

EQitimin en onemli ilkesidir. Ki~i. nic;in yapt1Q1n1 

bildiQi zaman i~ini sLlrdLlrLlr ve sonuca ula~t1r1r. Bu a~ama

da, o i$i nic;in yapt1Q1n1 bilmesi onu gUdLller. 1$ g5ren, 

egitilmesindeki amac1 kavrar, bu yonde te~vik edilirse, ni

<;in egitildigini bileceginden kendisini ona gore ayarlar. 

Eger egitilmekle daha iyi maa~. daha rahat gbrev, daha iyi 

bir mevkii alacag1n1 biliyorsa, bUtOn bunlar onun ic;in birer 

motivasyon unsuru olacak ve kendi ~ah~1nda egitim faaliyeti

ni ba~ar1ya ula~t1racakt1r. 

( 2 3 ) B i NG o L Dur s u n , 11 Person e 1 Yon et im i 11 Der s not la r i s • 1 4 8 
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Bu ~ekilde, egitim programlar1na kat1lmaya yonelik 

motive edildiklerinde i~gorenler, kendilerine ogretilenleri 

daha .~abuk kavrarlar(24). 

Olumlu te~vik ara~lar1n1n, ki~ileri motive etmesi 

i~in kullan1ld1klar1 halde, istenilen davran1~larda herhangi 

bir degi~iklik olmad1g1 zaman il1ml1 bir cezaya ba~vurulmas1 

da, ki~ileri ogrenmeye yoneltebilir. Bu durumda ceza bile 

bir motivasyon unsuru olacakt1r. 

2- Kt~iSEL FARKLILIKLAR 

Egitimin etkin olabilmesi i~in, proQrama kat1.lanlar1n 

ki~isel ozelliklerinide dikkate almak gerekir. 

Zeka seviyeleri farkl1 ki~ilerin ogrenme sOreleride 

farkl1 olacakt1r. Yani ~ok zeki bir insan1n bir saatte ogre

nebilecegini, normal bir insan1n ancak bir gOnde ogrenebil

mesi mOmkOndOr. Boyle bir durumda her iki ki~iyede ayn1 

program1 uygulamak hatal1 olacakt1r. COnkO ya birisi iGin 

hafif, digeri i~in normal, ya da birisi i~in ag1r, digeri 

iGin normal olacakt1r. Bu durumda, her halOkarda ortada bir 

dengesizlik olacakt1r ve beklenen performons yar1m kalacak

t1r. Yap1lacak en iyi davran1~. ikisi iGin de ayr1 program

! a r u y g ul a ma k v e z e k a l a r I n I n g e re kt i rd i g i b a ~ a ri y 1 a l ab i 1 -

mektir. i~te buda ancak egitimin, ki~isel farkl1l1klar1 goz

onOne almak ilkesine uymakla mOmki.indOr. 
(24) a.g.e. s.148 
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3- E~iTiM SIRASINDA ARA DE~ERLENDiRME YAPMAK VEYA AGIK 

STANDARTIAR OLUSTURMAK: 

Egitim s1ras1nda, g5r0len egitimle ilgili ara deger

lendirmeler yapmak gerekir. (25) 

Ancak b5ylece, bireyin egitim sOreci iGinde amaGlara 

do~ru ne derece il~rleye bildiQini 61Gmesine imkan verile 

bilir. Birey ne yapt1g1n1 ve ne yapmas1 gerekti~ini anlar. 

Egitim program1n1 yOriltenler, bireylerin k~ndilerini 

degerlendirmesi iGin bir tak1m standartlar da olu~turabilir

ler. Her standart bir ba~ar1 blGUtOdUr. Bu 6lGUtler sayesin

de egitilenler ~imdiye degin ne 5grendiklerini ve daha neler 

ogrenmeleri gerektigini anlayabilirler. 

B6yle bir uygulama, egitilen ki~ide, amaca ula~mak 

iGin daha fazla bir arzu dogurur ve onu motive ederek, bi

rinci ilkeye de katk1da bulunmu~ olur. 

4- VYGULAMALI CALI$MA 

Sadece, teorik olarak bir i~in nas1l yap1ld1g1n1 og, 

renmek amaG degildir. As1l amaG, teorik olarak i~in nas1l 

(25) SENETALAR Ferhat, a.g.e. s.156 
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yap1ld1g1n1 6grendikten sonra, bunu uygulamaya ba~ar1 ils 

koyabilmektir. Bu da ancak uygulamal1 ~al1~ma ilkesine uy

makla mOmkOn olur. 

Bu nusus en fazla el becerisi gerektiren i~ler i~in 

ge~erlidir. brnek verecek olursak, bir i~g6rene uzun uzun, 

kullanacag1 makinenin nas1l ~al1~t1g1, herhangi bir aksiligi 

olmamas1 i~in neler yapmak laz1m geldigi teorik olarak ay

r1nt1l1 bir ~ekilde anlat1labilir. Hatta bu anlat1m film 

vs.le de olabilir. bgretim sonunda i~gorenin kafas1nda baz1 

imajlar olu~acakt1r. Fakat bizzat makine Ozerinde bilgisini 

ayarlamaya koymad1ktan sonra, birden bire i~e ba~lay1p ba~a

r1 gostermesi beklenemez. ille de uygulamal1 ~al1~ma yap1l

mas1 gerekir. 

5 _ I$i PARCALAR HALiNDE VE TOM OLARAK bGRETME 

Bir i~in tomo olarak 6gretilmesi mOmkOn oldugu gibi, 

par~alar halinde 6gretilmesi de mOmkOndllr. Bu o i~'in mahi- .· 

yetine bagl1d1r. 

Eger i~i basitse ve sadece bir-iki i~lem gerektiri

yorsa, bu i~'in tom olarak 6gretilmesi mOmkOndOr. 

Eger i~ karma~1ksa ve bir~ok i~lemi gerektiriyorsa, 

bu i~'in tom olarak 6gretilmesi zordur. O zaman, i~ birbiri

ni izleyen par~alara ayr1lacak ve b6ylece par~alar halinde 

6gretilecektir. 
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6- l~GbRENLERE ACIKLAMA YAPMA, EGiTiMCiLERi SECME 

Egitilecek i~gorenlerin, egitim faaliyeti ba~lamadan 

6nce kafalar1nda bir tak1m soru ve endi~eler bulunabil.ir. 

ilk ba~ta egitim, i~. amaG vs. hakk1nda aG1klamalarda bulu

narak bu soru ve endi~eler giderilmelidir. CUnkU, i$g6renin 

egitimi, kafas1nda hi~bir problem olmadan ba~lamas1 gerekir 

ki, egitimde ba~ar1l1 olsun, 

Egiticilerin se~imi de onemlidir. Bir i~ 1 i en iyi ~e-

kilde bilen ancak bilmeyenlere ogretebilir. Gerek egitim 

faaliyetini yUrUtenlerin, gerek kurs ogretmenlerinin ve ge

rekse nezaret~ilerin 6g~etecekleri bilgiyi hem teorik, hem 

de uygulamal1 olarak GOk iyi bilmeleri gerekir. 

D- HiZMET iCi EGiTiM: 

1- HiZMET iCi EGiTtMiN TANIMI 

Hizrnet i~i egitim: Kamu gorevlilerinin hizmete yat

k1nl1Q1n1 saglamak, verimliliklerini art1rmak ve gelecekteki 

gorev ve sorumluluklar1n1 daha iyi yerine getirebilmeleri 

iGin onlar1n bilgi, deneyim ve becerilerini art1rmay1 amaG

layan bir egitim safhas1d1r. 

Bu safhaya, kurum iGinde yada d1$1nda, i$ba~1nda yada 

i~ d1$1nda ba~vurulabilir. dnemli ol~n. bunun hizmetle 
ili~kili olmasid1r. 
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Hizmet i~i e~itim, sadece kamu kesimi ~al1~anlar1 

i~in deQil, 5zel te~ebbOs ~al1~anlar1 iGinde gereklidir. 

B5yle olunca, hizmet i~i egitim 11 0zel ve tOzel ki~ilere ait 

i~lerinde belirli bir maa~ kar~1l1g1nda i~e al1nm1~ ve Ga

l1~makta olan bireylere g5revleri ile ilgili gerekli bilgi, 

beceri ve tutumlar1 kazanmalar1n1 saglamak Ozere yap1lan 

egitimdir(26). 

Cag1m1zda meydana gelen toplumsal degi~meler ve tek

nolojik degi~meler, kamu hizmetlerinin gereken ~ekilde yOrti

tUlebilmesi i~in 11 Egitim Dogumla ba~lar, 5li.inceye adar devam 

eder 11 s5zU geregi, hizmet i~i egitim gerekli, hatta zorunlu 

k1l1nmaktad1r. Egitim kurumlar1nda al1nan hizmet 5ncesi egi

tim bu gUn, halka hizmet g5ttiren kamu kurumlar1nda yetersiz 

kalmaktad1r. Bununla birlikte Turk Kamu kesiminde hizmet i~i 

egitime gereken degerin verildigini s5ylemek mumkOn degil

dir. 

2- HtZMET iCi E~tT1MiN GENEL AMACLARI 

Bir kurumda yap1lmas1 dO~OnOlen hizmet iGi egitimin 

planlanmas1na ba~lamadan Once genel ama~lar1n saptanmas1 ge

rekir. Genel ama~lar, hizmet iGi egitimin yap1lacag1 kurumun 

politikas1na ve ama~lar1na uygun olarak bir sistem bOtunlO

gunU koruyacak, kendi i~inde tutarl1 ve temel ihtiyaGlar1 

kar~1layacak ~ekilde saptan1r. 

(26) TAYBAZ Haydar 11 Hizmet iGi Egitim 11 Ankara SevinG matbaas1 
1981 s.4 
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Hizmet i~i egitim ama~lar1na, birey a~1s1ndan, kurum

da ~al1~an topluluk a~1s1ndan ve belirli bir olay a~1sindan 

degil de genel olarak bak1labilir. 

Genel ama~lar1 ~u ~ekild~ s1ralamak mumkundilr. 

a- Y6netim sorumlular1na, egit1m.g6renlerin yetenek

leri hakk1nda bilgi vermek, g6rdukleri egitim neticesinde bu 

gdrevlerinden en iyi ~ekilde yararlan1lmas1n1 saglamak, 

b- Egitim gbren kimselere gbrevlerini daha verimli 

bir ~ekilde yapmalar1 amac1yla yeni beceriler kazand1rmak 

veya becerilerini geli~tirmek i~in f1rsat ve imkan saglamak, 

c- Egitim g6renlerin, daha buyuk sorumlulugu gerekti

ren gorevlere yukselmelerinde yard1mc1 olmak, 

d- Y6netici, icrac1 ve ba~ka personel taraf1ndan ya

p1lmakta olan i~lerin gerek nitelik, gerekse nicelik bak1m

lar1ndan art1~1n1 saglamak, 

e- A~1k gbrevleri uzun sure bo~ b1rakmamak ve hemen 

doldurmak amac1yla haz1rl1kl1 bulunmak ve olas1 a~1klar i~in 

elde daima yeti~mi~ personel bulundurmak~ 

f- Personele fikir ve bilgi al1~veri~inin onemini be

nimseterek kurum i~inde ve kurum d1~1nda daha etkili ve 
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kapsaml1 ileti~im, koordinasyon ve i~ blrligini saglamak, 

g- Egitimin kazand1racag1 maddi ve maneve yararlar1n 

neler ol~ugunu btittin personele duyurarak, personelin morali

ni yOkseltmek ve kuruma bagl1l1g1n1 art1rmak, 

3- HiZMET tCi E~iTiME fHTiYAC DUYULMASININ NEDENi: 

Eskiden ~ir hizmete hizmetin gerektirdigi ko$u11ar1 

ta$1yan elemanlar al1nd1g1nda, bunlar1n gorevlerini ba$ar1 

ile yOrOteceklerine amirlerinin bilgilerinden yararlanacak

lar1na ve hizmetin iyi bir $ekilde yOrOtOlecegine inan1l1r

d1. Oysa ~ag1m1zda, ozellikle son ~eyrek as1rda insan ya$a

m1n1 etkileyen 5geler gUnden gone art1$ gostermektedir. Hiz

met oncesinde al1nan bilgiler kamu kurumlar1nda ~al1$an per

sonelin, degi$en yeni kO$Ullara ayak uydurabilmeleri i~in 

yeterli olmamaktad1r. ate yandan. okul egitimi bireyin tam 

yeteneklerini ortaya G1kart1p, yonlendirmeye yeterli degil

dir. Bir Gok insan1n i$e ba~lad1ktan sonra gizli kalm1~ ye

teneklerini geli~tirdikleri de gorLllmektedir. Hizmet iGin 

egitim gizli kalml$ bu yeteneklerin ortaya ~1k1~1n1 h1zlan

d1rmaktad1r. 

Birey meslek hayat1na at1ld1ktan sonra okulda kazan

d1g1 bilgilerle G6zOme ula~t1ramayacag1 sorunlarla kar~1la~a 

bilir. Bu takdirde hizmet iGi egitim zorunlu hale gelecek

tir. 
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i~gorenin hizmete girmejen once, i~e girmek, yar1~

may1 kazanmak ve se~ilebilmek i~in ne kadar bilgili olmas1 

gerekiyorsa, bu durumu hizmet i~inde de sUrdUrebilmesi ve 

kendisinden beklenen gHrevleri geregi gibi yapabilmesi i~in, 

bilgisini gOnOn ko~ullar1na g6re geli~tirmesi gerekir. Hiz

met Hncesi eQitim ne denli Hnemli ve yeterli olursa olsun, 

ayr1ca hizmet i~i egitimede ihtiya~ vard1r. 

Hizmete girmeden once, ne tor ve ne degerde bir egi

tim g6r010rse g6rUlsOn ve ne denli iyi bir staj ile eQitim 

tamamlanm1~ olursa olsun, bu egitim ancak bilgi verici nite

liktedir. 

Bunun i~in, meslegin bUtUn ozelliklerini, teknik, 

ruhsal y6nlerini mesleksel ~al1~malar1 gormek ve Hgrenmek 

gerekir. 

Hizmet oncesi verilen bilgiler eksi ve yetersizdir. 

Hizmet oncesinde verilen bilgiler, daha ~ok genel kUltUr 

iGerikli olup, ekseriye hizmete yonelik degildir. 

Bilindigi gibi kariyer sistemi, orgOtlerde giderek 

kokle~mektedir. Bilindigi gibi kariyer sisteminde iki perso

nel hizmete al1n1r, hizmetin gerektirdigi bilgi ve becerile

ri hizmet i~inde kazand1r1l1r, kariyer sisteminin gDVenceli 

statosu, yetersizlerin kolayca ay1klanmas1n1 elveri~li olma

d1g1d1r. Bu Hzellik ister istemez ~abalar1, ki~ilerin kusur 
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ve eksiklerinin giderilmesine y6neltir. Bu sistemde ki$i Ga

l1$ma ya~am1 boyunca ~ok degi~ik g6rev ve sorumluluklar yUk

lenir. G6revlerin Ustesinden gelebilmesi, iyi bir egitimi 

gerektirir. Bu durumda hizmet i~i egitime ihtiya~ duyuldugu

nu g6stermektedir. 

Hizmetteki geli~me ve degi~melere uymak zorunludur, 

Teknolojik geli~meler, i~ ya~am1nda sUrekli degi~ikliklere 

neden olmaktad1r. Ger~ekten gUnUmOzde teknik ve bilimde g6-

rUlen h1zl1 geli~meler, 6rgUtlerde uygulanmakta olan bir ~ok 

bilgi, teknik ve y6ntemleri ge~ersiz k1lmaktad1r, bu teknik 

ve bilimdeki geli~melere uyumu saglamak i~in, hizmet iGi 

egitim ihtiyac1 dogmaktad1r. 

Baz1 bilgi ve beceriler hizmet iGinde kazan1l1r, boy

lece baz1 g6re~ler i~in hizmet i~i egitim, yaln1z bir gerek

sinme degil bu bir zorunluluktur~ 

Ki~i nerede olursa olsun kendisini geli~tirmek ister. 

Ger~ekten insan1n ki~iligini geli~tirme ve yUkselme istegi. 

Ost duzeydeki ihtiya~lardand1r. Hizmet i~i egitim sayesinde 

de bu durumda olan personelin de ust kademelere gelmesi sag

lanabilir. 

Hizmet i~i egitim sonucu, personelin 6grenme etkinli~ 

gi artarak 6~renmeyi, raslant1 sonucu kazanmayacakt1r. 
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4~ HiZMET lCt E~iTiMi ZORUNLU KILAN YASAL NEDENLER: 

Kurumlarda hizmet iGi egitimin zorunlu olu~u bir ba

k1ma yasa geregidir. EndUstri i~letmelerinin kali~eli i~Gi 

ihtiyaGlar1n1 kar~1lamak, i~~inin i~e uyumunu saglamak ve 

verimi art1rmak amac1 ile hizmet i~i egitimin bir yasaya 

baglanmas1 gerekli gorOlmU~tur. 

Ote yandan, Devlet Memurlar1n1n hizmet i~inde yeti~

melerini saglamak, verimliliklerini art1rmak ve daha Ost 

gorevlere haz1rlamak amac1yla da Hizmet i~i egitimin yap1l

mas1 zorunlu gorUlmU~tUr. 

BU YASALARIN BAZILARI ~UNLARDIR: 

a- 3457 say1l1 Sinai muesseselerde ve Maden ocakla

r1nda Mesleki Kurslar aG1lmas1a dair Kanun: 

1983 y1l1nda G1kar1lan yasa, endUstri i~letmelerinin 

nitelikli i~Gi ihtiyac1n1 kar~1lamak, i~~inin i~e uyumunu 

saglamak ve verimini art1rmak amac1yla duzenlenecek hizmet 

iGi egitim kur~lar1n1nesaslar1n1 belirlemektedir. 

Bu yasaya dayan1larak 6.5.1939 gUn ve 2/10913 say1l1 

Bakanlar Kurulu karar1 ile yurUrlUge konan "SINA! MOESSESE

LERDE VE MADEN OCAKLARINDA MESLEKi KURSLAR ·A~ILMASI HAKKINDA 

NiZAMNAME 11 ni 1. Maddesindeki 11 BUrolarda ~al1~an memurlar 
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haric; olmak Uzere bir senede c;al1st1rd1g1 i~~i ve mosdahdem

ler say1srnin, gUndelik vesatisi, yUzden fazla olan maoen 

ocaklar1 ve s1nai mUesseseler, 11 2. maddesindeki 11 i~c;i say1-

s1, 1. maddede gosteri len miktardan a~ag1 olsa bile, ayn1 

sinayiden bir kac; mUesseseye sahip olanlar1da mesleki kurs 

ac;maya mecburdurlar. 

b- 657 Say1l1 Devlet Memurlar1 Kanunu: 

Kanunun 7. k1sm1 11 DEVLET MEMURLARININ YETi~TiRiLMESi 11 

ba~l1g1 alt1nda kurumlar1n memurlar1n1 hizmet ic;inde yetis

tirmesini saptam1st1r. Bu k1s1mdaki 214. madde. Devlet Me

murlar1n1n yetistirilmesini saglamak, verimliligini art1r

mak, ve daha ileriki gorevlere haz1rlamak amac1yle uygulana

cak hizmet ic;i egitimin, Devlet Personel Dairesi taraf1ndan 

ilgili kurumlarla birlikte haz1rlanacak yonetmelikler c;erc;e

vesinde yUrUtulmesini, 215. madde her kurumda yeti~me faali

yetlerini dtizenlemek, ytirtitmek ve degerlendirmekle gorevli 

bir egitim birimi kurulmas1n1; 216. madde kurumlar1n kendi 

egitim ihtiyac;lar1n1 kar~1lamak Uzere egitim Merkezlerini 

ac;abileceklerini; 217. madde Devlet Memurlar1 Egitimi Genel 

Plan1, yap1lmas1n1, 218. madde yurt d1s1nda yetistirmeyi 

hUkme baglamaktad1r. Hizmet ic;i egitimin zorunlu olusunu ya

salarla s1n1rland1rmakta mUmkUn degildir. Yasal zorunlulugun 

yan1nda bir c;ok neden daha saymak mUmkOndUr. 
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Bunlar; 1. Kurumda Oretilen mal ve hizmetin nicelik 

ve nitelik bak1mlar1ndan, Hnceden saptanan de~erlerin alt1na 

dO~mesi, 

2. Kurumda Gal1~an personel aras1nda uyu~mazl1g1n, 

disiplin olaylar1n1n artmas1 ve personel hareketliliQinin, 

yer degi~tirme ve ayr1lmalar1n1n art1~ gostermesi, 

3. Kurumda ileti~im, i~birligi ve koordinasyon gibi 

aksamalar1n meydana gelmesi, Oretimi etkilemesi olarak be

liren'ebilir (27). 

5 - H i Z M E T i C i f G i T tM D E i L K E L E R 

Hizmet ici egitimin belli ilkel~re bagl1 olmas1, sa~

l1kl1 bir planlarna ve degerlendirme yapmak ac1s1ndan bOyOk 

onem ta~1r. Her hizmet ici egitimin kendine ozgU ozellikleri 

vard1r. ilkelerin onceden saptanm1~ olmas1, planlama yapmada 

ve hizmet ici egitimin sonu~lar1 Uzerinde yap1lacak deger

lendirmede, bUyUk yararlar saglayacag1 ku~kusuzdur. 

Hizmet ici egitimle ilgili olarak saptanabilecek 

ilkelerden baz1lar1 ~unlar olabilir: 

a- Hizmet ici egitimin amaclar1 saptan1rken, plan haz1r

lanmal1 ve uygulan1rken kurumun arnac ve politikas1 gozonOnde 

(27) TAYMAZ Haydar a.g.e. s.10 
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tutulmal1 ve bu~lara uygun olmas1na dikkat edilmelid.ir. 

b- Hizmet iGi egitim programlar1, personelin psikolo

jik ve sosyolojik gereksinmelerine, sorunlar1na ve beklenti

lerine uygun olmal1d1r. 

c- Hizmet iGi egitim pr0Qramlar1 haz1rlan1rken, per

sonelin yetenekleri ve yeterlilikleri, ogrenim durumlar1 

gozonUnde bulundurulmal1d1r. 

d- Hizmet iGi egitim programlar1, i~ veya hizmetin 

gerektirdigi davran1~ degi~ikliklerini veya yeni davran1~la

r1 kazand1rabilecek nitelikte olmal1, kat1lanlar1n Ost po

zisyonlara ilerleyebilmelerine imkaniar saglamal1d1r. 

e- Hizmet iGi egitim programlar1 haz1rlan1rken egiti

me kat1lacak olanlar1n da gorD$leri al1nmal1, kurumun ve 

pe~sonelin imkanlar1 gozonOnde bulundurulmal1d1r. 

f- Hizmet iGi egitim, i$ ortam1nda veya isbas1nda uy

gulanmaya yonelik olmal1d1r. 

g- Hizmet iGi egitim Gal1$malar1 aral1klarla ol~me ve 

degerlendirmeye tabi tutulmal1, al1nacak sonuGlar sistemin 

g e 1 i ~ t i r i Ln es i i ~ i n k u 1 1 a n i 1 ma 1 i d i r • 
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h- Hizmet i~i egitim kurumda ileti~im, koordinasyon 

ve i~birligini saglay1c1, anla~mazl1klar1 giderici olmal1-

d1r. 

1- Hizmet i~i egitim piogramlar1 k1sa sUreli olmal1, 

her alan ve kademedeki personeli uygulanmal1d1r. 

6- HiZMET i~i EGITiMiN OZELLiKLERi 

Hizmet i~i egitimi, diger egitim tOrlerinden ay1ran 

bat1 farklar vard1r. Bu farklardan en onemlileri ~unlard1r: 

a- Hizmet i~i egitimin amac1, 6grenmeden ziyade mal 

ve hizmetin kaliteli ve verimli bir ~ekilde uretimini sagla

makt1r. Bu nedenle meslek eQitimi niteligini ta~1r. 

b- Hizmet i~i egitimin ama~lar1, kurumun ama~ ve po

litikas1na uygun olarak se~ilir. 

c- Hizmet i~i eQitim, ihtiya~ duyulduQu zaman planla

n1r ve haz1rlanan egitim programlar1 uygulan1r. 

d- Hizmet i~i egitime kat1lan personel yeti~kin in

sand1r~ Bu nedenle, yeti~kinler egitiminin 6zelliklerini 

ta~1r. 
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e- Hizmet ici egitime kat1lanlar1n olu~turdugu grup 

daha homojendir. 

f- Hizmet ici egitimde ogretim, genellikle uygulamal1 

olarak yap1l1r. 

g- Hizmet ici egitim, bilir, teknik ve metodlardaki 

degi~iklikleri okul programlar1na oranla, daha yak1ndan ta

kip eder. 

7- HiZMET iCt E~iTiMiN SA~LADI~I YARARLAR 

Hizmet ici egitimin saglad1g1 yararlar cok ce~itli 

olabilir; bu yararlar yap1lacak olcme ve degerlendirmelerle 

tesbit edilmelidir. Degerlendirmeler egitimin bireye ve ku

ruma saglad1g1 yararlar ac1s1ndan ayr1 ayr1 yap1lmal1d1r. 

Hizmet ici egitim genellikle bireye i~i icin gerekli 

bilgi, beceri ve al1~kanl1klar1 kazand1rmak amac1yla yap1l

d1g1ndan, egitim programlar1 bir bak1ma meslek egitimi ola

rak nitelendirilebilir. Hizmet ici egitimin saglad1g1 yarar

lar1n biri kurwmsal, digeri bireysel olarak incelenebilir. 
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Kurumsal Yararlar1: 

a- Oretilen mal veya hizmetin kalitesi artar. 

Sat1~lar1n dO~mesi, kalitenin dO~mesine de baal1d1r. 

B5yle olunca masraflar1n da azalt1lmas1 gerekir. GUnkU kali-

tenin dO~Op sat1~lar1n azalmas1ndan zarar gbrOr. Bu nedenle, 

i~g5renlere kaliteyle i~leri aras1ndaki ili~ki hizmet i~i 

egitimle anlat1l1nca, kalite .ytikselecektir (28). 

GOnkO egitilen ki~inin, bil~i ve becerisi artar. Bu 

iblgi ve beceri. ondaki yeteneQi daha iyi kullanmas1n1 saa

lar; b5ylece kaliteli Oretimin gerektirdiQi i~gLlcO ortaya 

~1km1~ olur. Bir ekmek fabrikas1n1 dO~Onecek olursak, sadece 

~uval indirip kald1ran, ekmek ta~1yan bir ki~iyi hamur yap 

diye g5revlendirirsek, ekmeQin kalitesi dU~ecek ve sat1~lar 

azalacakt1r. Arna onu hamurhanede ~al1~t1rmadan once, bu ko-

Buda egitirsek, zarara ugramam1~ oluruz. 

Egitilen polislerin emniyet ve gGveni saglamada, egi

tilmeyenlere gbre daha ba~ar1l1 olduklar1n1 biliyoruz. Yani 

hi~ bir zaman, egitilmi~ bir polis' in su~lar1 bnleme, su~lu

lar1 yakal~ma ba~ar1s1yla, egitilmemi~ polis'in ba~ar1s1 bir 

degildir. Egitilen ki~inin lehine clan aradaki fark, egitim

den kanaklanmaktad1r. 

(28) TELiMAN Osman, Personel Ybnetimi ve Be~eri ili~kiler, 
Sermet Matbaas1 1978 s.171 
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b- Oretimde verimlilik art1s1 saglan1r. 

Hizmet i<;i egitimle kendisini yenileyen i,sgoren, ek

sikliklerini giderir, yeniliklere adapte olur, teknolojik 

degismelere ayarlanir ve beklenen performans1 gerGeklesti

rerek verimliligi art1r1r. 

c- Kusurlu Uretim ve dolay1s1yla zayiat azal1r. 

Gelismeler kars1s1nda egitilerek yenilenmeyen isg6ren 

ya da sadece i~ d1~1 veya is'e baslamadan 6nce egitilmis is

g6ren, isiyle kars1 kars1ya kal1nca kusurlu mal Oretebilir. 

Makina ve teGhizata zayiat verebilir. Hizmet iGi egitim bu 

dezavantaj1 ortadan kald1racakt1r. 

d- Kurumun kendisini yenilemesi kolaylas1r. 

Hizmet i<;i egitim, kurumun kar1n1 art1rarak onu gilGlO 

k1lar, yan~ teknolojiyi elde etmek imkan1 verir. CUnkO isg6-

ren art1k. i~ini iyi bilen elemand1r. OrUn art1k verimli ve 

kaliteli OrOndLlr. Kar art1k beklenen kard1r ve kurum kendi

sinin yenileyebilir. 

e- is metodlar1n1n gelistirilmesi kolay olur. 

Islah edilmis y6ntemlerden elde edilecek faydalar1n 

6gretilmesi veya pratik olarak metodlar1n nas1l islah 
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edileceginin g6sterilmesiyle, i~ciler Oretimi art1racak, 

masraflar1 azaltacakt1r. (29) 

f- Yenilik ve geli~melere kolayl1kla uyulur. 

Teknolojik geli~menin ne oldugunu bilen eleman1n, ye

ni alet ve makinalara uyum gosterebilmesi daha kolayd1r. 

g- i~ gOvenligi saglan1r, i~ kazalar1 azal1r. 

Bozuk te~hizat, dikkatsizlik, yanl1~ ~al1~ma, lilzum-

suz acelecilik, sinirlilik ve zay1f muhakeme kazalar1n bili

nen sebepleridir. BOtOn bu sebepler, hizmet i~i egitim vas1-

tas1yla dUzeltilebilir (30). 

h- Amortisman, bak1m ve onar1m giderleri azal1r. 

Makina te~hizat ve binalar1n gerektigi ~ekilde kulla

n1lmas1 bak1m, tamir ve amortisman masraflar1n1 azaltacak

t1r. Bunlar1n gerektigi gibi kullan1lmas1 ise, incak egitim

le olur. 

1- Kurum, hizmet ettigi toplumda sayg1nl1k kazan1r~ 

GOclU bir i~letmenin toplumda sayg1n bir yer edinece

gi ~Ophesizdir. GO~lU bir kurum, kaynaklar1n1 en iyi kulla
(29) TELMAN Osman a.g.e. s.170 
(30) a.g.e. s.171 
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nan kurumdur. Kaynaklar1 i$letecekler, i$g5renler olduQuna 

g5re. onlar1n egitimi isletmenin gU~lulUgilnU ve bu nedenle 

sayg1nl1g1n1 art1r1r • 

. i- Kurumda iletisim ve iliskilerin saglanmas1 kolay-

i~g5renin yonetim, yonetimin i~gorenle irtibat ve ha

berlesmesi ~ok onemlidir. Haberlerin dogru alg1lanmas1. tist

lerin iyi anlas1lrnas1 bilgili olmay1 gerektirir. Bilgi ise 

egitimle kazand1r1l1r. 

j- Ost kademe ve alanlara personel haz1rlan1r. 

Eg~r bir i~letme. bos kadrolar1n1 doldurmak i~in her 

zaman d1sar1dan adam bulmak mecburiyetinde kal1rsa, vakitten 

ve ~al1$anlar1n psikolOjik bozulmalar1ndan otUrLl kayba ug

rar. Yeni al1nan personelin ise intibak1 da vakit ve kaynak 

kaybettirir. Hizmet i~i egitim, bu bos kadrolara personel 

haz1rlayarak kaynak ve vakit i~raf1n1 onler. 

k- Personel aras1 anlasmazl1klar ve disiplin sorunla

r1 azal1r. 

Egitim, argot i~i ~at1smay1, zararl1 ~at1smay1 azal

t1r. Cat1sman1n bir sebebide bilgisizliktir, k1skan~l1k ve 

gtivensizliktir. Egitim, kisiye bilgi ve gUven kazand1rarak 
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bir nebze olsun Gat1~may1 onleyecektir. 

1- Personelin i~inden ve ba~kalar1ndan ~ikayeti eksi-

1 i r . 

tyi haz1rlanm1~ bir egitim program1, tek ba~1na butOn 

sikayet konular1n1 ortadan kald1rmasada, bu sebeplerin cogu

nu bertaraf edecektir. 

m- Personel devams1zl1g1nda azalma olur. 

i~ ba~1ndan uzakla~malar ve s1k s1k i~ degi~tirmeler 

genellikle personelin tatmin edilmemesinden ileri gelir. 

Egitim onlara bir tatmin ve gOven duygusu kazand1racag1ndan. 

devams1zl1k ve i~Ci-devri azalacakt1r. 

n- Kontrol ve nezaret, i~lem ve yOkO hafifler. 

Nezaret ve kontrol masraflar1n1n egitimde rolO, i~ini 

bilerek yapmas1ndan dolay1 bOyOktOr. iyi geli~mi~ bir i~ci. 

i~ine kafi derecede haz1rlanmam1~ ba~ka bir i~ciye nazaran 

daha az nezarete ihtiyac duyar. CLlnkO, iyi egitilmi~ bir i~

ci i~ini, iyi egitilmemi~ bir i~ciden daha dikkatli ve ge

rektigi gibi yapar. Bilerek yapmakla, geli~i guzel yapmak 

aras1nda cok fark vard1r. Geli~i gOzel i~gorenin, i~ini yan-

11~ yapmas1 ve kazaya sebep olmas1 ihtimali daha fazlad1r. 

Bu nedenle, onun daha cok kontrole tabi tutulmas1na ihtiyac 
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vard1r. i~te egitim bu yUkO hafifletir. D~ha az nezaret ise 

bu alandaki masraf lar1 azaltarak i~letmeye k~r saglayacak

t1 r. 

Bireysel Yararlar: 

a- Bireyin icinde gUven duygusu geli~ir artar. 

i~inde yeterli i~goren, yeterli olmayandan daha cok 

gU~en duyar. Yeterlilik ise e~itimle kazan1l1r. 

b- Bireyin morali yUkselir. Huzurlu cal1~ma saglan1r. 

Kendisine gOvenen, ba~ar1s1 ogrenilen ve verimli ol

duQu yonetimce tesbit edilen i~gbrenin morali yUksek olacak

t1r. YUksek moral de huzurlu bir cal1~ma ortam1 getirecek

tir. 

c- Hizmet icinde, kurumda yOkselme olas1l1g1 artar. 

Hizmet ici egitim, bo~ kadrolara veya Ost kademelere 

personel yeti~tireceginden dolay1, i~gorenin terfisi kolay

la~acakt1r. 

d- Bireyin i~inde memnuniyetsizligi azal1r. 

Hizmet i~i e~itim, ~ikayet konular1n1 azaltacaQ1ndan, 
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ki~inin i~indeki memnuniyetsizliginide azaltacakt1r. 

e- i~ye .rinde, insan ili~kilerinde geli~me olur. 

Egitim bireyleri bir araya getirdiginden onlar1n bi~

birleriyle yak1n ili~ki kurmalar1na imkan verir. 

f- i~ arkada~lar1 aras1nda ileti~im daha kolayla~1r. 

Bilgi seviyesi yukselen i~gorenler, birbirlerini daha 

iyi anlar ve bu da ileti~im kolayl1g1 getirir. 

g- Birey ba~ka i~lerde yapabilir, yeterlilik kazan1r. 

Kendi i~inde yeterlilik kazanan i~gorenin becerisi 

artt1g1ndan, ba~ka i~ler de ogrenebilir. Kendi i~ini iyi 

bilmeyen ki~i. ba~ka i~lerden de anlamaz. 

h- Gelecege daha gUven ve umitle bak1l1r. 

i~ini gerektigi gibi yerine getirmeyen i~gorende, 

i~inden at1lma korkusu bulunabilir. Egitimle kazand1r1lan 

guven, bu korkuyu ortadan kald1racakt1r. 

1- Kir1m icinde ve d1~1nda sayg1nl1k kazan1l1r. 

Ustalara her zaman sayg1 gosterilir, egitim, sonunda 
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da ustal1k kazand1racag1ndan i~g5renin sayg1nl1g1 artacak~ 

t1r. 

i- ogrenme yoluyla, bireysel doyum saglan1r. 

i~g6ren, ald1g1 paran1n kar~1l1g1n1 verdigine inana

rak veya egitim sayesinde yilkselip Ocretini art1rarak kendi

sini doyuma ula~t1rabilir. 

j- i~inde s1nama-yan1lma silresi k1sal1r. 

Acemilerin deneme ve yan1lma ihtimali ve sUresi uzun

dur~ i~gbren ustala~t1ktan sonra bu sure ve ihtima.l azala

cakt1r. 

k- i~ arkada~lar1 aras1nda uyu~mazl1k azal1r. 

Hizmet i~i egitim ~at1~may1 azaltacag1ndan bireyin, 

arkada~lar1 ile olan·uyu~mazl1klar1nda da azalma olacakt1r. 

1- Birey i~inde isteklenir ve gildulenir. 

Bilenlere sbz dinletmek, bilmeyenlere nazaran ~ok 

kolayd1r. Bu sebeple egitilen ki~inin isteklenmesi, motive 

edilmesini kolayla~t1r1r. 



-48-

m- Rahat ve emin i~ yapma olanag1 saglan1r, 

i~ini bilen, makine ve techizat1n nas1l kullan1laca

g1n1 iyi bilen, i~goren, rahat ve emin olarak ~al1~acakt1r. 

n- i~kazalar1n1n nedenlerini bilir, kendisini koruya-

bilir. 

Kazaya sebep olabilecek etkenleri bileceginden, ken

disini bunlardan sak1nmas1n1 temin eder. Tehlikenin nereden 

gelecegini bilenler, kendilerini daha iyi korurlar. 

8- HiZMET iCi E~iTiMiN SINIRLILIKLARI: 

Hizmet i~i egitimin uygulanmas1ndaki ama~. kurum ve 

bireyler a~1s1ndan yararlar saglamakt1r. Ancak egitimin tum 

sorunlar1 halledici, aksakl1klar1 gideri~i oldugunu du~Onme 

dogru say1lmaz. Asl1nda, saptanan ama~lar1n saglanacag1na 

inan1lm1yorsa, hizmet i~in egitimin uygulanmas1 anlams1zd1r. 

Kurumda ~al1~an insan gucOnun etkinligini art1rma 

amac1na yonelik olan hizmet i~i egitimin uygulanmas1nda, 

a~ag1daki s1n1rl1l1klar1n gozonUnde bulundurulmas1 gerekir. 

a- Ama~lar1 saptamadan yap1lan hizmet i~i egitim ya

rar saglamaz. 
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b- Hizmet iCi egitimi, kurumun organizasyon bozukluk

lar1ndan dogan sorunlar1 cozemez. 

c- Kurumda cal1~an bireylerin amac ve ihtiyaclar1 

gozonunde bulundurulmadan yap1lan hizmet ici egitimden iste

nilen sonuclar al1nam1yacag1 muhakkakt1r. 

d- Hizmet iCi egitim programlar1 kurumda cal1~an per

sonelin temel bilgi ve beceri seviyesine uygun de~ilse~ ba

~ar1 saglanamaz. 

e- Hatal1 bir personel politikas1, hizmet ici egiti

min yararl1l1k derecesini azalt1r. 

f- Gerekli yontem ve araclar saglanmam1~ ve personel 

belirli bir potansiyele sahip degilse, hizmet ici egitim 

amaca ula~amaz. 

g- Hizmet ici egitim kurumda sadece bir kademede ya

p1lm1~sa ve kurum y5netici kadrolar1n 5nemini benimsememi~se 

yarar saglanamaz. 

h- Program1n uygulanmas1nda gorev alan egitici perso

nel yeterli degilse, hizmet ici egitimden ' ba~ar1 beklenemez. 
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9- HiZMET iCi EGiTiMiN GECERLiLiGi: 

Hizmet i~i egitime kat1lan personele uygulanan test

lerle, onlar1n veri ve performanslar1n1n standartlara ulas1p 

ul~samad1g1 bak1larak ol~Olebilinir. 

Oretim, nicelik ve nitelik olarak g6zden ge~irilir. 

bl~Olebilir bir kriterle hesaplan1r. bireyin egitim sonras1 

artan ve gelisen performans1 6rg0te saglam1s oldugu yararla 

egitim giderleri kars1Iast1r1l1r. Boylece egitim sonucu or

gOte saglanan yararlar1n. egitim giderlerinden fazla olmas1 

gerekir. Boyle bir egitimin ge~erli oldugunu soyleyebiliriz. 

Ancak, organizasyonel hatalar, denetim eksiklikleri, 

kusurlu malzeme gibi etkenler hizmet i~i egitimin sonucunu 

olumsuz yonde etkiler. ate yandan, her zaman egitimin ne 

kadar yararl1 oldugunu tesbit etmek zor olur. ~OnkO, baz1 

isler ol~Ome vurulmayacak niteliktedir. 

Bu arada zay1f bir egitimin yararlar1n1 ol~mek de zor 

olacakt1r. ate yandan yogun bir egitimin yararlar1n1 ol~mek 

ise daha kolayd1r. 
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A- POLiS 1 TE E~iTiMiN TARiHSEL GELiSiMi: 

Ulkemizde ilk polis okulu Osmanl1 imparatorlugu zama

n1nda Selanik 1 te ac;1lm1~t1r. O y1llarda d1~ k1~k1rtmalar yu

zunden Rumeli 1 deki Bulgar, S1rp ve Rum c;eteleri devaml1 ola

rak olaylar c;1kart1yor, Ulkenin emniyet ve asayi~ini bozu

yorlardl. Bu durumda yabanc1 devletler, h1r1stiyanlar1n gu

venligini korumak gerc;ekc;esiyle Rumeli 'de kendileri taraf1n

dan emniyet ve asayi~in korunmas1na, Osmanl1 imparatorlugu

nun r1za gostermesini istediler. 

Osmanl1 Hukumeti, uzun goru~melerden sonra Rumeli 'de 

bu konudaki reformlar1n kendisi taraf1ndan yap1lmas1na, fa

kat yabanc1 Olkelerden gonderilecek bir grup zab1tan1n, ken

di nezareti alt1nda bir te~kilat1n ve okulun kurulmas1n1 ya

banc1 devletlere kabul ettirdi. Selanik'te ac;1lan Polis Oku

lunun ilk mudOru, Belc;ikal1 Leon Bozo oldu. Daha sonra Cap

rini isimli italyan okulda gorevlendirildi. Adi gec;en okul 

ogrencilerini, Selanik ve UskO gibi illerd~n gonderilen me

mur ve amirler te~kil edijordu. Daha sonralar1 TOrk gorevli

ler okul madurlugu gorevini devr alm1~lard1r. Bu okul 1908 

y1l1nda kapanm1~t1r(31). 

Selanik Polis Okulundan sonra kurulan ikinci Polis 

Okulu istanbul 1 da ac;1 lm1~t1r. Bu okul AbdUlharnit devrinde, 

(31) AKCABOL Devri~ 11 Meslek Tarihi" ankara, 1939 
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Me~rutiyetin ilan1ndan sonra istanbul'a donme f1rsat1 bulan, 

vatansever zabitlerin ~al1~malar1 ile faaliyete ba~lam1~t1r. 

Bu okula Anadolu'nun bir ~ok illerinden hatta iran'dan bile 

ogrenciler gelmi~tir. Okul, faaliyetine 1909 y1l1nda ba~la

m1~t1r. 

Me~rutiyet HUkUmeti devrinde Beyrut, Erzurum, Bagdat 

ve Trabzon'da birer Polis Okulu a~1lm1~t1r; fakat genel sa

va~ ba~lay1nca sozkonusu okullar kapat1lmak zorunda kal1nd1. 

Savas s1ras1nda Istanbul Polis Okulu da zaman zaman sars1n

t1lar ge~irmi~tir, zorlukla kendisini koruyabilmi~tir. 

istanbul, Y1ld1z 1 da Mabeyn Dairesinde faaliyete ba~

layan Polis Okulu, Milli HUkUmetin istanbul 1 u ele ge~irme

sinde sonra Adliye Binas1ndan, Y1ld1z Saray1ndaki Ba~katip 

Tahsin pa~a dairesine ta~1nd1. 

Cumhuriyet donemindi Sivas'da 1923 y1l1nda Konya'da 

ve 1926 y1l1nda Trabzon'da Polis Okullar1 a~1lm1~sa da, mall 

yetersizliklerden dolay1, 1937 y1l1nda lagvedilen bu okullar 

bUtOn yUkU Istanbul Polis Okulunun s1rt1na kalm1~t1r. 

Cumhuriyet doneminde, o gOnUn kit olanaklar1 k1sa za

manda halk1, yeni ilkele~ tloQrultusunda eQitmeye yeterli de

~ildi. Bu nedenlerle guvenlik kuvvetlerine, inkil~plar1n 

yerle~tirilmesi s1ras1nda bOyOk ve onemli sorumluluklar dO

~Oyordu. 
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ATATURK her~eyden 6nce inkiliplara sahip Glkacak, ko

ruyup ya~atacak bir genGlik ve gOvenlik kuvvetine ihtiyac 

duyuyordu. Bu neden1e de saQl1~1nda Ge~itli sivil ve askeri 

okullar aGt1rd1Q1 gibi, tstanbul ve Ankara'da birer Polis 

Okulu aGt1rm1~t1r. Bu okullar o gUnUn ko~ullar1na ve ihti

ya~lar1na cevap verecek dUzeyde kurulmu~lar ve okulu bitiren 

genG polislere, yeni dOzeni yerle~tirmede bOyOk sorumluluk

lar dO~mU~tOr. 

BOyOk ATATURK k1sa zamanda iG gOvenliQin korunmas1n

da, polisin yeri ve 6nemini kavram1~ ve ankara'da bir Polis 

Lisesi ve YUksek Okulunun kurulmas1na emi~ ve karar vermi~

ti r. i~te bu Gabalar1n sonucu 1938 y1l1nda Polis Koleji 6g

renime aG1lm1~ ve okulu bitirenler ayn1 Gat1 alt1ndaki Polis 

EnstitUsUne devam ederek, Polis 6rgUtUnUn amir ihtiyac1n1 

kar~1lamaya Gal1~m1~t1r(32). 

ATATURK'Un 610m0nden. sonraki y1llarda, polis amir ve 

memurlar1n yeti~tirilmesinde belirli bir yozla~ma gbrUlmek

tedir. ATATURK, polis amirlerinin askerlikte oldugu gibi, 

belli bir hiyerarsik dOzen iGinde ve belli kaynaklardan ye

ti~tirilmesini amaGl1yordu. Polis Koleji ve EnstitUsUnU bu 

amaGla kurdurmu~tur. Bu okullar zamanla, gUnUn ko~ullar1na 

cevap veremez bir duruma geldiler. 1948 y1l1nda da, Polis 

Koleji kapat1ld1. 

(32) Cumhuriyetin 50. Y1l1 ve Polis Em. Gen. Md. ankara 1973 
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On y1ll1k bir aradan sonra, 1958 y1l1nda tekrar aG1l

d1. Fakat aradan ge~en zaman, polis amirlerinin yeti~tigi 

kaynag1 amaca ayk1r1 olarak degi~tirdi. art1k polislikle 

uzaktan yak1ndan hi~bir ilgisi olmayan, yUksek okul ve fa

kUlte mezunlar1 emniyet 6rg0t0ne, hi~bir hiyarar~ik rOtbeden 

geGmeden Emniyet MOdOrO olarak al1nmaya ba~lad1. Buda hiye

rar~inin, disiplin ve polis davran1~lar1n1n bozulmas1na ne

den oldu. 

12 EylOl 1980 sonras1, Polis orgUtOnde bUyOk degi~ik

likler ve geli~meler olmu~tur. drgOtLln modernizasyonuna ve 

egitimine 6nem verilmi~tir. Bu donemde eksikligi hissedilen 

bir GOk kanun, y6netmelik ve y6nergeler haz1rlanarak yOrOr

lilge konulmu~tur. 1981 y1l1nda haz1rlanan ve 1982 y1l1nda 

tekrar g6zrlen ge~ilerek yOrilrlilge konulan Emniyet Te~kilat1-

MUlzeme-kadro (EM.TMK) planlar1 ile Polis HrgiltUnUn merkez 

kurulu~u ve bagl1 kurumlar1 ile il ve il~e birimlerini, 

grupland1r1lm1~ kurulu~ tiplerine, hizmetlerinin nitelik ve 

niceligine gore gerekli olan personel, malzeme kadrolar1 

tesbit edilmi~ ve belli esaslara baglanm1~t1r. 

1.1.1983 1 de yOrilrlOge giren 11 2696 say1l1 kanun, 654 

say1l1 Kanunla kurulan 11 Toplum Zab1tas1 11 n1 kald1rm1~. yerine 

"Polis ~evik Kuvvet 11 ad1 alt1nda yeni bir organizasyonun ku

rulmas1n1 uygµn g6fmU~tUr. Ayr1ca Polis EnstitUsU, 1984 y1-

l1nda Polis Akademisine dHnO~tilrUlmU~tUr. 1985 y1l1nda da. 
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Karayolu Trafik Kanununda ve Polis va·zife. Selahiyet Kanunun

da baz1 degi~iklikler yap1lm1~t1r. 

EM~TM~'ya g6re Emniyet Genel MOdOrlogo•non bu gOnkU 

6rg0tsel yapu,i ~6yledir. (Seki I: 1). 

1. Emniyet Genel MildOrO 

2 .• Genel MOdOr Muavinleri 

3 • Te f t.i ~ Ku r u l u Bony e s i n de De net l em e Gr up l a r 1 

4. Genel Sekreterlik 

5. Ara~t1rma, Plan Koordinasyon ve Tetkit Kurulu 

Ba~kanl1g1 

6. Sivil Savunma Uzmanl1g1 

7. Daire Ba~kanlikla~1 ve Bagl1 birimler, 

Bolgesel Kurulu~lar: 

1. B6lge Polis Kriminal Laboratuvarlar1, 

2. B5Ige Polis PolikliriikJeri, 

3 • Bo I g e a r a c; 8 a 1u.ril-u n a r fm Kade me l er i , 

4 : B 51 g e Mu ha be re ... Am i r 1 i k l er i v e· b u n 1 a r in b O ny e 1 er i n ,.., · 

de yer alacak Onitelerden B6lge telsiz ve telli 

Teknisyenlikler, Foto, Film birimleri, 

5. B5lge Polis Hava Birlikleri. 

illerde: 

1. Emniyet MOdOrlOkleri 

2. llc;elerde Emniyet Am1rlikleri ve Emniyet Kofiliser-

1 ikleri $eklinde org0tlenmi$tir. (Sekil: 6) 
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Ayr1ca, il kurulu~lar1 bolgenin, hizmet alanlar1, iG 

hacmi 10 y1ll1k zab1ta olaylar1n1n Ge~idi ve yogunlugunu, 

nOfus, iktisadi ve sosyal durum ile etnik yap1 dikkate al1-

narak; 

1. oz el StatOlO iller ( 3 i 1 ) ($ekil: 2) 

2. A ii pi ill er ( 16 il) ($ekil: 3) 

3. B Ti pi il ler ( 17 i 1 ) ($ekil: 4) 

4. c Ti pi iller (31 il} ($ekil: 5} 

$eklinde grupland1r1lm1~ ve her gruba giren illerin 

Emniyet MOdOrlOkleri, ayn1 yap1da standardize edilmi~tir. 

(33} 

B- POLiSTE EGiTiMiN ONEMi: 

Polis gorevi geregi Olkemizde tum ya~am1n1n en az 

yar1s1n1 halk1n iGinde geGirir. Onunla GOk s1k1 ve sOrekli 

bir gorev ili~kisi vard1r. 

Bu yonuyle polis, devletin yOz ak1 olmal1d1r. Kan1-

m1zca adalet, yarg1 organlar1ndan once polis taraf1ndan ger

Gekle~tiril ir. COnkO hakl1n1n haks1zdan SUGlunun, suGsuzdan 

ayr1lmas1 gorevi ile sorumlu olan yarg1 organ1 bu karar1 

(33} Cumhuriyetin 60. y1l1nda TUrk Polisi, Polis Te~kilat1 
GOGlendirme Vakf1 yay1nlar1, ankara, 1985 s.45, 46, 47. 
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verirken polisin kendisine verecegi kan1tlara Hnemli Hl~Ode 

ihtiya~ duyacak ve karar1n1 Polis'in getirdigi kan1tlar Oze

rine oturtacakt1r. 

l~te polis gHrevinin bir Hnemli yan1da buras1d1r. Bu 

anlamda polis yarg1~ 1 dan Hnce Tanr1 1 ya ve ~eytana daha ya

k1nd1r (34). Polisin bu gorev bilincine sahip olmas1 ve say

g1nl1k kazanabilmesi i~in, iyi bir egitim sOrecinden ge~mesi 

~ag1m1z i~in, bOyOk bir zorunluluktur. Polis'in bu Hnemli 

i~lerinin bilincinde clan geli~mi$ Olkeler Polis'e, ~ag1n 

tom olanaklar1n1 tan1m1~ ve ona olan ve olmas1 dO~OnOlen, 

her tOrlO eyleme kar$1 Hnceden haz1rlam1$t1r. Polis her tOr-

10 siyasal dO~Oncenin ilstOnde, ayn1 su~u i$leyen herkese, 

ayn1 davranl$1 gHsterecek bir davranI$lar dengesine sahip 

k1l1nm1~ ve hak ettigi en yOksek sayg1nl1k dOzeyine ula~t1-

r1lm1~t1r. 

Polis'e i$i d0$en bir vatanda~, karakola gelirken Po

lis'in tarafs1zl1g1ndan ~Opheye dO~erse, devlet bitmi~ de

mektir. Bu duruma d0$en P~lise polis HrgOtOnde yer verilme

si, halk1n devletine olan gOvenini azalt1r. Bu tor olaylar1n 

~ogalmas1 ve halk1n devlete olan gOveninin azalmas1, su~la

r1n sOrekli artmas1na neden olur. 

GOnOmilzde Polis, Hzellikle toplumsal olaylara ve bu 

nedenle ortaya ~1kan su~ tOrlerine kar$1 son derece yetersiz 

(34) 1971-1972 Polis enstitOsil Y1ll1g1 
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· kald1g1n1 soyleyebiliriz. Polis'i ~ag1m1zda ~e~itli neden

lerle ortaya ~1kan ve silrekli olarak geli$en toplumsal olay

lara ve yeni su~ tilrlerine kar$1, etkin bir duruma getirmek 

i~in polis'te egitimin, son derece onem kazand1g1 bir ger

~ektir. Geli$en yeni durumu, olay ve su~larla ba~ edebilecek 

yeni egitim planlar1n1n haz1rlanmas1 ve uygulamaya konulmas1 

vakit ge~irmeden yap1lmal1d1r. 

Olkemizde ozellikle son y1llarda ortaya ~1kan buna

l1mlar1n ve toplumsal olaylar1n, yeni bir dizi degi~me ve 

geli~melere neden olacag1 gorillmektedir. Bu konuda olumlu ve 

olumsuz gorO~ler ortaya at1lmakta kimileri bu geli~melerin, 

~agda$ geli~meler oldugunu ve sonucunda Olkemizin daha ~ag

da~ ve daha uygar duruma gelecegi tezini savunmaktad1rlar. 

Baz1lar1 ise her oyunun kendisine ozgO kurallar1 oldugunu, 

Olkemizde oynanan oyunun hi~ bir kural tan1mad1g1n1, belirli 

ve tUrde$ bir amaca yonelmedigini ve ~e~itli i~ ve d1$ gO~

ler taraf1ndan desteklendigini ve bu olaylara devletin ege

men olmamas1 durumunda, Ulkemize bir ~e~it dikta yonetimin 

gelecegini savunmaktad1rlar. 

Asl1nda bu gor0$lerin ikisinde de dogruluk ve ge~er

lilik ay1 vard1r. Ge~mi$te Ulkemizin i~inde bulundugu durumu 

ya$am1$ bir ~ok Olkenin, sonunda demokratik refah topluluk

lar1 haline d5n0$tilkleri gibi bir ~oklar1n1n da i~ bunal1m

larda karde$ ve s1n1f kavgalar1na sahne olacak diktatorlerin 

elinde kald1klar1 birer ger~ektir. TOm bu olaylar bir dizi 
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duyarl1 dengelere bagl1d1r. Her ~eyden once olup bitenleri 

sogukkanl1l1kla saptamal1, nedenlerini ara~t1rmal1, tutucu 

ve fanatik olmadan, ak1lc1 yontemler, Ulke ko~ullar1 ve ih

tiya~lar1 irdelenerek, uygulamaya konulursa, tum bu geli~me

lerin sonucundaki yar1nlar ayd1nl1k olacakt1r. 

C- EMNiYET GENEL MODORLOG0 1 NON EGiTiM POLiTiKASI: 

Polis Te~kilat1nda EGiTiM: disiplinin ve ciddi hizmet 

anlay1~1n1n esas1n1 te~kil etmektedir. Ayr1ca personelin 

kendi gOvenligi a~1s1ndanda onemi ~ok bUyUktUr. 

Yeterince ve hizmetin ozelliklerine gore yeti~tiril

memi~ personelin, gorev yerinde ve olaylara mUdahalede gos

terecegi hata ve zaafiyet, Devlet otoritesinin zedelenmesine 

neden olabilecegi gibi, bazen hayat1n1 kaybetmesi sonucunuda 

dogurabilir. 

Ger~ekten Polis Te~kilat1na 2-3 ayl1k egitime tabi 

tutularak personel al1nd1g1, yetersiz egitimle okullardan 

mezun olduktan sonra, gorev ba~1 egitimlerle niteliklerinin 

yUkseltilmedigi donemlerde, ernniyet ve asayi~in yeterince 

saglanamad1g1, ~ok say1da ~ehit verildigi gorUlmO~tUr. Poli

sin zaafiyetinin egitimsizlikten kaynakland1g1 dikkate al1-

narak, diger dUzenleme ~al1~rnalar1 yan1nda, Polisin egitimi

ne bOyUk onern verilmi~tir; oncelikle egitim, saptanm1~ ve 

uygulamaya ge~ilmi~tir, Tesbit ve uygulamaya konulan 
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ilkeleri ~u ~ekilde ozetlemek mOmkOndOr. 

1- Egitimin belli plan ve programlara baglanmas1 

Egitimin faaliyetleri plan ve programlara baglan1rsa 

bu sOretle gOnlOk uygulamalar yerine neler yap1lacag1 veya 

yap1lmas1 gerektigi onceden bilinebilir, izlenebilir ve de

netlenebilir hale getirilmi~tir. 

2- Egitimde sUrekliligin saglanmas1 

Bunun i~in te~kilata ilk giri~teki mesleki temel egi

timinden sonra, ~e~itli ihtisas kurslar1 ve gorev ba~1 uygu

lamal1 egitimlerle pessonelin, niteliginin sOrekli art1r1l

mas1na ~al1~1lmaktad1r. 

3- Egitim mevzuat1n1n dGzenlenmesi 

Egitim mevzuat1 geli~tirilmi~, egitim ve ogretim or

ganlar1n1n ogrencilerinin, kursiyerlerinin gorev ve yOkOm

lOlOkleri belirlenmi~tir. 

4- Egitim yoneticileri ve ogreticilerinin se~imi 

Egitim yoneticileri ve ogretici personelin nitelikli 

personel aras1ndan se~imine bOyOk onem verilmi~tir. 
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YOksek tahsilli meslek mensuplar1 ogretmen formasyon 

egitimine tabi tutulmaktad1r. 

5- Egitim sOresinin yeterli dUzeye ~1kar1lmas1 

Verilmek istenen egitimin mOfredat1n1n i~lenmesi ve 

ogrenci taraf1ndan yeterince kavranmas1 i~in gereken sore, 

ger~ek~i bir tarzda tesbit edilmi~tir. 

6- MOfredat programlar1n1n amaca uygun ~ekilde haz1rlan-

mas1 

Her egitim tOrUnde ogretilmesi gereken konular ayr1 

ayr1 ve titizlikle se~ilmi~. buna gore milfredat haz1rlanm1~

t1r. 

7- Kitap ve ders notlar1n1n yeterli ol~Ode haz1rlanmas1 

MOfredat programlar1na gore ders notlar1 ve kitapla

r1, yard1mc1 kitaplar titizlikle haz1rlanm1~ ve se~ilmi~tir. 

8- Oers ara~lar1n1n temini 

Egitim ve ogretim i~in gerekli ders ara~lar1 temin 

edilmi~tir. 
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9- Uygulamal1 Egitim ~al1~malar1na Ag1rl1k Verilmesi. 

Polis Hizmetlerinin esas1n1 icra te~kil etmektedir. 

Polis her zaman uygulay1c1 bir kamu g6revlisidir. Nazari 

bilgi ve 6gretimin muhakkak uygulamaya d6nGk olmas1 gerekir. 

Bu nedenle Polis egitim kurumlar1nda uygulamaya d6nGk egi

time bOyGk 6nem verilerek, tatbikat, silah, kriminilastik, 

teknik bOro, trafik, muhabere, motor bak1m ve daktilo konu

lar1nda dershane ve laboratuarlar kurulmu~tur. 

10- Egitim Kapasitesinin geli~tirilmesi. 

Egitim faaliyetlerinin, yeterli egitim ve Hgrenim 

~artlar1na uygun fiziki ortam i~inde saglanabilecegi dG~GnG

lerek polis te~kilat1 egitim kapasitesi, personel tedarik 

planlar1nda 6ng6rGlen say1daki aday personeli egite bilecek 

kapasiteye ~1kar1lm1~t1r. 

Hizmet t~i Egitim Politikas1yla, Emniyet Genel MOdOr

lOg01n1n Egitim politikas1n1n Kar~1la~t1r1lmas1: 

B6yle bir kar~1la~t1rmay1 yapmak, teorik egitim poli

tikas1n1n cevap arad1g1 sorularla, Emniyet Genel MDdOrlOgG, 

egitim politikas1n1n cevap arad1g1 sorular1 kar~1la~t1rmakla 

mGmkOndGr. Ancak b~ ~ekilde, emniyet Genel MGdOrlGgGnde ki 

uygulaman1n, teoriye uygunluk derecesini 6l~ebiliriz. 
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Hizmet i~i egitim politikas1n1n cevap arad1g1 ilk so

ru: Egitimle neyin ba~ar1lacag sorusudur. yn1 ~ekilde, Em

niyet Genel MOdOrlOgU Egitim politikas1 ilkelerinden ilki 

de, egitimin belli plan ve programlara baglanmas1 ~eklinde 

ifade edilmi~tir. 

Bu ifadenin a~1klanmas1 yap1l1rken, egitimle neler 

yap1lacag1 ve yap1lmas1 gerektigi bilinip incelensin diye, 

plan ve program1n gerekliligi vurgulanm1~t1r. Bu iki ~1k an-

lam itibariyle birbirinin ayn1s1d1r. · Egitim polita-

kas1nda cevap aranan ikinci soru; egitim faaliyetlerinden 

kim ve hangi birimin sorumlu olacag1 sorusudur. Egitimden 

sorumlu birimleri, ileriki konular1m1zda a~1klamaya ~al1~a

cag1z. Emniyet genel MOdUrlUgOnOn egitim politikas1 ilkele

rinin U~UncUsO de; ayn1 soruya cevap aranmas1, yani egitim 

yoneticilerinin se~ilmesi gerektigi hususundad1r. 

Emniyet Genel MOdOrlOgO Egitim Politikas1 ilkelerinin 

dordOncOsO, egitimde sOrekliligin saglanmas1d1r. Teorik egi

tim politikas1n1n cevap arad1g1 sorulardan biride, egitimin 

sOrekli mi, yoksa ge~ici'mi olacag1 konusundad1r. Yani Emni

yet Genel MOdOrlOgO'nOn, uygulamal1 egitim politikas1, teo

rik egitim politikas1n1n cevap arad1g1, sOrekli'mi, ge~ici 

mi sorusuna sOrekli cevab1n1 vermi~ ve bunu ilke olarak be-

nimsemi~tir. 
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Emniyet Genel MOdOrlOgO egitim mevzuat1n1n belirlen

mesini de ilke olarak kabul etmi~tir. Bu ilke iGinde, egi

timde kullan1lacak yontemler hususu da vard1r. Teorik egitim 

politikas1n1n cevaplar1n1 arad1g1 kimi sorular1da mevcuttur. 

Bunlar1 ~oyle s1ralayabiliriz: 

- Egitim nerede ve nas1l yap1lacakt1r? 

- Egitimle ilgili ne gibi oncelikler soz konusu 

olacakt1r1 

- Egitime kat1lan personele, herhangi bir Gcret 5de

necek mi, odenecekse ne kadar olacakt1r? 

TGm bunlardan anla~1lacag1 gibi, teorik egitim poli

tikas1 illeri ile Emniyet Genel MudOrlugO egitim politikas1-

n1n ilkeleri, genel hatlar1 ile birbirleriyle uyu~maktad1r. 

Aralar1nda onemli bir ayr1l1k yoktur. AmaGlar k1smen ayn1-

d1r. Yani Emniyet Genel MOdurlOgO'nOn hizrnet iGi egitimde en 

bOyOk amac1, emniyet hizmetlerinde verimliligi art1rmakt1r. 

Genelde egitimin amac1 da budur. iyi egitilmi~ polis, kendi

ne gOvenen, i~ini bilen, morali yOksek, tatmine ula$ffi1$, az 

hata yapan, kaynaklar1 yerinde kullanan, mucadelesinde ba~a

r1 l1 bir ki~idir. Maamafih, egitimin genel olarak bireyden 

bekledigi de budur. Ayn1 ozellikleri ta~1yan bir polisle, 

bir mGhendisin ba$ar1 seviyeleri birbirine yakla~acakt1r. 
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D - POLtS EGtTtMiNDEN SORUMLU MERKEZi TE$KiLATLAR 

1. Egitim Yilksek Kurulu 

Egitim YOksek Kurulu, merkezde Egitim Daire Ba$kanl1-

g1 1 n1n koordinatorlOgOnde, y1lda en az bir defa toplanmakta

d1r. Toplant1ya i~i$leri Bakan1 ba$kanl1k etmektedir. Emni

yet Genel MOdOrO, egitim i$leri ile gorevli Genel MOdOr Yar

d1mc1s1, Egitim Daire ba$kan1, emniyet Te$kilat1 Egitim Ku

rurnlar1n1n MUdOr ve egitirn i$lerinde g6revli MUdUr yard1rnc1-

lar1 ile, merkezdeki ilgili olabilecek diger daire ba$kan1 

ve yetkilileri ile, egitim daire ba$kanl1g1 $Ube mOdOrleri 

kurulun dogal Dyeleridir. 

Kurulan Gorevleri; 

a- Ernniyet Genel mOdOrlGgGnGn egitim politikas1n1n 

belirlemek, 

b- Egitim plan ve programlar1n1 incelemek, degerlen

dirmek ve son $eklini vermek, 

c- Bir onceki y1l1n uygulama sonu~lar1n1 degerlendir

mek, uygulamada ortaya ~1kan sorunlar1 ve bunlar1n ~ozGmle

rini gor0$mek ve karara baglamak, 

d- Genel M~dDrlDk~e gOndeme al1nan egitime ili$kin 

diger konular gor0$0P karara baglamak, ile gorevlidir. 
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2- Egitim Daire Ba~kanl1g1 

Egitim Daire Ba~kanl1g1, dogrudan egitim i~leri ile 

gorevli genel mOdOr yard1mc1s1na bagl1d1r. Bakanl1g1n ve Ge

nel MOdOrlOgOn egitim politikas1 dogrult~sunda egitim kurum

lar1n1 yonlendirmektedir. 

Daire Ba~kanl1g1na bagl1 ~ubelerin d1~1nda; 

- Polis koleji mOdOrlOkleri 

- Polis egitim merkezi mOdUrlOkleri 

- Polis Okulu mOdOrlOkleri 

Dogrudan daire ba~kanl1g1na bagl1d1r. 

Emniyet Gene! MOdOrlOgO, egitim daire ba~kanl1g1n1n 

kurulu~ gorev ve ~al1~ma yonergesinde an1lan daire ba~kanl1-

g1n1n gorevleri ozet olarak ~oyle s1ralanmaktad1r: 

a- Genel MOdOrlOgOn egitim politikas1 dogrultusunda; 

personeli her ~e~it ve dOzeyde egitim ihtiyac1n1 tesbit et

mek, bunlara uygun gene! egitim plan1n1, plan1 olu~turan 

egitim tOrlerine gore mOfredat ve ders programlar1n1 haz1r

lamak, uygulamas1n1 saglamak, izlemek, degerlendirmek ve ge

li~tirmek, 

b- Genel egitim plan ve programlar1n1, ~izilen boyut

lar1 ~er~evesinde geli~tirmek, egitim ihtiyac1 i~in fiziki 
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kapasite, bina ve yan tesisler, te$kilatlanma ve donat1m, 

yonetici ve egitici personel, standart ders kitaplar1, gor

sel ve duysal egitim ara~-gere~, labaratuar, bunlara ili$kin 

yat1r1m ve odenek ihtiyac1 ile ogrenci ve kursiyer maliyeti

ni tesbit etmek, bunlar1 kar~1lay1c1 onlemleri, ilgili dai

relerle koordineli olarak almak, egitim ve ogretim bUt~esi

nin haz1rlanmas1 s1ras1nda, gereken ~al1~malar1 yapmak ve 

sonu~lar1n1 ilgili birimlere bildirmek, 

c- Te~kilat1n egitim ilkelerine gore, personelin, ge

ne! mOdOre bagl1 egitim kurumlar1 d1$1ndaki diger egitim ku

rulu~lar1nda yeti$tirilmesi giri~iminde bulunmak ve gerekli 

ili$ki ve i$birligini saglamak. 

d- Egitim kurumlar1n1n organize ve modernize edilme

lerine, egitimde ileri teknik ve yontemlerinin kullan1lmas1-

na yonelik ara$t1rmalar yapmak, sonu~lar1n1 makama arz ede

rek verilen emir dogrultusunda ger~ekle$tirmek. 

e- Polis hizmetleriyle ilgili, yerli ve yabanc1 lite

ratOrO izlemek, yabanc1 yay1nlard·an yararl1 ve uygun gorU

lenleri 11 yay1n Yonetmeliginde" belirtilen usullere gore di

limize ~evirtip ve bunlar1 gerekiyorsa, egitim programlar1na 

aktararak derslerde i$lenmesini saglamak. 

f- egitim kurumlar1n1 egitime a~1lmas1 ve kapat1lmas1 
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i~in oneride bulunmak, verilecek talimata gore geregini yap

mak, ogrenci, polis ve komiser yard1mc1s1 aday1 ile emniyet 

hizmetleri d1$1ndaki diger s1n1flara atanacak personelin 

se~me s1navlar1n1 yapmak, egitim etkinliklerini degerlendir

mek, sertifikalar1n1n verilmesini ve gordOkleri egitimin si

cillerine i~lenmesini saglamak Ozere, ilgili birime gerekli 

talimat vermek. 

g- Merkez ve ta$ra kurulu$lar1nda gorevli emniyet 

hizmetleri s1n1f1 personelinin, y1ll1k kadro tabanca at1~la

r1n1 planlamak, dOzenleme gerekli malzemeleri, ilgili birim

lerle birlikte temin edip, at1$lar1n yap1lmas1n1 saglamak 

h- Te$kilat personelinin sportif faaliyetlerini dO

zenlemek ve geli$tirmek. 

i- Yurt i~i ve yurt dl$1 egitim konular1nda, egitile

cek te$kilat mensuplar1n1n se~imi ve egitimi konusunda ge

rekli i$lemleri yOrOtmek. 

i- Denetleme raporlar1 ve devaml1 genelgelerde belir

tilen ve dairenin hizmet kapsam1na giren konular1 tetkik et

mek, aksakl1k ve noksanl1klar1n giderilmesini saglamak, 

j- Yukar1da belirtilen konular1n tOmOne ili~kin ista

tistik bilgileri derlemek, analiz etmek ve bunlarla ilgili 
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grafik ve ~izelgeleri haz1rlat1p, daire faaliyetlerini yan

s1tan bilgilerin ~1kart1lmas1n1 saglamak. 

k- Emniyet Genel MOdOrlOgO beden egitimi ve spor faa-

1 iyetleri yonetmeliginde belirlenen gorevleri yerine getir

mek. 

1- Verilen diger hizmetleri yapmak, ile gorevlidir. 

Halen merkezde daire ba$kanl1g1 seviyesinde, te~kila

t1n egitim politikas1 ve hizmetleri yOrOtOlmektedir. Bu hiz

metlerin, gOnOmOz ko~ullar1nda yeterli oldugu soylenemez. 

Ge~mi$ y1llarda, merkez te~kilat1nda yanl1z bir $Ube 

olarak ~al1$an merezdeki egitim birimi, zaman i~inde btiyUk 

a$ama kaydedederek Daire Ba$kanl1g1 $ekline donO~m0$tOr. 

Dort $Ube ile ~al1$makta iken, te$kilat $emas1nda son yap1-

lan degi$iklikle, bu dart $Ube alt1ya ~1kar1lm1$, Polis Aka

demisi Ba$kanl1g1 ise dogrudan Gene! MOdOrlOge baglanm1$t1r. 

Ara~t1rma-Planlama-Koordinasyon ve Tetkit Kurulu da, 

Egitim Dairesi ile birlikte, egitim i~leriyle gorevli Genel 

MOdOr Yard1mc1s1na baglanm1~t1r. 
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E-EMNiYET TE~KiLATINDA HiZMET ONCESi E~iTiM KURUMLARI 

1- POLlS KOLEJLER1 

a- Yasal dayanag1; 

Polis Koleji, 3201 say1l1 Emniyet te~kilat1 Kanunu' 

nun 19. maddesine at1fta bulunan 3452 say1l1 kanun'la 

15.06.1938 tarihinde hizmete a~1lm1~t1r. ilk mezunlar1n1 

1941 y1l1nda veren okulun, 1949 y1l1nda kapat1lmas1 ile on 

y1ll1k bir aradan sonra, 1959-1960 ders y1l1nda yeniden egi

time ve ogretime a~1lm1~t1r. 

1985 y1l1nda da Ankara'dan ba~ka Istanbul, Izmir ve 

Afyon illerinde Polis kolejleri ogretime a~1lm1~t1r. 

b- Yap1sal Durumu; 

3452 say1l1 Kanun'la egitim ve ogretime a~1lan oku

lun, gOnOmOze kadar ki yap1sal degi~ikliklerini ozetlemeye 

~al1~al1m. 

ilk kuruldugunda, Devlet Lise Edebiyat mOfredat prog

ram1n1 aynen uygulayan, O~ y1l ogretim sOreli, paras1z, ya

t1l1, mezunlar1na mecburi hizmete yOkleyen bir lise statOsO

ne sahip bulunuyordu. 
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1979 y1l1na kadar Polis EnstitOsO YOksek Ogrenim k1s

m1 ile beraber ayn1 yerde ve ayn1 binalarda egitim ve ogre

timini sOrdOren Polis Koleji, 27.02.1970 tarihli Bakanl1k 

Makam1 onay1 ile Polis EnstitOsO bOnyesinden ayr1larak mOs

takil okul olmu~tur. 

8 Ekim 1978 gOn ve 16428 say1l1 Resmi Gazetede yay1n

lanan, Polis Koleji Disiplin, Egitim ve Ogretim yonetmeligi 

ile Polis Kolejinde, Liselerin edebiyat mOfredat programla

r1 terk edilerek, Milli Egitim Bakanl1g1nca onanm1~ ve uyg

gulamaya konulmu~ clan yOksek ogrenime yonelik, yabanc1 dil 

ag1rl1kl1, modern program uygulayan liselerde ki fen prog

ramlar1 uygulamas1na ba~lam1~t1r. 

Yine ayn1 yonetmelik ile, O~ y1l clan ogretim sOresi 

bir y1l haz1rl1k O~ y1l normal lise program1 olmak Ozere 4 

y1l olarak tesbit edilmi~tir. 

c- Polis Kolejlerinin Amac1 

TOrk Polis Te~kilat1na ~agda~ egitim gormO~, bilgili 

ve kaliteli eleman kazand1rmak amac1 ile, yurt sevgisinin 

verildigi, ozenle beslendigi dO~Onceyi reddeden, ATATORK il

keleri dogrultusunda derin bir yurtseverlik ve nefis feraga

t1 ile kahramanca bir gorev sevgisi geli~tirilir. TUrk top

lumunun ana degir ol~Oleri ile, orf ve adetlerini severek, 

inanm1~, ~agda~ bilim ve teknik geli~meleri izleyebilecek 
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dOzeyde, karakterli, kuvvetli, disiplinli ve yOksek beden 

yetenegine sahip gen~ler yeti~tirilir. 

d- Ogrenci Kaynag1; 

Polis Kolejlerine, Milli Egitim ve Spar Bakanl1g1 1 na 

bagl1 orta Okullar ile bir meslege yonelik olmayan, yabanc1 

dile ag1rl1k veren Liselerin haz1rl1k s1n1f1n1 tamamlama ve 

bOtOnlemeye kalmadan, dogrudan ge~mi~ ogrenciler aras1ndan, 

Emniyet Genel MOdOrlOgOnce, o y1l i~in belirlenen kontenjan 

kadar ogrenci al1n1r. 

Cizelge: 1) Polis Kolejlerinde Uygulanan Haftal1k Ders Dag1-

t1m Cizelgesi 

Cizelge: 2) 1941.y1l1ndan 1988 y1l1na kadar Polis Kolejinden 

rnezun olan ogrenci say1s1. 

2- ·-POLts·AKADEMISt 

a- Yasal Dayanag1: 

EmRiy~t Te~kilat1n1n, orta ve Ost derece amir ve yo

netici kademelerinde verimli bir ~ekilde ~al1~acak kOltOrlO, 

mesleki beceri ve davran1~lara sahip, yasalara, AtatOrk ilke 

ve inkilaplar1na bagl1, disiplinli polis amirleri yeti~tir

mek Ozere, 1937 y1l1nda ~1kar1lan 12 Haziran 1937 tarih ve 

36 say1l1 Resmi Gazetede yay1mlanan, 3201 say1l1 Emniyet 
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Te~kilat1 kanununun, 18 maddesi dogrultusunda, meslek i~i 

orta ve yOksek Hgrenim s1n1flar1n1, bOnyesinde toplamak ama

c1yla Polis EnstitOsO YOksek Ogrenim ad1 alt1nda kurulmu~

tur. 

1937 y1l1 Milli Egitim sistemi ~artlar1na dayal1 ve 

bagl1 olarak Polis EnstitisO, bir yandan Polis Meslek Okul

lar1n1n, bagl1 oldugu bir egitim merkezi, Hbilr yandan YOksek 

ihtisas Kurslar1n1n yOriltilldOgO bir egitim ve Hgretim kurumu 

olarak dO~Onillmil~tilr. 

Bu arada, 6 Aral1k 1984 tarih ve 18597 say1l1 Resmi 

Gazete'de yay1mlanarak yOrilrlOge giren, "3087 say1l1 POLiS 

YOKSEKO~RENiM KANUNU" ile Polis Akademisi ad1 alt1nda egi

tim ve ogretim faaliyetlerine devam etmektedir. 

b- Yap1sal Durumu: 

3201 say1l1 kanuna dayanarak 19.04.1945 tarih ve 

10987 say1l1 Ankara Polis EnstitilsU ve Polis Okullar1 TUzO

gOniln 1. maddesinde, Polis EnstitOsil ve polis Okullar1n1n, 

1~i~leri Bakanl1g1, Emniyet Genel MOdOrlOgO'ne bagl1 olduk

lar1n1 hOkme baglanm1~t1r. Vine ayn1 tOzOkte, Polis EnstitO

sUntin meslege ilk girenlere, rneslek bilgileri vermek ve Ost 

s1n1f1 yeti~tirmek Ozere kuruldugu ve mesleki ilk, orta ve 

yOksek ogrenim k1s1mlar1 ile uzmanl1k kurslar1ndan meydana 

geldigi ongorOlmO~tOr. 



OKUTULAN DERSLER 

TURK Dili VE 

EDEBiYATI 
PSiKOLOJi 
FELSEFE GRUBU 
DiN KOLTORU 
AHLAK BiLGiSi 
TARiH 
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(Cizelge: 1) 

POLiS KOLEJLERiNDE UYGULANAN HAFTALIK DERS 

DAGITIM CiZELGESi 

3. SINIF 2. SINIF 1. SINIF 

2 5 5 

2 
3 

1 1 

2 2 2 

T.C. iNK. TARiHi VE 
ATATORKCOLUK 2 1 1 

COGRAFYA 2 
MATEMATiK 8 5 5 
FiZiK 7 

Ki MY A 6 
YABANCI Oil 8 8 8 

BEDEN EG1TiMi 1 2 2 

MiLL1 GOVENLiK 1 1 

TURiZM 1 

FEN BiLGiSi 
SAGLIK BiLGiSi 4 
SECMELi DERS 1 

REHBERL1K VE 2 
EGiTiCi CALI~MA 1 1 

TOP LAM 36 35 34 

HZ. SINIFI 

4 

1 

28 

2 

1 

36 

KAYNAK: Emniyet Genel MOdOrlO~O E~itim Daire Ba~kanl1~1 Okullar KOtO~O'nden 
ahnm1~t1r. 
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(Cizelge: 2) 

1941 YILINDAN 1986 YILINA KADAR POLtS KOLEJiNDEN MEZUN OLAN 

OGRENCi SAYISI 

DON EM DERS YIU MEZUN SAYISI 

1 1940-1941 29 
2 1941-1942 50 
3 1942-1943 31 
4 1943-1944 35 
5 1944-1945 31 
6 1945-1946 36 
7 1946-1947 48 
8 1947-1948 38 
9 1948-1949 35 

10 1949-1950 55 
1950-1959 Kapall kald1 

11 1960-1961 43 
12 1961-1962 42 
13 1962-1963 51 
14 1963-1964 101 
15 1964-1965 55 
16 1965-1966 108 
17 1966-1967 154 
18 1967-1968 123 
19 1968-1969 114 
20 1969-1970 94 
21 1970-1971 83 
22 1971-1972 89 
23 1972-1973 65 
24 1973-1974 80 
25 1974-1975 92 
26 1975-1976 88 
27 1976-1977 97 
28 1977-1978 95 
29 1978-1979 93 
30 1979-1980 102 
31 1980-1981 155 
32 1981-1982 15 
33 1982-1983 136 
34 1983-1984 181 
35 1984-1985 242 
36 1985-1986 232 

TOP LAM 3119 
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Toplumun geli$en ve degi$en ortam1 i~erisinde, Polis 

EnstitOsO de 3201 say1l1 kanunda belirlenen, nitelik ve sta

tOden ayr1 bir geli$im gostermi$, Polis Meslek Okullar1 bUn

yesinden tamamen ayr1larak, 1937 y1l1nda iki y1ll1k mesleki 

egitimden sonra, YOksek Tahsil thtisas Kursu gorOlmesi kO$U

lu ile, 3201 say1l1 Kanunun 29 ve 30. maddeleri uyar1nca, 

Polis Te$kilat1nda ge~erli olmak Ozere, 1960 y1l1nda, okulun 

iki y1ll1k mUfredat program1, Milli Egitim Bakanl1g1 Talim 

ve Terbiye Kurulu'nun onay1ndan ge~irilmek suretiyle kuru

lup, 27.04.1961 tarih ve 88 say1l1 karar1 ile iki y1ll1k 

yUksek okul haline getirilmi$tir. 

lki y1ll1k ogretim sOresi, programlar1 daha iyi uygu

lamak, meslek i~i luzumlu dersler okutmak maksad1 ve 20-25 

aras1nda degi$en dersler okutulmas1n1n bir tak1m maddi ve 

manevi zorluklar arzetmesi, ogrencilerin bu $artlar alt1nda 

kalifiye bir $ekilde yeti$tirilmelerinin mOmkUn olmayacag1 

gerek~esi~le yine, Milli Egitim Bakanl1g1 Talim Terbiye 

Kurulu'nun 18.08.1962 tarih ve 174 say1l1 karar1 ile U~ y1la 

~1kar1lm1$t1r. 

Yakla$1k 18 y1ld1r hizmet veren O~ y1l sUreli bir og

retim kurumu olarak, teskilata, yOksek ogrenim gorm0$ amir 

yeti$tiren Polis EnstitOsU, yine toplumun degi$en ve geli$en 

kO$Ullar1na, gore, yap1sal degisiklik gostererek, 12 EylOl 

1930 sonras1 Enmiyet Te$kilat1na, Anayasa ve AtatOrk llkele

rine bagl1, kUltOrlO, karakterli ve disiplinli yoneticiler 
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Yeti$tiren Polis EnstitilsO, Milli EQitim Bakanl1Q1 

Talim ve Terbiye Kurulu Ba$kanl1Q1 1 n1n 10.10.1980 tarih ve 

139 say1l1 karar1 ile, Meslek derslerinin takviye edilmesi 

ve oQrenimin daha verimli olmas1 amac1 ile, eQitim sOresi 4 

y1la ~1kar1lm1$t1r. 

Bu arada ilgili mercilerce, Polis YOksekoQrenim Kanu

nu haz1rlanarak 28.11.1984 tarihinde T.M.M.M. de kabul edi

lerek, Polis Akademisi ad1 alt1nda eQitim ve oQretimine de

vam etmektedir. 

Polis Enstitilsilniln, Akademi olmas1 ile, tilm te$kila

t1n arzusu olan rOya ger~ekle$IDi$ oldu. Akademik kariyere 

kavu$mas1 ile birlikte, Akademik konuma da kavu$mas1, en az 

bu kanun kadar gereklidir. 

c- Polis Akademisinin Amac1: 

Polis YOksek OQrenim Kanunun 6. maddesinde, Polis 

Akademisi'nin amac1 $Oyle s1ralamaktad1r. 

OQrencilerini: 

ca- AtatOrk ilke ve inkilaplar1na ve Atatilrk Milli

yetciliQine baQl1, 

cb- Tilrk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve 
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kOlttirel degerlerini ta~1yan, TOrk olman1n ~eref ve mutlulu

gunu duyan, 

cc- Toplumun yarar1n1, ~ahsi menfaatinin tistOnde tu

tan aile, tilke ve millet sevgisi ile dolu, 

cd- TOrkiye Cumhuriyeti Devletine kar~1 gorev ve so

rumluluklar1n1 bilen ve bunlar1 davran1~ haline getiren, 

ce- Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bak1rn1ndan den

geli ve sagl1kl1 ~ekilde geli,mi~, 

cf- Hizmetin kanunlara uygun olarak yap1lmas1, ve ar

zu edilen neticeye ula~1lrnas1 i~in, inan~l1 ve ~ururlu bir 

~ekilde meslek disiplininin gerektirdigi tav1r ve davran1~

lar1 gosteren, 

cg- Mesleki kulttirtin, ortak maddi ve manevi degerle

rini benimseyen, 

ch- Sorurnluluklar1n1 ytiklenebilme ~uuruna ve ba~ar1l1 

gorevler yapabilme yetenegine sahip 

c1- Hizmet esnas1nda kar~1la~acag1 meseleleri, Anaya

sa'da belirlenen Cumhuriyetin nitelikleri dogrultusunda ~o

ztim ve takip kabiliyeti geli~mi~, 
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cj- Emniyet Te$kilat1n1n ilerlemesine, yard1mc1 ola

bilecek nitelikte ilmi, mesleki, teknik bilgi ve beceriye 

sahip, 

Ki$i ve Meslek mensubu olarak yeti$tirmektir. 

Turk Devletinin Olkesi ve milletiyle, bolunmez bir 

butUn olarak huzur ve sukfinunu saglam~k i~in, emniyet Te$

kilat1n1n geli$tirilmesi ve hizmetlerindeki etkinlik ve ve

rimliliginin art1r1lmas1 istikametinde ilmi ~al1~ma ve ara$

t1rmalar yapmak, sonu~lar1n1 te$kilata yaymak yurt i~i ve 

yurt d1~1 kurumlarla, ilmi ve teknik i~birligi yapmak sure

tiyle ~agda$ mesleki geli~meye katk1da bulunmakt1r. 

d- Ogrenci Kaynag1; 

Okulda O~ kaynaktan ogrenci saglanmaktad1r. 

Polis YOksekogrenim Kanunu'nun 16. Maddesinde ogrenci 

kaynag1 konusunda $6yle denilmektedir. 

Emniyet Genel MOdOrlOgOnce tesbit edilecek Akademi 

Kontenjan1, Polis Kolejleri ile Lise ve dengi okul mezunlar1 

aras1ndan yap1lacak, yaz1l1 ve sozlO s1navlar, en yOksek 

puanlar1 alanlarla doldurulur. Kontenjan1n en az % 25'i Lise 

ve dengi okullara ayr1l1r. 
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Ancak mevcut Polis K~lejlerinin herbirinden, ilk on 

dereceye girerek mezun olanlar, s1navs1z olarak Akademiye 

kabul edilirler. 

Oniversite mezunlar1ndan Akademiye girmek isteyen

ler, bir y1llak ozel egitime tabii tutulurlar. Bunlardan 

ba$ar1 gosterenler, Akadami mezunlar1na tan1nan bOtOn hak ve 

yetkilerden aynen yararlan1rlar. 

Polis Kolejlerinden mezun olanlar, mezuniyet takip 

eden ti~ y1l i~inde, en ~ok ti~ defa s1nava girebilirler. 

Al1nan yasa yOrOrlOge girmeden once ise, okula iki 

kaynaktan ogrenci saglanmaktayd1. Polis Kolejinden mezun 

olanlar, okula s1navs1z olarak kabul edilmekte~ ihtiya~ Po

lis Koleji mezunlar1 ile kar$1lanm1yorsa, te$kilatta gorevli 

Lise mezunu polis memurlar1 aras1nda, 1980 y1l1 oncesi sicil 

s1ras1na gore, 1980 y1l1 sonras1 ise yar1$ma ve se~me s1nav1 

ile ogrenci al1nmaktad1r. 

Polis YOksek Ogrenim Kanunu, yabanc1 uyruklu $ah1sla

r1nda Akademide ogrenim gormelerine hak tan1maktad1r. 

Yabanc1 uyruklu ogrenciler, egitim ve ogretimi izle

yebi lecek TOrk~e dil yeterliklerinin, s1nav ile tesbit edil

mesinden sonra egitime ba$lat1l1r. 
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Yabanc1 uyruklu ogrenciler, TUrk ogrencilere uygula

nan kurallara uymakla yOkOmlildilr. 

(Cizelge: 3) Polis Akademisinde Uygulanan Haftal1k Ders 

Dag1t1m Cizelgesi 

(~izelge: 4) Kurulu~undan GOnOmOze Kadar Mezun Ogrenci 

Say1s1. 

3- POLtS OlULLARI 

a) Yasal Dayanag1; 

Polis Okullar1, 1937 y1l1nda, 12 Haziran 1937 tarih 

ve 3629 say1l1 Resmi Gazete'de yay1nlanan, 3201 say1l1 Emni

yet Te~kilat1 Kanunu ile bu Kanuna istinaden, 17.03.1945 ta

rih ve 3/2308 say1l1 Kararnamenin 3. maddesi uyar1nca, i~i~

leri Bakanl1g1 1 n1n gerekli gordilgO 11 ve il~elerde a~1lm1~

t1r. 

b- Yap1sal Durum: 

Polis okullar1n1 ge~mi~i, ~ok eski y1llara dayanmakla 

birlikte, eldeki mevcut bilgilerin yetersizligi nedeniyle 

k1sa omOrlil bu okullar1n nas1l bir egitim ve ogretim uygula

d1klar1 bilinmektedir. Bilinen en eski Polis Okulu, 1stan

bul 1 daki 11 Y1ld1z Polis Okulu 11 1909 y1l1ndan beri a~1k olma

s1na ragmen, 1967 y1l1nda Harp Akademilerine devri esnas1nda 
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(Cizelge: 3) 

POL1S AKADEMiSiNDE HAFTALIK VE YILLIK 

DERS DAGITIM C1ZELGES1 

SINIFLARA GORE HAFTALIK DERS SAATi 

D E R S L E R 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF 

H y H y H y H y 

HUKUKA GiRi~ 2 50 
ANAYASA HUKUKU 2 50 
EKONOM1K 2 50 
TOPLUMSAL PSiKOLOJi 2 50 
DEVLET GOVENLiGi 2 50 
TRAFiK HUKUKU 2 50 1 25 
OZEL HUKUK BiLGiLERi 2 50 
CEZA HUKUKU 2 50 2 50 
KAMU YONET1Mi 2 50 
T.C. ve tNKiLAP TAR1Hi 1 25 1 25 1 25 1 25 
iSTiHBARAT-PROPOGANDA 2 50 2 50 
PERSONEL YON. HALKLA iLSK. 2 50 
KRiM1NOLOJ1 1 25 
KRiMiNAUSTiK 1 25 1 25 1 25 1 25 
iDARE HUKUKU 2 50 
POLiS TAKTiGt VE TEKN1Gi 2 50 
CEZA MUH. USULU HUKUKU 2 50 
ADU TIP 1 25 
DAKT1LOGRAFi VE MES. TEK. VAZ 1 25 2 50 
DEVLETLER HUSUSU HUKUKU 2 50 
EMNlYET TES. ve HiZMET MVZ. 2 50 2 50 2 50 2 50 
YABANCI Oil (iNC. ALM. FRZ.) 6 150 6 150 6 150 6 150 
StLAH BiLGiSi ATIS 2 50 2 50 2 50 2 50 
BEDEN EGiTiMi JUDO 2 50 2 50 2 50 2 50 
KONFERANS 2 50 2 50 2 50 2 50 

{H} : Aaftal1k ders saatleri 
(Y) : Y1ll1k toplam ders saatlerini 

ifade etmektedir. 
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(Cizelge: 4) 

1941 YILINDAN 1986 YILINA KADAR POL1S AKAMEDiSiNDEN 
MEZUN OLAN AMiR SAYISINI GOSTER1R ClZELGE 

DON EM DERS YIU MEZUN SAYISI 

1 1940-1941 15 

2 1941-1942 15 

3 1942-1943 34 

4 1943-1944 42 

5 1944-1945 48 

6 1945-1946 54 

7 1946-1947 46 

8 1947-1948 65 

9 1948-1949 95 

10 1949-1950 37 

11 1950-1951 35 

12 1951-1952 86 

1952-1953 (Kapal1 kalm1~t1r) 

13 1953-1954 73 

14 1954-1955 51 

15 1955-1956 33 

16 1956-1957 24 

17 1957-1958 51 

18 1958-1959 25 

1959-1960 (Mezun vermedi) 

19 1960-1961 41 

1961-1962 (Mezun vermedi) 

1962-1963 (Mezun vermedi) 



DON EM 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

T 0 p L 
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(Cizelge: 4) 

(Devam1) 

DERS YIU 

1963-1964 

1964-1965 

1965-1966 

1966-1967 

1967-1968 

1968-1969 

1969-1970 

1970-1971 

1971-1972 

1972-1973 

1973-1974 

1974-1975 

1975-1976 

1976-1977 

1977-1978 

1978-1979 

1979-1980 

1980-1981 

1981-1982 

1982-1983 

1983-1984 

1984-1985 

1985-1986 

A M 

KAYNAK: Emniyet Gene! MOdOrlogo 

MEZUN SAYISI 

54 

37 

46 

110 

118 

136 

203 

144 

167 

165 

184 

181 

181 

166 

199 

185 

158 

(Mezun verrnedi) 

75 

58 

212 

191 

241 

4080 
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1. ila 82. donem kay1tlar1 ta$1nrna s1ras1nda zayi edilmi$

tir. 

Daha sonralar1 toplumun geli~me sOrecine paralel ola

rak, ~ok ama~l1 kurulan, Polis EnstitOsO bOnyesinde temel 

egitim gormo~ olan Polis adaylar1 yine bOnyedeki yap1sal 

degi~im sonucu, yaln1z YOksek Ogretime Yonelik egitim ve og

retim yapan Polis EnstitOsO'nden ayr1lm1$t1r. 

MOstakil egitim kurumlar1 olarak, 1967 y1l1ndan sonra 

yogun bir ~ekilde hizmet veren okullar, bu y1llardan itiba

ren te~kilata personel al1m1n1n pek fazla olmamas1 ve bir 

kis1m personelin de, temel egitim gormeden kadrolara hizmete 

gonderilmeleri bOyOk sak1ncalara neden olmu~tur. 

Te~kilatta egitim ve disiplin, ciddi hizmet anlay1~1-

n1n esas1n1 te~kil etmektedir. Ayr1ca, personelin kendi gO

venligi a~1s1ndan da, egitim ve ogretimin onemi ~ok bOyOk

tOr. 

Yeterince ve hizmetin ozelliklerine gore yeti$tiril

memi~ personelin, gorev yerinde ve olaylara mOdahelede gos

terecegi hata ve zaafiyet, devlet otoritesinin zedelenmesine 

neden olacag1 gibi, bazen hayat1n1 kaybetmesi sonucunu da 

dogurabilir. 
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Ger~ekten Polis Te~kilat1na. iki O~ ayl1k egitime ta

bi tutularak personel al1nd1g1. yetersiz egitimle okuldan 

mezun olduktan sonra gorev ba~1 egitimle niteliklerinin yOk

seltilmedigi donemlerde Emniyet ve asayi~in yeterince sag

lanamad1g1. bunun sonucunda da ~ok say1da ~ehit verildigi 

gorUlmO~tOr. 

Nitekim 12 EylOl 1980 oncesi donemlerde bu olgu, mil

let~e de gozlenmi~tir. 

c- Polis Okullar1n1n Amac1: 

Polis Okullar1n1n amac1, Polis Okullar1 yonetmeligin

de ~oyle tan1mlanmaktad1r. 

ca- Emniyet Genel MOdOrlilgO hizmetinde verimli bir 

surette ~al1~acak bilgili, karakterli, anayasa ve yasalara 

sayg1l1, Anayasada ifadesini bulan TOrk Milliyet~iligini, 

Turk milletinin Milli, ahlaki, insani, manevi ve kOltilrel 

degerlerine, Atatilrk inkilap ve 1lkelerine bagl1 disiplinli, 

Tilrkiye Cumhuriyeti 'ne kar~1 gorev ve sorumluluklar1n1 b.ilen 

elemanlar yeti~tirmek. 

cb- Emniyet Te~kilat1n1n ~e~itli kesimlerinde, gorev

li uzman personel ihtiyac1n1 kar~1lamak ve ~e~itli bran~lar

da gerekli bilgi, beceri ve uygulama yetenegi kazand1rmak

t1r. 
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Emniyet Te$kilat1na ilk defa al1nan Polis adaylar1 

hizmete ba$lamadan once yukar1da belirtilen ama~lar do~rul

tusunda, hizmet oncesinde, 9 ayl1k temel ve bran~ egitimine 

tabi tutulmaktad1rlar. 

1982 y1l1nda haz1rlanan, Emniyet Te~kilat1 Te~kilat, 

Malzeme, Kadro (Em.T.M.K) ile Tilrk toplumunun geli~me silre

cine paralel olarak, emniyet te~kilat1 yeni ba~tan kurulu~u

nu tamamlam1~ ve yeni etkin birimlerin kurulmas1 ongorOlmO~

tOr. Bu geli~meye paralel olarak "10 y1ll1k Polis Memuru Te

darik Plan1" haz1rlanm1~t1r. (Cizelge: 6) 1983-1992 y1llar1 

aras1nda ortalama y1lda 13.000 polis memuru al1n1p egitilme

si gerekmektedir. BugOn i~in 16. polis okulu, yurdun her ko

~esinde egitim ve ogretime devam etmektedir. Ayr1ca o~ okul, 

hizmet i~i egitim ve ihtisas kurslar1na tahsis edilmi~tir. 

d- Polis Okullar1n1n Ogrenci Kaynag1: 

Emniyet Te~kilat1 1 na personel almada yasal dayanak, 

3201 say1l1 Emniyet Te~kilat Kanunu ile 657 say1l1 Devlet 

Memurlar1 Kanununun, 2. say1l1 hOkmOndeki kararname ile, 

degi~ik 50. maddesinin ikinci f1kras1 geregince ~1kar1lan, 

29.1.1974 tarih ve 14783 say1l1 Resmi Gazete yay1nlanan, 

Devlet Memurluguna atanacaklar i~in zorunlu yeterlilik ve 

yar1~ma s1navlar1 genel yonetmeliginin, 23. maddesine daya

n1larak ~1kar1lan, 17 Nisan 1981 tarih ve 17313 say1l1 Resmi 
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Gazetede yay1nlanarak yOrilrlOge giren, Emniyet Te$kilat1nda 

bir memuriyete ilk defa atanacaklar i~in zorunlu yeterlilik 

ve yar1$ma S1navlar1 hakk1nda yonetmeliktir. 11 

Te$kilata Personel alma i$lemleri sozkonusu yonetme

likte ongorillen kO$Ullar ~er~evesinde Personel Daire Ba$kan

l1g1 ile Egitim Daire Ba$kanl1g1 taraf1ndan ortakla$a yOrO

tOlmektedir. 

Te$kilata Personel almada; duyurma, ba$vurma, dosya 

incelemesi, s1nav sonras1 i$lemleri ve atama i$lemleri Per

sonel Daire Ba$kanl1g1 'nca yOriltOlOrken, s1navlarla ilgili 

i$lemler (sorular1n haz1rlanmas1, komisyonlar1n olu$turulma

s1, s1navlar1n yap1lmas1 ve degerlendirilmesi,) Egitim Daire 

Ba$kanl1g1 'nca yOriltulmektedir. Ancak. burada hemen belir

tilmesi gereken bir nokta Personel Daire Ba$kanl1g1 ve ge

rekse Egitim Daire Ba$kanl1klar1nca yurutulen, te$kilata 

personel alma i$lemlerinin, Emniyet Hizmetlerinin gerektir

digi niteliklerin belirlenmesi a~1s1ndan, onceden bilimsel 

bi~imde i$ analizleri ve i$ degerlendirilmesine tabi tutul

madan saptanml$ oldugudur. 

Asl1nda, Emniyet te$kilat1nda uygulanmakta clan per

sonel alma sistemini, Olkenin personel si~teminden soyutla

maya imkan yoktur. Olkede uygulanmakta olan personel siste

minde gorOlen ve personel yonetimin genel ilkeleri aras1nda 

yer alan; yeterlik, kariyer, e$itlik, gOvence ve yans1zl1k 
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ilkelerinde'ki, sapmalar1, Emniyet Te$kilat1na personel al

mada gHrmek mOmkOndOr. Bu sapmalar bir ~ok nedene dayanmak

ta ise de, en Hnemlilerinden bir tanesi, yukar1da sozO edil

di~i gibi hizmetin gerektirdi~i, niteliklerin, bilimsel bi

~imde saptanmaml$ olmas1d1r. 

Te$kilata personel almayla ilgili genel politikay1 bu 

$ekilde belirledikten sonra, $imdi de "Emniyet Te$kilat1nda 

bir memuriyete ilk defa atanacaklar i~in zorunlu yeterlik ve 

yar1$ma s1navlar1 hakk1nda Yonetmelik hOkOmleri ~er~evesinde 

personel al1m1nda uygulanan yHntemleri incelemeye ~al1$al1m. 

Yonetmeli~e gHre, te$kilat1n bO$ olan kadrolar1na 

atanacaklar i~in, atama yap1lacak kadrolar1n Onvan1, s1n1f1, 

derecesi, say1s1, bulunduklar1 yer, ayl1k tutarlar1, genel 

ve Hzel kO$Ullar, ba$vurulacak merci, en son ba$ vurma ta

tih, s1nav1n yap1laca~1 yer ve zaman1, Polis Radyosu ve il

lerde uygun gorOlecek ara~larla ilan olunacakt1r. 

(Cizelge: 5) Polis okullar1ndan mezun olan o~renci say1s1 

(Cizelge: 6) Em. Gn. Md. 10 Y1ll1k Polis Memuru tedarik 

plan1 

(Cizelge: 7) Polis okullar1 haftal1k ders da~1t1m ~izelgesi. 
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(Gizelge: 5) 

POLiS OKULLARINDAN 1985 YILINA KADAR MEZUN 

OLAN OGRENC1 SAYISI 

VILLAR MEZUN OLAN OGRENCi TOPLAMI 

1967 881 
1968 584 
1969 966 
1970 656 
1971 
1972 4411 
1973 3695 
1974 3656 
1975 2288 
1976 1820 
1977 4250 
1978 4269 
1979 3781 
1980 2191 
1981 1509 
1982 3301 
1983 7616 
1984 2897 
GENEL TOPLAM 48771 

KAYNAK: Emniyet Genel MOdUriogo, Egitim Daire Ba~kanl1~1 Okullar KOtO~Onden 
alrnm1~t1r. 

(1) Y1ld1z Polis Okulu ad1 alt1nda ogretim veren, okulun ta~1nmas1 
s1ras1nda kay1tlar1n zayi olmas1 nedeniyle 1909 y1l1ndan 1967 y1l1na kadar 
mezun olanlar istatistige ge~memi~tir. 
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(~izelge: 6) 

EMNiYET GENEL MODURLUGO 

ON YILLIK POLiS MEMURU TEDARiK PLANI 

TMK'YA GORE PLANLANAN YILLIK 

Fi1Li TERF1 TOP LAM 

VILLAR KADRO ZAYiAT MEMUR TOP LAM NEDENiYLE PERSON EL 

AMiR ALIM I 

1983 46729 1401 9104 10503 3376 13881 

1984 57234 1717 9104 10821 2800 13621 

1985 68055 2042 9104 11146 1497 12643 

1986 79201 2376 9104 11480 2234 13714 

1987 90681 2720 9104 11824 11824 

1988 102505 3075 9104 12179 12179 

1989 114684 3441 9104 12545 12545 

1990 127229 3817 9104 12921 12921 

1991 140150 4204 9104 13308 13308 

1992 153458 4604 9104 13708 13708 

Kaynak: "CUMHURiYETiN 60. YILINDA TORK POLiSi 11 

Adl1 eserden al1nm1~t1r. 
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(Cizelge: 7) 

POLiS OKULLARI 
TEMEL VE BRAN~ EGiTiMi HAFTALIK DERS DAGITIM CiZELGESi 

D E R s L E R HAFTALIK DERS SAATi 
TEMEL A. i. s. TRF. 

POLiS MESLEK MEVZUATI 4 
POLiSi iLGiLENDiREN MEVZUAT 2 
POLtS-HALK ili~KiLERi 1 
MESLEK1 TEKNiK YAZI~MA 2 
StLAH B1LGiS1 VE ATI~ 3 4 4 4 4 
DEVLET GOVENLiGi iSTtHBARAT 2 
CEZA HUKUKU 2 
C.M.U.H. 2 
ATATORK 1LKELER1 VE 
iNKiLAP TARiHi 1 
BEDEN EGiTiMi 4 2 2 2 2 
POLiS TAKTiKLERi 2 
D1S1PLiN MEVZUATI 1 
SORGU VE SORGULAMA TAKTiGi 2 
sue KOVU~TURMA 4 
TAKiP TARASSUT 4 4 
iLK YARDIM 1 1 
SUCLU PSiKOLOJtSt 3 
OPERASYON DOZENLEME 6 6 6 
DAKTiLO 4 4 4 4 
TOPLUM PStKOLOJiSt 2 
TOPLUMSAL OLAY CE~iTLERt 
VE POLiSiN ROLD 3 
ONLEYiCi POLiS H1ZMETLER1 4 
LOJ1ST1K 2 
SiYASi AKIMLAR-YIKICI 
FAALiYETLER 2 
ANAYASAL HAKLARLA iLGtli 
KANUNLAR (DERNEKLER-SENDiKALAR-
PARTtLER-SECiM KANUNLARI) 6 
TRAFiK KONTROLLERi VE DOZENLEME 4 
TRAF1K KONTROLLER1 VE DOZEN-
LEME H1ZMETLER1 6 
MOTOR B1LG1St-ARAC iSLETME 
ve BAKIM TEKNiGi 3 
TRAFtK YAZl~MALARI 2 
TRAFiK HtZMETLERiNDE KULLA-
NILAN TEKNtK CiHAZLAR 2 
MODORiYET SAATi 2 2 2 2 2 
DERS ADEDi TOPLAMI 13 8 9 7 9 
DERS SAATi TOPLAMI 30 30 30 30 30 
A.: ADU t.: iDARi S.: SiYAS1 TRF.: TRAF iK -
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4- POLiS E~tTtM MERKEZLER1 

a- Yasal Dayanag1: 

14.07.1965 y1ll~r1nda haz1rlanan ve ayn1 y1l kanunla

$Bn 657 say1l1 Devlet Memurlar1 Kanunu, ~e$itli nedenlerle 

ancak, Mart 1970 y1l1nda yOrOrlOge konulabilmi$tir. Bu tari

he kadar ~e$itli kanunlarda dOzenlenen memur statOleri, 657 

say1l1 kanunun yUrOrlOge girmesiyle bOttin devlet memurlar1-

n1n ozlOk haklar1 bu kanun ~at1s1 alt1nda toplanm1$t1r. Me

murlarla ilgili her tUrlU htikOmleri bOnyesinde toplad1g1 

i~indir ki 657 say1l1 Devlet Memurlar1 Kanunu reform niteli

gindedir. 

Emniyet Te$kilat1 Mensuplar1 1 da 657 say1l1 Kanunda 

tesbit edilen s1n1fland1rma aras1nda 11 EMNiYET HiZMETLERi 

SINIFI" olarak yer alm1$t1r. 

Devlet Memurlar1 Kanunun 7. kism1 11 Devlet Memurlar1-

n1n Yeti$tirilmesi" ba$l1g1 alt1nda, Kamu kurumlar1n1n me

murlar1n1 hizmet i~inde yeti$tirme esaslar1n1 tesbit etmi$

tir. 7. k1s1m i~erisindeki 214. madde Devlet Memurlar1n1n 

yeti$tirilmesini saglamak, verimliligini art1rmak ve daha 

ileri ki gorevlere haz1rlamak amac1yla uygulanacak hizmet 

i~i egitimin, Devlet Personel Dairesi taraf1ndan ilgili ku

rumlarla birlikte haz1rlanacak yonetmelikler ~er~evesinde 

yOrOtOlmesini, 215. madde, her kurumda yeti$tirme faaliyet-



lerini dOzenlemek, yOrOtmek ve degerlendirmekle g5revli bir 

egitim birimi kurulmas1n1, 216~ madde kurumlar1n kendi egi

tim ihtiya~lar1n1 kar~1lamak Ozere "E~iTiM MERKEZLERi" a~a

bilecekleri, 217. madde, "Devlet Memurlar1 Egitimi Genel 

Plan1" yap1lmas1n1, 218. madde, memurlar1n Yurt d1~1nda ye

ti~tirilmesini 5ngormektedir. 

Emniyet Te~kilat1, 657 say1l1 Devlet Memurlar1 Kanu

nunun 215. maddesiyle 5ng5r0len ~ekilde, personelin yeti~

tirilmesi i~in merkez Te~kilat1nda 11 Egitim Kurulu"nu ~u bi

rimlerden kurmu~tur: 

Gene! MOdOrOn Ba~kanl1g1nda, Genel MOdOr Yard1mc1la

r1. Egitim Personel -Ka~ak~1l1k-istihbarat-Hareket-Yabanc1-

lar-Hudut iltica-idari ve Mali i~ler Daire Ba~kanlar1 ile 

Genel MOdOrOn uygun g5recegi diger gorevlilerden olu~makta

d1r. 

657 Say1l1 Kanunun 216. maddesi ve 3201 say1l1 Kanu

nun da 19. maddesine dayanarak ankara ve Istanbul 'da, birer 

11 Polis Egitim Merkezi" kurulmu~tur. Vine Devlet Memurlar1 

Kanunu ve devlet memurlar1 genel egitim plin1na dayanarak 

"10 Y1ll1k Memur Tedarik Plan1 11
, 

11 10 Y1ll1k Amir Yeti~tirme 

Plan1 11 ve 11 10 Y1ll1k Hizmet i~i Egitim Plan1" haz1rlanarak 

yOrOrlOge konulmu~tur. 
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--.--- ------------------ -- -- --

8 o y le c e te~kilattaki egitim, bir plan dahilinde ya-

p1lmaya ba~lam1~t1r. Polis Egitim Merkezlerinin kurulmas1~la 

hizmet i~i egitim, 657 say1l1 Kanuna dayan1larak haz1rlanan 

ve Devlet Personel Dairesinin gorO~Unden ge~irilerek yUrUr

lUge konulan, Emniyet Genel MOdOrlUgU Hizmet i~i Egitim Yo

netmeligi 'ne gore, Egitim hizmetleri yOrUtOlmektedir. 

b- Amac1: 

DOnyada ve Olkemizde, toplumsal ve teknolojik geli~

melere paralel olarak, Emniyet Te~kilat1n1n ~e~itli birimle

ri i~in gerekli gorOlen personel ihtiyac1n1 kar~1lamak ve 

~e~itli bran~larda personele gerekli bilgi beceri ve uygula

ma yetenegi kazand1rmak amac1yla, 657 say1l1 Devlet Memur

lar1 Kanunu'nun ongordOgO ~ekilde kurulmu~ clan, Polis Egi

tim Merkezleri, Ankara ve istanbul'da egitim ve ogretim 

hizmetlerine halen devam etmektedir. 

Polis Egitim Merkezleri, te~kilat mensuplar1n1n egi

timine ~ok yonlO olarak hizmet vermektedir. Bu egitimlerin 

ba~1nda, te~kilata ilk defa al1nan polis adaylar1n1n temel 

egitimi, diger polis okullar1nda oldugu gibi bu merkezlerde 

de yap1lmaktad1r. 

Bu zamana kadar, gerek temel egitim, gerekse hizmet 

i~i egitim amac1yla, hizmetin gerektirdigi bran~larda (Adli

idari-Siyasi-Trafik) bir ~ok aday1 mezun etmi~tir. 

T. e. 
1'1ltsekOgretim Kuru111 

1'otilmantasvon Merk:emf 
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Polis Egitim Merkezleri, bir ~ok ogrenci ve kursiye

rin yeti~tirilebilecegi birer egitim kurumlar1d1r. 

D - EMNiYET TE§KiLATINDA HiZMET iCi EGiTiM 

1. EMNlYET TE~K!LATINDA HiZMET iCi EG1TiM1N ANLAM VE 

ONEMi 

Emniyet Te~kilat1nda Hizmet t~i Egitim, Polis orgO

tOnde ~al1~an p~rsonel art1rmak geli~meye yol a~an bilgi, 

beceri ve tutumlar1n zenginle~mesini ve belirli konularda 

ihtisas sahibi etmek amac1yla yap1lan egitimdir. 

GOnOmOzde polisin gorevi eskiye nazaran daha karma

~1k ve zordur. GOn ge~tik~e bu gorevler dahada zorla~makta

d1r. COnkO, toplumlar sOrekli olarak geli~mekte ve degi~mek

tedir. Yeni yeni teknolojik geli~meler ve bulu~lar kaydedil

mektedir. Toplumdaki bu degi~melerle birlikte, bir tak1m 

sorunlarda ortaya ~1kmaktad1r. ornegin kirsal alanlardan 

sanayi bolgelerine akin ve bunun sonucu ortaya ~1kan bozuk 

~ehirle~me vb. gibi. dolay1s1yla toplumdaki su~lar hem nice

liksel ve hemde niteliksel olarak artmaktad1r. 

Kalk1nmakta clan Olkemiz'de, h1zl1 nOfus art1~1, ~e

hirle~me, otomobil say1s1n1n artmas1 ve trafigin yogunla~ma

s1, yasal ve yasa d1~1 toplant1 ve gosteri yOrOyO~leri, 

grev. lokavt, boykot, i~gal olaylar1, anar~ik eylemler, 
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uyu~turucu madde kullan1m1 gibi olaylar kar~1s1nda, polisin 

mesleki egitimi diger bir deyimle, hizmet i~i egitimi bOyOk 

onem kazanm1~t1r. 

Toplumsal kalk1nma ile birlikte, giderek halk1n kOl

tUr dUzeyinde geli~meler oldugu bir ger~ektir. Bu geli~me 

kar~1s1nda, yapt1g1 gorevlerle idareyi temsil eden Polis 

Te~kilat1n1n da, buna gore yeti~tirilmesi gerekli olmakta

d1r. Olkemizde son y1llarda sOrekli olar~k idari reform ~a

l1~malar1na ihtiya~ duyulmakta, geli~meler idareyi bu yola 

itmektedir. Reform ~al1~malar1 i~erisinde, Polis Te~kilat1-

n1nda bir tak1m degi~iklikler ge~irmesi, soz konusu olmakta

d1r. Polisin en onemli ve geli~tirilmesi zorunlu clan soru

nu, hi~ ku~kusuz egitimidir. ozel bilgi, beceri ve davran1~ 

gerektiren bir meslek olu~u, bunu, zorunlu bir etken te~kil 

etmektedir. 

Su~luluk oran1n1n, nicel ve nitel olarak artmas1, 

toplumun huzur ve gOvenlik i~inde ya~amas1n1 tehdit etmekte

dir. GOvenlik ihtiyac1n1, gerek ki~ilerin ve gerekse toplu

mun huzur i~inde ya~amas1nda, bOytik ol~Ode etki etmektedir. 

Yap1lan ara~t1rmalarda gUvenlik ihtiyac1n1n, birey i~in 

fizyolojik ihtiyac1ndan sonra geldigi tesbit edilmi~tir. or

negin MASLON ihtiya~lar1 "fizyolojik, gOvenlik, ait olma ve 

sevgi, sayg1 gorme, kendini ger~ekle~tirme olarak s1ralamak

ta ve"(37) gOvenlik ihtiyac1n1 ikinci s1raya koymaktad1r. 

(37} KOCER Tarner. "i$letme Yoneticiligi" Istanbul Oniversi-
tesi Yay1nlar1 1984. s.305 
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GOvenlik ihtiyac1, i$ temini, gelecek gOvencesi gibi 

sosyal gOvenlik ogleri yan1nda, bireylerin dl$ tehlikelerden 

korunmas1n1 da kapsar. Toplumun gOvenlik ihtiyac1n1n bu yo

nOnO, Polis tlrgOtO Ostlenmi$tir. GorUldOgO gibi gOvenlik ih

tiyac1n1n, bireylerin ya~ant1s1nda bDyOk yeri vard1r. Bu ih

tiyac1n yerine gelmedigi zaman, bireylerin huzursuz olacag1 

~Ophesizdir. 

i$te, toplumun ihtiyac1n1, kar$llamak amac1yla hizmet 

Oreten Polis orgUtOnO, gOnOn kO$Ullar1na gore yeti$tirmek 

ka~1n1lmaz hale gelmi~tir. Su~ ve su~lular1 bulmak teknik ve 

yontemlerindeki geli$meler kar$1s1nda, polisin sahip oldugu 

bilgi, gun ge~tik~e yetersiz kalmaktad1r. Bu eksik olan bil

giyi, Polis orgOtO personeline kazand1rmak ve yeni geli$me

lerden haberdar etmek amac1yla, hizmet i~i egitime onem ver

mek zorunlu olacakt1r. 

Ayr1ca hizmet i~i egitim, iyi bir motivasyon aras1 

olarak da kullan1labilinir. 

Ki$i egitime al1nd1g1 zaman, orgut benim i~in iyi 

$eyler d0$0nilyor diyerek, kendi kariyeri a~1s1ndan, d0$ilntip 

yaptlgl i$e daha ~Ok onem vermeye ba$lar. 

~olisiye hizmetlerinin karma$1kl1g1 ve yogunlugu ile 

bunun sonucu Personel'de meydana gelen olumsuz etkiyi, plan-

11 bir egitimle olumlu yonde motive edecegi bir ger~ektir. 
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Kendilerine yeni bilgi sunulan personelin, gorevi s1-

ras1nda ki tutumlar1 da degi$ecegi muhakakt1r. 

Olkemiz kalk1nmakta olan bir tilkedir. Bun nedenle 

toplum sOrekli olarak de9i$mektedir. Toplumdaki bu degi$, me 

ve geli$meler kar$1s1nda, Polis orgOtOde ayn1 h1zla degi$

mektedir. Polis orgOtOnOn fonksiyonel organik, personel, 

teknolojik, ve ~evresel boyutlar1nda meydana gelen sOrekli 

bOyOme dogrultusunda, personelin egitim ihtiya~lar1da sOrek

li ve h1zl1 degi$meler olmaktad1r. Personelin, bu degi$me ve 

geli~meleri sOrekli izlemesi gerekmektedir. 

Ayr1ca toplumdaki bu geli$meler kar$1s1nda, polisiye 

hizmetlerin daha iyi bir ~ekilde ytirtittilmesi i~in belirli 

konularda uzman personele ihtiya~ duyulmaktad1r. 

Personeli gerek geli~melerden haberdar etmek ve ge

rekse uzman personel ihtiya~lar1n1 kar$1lamak i~in, Polis 

orgiltOnde sOrekli ve programl1 bir hizmet i~i egitimin uygu

lanmas1n1 zorunlu kalmaktad1r. 

Oyleyse Emniyet Te$kilat1nda hizmet i~i egitimin, an

lam ve onemi ~ok bOyOktOr. 

2- EMN1YET TESK1LATIND~ HtZMET 1C1 E~iTiMiN GEREKLf Gt 

Polisliye ilk girenler k1demli memurun yan1na veri

lir. Memuriyet yeni giren ki$i, k1demli memurun bilgi ve 
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tecrObelerinden faydalanarak kendini yeti$tirecek ve tak1l

d1g1 konularda s1ral1 amirlerinden yard1m isteyecektir. Usta 

-~1rak sistemi $eklinde yOrOtOlen bu egitim, gOnOmOzde ye

tersiz kalmaktad1r. 

GOnOmOzde insan ya$am1n1 etkileyen Hgeler, sOrekli 

olarak art1$ gostermektedir. Bunlar1n en Hnemlileri teknolo

jik, ekonomik ve sosyal geli$meler ile olu$turduklar1 sorun, 

lard1r. Bilim ve teknolojideki bu geli$meler, her meslekte 

oldugu gibi, Polis HrgOtOne de yeni bilgi, teknik ve ara~lar 

getirmekte, ~al1$anlar1 bu yHnde ogrenmeye ve yeti$meye zor

larnaktad1r. 

Ayr1ca, hizmet Hncesi al1nan egitimin bUtOn kamu ku

rumlar1nda oldugu gibi, Polis'de de baz1 sorunlar1n ~HzOmtin

de yetersiz kald1g1 gHzlenmektedir. Okul egitimi, bireyin 

tom yeteneklerini ortaya ~1kar1p yonlendirmez. Bu nedenle 

bir ~ok bireymi$ hayat1na at1ld1ktan sonra, gizli kalan 

yeteneklerini geli$tirdikler gHzlenmektedir. Personelin, 

meslek hayat1nda yanl1z okulda ald1g1 bilgilerle ~HzOmlene

meyerek sorunlar1n ~ozUmO i~in, hizmet i~i egitimi gerekli 

olmaktad1r. 

3- EMN1YET TESKiLATINDA H1ZMET 1Ci EGiTiMiN YASAL 

ZORUNLUGU: 

Polis orgOtOnde hizmet i~i egitim faaliyetleri 
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6.10.1983 tarihli "Enmiyet Genel MildOrlilgil Hizmet 1~i Egitim 

YHnetmeligi" hilkilmleri ~er~evesinde yap1lmaktad1r. 

An1lan yHnetmeligin 2. Maddesinde ise "Bu yHnetmelik 

657 say1l1 Devlet Memurlar1 Kanunu•nun degi~ik 214. madde

sine dayanarak haz1rlanm1~t1r" denilmektedir. 

657 Say1l1 Devlet Memurlar1 Kanunu•nun degi~ik 214. 

maddesine gHre; "Devlet Memurlar1n1n Yeti~melerini Saglamak, 

verimlili~ini art1rmak ve daha ileriki gorevlere haz1rlamak 

amac1yla, uygulanacak hizmet i~i egitim, Devlet Personel 

Dairesi taraf1ndan ilgili kurumlarla birlikte haz1rlanacak 

yonetmelikler dahilinde yilriltOlilr. 

Ayn1 OrgUtil de, 657 say1l1 Devlet Memurlar1 Kanununa 

tabi ve kamu hizmeti Ureten bir kurum oldugu i~in, bu hilkUm

ler ~er~evesinde Hizmet i~i E~itim faaliyetlerini uygulamak 

zorundad1r. 

4- EMNiYET TE~KiLATINDA HiZMET iCi EGiTiMiN HEDEFLERi 

Emniyet Te~kilat1nda hizmet i~i egitimin hedeflerini, 

maddeler halinde ~oyle s1ralamak milmkilndOr; 

a- Emniyet te~kilat1nda ~e~itli hizmet dallar1nda ~a

l1~t1r1lacak uzman personel ihtiyac1n1 kar~1lamak; 
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Toplumdaki geli$meler kar$1s1nda, polisiye hizmetle

rin istenilen seviyede yOrUtOlmesi i~in uzman personele ih

tiya~ duyulmaktad1r. Emniyet Te$kilat1nda d1$ar1dan uzman 

personel al1nmas1n1n yan1nda, Gal1$an personel iGinden de 

se~ilerek yeti$tirilebilir. Uzman personeli, ~al1$makta olan 

personel i~inden se~mek daha ak1lc1d1r. Zira yer al1nan 

personeli, ergot ama~lar1na gore yonlendirmek daha zordur ve 

vakit al1r. 

1$te emniyet Te$kilat1n1n ama~lar1n1 ger~ekle$tirmek 

i~in, hedefl~nen hizmet i~i egitimle uzman personel temin 

edilecektir. 

b- Personele hizmet i~in gerekli bilgi, beceri ve uy

gulama yetenegini kazand1rmak; 

Polisiye Hizmetlerinin istenilen verimlilikte olmas1 

i~in, personele, i$e ili$kin olarak gene! ve ozel bilgiler 

verilmeli, bu konuda onlar1n beceri kazanmalar1 saglanarak 

hizmetin en iyi $ekilde yOrOtOlmesi i~in uygulama yetenegi 

kazand1r1lmal1d1r. 

c- Personelin Hizmet alan1ndaki degi$me ve geli$mele

re uyumunu saglamak 

Emniyet Te$kilat1 mensuplar1n1n, ~ag1n degi$en ve ~e

li$en teknolojileri hakk1nda bilgi sahibi olmalar1 ve 



- 109 -

h i z met 1 e r i n i i st en i 1 e n s e v i ye de ya pm a 1 a ri n i s a g 1 a_m a k U z ere , 

bu geli~melerden haberdar clmas1 ve geli~melere kendisini 

adapte etmesi gereklidir. Bu da egitimle mOmkOn clacakt1r. 

d- Perscneli Ost derecedeki kadrclara haz1rlamak; 

Emniyet Te~kilat1nda ~al1~makta clan her birey, yete

neklerini geli~tirerek ilerlemek ister, kurumun clanaklar1 

ol~ilsilnde de bu istekler kar~1lan1r, zaten yonetimlerde her 

zaman d1~ar1dan eleman bulma clanag1na sahip clamazlar, yo

neticilerinin odevlerinin biride, astlar1n1 yeti~tirmek ve 

onlar1n ilst kadernelerde gorev alrnalar1n1 saglarnak clmal1d1r. 

0 halde Emniyet Te~kilat1nda ~al1~an bireyleri, hiz

met i~in egitimle Ost kademelere haz1rlarnak milmkiln clacak

t1r. 

e- Hizmet birimi degi~en personelin, yeni hizmet 

birimine intibak1n1 kazand1rmak; 

Emniyet Te~kilat1nda ~al1~makta clan perscnelin hiz

met birimi zamanla degi~ebilir. Perscnelin yeni gorevinin 

gerektirdigi yetenekleri kazanmas1 i~in, hizmet i~i egitim 

prcgramlar1 uygulan1r. 
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5- EMNiYET TESKiLATINDA HiZMET 1C1 EGiTiM 1HT1YACININ 

TESBiTi: 

Hizmet iGi egitimin zorunlu oldugunu gosteren belir

tilerin yan1s1ra, a$a91daki durumlarda ihtiyaG oldugu aGlkGa 

gorUlUr. 

a- Emniyet te~kilat1na yeni ~ersonel al1nd1g1nda, 
~ 

ozellikle teknik bilgi ve beceri gerektiren gorevleri yerine 

getirecek personel iGin gorevin gerektirdigi yeterlikleri 

kazand1rmak Ozere, hizmet iGi egitirne ihtiyaG dogmaktad1r. 

b- Ernniyet Te$kilat1nda Gal1~an personeli, Ost kadro

lara haz1rlamak iGin, kurum iGinde hizmet iGi egitime ihti

yaG duyulacakt1r. 

c- Emniyet Te$kilat1nda kullan1lrnakta olan rnalzerne, 

makine ve diger araGlarla bir degi~iklik yap1ld1g1nda, per

sonelin yeni teknikleri uygulamak Ozere, gerekli yeterlikle

ri kazanmalar1 iGinde, hizmet i~i egitime ihtiyaG dogacak

t1r. 

d- ~e$itli nedenlerle personelin hizmet alan1n1 de

gi~tirmesi, yeni i~e ve goreve uyum saglayabilmesi i~inde 

hizmet iGi egitime ihtiya~ duyulacakt1r. 
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Bundan ba~ka, zaman zaman Olkemizde ba~ gosteren 

anar~i, teror bolOcOIOk, gibi olaylar1n devlet organlar1n1, 

toplumu ve bireyleri son derece rahats1z edici boyutlara 

ula~t1g1 hepimizce bilinmektedir. Bu durumda egitim yeter

sizliginin de bOyOk rolO oldugu bir ger~ektir. 12 Mart ve 12 

EylOl Hareketleri buna birer ornektir. Bu donemlerde Polis 

egitimi onem kazanmakta ve istenilen dOzeye ~ikar1lmas1 dog

rultusunda daha fazla ~aba gosterilmi~tir. 

Bu ge~ici donemlerde polisin egitsel faaliyetleri, 

normal donemlerden daha fazla artmaktad1r. 

Polisin boyle donemlerdeki egitim ihtiyac1, sadece 

meslege yeni girenler a~1s1ndan degil, ayn1 zamanda ~al1~an 

personel i~inde onem kazanmaktad1r. 

Bu durumlarda iyi bir ara~t1rrna yap1larak, gUnUn ko

~ullar1na cevap verecek ~ekilde hizmet i~i egitim planlar1-

n1n uygulanmas1 onem arzetmektedir. 

Emniyet Te~kilat1nda, Hizmet i~i egitirn ihtiyac1 ~e

~itli yonternlerle tesbit edilrni~tir. Bu yontemlerin ba~l1ca

lar1n1 ~oyle s1ralayabiliriz. 

a- Kay1t ve Raporlar1n tncelenmesi 

Bu yontemle, ~al1~makta clan personelin ozel egitim 
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ihtiyac1n1n belirlenmesinde onemli yararlar saglanmaktad1r. 

Cal1$an persone1e ili$kin kay1t ve raporlarda personelin 

nitelikleri, bozuk tezkiyeler, verilmi$ disiplin cezalar1, 

devams1zl1klar, i$ gOcO don0$0m oranlar1, kurallara uyma 

derecesi, terfiler ve tefti$ sonucu degerlendirme raporlar1 

personelin ne tor bir, egitime ihtiyac1 oldugunu belirleyen 

en onemli gostergedir. 

Kaynak olarak kullan1lan, kay1t ve raporlar1n ba$ll

calar1 $Unlard1r. 

1- Emniyet te$kilat1n1 ilgilendiren Kanun, TOzOk, 

Yonetmelik, ve yonergeler 

2- Tefti$ ve Denetim raporlar1 

3- Bak1m ve onar1m kay1tlar1 (Hizmette kullan1lan 

ara~-gere~, silahlarla ilgili 

4- Sagl1k Raporlar1 

5- Ara$t1rma ve inceleme raporlar1 

6- Disiplin olaylar1 ve kararlar1 

7- Personele ili$kin yaz1$malar 

8- Siciller, yak1nmalar ve dilekler, 

9- Basin ve kamu oyunu belirleyen yay1nlar, 

Hizmet i~i egitimi belirlemekle gorevli clan ki$i, 

yukar1da s1ralanan kay1t ve raporlar1 inceleyerek, bu sonuca 

varabilir. GordOgO eksikliklerle, hizmet i~i egitime ihtiya~ 

olup olmad1g1n1 ortaya koyar. 



- 113 

b- OrgOtsel Geli~im Ve Degi~meler 

Olkemiz kalk1nmakta olan bir Olkedir. Bu nedenle top

lum silrekli degi~mektedir. Toplumdaki bu degi~me ve geli~me

ler kar~1s1nda, polis orgOtti ayn1 h1zla degi~mektedir. Polis 

orgOtOnUn fonksiyonel, organik, personel teknolojik, ve 

~evresel boyutlar1nda meydana gelen, sOrekli bilyOme dogrul

tusunda, personelin egitim ihtiyac1 sOrekli art1~ gostermek

tedir. 

Polis orgOtilniln, fonksiyonel ve organik yap1lar1nda, 

personel nitelik ve niteliginde, polis teknolojisinde, poli

sin i~inde ya~ad1g1, etkilendigi ve tekiledigi ~evresinde 

her an silrekli ve h1zl1 degi$meler olmaktad1r. Personelin bu 

degi$me ve geli$meleri, sOrekli izlemesi, egitimlerle sOrek

li izletilmesi ve onlara uyumlar1n1n saglanmas1 gerekmekte

dir. 

Toplumdaki sosyal, teknolojik, geli$meler kar$1s1nda, 

personelin habersiz kalmas1 demek, polis orgUtOnOn ba~ar1-

s1zl1ga itilmesi demektir. 

Ayr1ca toplumdaki bu geli$meler kar~1s1nda, polisiye 

hizmetinin daha iyi yOrOtOlebilmesi i~in, belirli konularda 

uzman personele ihtiya~ duyulmaktad1r. Polis OrgOtOndeki uz

man personel ihtiyac1, d1~ar1dan eleman al1nmas1n1n yan1nda, 

~al1~an personel i~inden se~ilip, yeti~tirilmeklede mOmkiln

dOr. 
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Uzman personeli, r;al1~makta olan personel ir;inden 

sr;emek daha ak1lc1d1r. Zira yeni al1nan personeli, Polis or

gOtO amar;lar1na gore yonlendirmek daha zordur. 

Personeli, gerek geli~melerden haberdar etmek ve ge

rekse uzman personel ihtiyac1n1 kar~1lamak ir;in, Polis orgO

tOnde sOrekli ve programl1 bir hizmet ir;i egitimin uygulan

mas1n1 zorunlu k1lmaktad1r. 

C- Anket ve MOlakatlar1a 

Polis'in, hizmet ir;i egitim ihtiyac1n1n, ozel olarak 

haz1rlanm1~ anketleri uygulamak ve mOlakat yap1lmak suretiy

le saptanmas1 mtimktindtir. 

"ANKET": Bir konuyu, r;e~itli kimselerden al1nan bil

gileri bir araya getirerek incelemek, ayn1 soruyu veya soru

lar1 r;e~itli kimselere sorarak bilgi toplama i~i." (38) 

Anket fazla zamana ihtiyar; gostermemesi, dag1n1k yer

lerdeki ki~ilerden k1sa zamanda bilgiyi toplama olanag1n1n 

bulunmas1, korku, unutma gibi faktorlerden uzak olarak ifade 

f1rsad1 vermesi ve ekonomik olmas1 bak1m1ndan, uygulanmas1 

son derece yayg1nd1r. 

(38) SAMi ~emsettin, 11 Temel TOrkr;e SozlOk" s.43 
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Egitim aG1g1n1 belirlemede kullan1Ian anketlerden, 

iyi sonuG al1nabilmesi iGin, Polis OrgOtO ama~lar1na uygun 

ve objektif olarak haz1rlanmas1 gerekir. 

Olke genelinde hizmet Oreten polis te~kilat1nda, da

g1n1k orgOtsel yap1s1 itibariyle anket uygulama teknigini 

kullanmak daha avantajl1d1r. 

11 MOLAKAT 11
: Belirli bir amaca yonelik iki ki~inin, yOz 

yUze gelerek yapt1klar1 gHrUlmedir. 

Polis orgOtOnde, hizmet iGi egitim programlar1n1 

planlamakla vazifelilerin, personeli ile kar~1l1kl1 olarak 

konu~arak, egitim aG1g1n1 tesbit etme imkan1 vard1r. Fakat 

bu yontem hem masrafl1, hemde uzun bir zaman al1nan Polis 1 in 

dag1n1k HrgOtsel yap1s1 ihtibar1 ile bu teknigin uygulamas1 

zorla~acakt1r. Ancak belirli birimlerde bu usulu uygulayarak 

egitimi ihtiyac1n1 belirleme imkan1 mevcut olabilir. 

d- Gozlemde Bulunma 

Personeli, gHrevi yapt1g1 s1rada ba~ka bir deyi~le 

gorev ba~1nda izlenerek, gozetim alt1nda tutarak bilgi edi

nil ir. Polis orgOtOnde yap1lan i~lerin, birim say1s1n1n tes

biti mOmkOn olmamas1 nedeniyle, gozlemde bulunarak hizmet 

iGi egitimi tesbit etmek yararl1 olacakt1r. 
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Gozlemde bulunmak suretiyle, personelin ruhsal duru

mu, i~ ve mesleki bilgisi, haberle~me olanaklar1 ve haber

le~mede gosterilen gil~IOk durumlar1 saptanabilir. Gozlemde 

bulunan ki~i, gozlem sonucu, personel hakk1nda elde ettigi 

bilgileri yorumlayarak, personelin gorevini, hizmetin gerek

tirdigi bi~imde yap1p yapmad1g1n1 ogrenecektir. Olumsuz per

sonelde gorOlen eksikliklerin giderilip giderilemeyecegi 

hakk1nda karar verebilir. Bu metod s1ral1 amirler taraf1ndan 

uygulanabilecegi gibi, bu i~le gorevlendirilmi~ egitim uz

manlar1 taraf1ndanda yap1lmas1 mOmkUndUr. 

6- EMNlYET TESKiLATINDA HlZMET lCi E~lTlM TORLERl 

a- Temel Egitim: 

Polis orgiltOne ilk defa atanan, Polis memuru adayla

r1na hizmetlere uyumlar1n1 saglamak, gerekli bilgi beceri ve 

uygulama yetenegi kazand1rmak amac1yla uygulanan egitimdir. 

Genellikle Polis Okullar1nda yap1lmaktad1r. 

Egitime kat1lanlar, stajyer polis memuru statOsUnde

dirler. Egitimi tamamlayan stajyer polis memurlar1, asli 

polis s1n1f1na ge~me hakk1n1 elde ederler. Egitirnini tamam

lay1p asli polis Memuru s1n1f1n1 kazananlar, ileride Kamiser 

Yard1mc1l1g1 Yeti~tiren Orta (K) Orta (L) (39) Dgrenimine 
(39) Orta (K): Ortaokul Mezunlar1 Polis Mernurlar1 i~in a~1-

lan Korn. Yard. Kursudur. 
Lise (K): Lise Mezunu Polis Memurlar1 i~in a~1lan Korn. 

yrd. Kursudur. 
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kat1labilirler. Kadroda ~al1~1rlarken, mali, siyasi, trafik, 

Narkotik, Palisi ••••• gibi ~e~itli ihtisas dallar1nda kurs 

gorerek ~e~itli bran~lara ayr1labilirler. 

Mesleki ilk ogrenimi bitirenler, ti~ y1l mecburi hiz

metle yilkilmlO olurlar, bu silreyi tamamlamadan istifa eden

lerden tazminat al1n1r. istifa etmeksizin veya istifas1 

kabul edildigi cevab1n1 beklemeden gorevi terk edenler, bir 

daha Emniyet te~kilat1na al1nmazlar. 

Temel Egitime tabi tutulan stajyer polislerin ia~ele

ri, okulca kar~1lan1r. Maa~lar1n1 da tam olarak al1rlar. 

Stajyer memurlar, as1l s1n1f1 ge~ebilmeleri i~in okula devam 

ettikleri silrece, her ay dilzgiln sicil almak zorundad1rlar. 

Bunlara amirleri taraf1ndan, gizli kanaat raporu dOzenlenir. 

Sonradan, bu ayl1k gizli kanaat raporlar1na dayan1larak, 

okul mOdOrlOgOnce sicili temiz olan stajyerler, asil memur 

s1n1f1na ge~irirler. 

Olumsuz sicil alanlar ise, Poliste terfi esaslar1n1 

gosteren yonetmeligin 14. maddesi uyar1nca, meslekle ili~ki

leri kesilir. Egitim sonucu yap1lan 11 Bitirme, bOtOnleme ve 

engel 11 s1navlar1nda ba~ar1 gosteremeyenlerinde, meslekle 

ili~kileri kesilir. 

Polis Okulunu ba~ar1 ile bitirenlere kura ~ektirile

rek E.M.T.M.K.'ya gore, ihtiya~ duyulan illere atan1rlar. 
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Polis Okullar1nda yap1lan, mesleki temel egitimle, 

Emniyet Hizmetleri s1n1f1na ilk defa atanan stajyer polisle

re; Polis orgUtO ile ilgili konularda temel bilgi, beceri ve 

deneyim kazand1r1lmaktad1r. Egitim suresi, aksi bir neden 

olmad1k~a dokuz ay surmektedir. 

aa- Temel Egitimin Amac1. 

Emniyet Genel MUdOrlUgO hizmetlerinde, verimli bir 

$ekilde ~al1~acak bilgili, karakterli, Anayasaya ve yasalara 

sayg1l1, Anayasa'da ifadesini bulan Turk Milliyet~iligini, 

TUrk Milletinin Milli, ahlaki, insani, manevi ve kOltOrel 

degerlerini, AtatOrk ilke ve inkilaplar1na bagl1, disiplinli 

TUrkiye Cumhuriyetine kar~1, gorev ve sorumluluklar1n1 bilen 

elemanlar yeti$tirmek, ayr1ca, Emniyet Te$kilat1n1n ~e$itli 

kesimlerinde gerekli gorUlen uzman personel ihtiyac1n1 

kar~1lamak ve ~e~itli bran~larda gerekli bilgi, beceri ve 

uygulama yetenegi kazand1rmakt1r. 

ab- Temel Egitimin Politikas1. 

Genellikle polis Okullar1nda yap1lmakta olan temel 

egitimde, egitim faaliyetleri plan ve programlara baglana

rak, onceden bilinebilir, izlenebilir, denetlenebilir hale 

getirilmi~tir. Te~kilata ilk giren personele verilen egitim 

sayesinde, egitimde sOreklilik saglanm1~t1r. Verilmek iste

nen egitimin, ogrenci taraf1ndan yeterince kavranmas1n1 
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saglamak Ozere, egitim sOresi, ger~ek~i bir tarzda tesbit 

edilmi~tir. 

Temel egitim mOfredat programlar1na gore, ders not

lar1 ve kitaplar1, yard1mc1 kitaplar, titizlikle haz1rlana

rak ogrencilerin faydalanmalar1na sunulmu~tur. 

Egitim faaliyetlerinin, yeterli egitim ve ogrenim 

~artlar1na uygun, fiziki ortam i~inde saglanabilecegi dU~il

nOlerek, Polis Te~kilat1 egitim kapasitesi geli~tirilmi~tir. 

ac- Orgilt ve polis A~1s1ndan Yararlar1. 

Temel egitim yap1lmakta olan Polis Okullar1n1n ogren, 

ci kaynag1n1, Milli Egitim Gen~lik ve Spor Bakanl1g1na bagl1 

Devlet Lise ve dengi okul mezunlar1 te~kil etmektedir. Emni

yet Te~kilat1nda, bir memuriyete ilk defa atananlar, lise ve 

dengi okul mezunlar1ndan kar~1land1g1 taktirde, orta okul 

mezunlar1 da s1navla al1nmaktad1r. 

Temel egitimini tamamlayan Polis Memurlar1 adaylar1, 

emniyet te~kilat1nda ihtiya~ duyulan illere atanmaktad1r. 

Polis Okullar1nda, mesleki temel egitimle personele, 

polis orgOtO ile ilgili konularda temel bilgi ve beceri, 

deneyim kazand1r1lmaktad1r. Bu ~ekilde yeti~en personel, 

goreve ba~lad1klar1 kadrolarda acemilik ~ekmemektedir. 
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Temel e~itim, emniyet Te~kilat1na yeni giren perso

nele, orgOtOn Ostlendigi gorevleri ogretmekte ve ergot hak

k1nda bilgi vermektedir. 

b- Komiser Yard1mc1l1~1 Yetistirme ~urslar1; 

ba- Amac1, 

Emniyet orgOtOnOn ilk kademe amir ihtiyac1n1 kar~1la

mak amac1yla 6.10.1983 tarihli "Emniyet Gene! MOdDrlOgO .Hiz

met i~i Egitim Yonetmeligi'nde belirlenen niteliklere sahip, 

polis memurlar1 i~in "Komiser Yard1mc1l1~1" kurslar1 dOzen

lemektedir. 

Yap1lan ara~t1rma ve incelemeler sonucunda, Polis 

Akademisi 'nin mezun ettigi komiser yard1mc1lar1 ile, bo~ bu

lunan kadrolar1n doldurulamayacag1 anla~1lm1~, ilk ve orta 

kademe amir yetersizligini gidermek Ozere, on y1Il1k Komiser 

Yard1mc1s1 yeti~tirme plan1 haz1rlanarak, yOrOrlOge konul

mu~tur. 

On y1ll1k polis memuru tedarik plan1na gore, y1lda 

ortalama olarak 13000 bin civar1nda yeni memurun al1m1 plan

lanm1~t1r. Bu durum ilk ve orta kademe amir ihtiyac1n1, daha 

da art1rmaktad1r. 
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On y1ll1k komiser yard1mc1s1 yeti~tirme plan1, 1983 

y1l1nda ba~lam1~ ve 1992 y1l1na kadar, planda ongorOlen 

~ekilde amir yeti~tirilmesine devam edilecektir. 1983-1992 

y1llar1 aras1nda yeti~tirilmesi ongorOlen komiser yard1mc1-

l1g1 yeti$tirme plan1 (Gizelge: 8) de gosterilmektedir. 

bb- Politikas1, Emniyet Te$kilat1n1n orta kademe amir 

ihtiyac1n1 kar$1lamak amac1yla, haz1rlanan planlar1n uygu

lamaya konularak, bu kurslara kat1lacak personelin se~imi, 

egitim kurumlar1na gonderilmesi, ba$ar1 ve devam durumlar1-

n1n takip edilerek egitimde sUreklilik saglanm1$tlr. 

Kurs mUfredat programlar1na gore ders notlar1, kitap

lar1 ve yard1mc1 kitaplar haz1rlanarak, kursiyerlerin fayda

lanmalar1na sunulmu$tur. ate yandan, ogretmen formasyon egi

timine tabi tutulan egitim yoneticisi ve egitici personel 

de, kurslarda gorevlendirilmi$tir. 

be- Kurslar1n YOrOtUmU; 

Komiser Yard1mc1l1g1 kurslar1, her y1l Emniyet Genel 

MUdOrlOgUnce tesbit edilen yer ve zamanda a~1lmaktad1r. 

Emniyet Genel MUdUrlOgO hizmet i~i egitim yonetmen-

1 igine gore komiser yard1mc1s1 kurslar1na kat1lacak perso

nelde aranan $art ve nitelikler maddeler halinde $Dyle ozet

lenebilir. 
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S1nav1n yap1ld1g1 y1l 11n birinci gOnO itibar1yle Em

niyet Hizmetleri s1n1f1nda olanlar1n; 

1- Ortaokul mezunlar1 en az fiilen 7 y1l, 

2- Lise ve dengi okul m~zunlar1 en az fiilen 5 y1l, 

3- Meslek i~inde yOksek okul veya fakOlteyi bitiren~ 

ler fiilen O~ y1ll1k hizmetini tamamlam1~ olmak, 

4- S1nav tarihinde, geriye dogru O~ y1l i~inde k1deme 

milessir ceza almam1~ olmak veya daha once al1nm1~ k1deme mO

essir cezan1n, son il~ y1la etkisi olmarnak, 

5- Son O~ y1ll1k sicili olumlu olrnak, 

6- S1nav1n yap1ld1g1 y1l1n, birinci gOnO itibar1yla 

41 y1~1ndan gun almam1~ olmak, 

7- Hakk1nda adli ve idari bir soru~turma yap1lmamakta 

olmak, 

8- Komiser yard1mc1s1 rOtbesine yOkselmesinin, uygun 

olacag1 hususunda, il emniyet veya diger kadrolardaki en Ost 

birim amirinin, olumlu ve kesin kanaati bulunmak, 

9- Emniyet Genel MUdUrlilgO'nde bulunan, ozlilk dosya

s1ndaki bilgilerden, olumsuz baz1 haller tesbit edildigi 

taktirde, s1nava ~agr1lmas1na engel bir hali olmad1g1 hak

k1nda Genel MGdOrlUk intihap EncUmenince olumlu karar ver

mek, 

10- Yap1lacak s1navlarda ba~ar1l1 olmak 

11- istekli olanlar1n mGracaatta bulunma, ~art ve 

nitelikleri aran1r, 
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Te~kilatta gorevli polis memurlar1n1n yukar1da s1ra

lanan ~art ve nitelikleri uygun olanlar1 aras1nda,·s1navl1 

se~im yap1ld1ktan sonra alt1 ay sure ile Polis Egitim Mer

kezlerinde egitilirler. Kursun sonunda yap1lan s1navlarda 

ba~ar1 gosterenler, Komiser Yard1mc1s1 rOtbesini elde eder

ler ve kadrolar1na gonderilirler. Daha sonra meslek i~inde, 

ba~komiserlige kadar yOkselirler. 

bd- Orgut A~1s1ndan Yararlar1; 

Cal1~an her insan1n amac1, yapm1~ oldugu i~te yOksel

mektir. Emniyet Te~kilat1, personeline yOkselmek i~in her 

f1rsat1 tan1maktad1r. Komiser Yard1mc1l1g1 Yeti~tirme plan1 

da, bunun bir gostergesidir. 

Komiser yard1mc1s1 kurslar1, emniyet orgOtOnde 

~al1~an personele yOkselme olanag1 saglamaktad1r. Boyle bir 

uygulaman1n, personeli, olumlu yonde motive edecegi ~Ophe

sizdir. 

Olumlu yonde motive edilen personelinde, i~ine daha 

iyi sar1lacag1 muhakkakt1r. Boylece orgOtte verimlilik arta

cak, hizmet daha iyi yonde yap1lacakt1r. 

1938 y1l1ndan buyana, Komiser Yard1mc1l1g1 yeti~tirme 

kurslar1na kat1lanlar1n miktar1 (Cizelge % ) da gosterilmi~

tir. 
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Biz burada, yap1lmakta olan komiser yard1mc1l1g1 

kurslar1n1n, sOresi bak1m1ndan gorO~lerimize yer vermege ~a

l1~acag1z. Ara~t1rmalar1m1zda dOnyan1n hi~ bir Olkesinde, bu 

kadar k1sa sOrede polis amiri yeti~tirilmedigini tesbit et

tik. Kurs sOresinin, en az iki y1la ~1kar1lmas1nda persone-
~ 

lin yeti~mesi ve bilgilerini geni~letmesi yonOnden, faydal1 

olacakt1r. 

ote yandan Polis Akademisi'nin kapasitesinin, en k1sa 

sOrede art1r1larak, egitimin burada verilmesi, orgOt a~1s1n

dan da yararl1 olacakt1r. 

c- thtisas Kurslar1: .. -

Her meslekte oldugu gibi, Emniyet Hizmetlerinde de 

belirli konularda personelin uzmanla~mas1, hizmetin yOrOmesi 

i~in bir zaruret haline gelmi~tir. Bu nedenle, ~e~itli konu

lar1 kapsayan, uzmanl1k isteyen dallarda eleman yeti~tirmek 

amac1yle; Merkezde ve Bolgesel olarak, sOresi gun ve ay 

olarak belirlenen, Mesleki thtisas Kurslar1 dOzenlenmekte-

dir. 

1937 y1l1nda ~1kart1lan, 3201 say1l1 Emniyet Te~kila

t1 Kanunu ile kurulan Polis EnstitOsO'nde, ~ck ama~l1 egitim 

ve ogretimin sOrdOrOldOgOnO gorOyoruz. Ancak 1937 y1l1ndan 

bu yana yapt1r1lan egitimlerin belli bir hedefe yoneldigi, 

belli bir plana dayand1g1, fayda ve maliyet analizlerinin 
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(Gizelge: 8) 

EMNiYET GENEL MODORLOGO 

10 YILLIK KOMiSER YARDIMCJSI YETi~TiRME PLAN! 

Z A Y 1 A T 

YIL TMK MEVCUT FARK KALAN 

TERFi DiGER TOPLAM 

1983 6676 3403 3273 2973 103 3076 327 

1984 8176 6676 1500 200 300 6476 

1985 9722 9276 446 278 278 8998 

1986 11314 10495 819 315 315 10180 

1987 12954 12414 540 3376 271 3667 8767 

1988 14644 12954 1690 2800 305 3105 9849 

1989 16383 14644 1739 1497 394 1891 12753 

1990 18176 16383 1793 2234 424 2658 13725 

1991 18781 18176 605 4187 420 4607 13569 

1992 19401 18781 620 4795 420 5215 13566 

KAYNAK: 11 CUMHUR1YETiN 60. YILINDA TURK POL1Si 11 adla eser 

TEM1N1 

GERE KEN 

3376 

2800 

1497 

2234 

4187 

4795 

3630 

4451 

5212 

5835 
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yap1ld1g1 soylenemez, yap1lan dOzenlemeler, ~e$itli sebeb

lerden k1sa vadeli ve ~ok yetersiz olmu$tur. 

Polis orgOtOnde, diger konularda oldugu gibi, egitim 

alan1nda da yeniden dOzenlemeye gidilmi~tir. 

Bu ama~la 1981 y1l1nda haz1rlanan ve 1982 y1l1nda 

tekrar gozden ge~irilen EM.TMK planlar1 ile kurslar1n sOre

lerini planl1 ve ama~l1 bir ~ekilde duzenlendigini gorOyo-

ruz. 

EM.TMK'n1n ongordOgO hizmet birimlerinin kurulmas1 ve 

bu birimlerin gerektirdigi nitelikteki, personel ihtiyac1n1, 

kar$1larnak amac1yla "ON YILLIK KURSLAR ANA PLANI" haz1rlana

rak 1983 y1l1ndan itibaren, uygulamaya konulmu~tur. 

Emniyet Genel MUdOrlUgO Hizmet i~i Egitim yonetmeli-

gi 'nin temel esaslar1na gore dOzenlenecek clan soz konusu 

kurslara, kat1lacak personelde aranan ~artlar ve nitelikler 

~oyle s1ralanabilir. 

1- 35 ya~1n1 doldurmam1~ olmak, 
2- En az o~ y1ll1k memur olmak, 
3- Son o~ y1ll1k sicili olumlu olmak, 
4- Son O~ y1l i~inde, k1deme mOessir ceza almam1~ 

olmak, 
5- istegi Gene! MOdUrlOk~e uygun bulunrnak, 
6- Uyguland1g1nda, kursiyer se~me testlerinde ba~ar1-

l1 olmak, 
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Kursiyer se~iminde, kurslarla ilgili hizmet birimin

de, kurs gormeden ~al1~anlarla ve Cevik Kuvvete hizmet sOre

sini tamamlayarak, diger gorevlere aktar1lanlara oncelik 

verilir. 

Kurs goren personel; Kurs gordUgU hizmet dal1nda ~a

l1~1yorsa ve bOt~e olanaklar1 elveri~li ise, daha sonra 

"GELi~TiRME KURSLARINA" ~agr1labilir. 

Mesleki ihtisas kurslar1na gonderilen personel, iyi 

se~ilmektedir. Mesleki ihtisas Kurslar1na kat1lma, s1navla 

degildir. Bu da, kursun ba~ar1 derecesini olumsuz yonde et

kilemektedir. 

Mesleki ihtisas kurslar1na kat1lan personelin, mutla

ka s1navdan ge~irilmeli ve yetersiz polis memurlar1n1n, 

kurslara kat1lmalar1 engellenmelidir. Bu da, kursa kat1lan 

personeli, olumsuz yonde etkilemekte ve personelin ~al1~ma 

~evki azalmakta ve performans1 dO~mektedir. 

1983-1992 y1llar1 aras1nda, ger~ekle~tirilmesi plan

lanan kurslar ve bu kurslara kat1lacak personel say1s1 

(Cizelge: 10) da gosterilmektedir. 

1960-1984 y1llar1 aras1nda, ihtisas kurslar1na kat1-

lan personel say1s1 (Cizelge: 11) de gosterilmi~tir. 
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d- Uygulamal1 Egitim: 

Merkez ve ta~ra kurulu~lar1nda gorevli personel, go

revli oldugu il bOnyesinde, s1ral1 amirleri taraf1ndan egi

tilmelidir. Uygulamal1 egitimin ama~lar1, personelin bilgi

sini tazelemek, denetlemelerde gorOlen aksakl1klar1 gider

mek, hizmette yeni kullan1lacak teknikler ve mevzuattaki 

degi~iklikler hakk1nda bilgi vermektir. 

ozellikle 12 EylOl 1980 oncesi donemlerde, hizmette 

gorillen aksakl1klar, personelin egitim noksanl1g1n1, belir

gin bir ~ekilde ortaya koymu~tur. 

12 Eylul sonras1 uygulamal1 egitime onem verilmi~ ve 

illerde, uygulamal1 egitim programlar1 haz1rlan1p, uygulama

ya konulmu~tur. 

Personelin gorevli oldugu, il Emniyet MOdOrlOklerin

de, Merkezde haz1rlanan iki haftal1k egitim programlar1na 

uygun olarak s1ral1 amirlerince, ayl1k donemler halinde uy

gulamal1 egitim sOrdOrOlmektedir. 

EM.TMK'ya gore haz1rlanan plan uyar1nca, her y1l per

sonelin be~te birinin uygulamal1 egitimden ge~irilmesi hedef 

al1nm1$ ve 1984 y1l1ndan itibaren uygulanmas1na ba$lanm1~

t1r. 1985 y1l1na illere gore (Cizelge: 12) de gosterilmi~

tir. Daha onceki y1llarda da uygulanan egitim programlar1, 



- 129 -

(Cizelge: 9) 

KOMiSER YARDIMCILIGI KURSU iSTATiSTiGi 
MESLEKi ORTA TAHSiL: ORTA-K/L1SE-K/iNT. ve GEL1~T. 

VILLAR 
1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

KATILAN PERSONEL SAYISI 
102 

83 

94 

94 

59 

47 

109 

130 

122 

99 

268 

287 

235 

198 



VILLAR 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983-84 
1985 
1986 

( G i ze 1 ge : 9 ) 

(Devam1) 

KATILAN PERSONEL SAYISI 

644 

628 

469 

724 
3050 

115 
2488 

2230 
GENEL TOPLAM 12274 
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bu planlarla zorunlu hale getirilmi~tir. 

Polis orgOtOnde, egitimin sOrekliligini saglayan, 

hizmet i~i uygulamal1 egitim programlar1, hizmeti aksatmaya

cak ~ekilde yap1lm1~ olmas1 bak1m1ndan, son derece yararl1 

ve isabetlidir. 

Uygulamal1 egitim programlar1 dOzenlenirken, egitime 

kat1lacaklar1n mutlaka bir testten ge~irilmeleri gereklidir. 

Boylece, kimlerin egitime ihtiyac1 oldugu ve ne tor egitim

den ge~irilmeleri gerektigini, tesbit etmek mOmkOn olmakta

d1r. 

1982 den beri uygulamal1 egitime kat1lan personel 

(Gizelge: 13) de gosterilmi~tir. 

Emniyet hizmetleri s1n1f1 personelinin, bu egitimle

rinin yan1 s1ra, Gar~1 ve Mahalle Bek~ilerinin de, uygulama-

11 egitimden ge~irilmeleri planlanm1~t1r. 

1983 y1l1ndan itibaren, gerek polis ve gerekse jan

darma Bolgesindeki, gorevli tom Bek~iler, uygulamal1 egitime 

tabi tutulmu~lard1r. 

e- Yabanc1 Dil Egitimi: 

D1~ Olkelerdeki mesleki geli~meleri ve teknik dOzey

deki ilerlemeleri yak1ndan izlemek, turizm alan1nda polise 
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dO~en gorevleri, etkin bir bi~imde yapmak ve teknik yard1m 

programlar1 ~er~evesinde ger~ekle~en burslardan, en iyi bir 

~ekilde yararlanmak amac1yla, personele yabanc1 dil egitimi 

yapt1r1lmaktad1r. 

Uluslararas1 dilzeyde meydana gelen, su~lar1n faali

yetlerinin yakalanmas1 i~in, diger Olkelerin polis orgOtleri 

ile i~birligi yap1lmas1, zorunlu hale gelmi~tir. 

Bu ama~la uluslararas1 Polis orgOtleri (Interpol) ku

rulmu~tur. Bu 5rg0tlerde gorevli personelin, yabanc1 dil 

bilmeleri, hizmetin etkinligi a~1s1ndan son derece onemli

dir. 

Polis orgOtOndeki yabanc1 dil egitimi, genellikle 01-

kemizde faaliyet gosteren, Yabanc1 kOltOr Derneklerinde ya

p1 lmaktad1r. Bu ama~la, Merkezde Emniyet Genel MOdOrlOgO, 

ta~rada 11 Emniyet MOdurlOklerine tan1nan Ocretsiz konten

jan oran1nda, yabanc1 dil ogrenmesi uygun gorOlen personel, 

yabanc1 kOltOr derneklerinin dOzenledikleri kurslara gonde

ri l i rler. 

Ayr1ca masraflar1n, kendinlerince kar~1lanmak kayd1y

la, yabanc1 KOltLlr Derneklerin, a~m1~ olduklar1 kurslara, 

devam etmek isteyen personele, ~al1~ma saatleri d1~1nda veya 

hizmeti aksatmayacak ~ekilde izin verilmektedir. 



EMNiYET GENEL MODORLOGO 10 YILLIK KURSLAR PLAN! 

KURSUN ADI SORESi o·aNEM TMK'ye Gb- KURS KURS Gb- YILLARA (DRE Kl.JRSA l<ATllX.AK PERSCl£L MiKfAA.l 
fAVISI RE fvEVQJT c:MEN RECEK 1983 1984 198.S .. 1986 1987 1900 1989 1990 1991 1992 

PASAPORT KDRSO 45 GUN 3 4205 - 4205 420 '420 420" 420 42U 420 420 420 420 "420 

NARKOTiK KURSU 60 GUN 2 2790 1025 1765 181 176 176 176 176 176 176 176 176 176 

MALi POLiS KURSU 60 GON 3 4351 428 2923 390 390 390 390 390 390 390 390 390 413 

SiLAH MUHiMMAT KURSU 60 GUN 3 2777 251 2526 250 250 250 250 250 250 250 250 250 276 

TEKNiK BURO KURSU 90 GUN 3 2056 198 17 58 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 5 7 1 8 3 

iSTATiSTiK KURSU 10 GUN 1 1352 - 1352 135 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 

MUHABERE KURSU 45-180 GUN 6 2368 585 1783 180 180 180 180 180 180 180 180 180 163 
......... 
0 AYN. SALM. ve MUTEMET K. 15 GON 2 2138 2138 21 o 2 1 o 2 1 o 2 1 o 2 1 o 2 1 o 2 1 o 2 1 o 2 1 o 2 4 a ..- -
.. 

(") 
<IJ iSTiHBARAT KURSU 60 GON 3 30001 560 2441 300 300 300 300 300 300 300 300 300 230 
()) 

C") ....... ...- Q) bZEL HAREKAT KURSU 45 GUN 3 787 37 750 75 
N 

75 75 75 75 75 75 75 75 75 
.... 
u- BOMBA UZMANLIGI KURSU 60 GON 1 482 205 277 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

SORU~TURMA-SORGULAMA K. 60 GON 4 3980 - 3980 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 

FOTOGRAFCILIK KURSU 30 GUN 2 582 - 582 60 60 60 60 60 60 60 60 60 42 

SiLAH-ATI~ EGT. YET~. K. 10 GUN 1 325 - 325 67 30 30 30 30 30 30 30 30 

ARA~ BAKIM KURSU 10 GUN 10 - 34 400 250 150 

KAZA TAHKiK KURSU 10 GUN 1 852 - 852 85 85 85 85 85 85 85 85 85 87 

KAYNAK: 11 CUMHURiYETiN 60. YILINDA TORK POLiSi 11 
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(Gizelge: 11) 

HiZMET iCi EGiTiM iHTiSAS KURSLARI CiZELGESi 

VILLAR KURS GOREN PERSONEL SAYISI 
1960 1.232 
1961 229 
1962 97 
1963 96 
1964 35 
1965 107 
1966 300 

1967 337 
1968 1.563 
1969 382 
1970 345 
1971 578 
1972 742 

1973 434 
1974 464 
1975 1.040 
1976 628 
1977 929 
1978 1.261 
1979 1.624 
1980 459 
1981 2.491 
1982 1.499 
1983 1.904 

1984 1.105 (+) 

GENEL TOPLAM 19 .881 

(+) 10 Nisan 1984 tarihi itibariyle. 



i L i 

ADANA 
ADIYAMAN 
AFYON 
AGRI 
AMASYA 
ANKARA 
ANTAL YA 
ARTViN 
AYDIN 
BALIKESiR 
BiLECiK 
BiNGOL 
BiTUS 
BOLU 
BURDUR 
BURSA 
GANAKKALE 
CANKIRI 
CORUM 
DEN1ZU 
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(Cizelge: 12) 

1985 YILI UYGULAMALI EGiTiM PROGRAMINA TABi TUTULACAK POLiS 

MEMURLARININ iLLERE GORE SAYISAL DURUMUNU GOSTERiR GiZELGE 

DON EM BiR DONEME UYGULAMALI EGiTiM 
SAYISI KATILACAK GORECEK PERSONEL 

PERSONEL SAY I SI 
6 50 300 
3 20 60 
3 30 90 
2 30 60 
2 30 60 

12 100 1200 
5 30 150 
2 25 50 
3 35 105 
5 30 150 
2 25 50 
2 25 50 
3 20 60 
2 30 60 
2 20 40 
5 45 225 
2 30 60 
2 25 50 
3 30 90 
3 30 90 

DiYARBAKIR 5 50 250 
EDiRNE 3 30 90 
ELAZIG 4 25 100 



ERZiNCAN 2 
ERZURUM 5 

ESKiSEHiR 4 

GAZiANTEP 5 
GiRESUN 3 
GOMOSHANE 3 
HAKKARi 2 

HATAY 4 
I SPARTA 2 

iCEL 5 
iSTANBUL 15 
iZMiR 10 

KARS 4 
KASTAMONU 3 
KAYSER! 5 
KIRKLAREL1 3 
KIRSEHiR 2 
KOCAEU 5 
KONYA 5 
KOTAHYA 2 
MALATYA 3 
MANiSA 3 
K.MARAS 3 
MARDiN 3 
MUG LA 3 

MUS 2 
NEVSEHiR 2 
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(Cizelge: 12) 

(Devam1) 

30 
30 
30 
30 
20 
20 
15 
30 
30 
30 

125 
75 
30 
20 
30 
20 
25 
30 
40 
25 
40 
40 
40 
30 
25 
20 
25 

60 
150 
120 
150 

60 
60 
30 

120 
60 

150 
9375 

750 
120 
60 

150 
60 
50 

150 
200 

50 
120 
120 
120 
90 
75 
40 
50 



N!GDE 2 

ORDU 4 

R1ZE 6 

SAKARYA 3 

SAMS UN 5 

SiiRT 3 

S1NOP 2 

S1VAS 5 

TEK1RDAG 2 

TOKAT 3 

TRABZON 3 

TUNCELi 2 

~. URFA 4 

U~AK 3 

VAN 3 

YOZGAT 3 

ZONGULDAK 3 

TOP LAM 
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(~izelge: 12) 

(Devam1) 

30 

25 

25 

30 

30 

25 

20 

30 

30 

30 

30 

30 

40 

25 

25 

25 

40 

60 

100 

150 

90 

150 

75 

40 

150 

60 

90 

90 

60 

160 

75 

75 

75 

120 

17600 

KAYNAK: Emniyet Genel MOdOrlugO 1985 Y1l1 uygulamal1 Egitim Planlar1 



- 138 -

(~izelge: 13) 

UYGULAMALI EG1T1M tSTATiSTiGi 

VILLAR KATILAN PERSONEL SAYISI 

1962 74 
1963 82 

1964 
1965 
1966 
1967 1281 
1968 3871 
1969 3654 
1970 287 
1971 1435 
1972 1417 
1973 4284 
1974 573 
1975 2783 
1976 305 
1977 1841 
1978 9140 
1979 7390 
1980 
1981 11248 
1982 5465 
1983 15261 
1984 8727 

GENEL TOPLAM 79118 
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Vine bu ama~la, Ankara Golba~1 Polis Egitim Merkezi 

(PEM) BUnyesinde "YABANCI DILLER E~iTiM MERKEZi 11 kurulmu~

tur. Polis orgUtUnce ihtiya~ duyulan yabanc1 dili, personele 

ogretmek amac1yla 1983 y1l1nda faaliyete ba~lam1~t1r. 

Bu Merkezde, sadece Polis orgUtU personeline yonelik 

hizmet verilmekte olup, d1~ar1dan ogrenci kabul edilmemekte

dir. 

Burada yap1lan yabanc1 dil egitimi, her biri dokuz ay 

sOreli olarak 

1- Hi~ bilmeyenlere, veya pek az bilenler i~in (A) 

2- Orta derecede bilenler i~in {B) kurslar1 olmak 

ilzere iki a~ama yap1l1r. Yabanc1 diller Egitim Merkezinde, 

20'~er ki~ilik dort lisan laboratuar1 mevcut olup, donan1m1, 

modern ogretim teknigine uygun olarak haz1rlanm1~t1r. 

f- At1s Eqitimi: 

Polis'in silah bilgisini yenilemek ve at1~ yetenek

lerini geli~tirmek amac1yla, belirli donemlerde hizmeti ak

satmayacak ~ekilde, at1~ egitimi yapt1r1l1r. At1~ egitimle

ri, y1l1n belirli donemlerinde, merkezde Emniyet Genel MU

dOrlOgU, ta~rada il Emniyet MOdOrlOkleri bOnyesinde yap1l

maktad1r. 12 eylUl 1980 den sonra, polis'in at1~ egitimine, 

daha da onem verilmi~tir. 
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12 EylOl 1980 oncesi, Olkemizin ge~irmi$ oldugu buh

ranl1 ve ac1 gOnlerde polis'in, Emniyet ve asayi~ olaylar1na 

mOdahalede, istenilen ve arzu edilen dOzeyde etkili olmama

s1n1n bir onemli nedeni de, silah bilgisi ve at1~ egitimin, 

deki eksiklikten ve noksanl1ktan ileri geldigi, tom te$kilat 

mensuplar1nca bilinmektedir. 

Polis orgOtOnde, 1900 y1llar1ndan kalma, 55 degi$ik 

tip ve markada silah kullan1lmakta idi. Her il Emniyet 

MOdOrlOgO kadrosunda, degi$ik silahlar1n bulunmas1 sonucu, 

bu kadrolara atanan personel, ald1g1 yeni silah1 kullanmakta 

gO~lOk ~ekiyordu. Ayr1ca at1$ egitimleri amac1na uygun ya

p1lmamakta idi. 

12 EylOl sonras1 Polis OrgOtOndeki bu soruna ~ozOm 

bulmak amac1yla silah standardizasyonu saglanm1$t1r. Boylece 

personel, ayn1 silah1 kullan1r ve tan1r hale gelmi~tir. 

Ayr1ca ~ok az say1da olan, at1$ poligonu say1s1da, art1r1l

m1~t1r. Ba~ta polis okullar1 olmak Ozere, bir ~ok il Emniyet 

MOdOrlOklerinde, yeni at1~ poligonlar1 yap1lm1~ veya yap1l

maya devam edilmektedir. A~1lan atl$ poligonlar1, modern 

elektronik cihazlarla ~al1$maktad1r. 

Egitim mermisi ihtiyac1, tedarik planlar1na baglan

m1~, boylece personelin at1~ egitimleri, aksat1lmadan yOrO

tillmeye \al1~1lm1~t1r. 
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At1~ egitimlerinin, saglam temellere dayand1r1lmak 

Uzere, emniyet Te~kilat1 at1~ yonergesi haz1rlanarak yUrUr

lOge konulmu~tur. Silah at1~ egitimcisi kurslar1 dOzenlene

rek, uzman ve egitimci personel yeti~tirilerek, egitim 

at1~lar1n1n, amac1na uygun bir ~ekilde yap1lmas1na ~al1~1l

maktad1r. 

At1~ egitimleri ve ozellikle poligonlar1n yetersizli

gi nedeniyle, at1~ egitimi geregi gibi yap1lmamaktad1r. Y1l

lardan beri sUren, bu sorun, hala ~ozOme kavu~turulmu~ de

gildir. 1980 y1l1ndan bu yana yap1lan poligonlarda yeterli 

say1da degildir. Emniyet te~kilat1nda y1lda iki kere egitim 

Sube mUdOrlOklerince organize edilen ve personelin zati si

lahlar1yla, beraber te~kilatta kullan1lan uzun menzilli si

lahlarla da, at1~ egitimi yap1lmaktad1r. ilkbahar ve gOz 

donemlerinde yap1lan at1~ egitimlerinin, yeterli oldugunu 

soyleyemeyiz. At1~ egitimlerinin, daha k1sa sOrelerde yap1l

mas1nda kan1m1zca, personel i~in fayda olacakt1r. 

g- Yurt D1s1nda E~itim: 

Bilim ve teknolojide kaydedilen h1zl1 geli~me ve de

gi~meler, surekli olarak toplumsal degi~me ve geli~rneleri 

etkilemi~, tom gorev alanlar1nda oldugu gibi, polisiye 

gorevlerinde de yeni hizmet bran~lar1n1n ve uzmanla~ma dal

lar1n1n ortaya ~1kmas1na neden olmu~tur. Boylece degi~me ve 

geli~melerin, aktOel degerlerini yitirmeden, gorev alanla-
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r1na aktar1lmalar1 zorunlu hale gelmi~tir. 

Polis'in gUnUn degi~en ko~ullar1 i~erisinde, daha et

kin ve verimli bir ~ekilde gorev yapmas1n1 saglamak, ozel

lik arzeden hizmet bran$lar1nda, diger Ulkelerde kaydedilen 

yenilik ve teknolojik geli~melere gore bilgi ve becerilerini 

art1rma amac1yla, egitim i~in, her y1l, yurt d1$1na, belirli 

say1da personel gonderilmektedir. 

"Krirninal yonU ag1rl1kta clan bu kurslarda m~dern 

ara~, gere~ ve cihazlar1n kullan1m1 yan1nda, yoneticilik, 

ekip ve operasyon yonetimi, ate$li silahlar egitimi, rehin 

alma gorti$meleri, sorgulama teknik ve taktikleri, Polis 

laboratuvarlar1, cinayet psikolojisi, santecilik, uyu$turucu 

maddeler, ka~ak~1l1k, teror orgutleri ile mOcadele, istih

barat,su~ sicili ve parmak izi, muhabere alet ve cihazlar1, 

egitim planlamas1 vb. ders konular1 ele al1nmaktad1r. (40) 

Yurt d1$1nda egitim goren personelden, ayn1 zamanda 

Ogretmenlik formasyonu edinmeleri de saglanmaktad1r. Hizmet 

bran$lar1 ile ilgili olarak, yurt i~i egitimlerde, bu 

personelden yararlan1lmaktad1r. 

(4C) Cumhuriyetin 60. y1l1nda Turk Palisi s.154 



- 143 -

Personel Yurt dl$1 egitime iki $ekilde gonderilir. 

1- Tum masraflar1, Emniyet Genel MOdUrlOgO butcesin

den kar$1lananlar 

2- Yabanc1 Olkelerin burs tahsisleri ile yapt1r1la

cak egitimler 

Her iki $ekilde de yurt d1$l egitime kat1lacak per

sonelde bulunmas1 gereken $art ve nitelikler $Unlard1r: 

1- Egitim gorecegi Olkenin lisan1n1 iyi derecede 

bi 1 mek, 

2- Ya$ duumu elveri$li olmak 

3- Tercihen Komiser s1n1f1nda veya en fazla Emniyet 

amiri rOtbesinde bulunmak. 

4- YOksek okulu veya fakOlte mezunu olmak, vb. diger 
' 

~artlar1n yan1nda, ozellikle egitim gorecegi hizmet bran-

$lnda gorevli bulunmas1 ve yeterli derecede tecrObeli 

olmas1 kO$Ullar1 da aranmaktad1r. 

1980-1984 y1llar1 aras1nda Yurt d1$1nda egitim goren 

personel say1s1 (Cizelge: 14) de gosterilmi$tir. 

h- lisans Ostu Egitim 

Polis orgUtunde, Ost duzeyde, nitelikli yonetici 

geli$tirmek amac1yla ihtiyaca ve olanaklara gore, her y1l 
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(Cizelge: 14) 

1980-1984 VILLARI ARASINDA YURT DI~INDA 

EGiTiM GOREN PERSONEL SAYISI VE EGiTiM GORDOKLERi OLKE 

0 L K E L E R 

A.B.D. 

F. ALMANYA 

iNGiLTERE 

AVUSTURYA 

iTALYA 

BELCiKA 

iSViCRE 

T 0 P L A M 

KATILAN PERSONEL 

SAY I SI 

50 

26 

6 

1 

7 

3 

2 

96 

KAYNAK: Emniyet Genel MOdOrlOgO 
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belirli say1da personele, meslekle ilgili alanlarda, kurum 

dl$1 eQitim ~er~evesinde master ve doktora yapma olanaQ1 ve

rilmektedir. 

Lisans OstO pr0Qramlar1na kat1lma iki $ekilde olmak-

tad1r. 

1- Emniyet Genel MOdur1oao taraf1ndan gonderilen per-

sonel 

2- Kendi ozel imkanlar1 ile YOksek Lisans ve doktora 

eQitimine kat1lanlar. 

Emniyet Genel MOdOrlOQO taraf1ndan gonderilen perso

nel, genellikle "TOrkiye ve OrtadoQu Amme idaresi EnstittisO' 

nde (TODAIDE), organizasyon ve meted ile kamu yonetimi uz

manl1k pr0Qram1" eQitimine kat1lmaktad1r. 

Emniyet Genel MOdOrlilQO, Hizmet i~i EQitim yonetmeli

Qine gore, TOrkiye ve Orta DoQu Amme idaresi EnstitOsO'ndeki 

eQitime kat1lacak personelde ilgili kurumca belirlenen $art

lara uygun olma~1n d1~1nda, a~aQ1daki ~artlar aranmaktad1r: 

olmak, 

olmak, 

1- En az ba$komiser rOtbesinde olmak, 
2-Son be$ y1ll1k sicili olumlu olmak, 
3- Son be~ y1l i~ersinde k1deme mOessir ceza almamI$ 

4- Hakk1nda adli ve idari bir soru~turma yap1lmamakta 
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5- ikinci bolge illerindeki hizmetini tamamlam1$ veya 

son y1l1na gelmi$ olmak, 

6- Egitime kat1lma istegi, gorevli oldugu birimin en 

Ost amiri ve Genel Mildilrlilk~e uygun gorillmek, 

Oiger kurum ve kurulu$larda egitime kat1lmak i~in, 

egitimin tilrilne gore, gorevi aksatmayacak $ekilde durular1 

Emniyet MildOrlOklerince tesbit edilir. 

SONUG 

A- EMNiYET TE~KtLATINDA HtZMET 1G1 E61TtM UYGULAMASINDAN 

DOGAN SORUNLAR, GOZOM YOLLARI VE ONERtLER 

Emniyet Te$kilat1nda uygulanan egitsel etkinlikler, 

uygulamada bir ~ok sorunlarla kar$1 kar$1ya kalmaktad1r. Biz 

de bu sorunlar1 genelle$tirerek, uygulanan hizmet i~i egiti

min tilrilne gore a~1klamaya ~al1$ag1z. Daha sonra ise, her 

sorunun alt1nda kendimizce onerilerde bulunacag1z. 

Egitici personel eksikligi sorunu; Emniyet Te$kila

t1nda uygulanmakta olan, hizmet i~i egitim tOrlerinin, hemen 

hemen hepsinde egitici personel eksikligi sorunu ile kar$1 

kar$1ya kal1nmaktad1r. TOm egitim merkezlerinde, egitici ve 

uzman personel say1s1 yetersizdir. Veya var olan personel de 

egitici nitelige sahip degildir. 
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11 Emniyet MOdOrlOkleri bOnyesinde faaliyet gosteren, 

Egitim $ube MOdOrlOklerinde bu sorun dahada fazlad1r. Bu 

$Ubelerde egitici personel yetersizligi $Dyle dursun, bir~ok 

ilde, bu $Ubeler sOrgOn yeri olarak gozOkmektedir. DrgOtOn 

diger Onitelerinde ba$ar1 gosteremeyen veya disiplin cezas1 

alanlar, Egitim $ubelerine tayin edilmektedir. Egitici 

vasf1n1 ta$1mayan, bu personelin, verecegi egitimin amac1na 

ula$acag1n1 soylemek bizce mOmkOn degildir. 

Kan1m1zca bu sorun, baz1 Ost kademe yoneticilerinin 

egitimin gerekliligine yetirli onemi ~ermemelerinden ileri 

gelmektedir. 

Dncelikle bu sorunun halledilmesi gerekmektedir. So

runun ~ozOmOnO iki $ekilde d0$0n0rsek, birincisi k1sa vadeli 

planlarla; yani $LI anda meslekte ~al1$an ve egitici vasf1na 

sahip bulunan personelin, egitimle ilgili Onitelere tayin 

edilmesi ve egitim birimlerinde ~al1$an personelide ~e$itli 

kurslardan ge~irmek suretiyle, egitici formasyonu kazand1r

mak ve bu yolda ~al1$an personele imkanlar saglamakt1r. 

ikincisi ise; uzun vadeli planlarla egitici ve uzman perso

nel i yeti$tirip, bu yolda bir kadro olu$turmakt1r. Emniyet 

Genel MOdOrlOgO'nOn egitim politikas1n1n da, bu yonde oldu

gunu, ikinci bolOmde gormO$tOk. 

Egitim ara~ ve gere~lerinin yetersizligi; Emniyet 

Te$kilat1nda egitim ara~ ve gere~leri, hem nicelik hemde 
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nitelik olarak yetersizdir. Bu ytizden, yap1lan hizmet i~i 

egitimler, uygulamadan uzak daha ~ok teorik bilgilere dayan

maktad1r. Bu nedenle, verilen bilgiler k1sa zamanda unutul

maktad1r. Ara~ ve gere~lerin temini, bOt~e olanaklar1 ile 

ger~ekle~tiginden, her zaman bunlar1 almak mtimktin olmayabi-

1 ir. onun i~in eldeki mevcut ara~ ve gere~lerden, en iyi bir 

~ekilde yararlanmak ve diger kurum ve kurulu~larla iyi 

ili~kiler kurarak, bu kurulu~lardan temin etmekle mOmkOndtir. 

Mesleki ihtisas kurslar1 ile ilgili sorunlara gelin

ce; mesleki ihtisas kurslar1na gonderilen personel, iyi se

~ilmemektedir. Bu kurslara kat1lma, s1navla degildir. Yapt1-

g1m1z ara~t1rma ve gozlemlerde, bir ~ck amirin, mesleki ih

tisas kurslar1na eleman gonderirken, objektif bir se~im yap

mad1g1 gorti~tindeyiz, baz1 durumlarda ise bir ~ck amirlerin 

sevmedigi memurlar1, ba~1ndan savmak amac1yla kurslara gon

derdigi de gorOlmektedir. Bunun i~in, kursa kat1lan ki~ile

rin nitelikleri, kursun niteligine uygun olmamaktad1r. Ba~ka 

bir ifadeyle bilgi, beceri ve yetenekleri olmayanlar kursla

ra kat1lmaktad1r. Bu da kursun ba~ar1 derecesini olumsuz 

yonde etkilemektedir. 

Mesleki ihtisas kurslar1na kat1lacak personelin se~i

minde ikinci boltimde inceledigimiz tizere, sadece kay1tlar1n 

incelenmesi yeterli olmayacakt1r, bu arada kursa kat1lacak 

personelle mOlakat yap1lmal1, personel ~al1~mas1 s1ras1nda 

gozlenmelidir. Ayr1ca, kurslara kat1lacak personel, belli 
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bir s1navdan ge~irilmeli ve geli$me potansiyeli olmayan per

sonel, kursa gonderilmemelidir. 

Uygulamal1 egitime kat1lanlar a~1s1ndan dogan sorun

lar; ikinci bolOmde, uygulamo.~.l egitim ba$l1g1 alt1nda da 

anlatt1g1m1z gibi, bOtOn polis memurlar1, kademeli olarak bu 

egitimden ge~irilmektedir. Dolay1s1yla bilgi beceri ve yete

nek yonunden yeterli clan da, yeterli olmayan da egitime 

kat1lmaktad1r. Bu egitimden once, kimlerin ne tor bir egiti

me ihtiya~lar1 oldugu onceden tesbit edilmemektedir. Bu 

nedenle egitim, as1l amac1ndan sapt1r1lmaktad1r. 

Uygulamal1 egitim programlar1 dOzenlenirken, egitime 

kat1lanlar1n, mutlak suretle bir testen ge~irilmesi gerekli

dir. Boylece kimlerin egitime ihtiyac1 oldugu ve ne tor bir 

egitimden ge~irilmeleri gerektigi tesbit edilmelidir. 

Bu arada, polis memuru olarak gorevli iken a~1lan ko

miser yard1mc1l1g1 kurslar1na kat1larak, orta kademe amirli

ge yOkselen ortaokul ve lise mezunu personelin de, uygulama-

11 egitime tabi tutulmamalar1 da, kan1m1zca bir eksikliktir. 

COnkO bu durumda bulunan personelin, alt1 ay gibi k1sa sOren 

kurslarda, yeterli dOzeyde egitildiklerini kabul edemeyiz. 

ote yandan, uygulamal1 egitimde, yeknesakl1k yoktur, 

egitici personel eksikligini de gHzHnOne al1rsak, bu konu, 

uygulamal1 egitime yans1maktad1r. Bilindigi gibi Emniyet 
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Te~kilat1nda uygulamal1 egitim, personelin gorevli oldugu 

kadrolarda yap1lmaktad1r. Bu egitim, s1ral1 amirler tara

f1ndan verilir, dolay1s1yla egitimin ge~erliligi, egitimi 

verenlerin bilgisi oran1nda olmaktad1r. Ayn1 amaca sahip 

programlar, i~erik ve sure bak1m1ndan, yonetimin onay1na 

gore, bir ~ok farkl1l1klar gosterir. Egitimi veren her ogre

tici, kendi bildikleri oran1nda bilgi aktarmaktad1r. Bu yOz

den, ~e~itli illerde verilen bilgiler aras1nda, farkl1l1klar 

olacakt1r. 

Bundan ba~ka, meslek oncesi egitim veren Polis Akade

misi, Polis Okullar1 ve Polis Egitim Merkezleri ile, il Em

niyet MOdOrlOgO bunyesinde yap1lan egitimlerde, su~ kovu~

turmas1n1 kolayla~t1rmak, deli! kayb1 ile ~dli yan1lg1y1 

onlemek Ozere "OLAY YERi iNCELEMESi~ derslerinin okutulma

s1nda, yarar olacag1 kan1s1nday1z. 

Bu konuda egitim gormemi~ personelin de, imkanlar1n 

elverdigi ol~Ode, kurslardan ge~irilmesinin yerinde olacag1 

kanaatini ta~1maktay1z, bu konunun da en k1sa sOrede plan

lamaya al1nacag1n1 umar1z. 

At1~ egitimi ile ilgili, baz1 sorunlar mevcuttur. 

Poligonlar1n yetersizligi nedeniyle, at1~ egitimi geregi 

gibi yap1lmamaktad1r. Y1llardan beri sore gelen bu sorun, 

halen ~ozOme kavu~turulmu~ degildir. 1980 y1l1ndan bu yana 

yap1lan poligonlar da, yeterli say1da degildir. 
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Polis'in silah bilgisini yenilemek ve atl$ yetenekle

rini geli$tirmek amac1yla, belirli donemlerde yap1lan at1$ 

egitimleri, personelin zati silahlar1 ve emniyet te$kilat1n

da kullan1lan uzun menzilli silahlarla yap1lmaktad1r. il 'ler 

de, Egitim ~ube MUdUrlUklerince organize edilen ve ilkbahar

gUz donemlerinde yap1lan at1$ egitimlerinin yeterli oldugunu 

soyleyemeyiz, atl$ egitimlerinin daha kisa sUrelerde yap1l-

mas1nda, kan1m1zca faydal1 olacakt1r. 

Bu arada, askeri birliklerde uyguland1g1 gibi, daha 

ucuz maliyeti olan a~1k hava poligonlar1n1n yap1lmas1nda da 

fayda vard1r. Boylece at1$ egitimi amac1na ula$acakt1r. Bu 

da bOt~eye gereksiz yUk getirmeyecektir. 

Bu sorunu halletmek i~in ba$ta, at1$ poligonu bulun

mayan il 'lerde at1$ poligonlar1 yap1lmal1, diger taraftan 

personel bu konuda iyi egitilip at1$ egitimlerinin onemine 

inand1r1lmal1d1r. 

Komiser yard1mc1l1g1 kursu sorunlar1yla ilgili ola

rak, Emniyet Te$kilat1nda orta kademede amir eksikligini gi

dermek Ozere, 1992 y1l1na kadar 11 10 Y1ll1k Komiser Yard1mc1-

l1g1 Tedarik Plan1 11 haz1rlanm1$ ve uygulanmaya konulmu$tur. 

Te$kilat i~ersinde gorevli bulunan, ortaokul ve lise mezunu 

memurlar1, yap1lan s1navlar sonucu, komiser yard1mc1l1g1 

kurslar1na kat1lmaktad1rlar. Bu kurslar, emniyet DrgUtilnde 

~al1$an personele yilkselme olanag1 saglamaktad1r, boyle bir 
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uygulaman1n, personeli olumlu yonde motive edecegi ~Ophesiz

dir. Kurs soresi alt1 ayd1r. Biz burada, kursun k1sa soreli 

olmas1 yonOnde, goril~lerimize yer vermeye ~al1~acag1z. 

Ara~t1rmalar1m1z da, dOnyan1n hi~ bir Olkesinde, bu kadar 

k1sa sorede polis amiri yeti~tirilmedigini tesbit ettik, bir 

hocam1z1nda dedigi gibi "Bu kadar silrede kabak bile yeti~

mez" latifesinden hareketle, kurs silresinin en az iki y1la 

~1kar1lmas1, personelin yeti~mesi, bilgilerini geni~letmesi 

yonilnden faydal1 olacakt1r. 

ote yandan komiser yard1mc1l1g1 kursunu bitirip amir 

s1n1f1na yUkselen ortaokul ve lise mezunlar1, Polis Akademi

si veya YOksek Okul mezunu komiser yard1mc1lar1 ile ayn1 

statOye tabi tutulmaktad1r. Hatta gorevli olduklar1 kadroda, 

birlikte ~al1~an bu personelden orta okul mezunu komiser 

yard1mc1s1, once amirlige yilkselmi~ ise, diger amirin OstO 

durumundad1r. Bu da Polis Akademisi 'ni veya yilksek okulu bi

tiren komiser yard1mc1lar1n1 olumsuz yonde etkilemektedir. 

Ve giderek, meslek i~inde sOrtO~melere yol a~maktad1r. 

Yilkselmeye ~al1~an personel i~in, yilkselme, bir moti

vasyon arac1 olduguna gore, bunu uygularken diger personeli 

de dO~Onmek gerekir. Aksi halde yOksek okul mezunu ile orta 

ogrenim mezunu personel, ayn1 seviyeye gelmi~ olurki bu da 

haks1zl1ga yol a~ar. Onun i~in en k1sa sOrede, bu konuda 

yasal dilzenlemelere gidelerek, bu sorun halledelmelidir. 
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B- EMN1YET TESKiLATINDA 1S BASINDA EGiT1MLE iLG1Li 

SORUNLAR cozOM YOLLARI VE ONERiLER 

Sistemli hizmet i~i egitim programlar1n1n, ergUte ve 

tom personele bir tak1m yar?rlar saglad1g1n1 belirtmi$tik. 

Ancak egitimin, sOrekli bir faaliyet olmas1ndan dolay1 be

lirtilen, programl1 egitim faaliyeti dl$lnda personel gere

vini ifa ettigi esnada da egitimini sOrdUrmek zorundad1r. 

OrgUtle ilgili bilgilerin, buro personeline belirli bir 

duzen i~inde, tam olarak egretilmesi gerekir. Bu sayede 

unutmalar ve yanl1$l1klar enlenerek etkinlik saglanabilir. 

Bu ama~la a$ag1da, personelin i$ba$1nda egitimini 

i~eren onerilere yer verilmi$tir. 

Emniyet Te$kilat1nda, bUro memurlar1n1n, i$e ba$la

d1klar1 gOnlerde orgOtOn 6zelliklerini, ~all$ffia kO$Ullar1n1 

a~1klamak suretiyle i$e al1$t1r1lmalar1 gerekir. Bu arada 

personelin i$e al1$t1r1lmas1 ve yapacag1 gerevde, kullanaca

g1 ara~-gere~lerin hakk1ndada bilgi verilmelidir. 

BUro elemanlar1na, ergutte evrak kay1t etme, dosyala

ma duzeni, ergot i~i ve ergot d1$1 bilgi ak1$ sUreci, yaz1$

ma yentemleri, telefonla ger0$me dOzeni gibi konular1nda 

amirleri taraf1ndan 6gretilmesi yerinde olacakt1r. 
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Ayr1ca Emniyet Te~kilat1nda uygulanmakta olan hizmet 

iGi egitimde, "Uygulamal1 Egitim 11 derslerinin, bu yonde de 

verilmesi ve polis memurlar1n1n, bOro hizmetlerinde, i~e 

ba~lamalar1ndan once, bu yonde egitilmeleri, kan1m1zca uygun 

olacakt1r. 

ate yandan, gozetim yolu ile ogretim biriminde yone

tici durumunda bulunanlar1n, kendilerine bagl1 olarak Gal1-

~anlarda, yeti~me eksikliklerini saptad1ktan, sonra, i~i 

nas1l yapacaklar1n1 da, aG1klamal1 ve i~i verd1kten sonra 

aG1klamalara uyma durumu izlenmeli, hatalar1 dOzeltilip 

boylece i~le birlikte ogrenim yap1lm1~ olmal1d1r. Burada 

yonetici, ayn1 zamanda yeti~tirici ve denetici durumundad1-

d1r. Yonetici yol gosterme, ele~tirme, yorum yapma, ogOt 

verme ve oneride bulunma gorevinide yapabilir. Yonetici, bu 

ba~ar1s1n1da etkilemi~ olur. Boylece i~ ba~1nda yeti~tiri~ 

len personele, verilir. Hatas1 yerinde ve zaman1nda gideri

lerek, bireyin ve dolay1s1yla kurumun ba~ar1s1 saglanmI$ 

olur. 

ozel gorevler verilmek suretiylede, i~ ba$1nda egitim 

ifa edilebilinir. Kurumda Gal1~an personel gorevin niteligi

ne gore, i~e ba~lat1lm1~ olabilir. Bireyin yapt1g1 i~ ve 

Gal1~mas1, yeteneklerini de geli~tirmesini imkan saglar. 

Personel, i~i ile ilgili kaynaklardan yararlanarak bilgisini 

ve becerisini art1rabilir. Bu durumda bulunan personel, i~ 

alanlar1na giren ozel gorev alabilir. Birey i~ iGinde ve 
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d1~1nda ~aba harcayarak kendi kendine ogrenim yapabilir. Bi

reyin bu ~abalar1, y5netici taraf1ndan desteklenmeli, izlen

meli ve degerlendirilmelidir. 

Gorev degi~tirme sure~~yle ogrenmede, bunlar1n ara

s1ndad1r. Perscnelin, kendi l~inden ba~ka gorevlerde, ge~ici 

clarak ~al1~t1r1lmas1d1r. Uzmanl1k ve ehliyet gerektiren 

baz1 i~ler d1$1nda, birey, gorev alan1na giren i$lerde ye

terlilik kazans1n diye uygulanabilir. Boylece, rastlant1 ile 

meslek se~mi~ clan perscnelin, yeteneklerine uygun clan i~ 

de belirlenebilir. Bundan ba$ka i~ bunal1m1 onlenebilir. Ost 

kademeye yard1mc1 kadro da haz1rlan.abilir. 

Bu $ekilde ogrenimin uygulanmas1 i~in, kurumda i$ 

ili$kileri ve ~izelgeleri haz1rlanarak, hangi perscnelin 

s1ra ile hangi i$lerde, ne ~ekilde, ne kadar sure ile ~al1-

$acag1 belirlenmelidir. 

Daha scnra her personelin ~al1~mas1, yonetici tara

f1ndan izlenmeli ve degerlendirilmelidir. 

YaZl$mal1 egitim yolu ile ogretmeye gelince; persone

lin bO$ zamanlar1n1 degerlendirilmesine, i$ ba$1nda ogrenim 

yapmas1na olanak saglayan bu yontemle, bireye i~i ile ilgili 

bilgi kazand1rmak, ~al1$malar1n1 yonlendirmek ve degerlen

dirmek amac1yla, yaz1l1 materyal haz1rlanarak verilmelidir. 

Birey bu materyali ckur, uygular ve anlamad1g1 k1s1mlar1 

yoneticiye sozlU veya yaz1l1 clarak scrabilir. 
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Evrak Ozerindeki ~al1~malar tamamland1ktan sonra, 

tart1~ma a~1lmal1, yap1lan ~al1~malar ele~tirilerek uygula

malar hakk1nda birim yoneticisi taraf1ndan bilgi verilmeli

dir. 

ozetle, Emniyet Te~kilat1nda, egitiminden beklenen 

yararlar1n elde edilebilmesi i~in, belirtilen tom egitim 

programlar1n1n, birinci bolOmde yer verdigimiz egitim ilke

leri goz onilne a11narak dtizenlenip, yilriltillmeleri zorunlu

dur. Diger yandan Ost yoneticilerin, egitime bir formalite 

olarak bakmalar1 gerekir. Bilakis egitimin, orgOtOn en onem

li ara~lardan biri olduguna inanmal1d1rlar. 

COnkO egitimde hedef, ba~ar1d1r. Ve bu ba~ar1n1n yolu 

planlara, programlara, ilkelere uyup, ~ozOm yollar1n1 en iyi 

~ekilde inceleyip uygulamakfa ve onerilere kulak vermekle 

mGmkOn olur. 

CUnkO ba~ar1, sodece i~ i~in gereken her ~eyin yap1l

d1g1, yerde vard1r ve idealdir ••• 
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tJ Z E T 

lnsan, toplum halinde ya$ayan bir varl1kt1r. ilk insan

dan gUnUmUze binlerce y1l gecmi$, fakat insanlar, daima bir dU

zen ve gUven icinde yasam1slard1r. Toplum ha1inde yasamak da, 

her seyden once o toplumda, bir dUzen ve gUvenin saglanmas1na 

ve sUrdUri.ilmesine bagl1d1r. Devlet olarak teskilatlanm1s toplum

larda, toplum dUzeninin ve gUvenin saglanmas1 devletin en basta 

gelen odevidir. 

Yasad1g1m1z cag, h1zla gelisen bilim ve teknolojinin ya

ratt1g1 degisimlere sahit olmaktad1r. Bu degisimden etkilenen 

to pl um s al k u rum 1 a r i n , ya pi 1 a ri n d a v e i n s a n l a r in hay at l n d a , k o k -

lU degismeler meydana gelmektedir. Bizim toplumumuz da, sosyal, 

kUl tUrel, ekonomik ve pol itik al arak bir degisme ve gel isme sU

reci gec·irmek.tedir. Bu sUrecin dengel i ve devaml, bir $ekil de 

o1abilmesi icin, tum kurum ve kurulus1arin, degisen ve gelisen 

sartlara gore, yeniden yap1lanma caba ve cal1smalar1 h1zlanm1s

t i r. 

MUtamadiyen degisen ve gel isen bir ortamda, hie kuskusuz, 

dUzen ve gUvenligi,tehdit eden suclarin cesitleri ve i$1enme yon

temleri de degismis, Emniyet Teskilat1 1 na dojrudan g~rev veren 

yasalarin d1s1nda cesitli yasalarda da Polis'e gorevler verilmis

tir. Bu $artlar alt1ncia Ti.irk Toplumunun dUzen ve gUvenliginin 

saglanmas1 ve sUrdUrUlmesi, bu 3orevleri yerine getirecek gUce 

sahip, say1 ve nitelikte egitilmi$ persone11e mUmkUn olabilecek

tir. 

Zaman1m1zda egitim ve ogretimin, kavram ve islemsell igi 

bUyUk olcUde degismi$ oldugu icindir ki, Pol is'e egitim ve ogre

tim veren kurumlar1n, toplumun degi$en ve geli$en kosullar1na 



ayak uydurabilmesi zorunlu olarak kars1m1za gelmektedir. 

Toplum dUzeninin ve gUvenliginin sa~lanmas1 amac1 ile 

hizmet veren Polis'e, cesitli kanunlarla pek cok gorev ve yet

kiler verilmistir. Bolesine ag1r bir hizmetin sorumlulugunu 

yUklenmis olan Emniyet Teskilat1 1 n1n, bu cok yonlU hizmetlere 

cevap verebilecek yap1 ve nitelige sahip olmas1 gerekir. 

Bas1nda ve kamuoyunda Polis orgUtUnUn, toplumsal, eko~ 

nomik, siyasi ve kUltUre1 ge1isme1ere paralel o1arak, topluma 

yeterli hizmet veremedigi uzunca zamand1r tart1s1lmaktad1r. 

Bu cal1smada, toplumun emniyet ve asayisini sajlamakla 

gorevl i Emniyet Teskil at1 persone1 in in egitimine, hususi bir 

ehemmiyet gostermek mecburiyeti ortaya konmaya cal1s1lm1st1r. 

Ayr1ca personelin egitiminde kars1las11an sorunlar ortaya ko

nulmus ve onerilerde bulunulmustur. 

Bu cal1sma yap1l1rken, konu ile ilgili olarak eldeki 

mevcut ve temin edilebilen yaz1l1 kaynaklar degerlendirilerek, 

konunun kuramsal cercevesi cizilmistir. 

Yasad1g1m1z cagdaki h1zl1 ve sUrekl i gelisme ve degis~ 

melere paralel olarak, Emniyet Teskilat1 personelinin de bil

gi, beceri ve yeteneklerinin ayn1 h1zla ve sUrekli olarak ge

l istirilmesi gerekir. Bu da etkin ve siirekl i bir hizmet once

si ve hizmet ici egitimle mUmkUn olacakt1r~ 

Bu nedenle Emniyet Teskilat1nda uygulanmakta olan hiz

met Hncesi egitim ve hizmet ici egitim incelenmistir. 

Bu cal1sma iki bolUm ve bir sonuc kism1ndan meydana gel-

mi stir. 



Birinci bolUmde egitimin anlam1, eaitimin tan1m1 ve ni

tel igi, egitimle ilgili kavram cifteleri, egitimin Hnemi ve 

yararlar1 egitim ilkeleri, hizmet ici egitim sUrecinde temel 

islemler ele a11nm1s ve islenmistir. 

t k i n c i b H 1 Um de , Em n i yet Tes k i l at i ha k k i n d a bi l g i , Pol i s 

egitiminin Hnemi, Emniyet Genel MUdUrlUgU'nUn egitim politika-

s1, pol is egitimi nden soruml u merkezi teskil atl ar, Emniyet Tes

kil at1nda hizmet oncesi egitim kurumlar1 ve Emniyet Teskilat1n

da hizmet ici egitim konular1 incelenmistir. 

Sonuc k1sm1nda ise, Emniyet Teskilat1nda hizmet ici egi

tim uygulamas1ndan dogan meselelere yer verilmis ve Hnerilerde 

bul unulmustur. 




