
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HER DERECE VE TÜRDEKİ EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM KURUMLARI İLE HİZMET İÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE 

OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ VE 

DİĞER HUSUSLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 13/11/2006     No   :2006/11239 

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi      : 08/12/2006    Sayısı  :26370 

 

Ekli “Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derece ve Türdeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitim, 

Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların 

Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 21/08/2006 tarihli ve 2173 sayılı yazısı üzerine, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu, 25/04/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunun 25 inci ve 10/06/2004 tarihli ve 

5188 sayılı Kanunun 14 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/11/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Amaç 

Madde 1 - (Değişik:27/12/2016-2016/9716 - BKK/1. md.)  

(1) Bu Kararın amacı, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Akademisi ve bağlı birimleri, polis eğitim merkezleri, 

diğer eğitim ve öğretim kurumları ile merkez teşkilatı ve il emniyet müdürlükleri bünyesinde düzenlenen eğitim ve öğretim 

faaliyetleri ile hizmet içi eğitim, uluslararası eğitim, kurs ve seminer faaliyetlerinde ders vermekle görevlendirilenler ile bu 

Kararda belirtilen sınavlarda görev alacakların aylık ve ücretle okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin 

sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 - (1) Bu Karar, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumları ile 

merkez teşkilatı ve il emniyet müdürlükleri bünyesinde düzenlenen eğitim ve öğretim faaliyetleri ile hizmet içi 

eğitim, uluslararası eğitim, kurs ve seminer faaliyetlerinde ders vermekle görevlendirilenler ve sınavlarda görev alanları 

kapsar.(2) 

Hukuki dayanak 

Madde 3 - (1) Bu Karar, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi, 25/04/2001 

tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 25 inci maddesi ile 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanunun 14 üncü maddesi, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 

Hakkında Kanun, 14/8/1987 tarihli 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve 

Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul 

ve Esaslarına İlişkin Tüzüğün 121 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.(1) 

Tanımlar 

Madde 4 - (1) Bu Kararda geçen; 

a) Aylık karşılığı ders görevi: Genel Müdürlüğe bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında ders 

görevi verilen kadrolu öğretim elemanlarının aylık karşılığı haftada okutmakla yükümlü oldukları ders görevi saatlerini, 

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, 

c) (Mülga: 27/12/2016-2016/9716-BKK/3. md.)  

ç) (Mülga: 27/12/2016-2016/9716-BKK/3. md.)  

d) Ders yılı: Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi, 

e) Fakülte ve yüksek okullar (FYO): Öğrencilerin Emniyet Genel Müdürlüğü adına eğitim gördükleri Akademi 

dışındaki fakülte ve yüksek okulları, 

_______________ 

(1) 25/10/2011 tarihli ve 28095 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/2338 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 

nci maddesiyle bu fıkrada yer alan "Kanunun 14 üncü maddesine" ibaresi, "Kanunun 14 üncü maddesi, 10/7/1953 tarihli ve 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, 14/8/1987 tarihli 87/12028 sayılı Tekel Dışı 

Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, 

Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğün 121 inci maddesine" şeklinde değiştirilmiştir. 

(2) 21/01/2017 tarihli ve 29955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/9716 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 

nci maddesiyle "uluslararası eğitim," ibaresi eklenmiştir. 



 

f) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü, 

g) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer: Emniyet Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre 

yürütülen eğitim faaliyetleri ile kurs ve seminerleri, 

ğ) İsteğe bağlı ek ders görevi: Genel Müdürlüğe bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında ders 

görevi verilen kadrolu öğretim elemanlarının aylık karşılığı ve zorunlu ek ders görevleri dışında isteği ile okutacağı haftalık 

ücretli ek ders görevi saatlerini, 

h) Kadrolu öğretim elemanı: Genel Müdürlüğe bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde 

görevlendirilen kadrolu profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi, öğretim görevlisi emniyet teşkilatı 

mensupları, (...), araştırma görevlisi ve öğretmen unvanına sahip olanları,(2) 

ı) Öğretim elemanı: Kadrolu öğretim elemanı ile ücretli ek ders görevlisini, 

i) (Mülga:27/12/2016-2016/9716-BKK/3. md.)  

j) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi, 

k) (Değişik:27/12/2016-2016/9716-BKK/3. md.)  Polis Akademisi: Genel Müdürlüğe bağlı ve bünyesinde Polis 

Amirleri Eğitimi Merkezi, Enstitü, Polis Meslek Yüksek Okulları, Polis Meslek Eğitim Merkezleri ve Polis Eğitim 

Merkezleri bulunan Yükseköğretim Kurumunu, 

l) (Değişik:27/12/2016-2016/9716 -BKK/3. md.)  Polis Akademisi bağlı birimleri: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, 

Enstitü, Polis Meslek Yüksek Okulları, Polis Meslek Eğitim Merkezleri ile Polis Eğitim Merkezlerini, 

m) Polis Eğitim Merkezi: Genel Müdürlüğe bağlı ve kurs niteliğinde eğitim ve öğretim faaliyeti yürüten kurumu, 

n) (Mülga:27/12/2016-2016/9716-BKK/3. md.)  

o) Polis Meslek Eğitim Merkezi: Genel Müdürlüğe bağlı en az 4 ay süreli eğitim ve öğretim ile uygulama yapan 

kurumu, 

ö) (Ek:27/12/2016-2016/9716-BKK/3. md.)(1) Uluslararası Eğitim: Ülkemiz ile yabancı ülkeler arasında yapılan 

anlaşmalar gereğince yabancı ülke personeline yönelik Genel Müdürlükçe yurtiçinde düzenlenen eğitim faaliyetini, 

p)  Ücretli ek ders görevlisi: Kadrolu öğretim elemanı bulunmayan dersler veya ihtiyaca binaen herhangi bir dersin 

özel bilgi ve uzmanlık isteyen konuları için ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen üniversite öğretim elemanları, 

yükseköğrenim görmüş Emniyet Teşkilatı mensupları ile diğer kamu idarelerinin personeli ve serbest meslek mensuplarını, 

r)  Zorunlu ek ders görevi: Genel Müdürlüğe bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında ders görevi 

verilen kadrolu öğretim elemanlarının aylık karşılığı haftada okutmakla yükümlü bulundukları ders görevi saatleri dışında, 

haftada okutmakla yükümlü oldukları ücretli ek ders görevi saatlerini, 

ifade eder. 

Polis Akademisi ve bağlı birimlerindeki kadrolu öğretim elemanları 

Madde 5 - (1) Polis Akademisi ve bağlı birimlerinde kadrolu öğretim elemanlarının aylık karşılığı haftada okutmakla 

yükümlü oldukları ders görevi saati sayısı ile zorunlu ve isteğe bağlı ücretli ek ders görevi saati sayısı ve diğer hususlar 

04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel 

Kanunu hükümlerine göre yürütülür. 

Polis kolejlerindeki kadrolu öğretmenler 

Madde 6 - (Mülga:27/12/2016-2016/9716 -BKK/4. md.)  

Diğer her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarındaki kadrolu öğretim elemanları 

Madde 7 - (1) (...) polis eğitim merkezleri ile diğer eğitim ve öğretim yapılan kurumlarda görevli öğretim elemanları 

aylık karşılığında haftada 15 saat ders okutmakla yükümlüdür. Bunun dışında kendilerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 

15 saate kadar ek ders görevi verilebilir. 

Her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarındaki ücretli ek ders görevlileri 

Madde 8 - (1) Her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında kadrolu öğretim elemanı ve öğretmen 

bulunmayan dersler için görevlendirilen öğretim elemanları, lisans mezunu Emniyet Teşkilatı meslek mensupları ile diğer 

kamu görevlileri ve serbest meslek mensuplarına haftada 15 saate kadar, Genel Müdürlük, başkanlık veya müdürlük 

makamından alınacak onay ile ücretli ek ders görevi verilebilir. 

___________________ 

(1) 21/1/2017 tarihli 29955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/9716 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü 

maddesiyle, (o) bendinden sonra gelmek üzere (ö) bendi eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

(2) 30/01/2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3464 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci 

maddesiyle bu fıkrada yer alan "yardımcı doçent" ibaresi, "doktor öğretim üyesi" şeklinde değiştirilmiş ve "okutman, 

uzman," ibaresi, metinden çıkartılmıştır. 



 

Atış eğitimlerinde görevlendirilenler 

Madde 9 - (1) Her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumları ile merkez teşkilatı ve il emniyet müdürlükleri 

bünyesinde personel, öğrenci ve kursiyerlerin silah atış veya ihtisas atış eğitimlerinde alanlarında sertifikalı personele haftada 

15 saate kadar, ilgili makamdan alınacak onay ile ek ders görevi verilebilir. Ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı ve 

ek ders saati gibi hususların yer alacağı onay; merkez teşkilatı ve il emniyet müdürlükleri bünyesinde düzenlenen eğitimler 

için Bakanlık, Genel Müdürlük veya Valilik makamından, eğitim ve öğretim kurumlarında düzenlenen eğitimler için ise 

başkanlık veya ilgili kurumun müdürlük makamından alınır. Alınacak onayda belirtilmek ve üç kişiyi geçmemek üzere, atış 

eğitimlerinde görevlendirilen personel ile birlikte söz konusu yerlerde görev yapan sağlık ekibi personelinin fiilen görev 

yaptığı süreler ek ders görevinden sayılır ve karşılığında haftada 15 saate kadar ek ders ücreti ödenebilir. 

(2) Genel Müdürlük merkez teşkilatı ve il emniyet müdürlükleri bünyesindeki poligonlarda hizmet satışları 

kapsamında kurum veya kişilere verilen atış eğitimlerinde görev alan personele de bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde 

ek ders görevi verilebilir. 

Hizmet içi eğitim faaliyetleri 

Madde 10 - (1) Bu Karar kapsamına giren her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumları ile Genel Müdürlük 

merkez teşkilatı ve il emniyet müdürlükleri bünyesinde açılan hizmet içi eğitim, uluslararası eğitim, kurs ve seminerlerde 

ücretli ders görevi alacak olanlardan;(1) 

a) Yükseköğrenimli Genel Müdürlük personeline; günde 5, haftada 25 ve yılda 300 saati, 

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek yükseköğrenimli personele, haftada 15 saati, 

c) Üniversite öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununda belirtilen 

zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini, 

ç) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil personele, çalışmakta oldukları kurumun ek ders görevi ile ilgili 

mevzuatında belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini, 

d) Üzerinde resmi görevi bulunmayanlara, haftada 15 saati, 

aşmayacak şekilde eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip 

olanlara ek ders görevi verilebilir. 

(2) Bu kurs ve seminerlerde yönetici ve yönetici yardımcısı olarak görevlendirilenlerin, fiilen yerine getirdikleri ders 

görevleri hariç, bu görevleri ek ders görevinden sayılmaz. 

(3) Bu maddede aranan nitelikleri taşıyanlardan kendilerine ek ders görevi verilecekler; merkez teşkilatı ve il emniyet 

müdürlükleri bünyesindeki eğitim faaliyetlerinde Genel Müdürlük veya Valilik onayı, eğitim ve öğretim kurumlarındaki 

eğitim faaliyetlerinde ise başkanlık veya müdürlük onayı ile tespit edilir. Alınacak onayda ders görevi verileceklerin adı, 

unvanı, girecekleri ders ve saat sayısı ile ilgili mevzuatı çerçevesinde ödenecek ek ders ücret miktarı belirtilir. 

Yetiştirme ve uyum kursları 

Madde 11 - (Mülga:27/12/2016-2016/9716-BKK/7. md.)  

Ders dışı hazırlık ve planlama görevi 

Madde 12 - (Mülga:27/12/2016-2016/9716 -BKK/7. md.)  

Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri 

Madde 13 - (Mülga:27/12/2016-2016/9716 -BKK/7. md.)  

Ders niteliğinde koordinasyon görevi 

Madde 14 - (Mülga:27/12/2016 - 2016/9716 -BKK/7. md.)  

Ders dışı eğitim çalışmaları 

Madde 15 - (1) Her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında ders görevlerinin dışında olmak şartıyla ders 

dışı beden eğitimi-spor çalışmaları, halk oyunları, bando, bilgi ve beceri geliştirici eğitimler ve güzel sanatlarla ilgili dallarda 

fiilen çalışma yaptıran bu Karar kapsamındaki personele, aylık karşılığı ders, ek ders ve ders dışı hazırlık ve planlama görevi 

saatine bakılmaksızın, gündüz ücreti üzerinden ve haftada azami 6 saati geçmemek üzere, her bir saat fiilen çalışma 

karşılığında 1 saat ek ders ücreti ödenir. Çalıştırıcı bulunamayan alanlarda ise, dışarıdan görevlendirilecek çalıştırıcı ve 

antrenörlere, kamu görevlisi olup olmadıklarına bakılmaksızın fiilen yapacakları bu faaliyetleri karşılığında aynı usul ve 

esaslar çerçevesinde ek ders ücreti ödenir. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenler ve çalışma belgesine sahip personel ile 

diğer görevlilerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar, Emniyet 

Genel Müdürlüğünce belirlenir. Etkinlik programları ilgili eğitim kurumlarınca hazırlanır ve Genel Müdürlükçe onaylanır. 

(2) Genel Müdürlükçe ders kitabı veya yardımcı ders kitabı, öğretim programı ve materyal hazırlama, inceleme, 

araştırma ve geliştirme görevlerinde fiilen çalıştırılan Genel Müdürlük veya diğer kurum personeline, bir takvim yılında 6 ayı 

geçmemek üzere, haftada 5 saat ek ders ücreti ödenir. Anılan görevlerde çalıştırılacak personel, Genel Müdür onayı ile tespit 

edilir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, unvanı ve görev süresi belirtilir. 

_______________ 

(1) 21/01/2017 tarihli ve 29955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/9716 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 6 

ncı maddesiyle "uluslararası eğitim," ibaresi eklenmiştir. 



 

Ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller 

Madde 16 - (1) Bu Karar kapsamına giren personel; 

a) Milli bayramlar, kuruluş yıldönümleri, açılış ve kapanış günü töreni hazırlık çalışmaları ve törenlerine öğrencilerle 

birlikte katıldıkları günlerde, bu törenlere öğrencilerin sınıf veya okul bütünlüğünde katılması halinde söz konusu günlerde ve 

milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde, 

b) Genel Müdürlükçe ders kitabı veya yardımcı ders kitabı, öğrenim programı ve materyal hazırlama, geliştirme, 

inceleme ve araştırma işlerinde çalıştırılanlar, bu görevleri süresince, 

c) Yurt içindeki her türlü eğitsel gezi, spor müsabakaları, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler, bu 

görevleri süresince, 

aylık karşılığı ders, ders niteliğinde koordinasyon görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders 

görevleri var ise, ek ders ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılarlar. 

Sınav görevi 

Madde 17 - (1) Polis Akademisi ve bağlı birimlerinde ara, dönem sonu, yılsonu sınavlarını yapan öğretim 

elemanlarına ödenecek ek ders ücretlerinin tespit edilmesinde, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

(2) (...) polis eğitim merkezlerinde yapılan ara dönem, dönem sonu, yılsonu, (final) bitirme sınavlarında ilgili dersi 

okutan görevlilerine, her bir sınav için öğrenci sayısı; 

a) 1 ila 50 olanlara 1 saat, 

b) 51 ila 100 olanlara 2 saat, 

c) 101 ila 150 olanlara 3 saat, 

ç) 151 ila 200 olanlara 4 saat, 

d) 201 ve daha fazla olanlara ise 5 saat, 

ek ders ücreti ödenir. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sınavlarda gözlemci olarak görevlendirilenlere, 2 saat ek ders ücreti ödenir. 

Ancak bir sınav döneminde bir kişiye 10 defadan fazla görevlendirmelerde ek ders ücreti ödenmez. 

(4) (Mülga:RG-30/01/2021-31380-C.K.-3464/2 md.)   

(5) (Değişik:RG-30/01/2021-31380-C.K.-3464/2 md.) Genel Müdürlüğe bağlı her derece ve türdeki eğitim ve 

öğretim kurumlarına alınacak öğrencilere ve çarşı ve mahalle bekçisi alımına yönelik oluşturulan müracaat kabul komisyonu, 

ön sağlık kontrolü komisyonu, fiziki yeterlilik sınav komisyonu, mülakat sınav komisyonu, soru hazırlama komisyonu, soru 

denetleme komisyonu, soru denetleme ve soru bankası oluşturma komisyonu, yazılı sınav komisyonu, sözlü sınav 

komisyonu, merkezi sınav komisyonu, sınav değerlendirme komisyonu, soru basım komisyonu ve Emniyet Teşkilatı Sağlık 

Şartları Yönetmeliği uyarınca sağlık raporlarını değerlendiren sağlık komisyonu üyelerine, sınavlara ilişkin soruların veya 

optik cevap kâğıtlarının basım işlerinde görevlendirilenlere, sınavlarda fiilen görev alan gözetmenlere ve sınav evraklarının 

dağıtım ve toplanmasında fiilen görev alanlara, bir ayda 10 günü geçmemek üzere fiilen görev yapılan her gün için 6 saat ek 

ders ücreti ödenir. Bu fıkra kapsamında görevlendirilecek personel ve komisyon sayısı, sınavın türü ile sınava girecek kişi 

sayısına göre Genel Müdürlük veya valilik onayı ile tespit edilir. Gerekli hallerde söz konusu onay, eğitim ve öğretim 

kurumunun bağlı bulunduğu başkanlık veya müdürlük makamından da alınabilir. Alınacak onayda personelin sicili, adı, 

soyadı, unvanı ve yapacağı görev belirtilir. 

(6) (Değişik:RG-30/01/2021-31380-C.K.-3464/2 md.)10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 

Dair Kanun ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmelik hükümleri uyarınca özel güvenlik temel eğitimini veya yenileme eğitimini tamamlayanlara yönelik olarak 

yapılacak sınavlar için Genel Müdürlükte oluşturulan merkezi sınav komisyonu, sınav yerleştirme komisyonu, soru bankası 

oluşturma komisyonu, soru bankası değerlendirme komisyonu, optik cevap kağıtlarını basım komisyonu, sınav sorularını 

basım komisyonu, sınav değerlendirme komisyonu, sınav sonuçlarına itirazları değerlendirme komisyonu üyelerine, görev 

hayvanları sınavlarının yapılmasında Bakanlıkça oluşturulan komisyonlarda ve özel güvenlik görevlilerine yönelik yapılan 

eğitimlerde görev alanlara, valiliklerde oluşturulan yazılı sınav komisyonu ve uygulamalı sınav komisyonu üyelerine, söz 

konusu sınavlarda fiilen görev alan gözetmenlere, sınav evraklarını dağıtım ve toplamada fiilen görev alanlara, bir ayda 10 

günü geçmemek üzere, fiilen görev yapılan her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenir. Bu fıkra kapsamında görevlendirilecek 

personel; sınava girecek kişi sayısı, sınavın yapılacağı yer, sınavın içeriği ve niteliğine bağlı olarak Genel Müdürlük veya 

valilik onayıyla tespit edilir. Alınacak onayda personelin sicili, adı, soyadı, unvanı ve yapacağı görev belirtilir. 



 

(7) (Ek:11/10/2011-2011/2338-BKK/6. md.) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 

Aletler Hakkında Kanun uyarınca silah tamirhanesi açma izni verilebilmesi için yapılacak sınavlar, 9/5/1955 tarihli ve 6551 

sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun ile 

14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, 

İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin 

Tüzük uyarınca ateşleyici yeterlilik belgesi verilebilmesi için yapılacak sınavlar için oluşturulan merkezi sınav komisyonu, 

yazılı sınav komisyonu, uygulamalı sınav komisyonu, sınav sorularını ve optik cevap kağıtlarını basım komisyonu, sınav 

değerlendirme komisyonu, sınav sonuçlarına itirazları değerlendirme komisyonu üyeleri ile söz konusu sınavda fiilen görev 

alan gözetmenlere ve sınav evraklarını dağıtım ve toplamada fiilen görev alanlara, bir ayda 10 günü geçmemek üzere ve 

fiilen görev yapılan her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenir. Bu fıkra kapsamında görevlendirilecek personel; sınavın 

yapılacağı yer ve sınavın niteliğine bağlı olarak Genel Müdürlük veya valilik onayı ile tespit edilir. Alınacak onayda 

görevlendirilecek personelin sicili, adı, soyadı, unvanı ve yapacağı görev belirtilir. 

(8) (Ek:27/12/2016-2016/9716-BKK/8. md.) Bu madde kapsamında oluşturulacak sınav komisyonları, her sınav 

dönemi için ayrı ayrı oluşturulur. Yıl boyunca süreklilik arz edecek şekilde sınav komisyonu kurulamaz. 

Branş dışı dersleri okutma görevi 

Madde 18 - (1) Okutulacak dersle ilgili zorunlu ders görevlisi personelin bu Karara göre, haftada aylık karşılığı 

vermekle yükümlü bulundukları ders saatleri doldurulmadan; aynı ders için, kurum içinden veya kurum dışından ücretli ders 

görevlisi görevlendirilemez. 

(2) Aylık karşılığı haftada okutmakla yükümlü olduğu ders saatlerini dolduramayan personele, alanlarına yakın veya 

okutabileceğine kanaat getirilen alan dışı dersleri okutma görevi verilir. 

Ek ders görevini yapmayanlar 

Madde 19 - (1) Bu Karara göre ek ders görevi verilenlerden, kabul edilebilir bir özrü olmaksızın bu görevini yerine 

getirmeyenler asli görevlerini yapmamış sayılır. 

Ek ders birim ücreti ve görevin fiilen yapılması 

Madde 20 - (1) Bu Karar kapsamında kendilerine ek ders görevi verilenlerden; 

a) Polis akademisi ve bağlı birimlerindeki öğretim elemanlarına 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim 

Personel Kanunu ile yılı bütçe kanunu hükümleri çerçevesinde, 

b) (a) bendinde sayılanlar dışındakilere ise 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi uyarınca, 

ek ders ücreti ödenir. 

(2) Bu Karar kapsamındaki personele ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek 

ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların 

oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu 

Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan 

diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur. 

(3) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri 

ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır. 

(4) (Ek:11/10/2011-2011/2338-BKK/7. md.) Bu Karar kapsamındaki her türlü eğitim faaliyetleri ile sınavlardan 

döner sermaye bütçesine ücret alınması halinde, ilgililere ödenecek her türlü ek ders ücret ödemeleri döner sermaye 

bütçesinden yapılır. 

Ek Madde 1 - (Ek:11/10/2011-2011/2338-BKK/8. md.) 

(1) Genel Müdürlüğe bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında verilen dersler ile merkez teşkilatı ve il emniyet 

müdürlüklerinde düzenlenen hizmet içi eğitimlerde dersin niteliği, katılımcı sayısı ve uygulama özellikleri göz önünde 

bulundurularak birden fazla eğiticinin görevlendirilmesi gereken derslerde Genel Müdürlük, Başkanlık veya Müdürlük 

makamından alınacak onay ile aynı ders saati için en fazla üç öğretim elemanı birlikte görevlendirilebilir. 

Özel güvenlik sınavlarına ilişkin ek ders ücretleri 

Geçici Madde 1 - 27/04/2005 tarihinden bu Kararın yayımı tarihine kadar yapılmış olan özel güvenlik yazılı ve 

uygulamalı sınavları ile ilgili olarak Bakanlık, Genel Müdürlük veya Valilik oluru ile anılan sınavlarda fiilen görev yapan 

personele bu Karar çerçevesinde ek ders ücreti ödenir. 



 

Geçici Madde 2 - (Ek:11/10/2011-2011/2338-BKK/8. md.) 

(1) 1/6/2010 tarihinden bu Kararın yayımı tarihine kadar Genel Müdürlüğe bağlı her derece ve türdeki eğitim ve 

öğretim kurumlarına alınan öğrencileri seçmek için oluşturulan müracaat komisyonu, soru hazırlama komisyonu, sınav veya 

değerlendirme komisyonu üyeleri ile özel güvenlik yazılı ve uygulamalı sınav komisyon üyelerine ve Genel Müdürlük veya 

valilik oluru ile anılan sınavlarda fiilen görev yapan gözetmenlere ve sınav evraklarını dağıtım ve toplamada fiilen görev 

alanlara bu Karar çerçevesinde ek ders ücreti ödenir. 

Yürürlükten kaldırma 

Madde 21 - (1) 11/08/1987 tarihli ve 87/12002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Emniyet Genel 

Müdürlüğüne Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmetiçi Eğitimlerde Aylık Karşılığı ve Ücretle 

Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar" 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

Madde 22 - (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 

Yürütme 

Madde 23 - (1) Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

 

13/11/2006 TARİHLİ VE 2006/11239 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA EK 

VE DEĞİŞİKLİK GETİREN KARARLARIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ 

GÖSTEREN TABLO 

Ek ve Değişiklik Getiren 

Kararı Yürürlüğe Koyan 

Kararın 

2006/11239 Sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararının Değişen 

Maddeleri  

Yürürlüğe Giriş Tarihi 

Tarihi Numarası 

11/10/2011 2011/2338 
1, 3, 13, 14, 16, 17, 20, Ek 

Madde 1, Geçici Madde 1 
11/10/2011 

27/12/2016 2016/9716 
1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 

17 
21/1/2017 

29/1/2021 3464 4, 17 30/1/2021 

    

    

    

 


