
LÜTFEN DİKKAT

Aşağıda yer alan “Emniyet Teşkilat Kanunu”ndaki 
son değişiklikleri Dikkate alalım:

1-  Emniyet Genel Müdür sayısı: 5’den 7’ye 
çıkarıldı.

2-  Emniyet Daire Başkanlıkları sayısı: EGM 
merkez teşkilatında 35 olan daire başkanlığı 
sayısı, 13 daire başkanlığının yeniden yapı-
landırılmasıyla 28’e düşürüldü.

3-  2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde zorun-
lu bekleme süresi: 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.

4- Her amir rütbesinde bulunması gereken 
toplam personel sayısı: Kadro sayılarını aş-
mamak kaydıyla,  hizmet ihtiyacına göre her 
yıl Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından 
tespit edilir.

5-  Rütbelerde sınav şartı: Sadece Emniyet 
Amiri rütbesinden 4. Sınıf Emniyet Müdürü 
rütbesine terfide: yazılı ve sözlü sınavda başa-
rılı olunması şartı mevcut olup, diğer rütbelere 
terfi için sınav şartı kaldırılmıştır.

 Emniyet Amiri rütbesinden 4. Sınıf Emniyet 
Müdürü rütbesine terfi için: her personel en 
fazla beş defa sınava katılabilir.

6- Kadrosuzluktan emeklilik: 

a) Bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten 
itibaren BEŞ YIL içinde bir üst rütbeye terfi 
edemeyen Emniyet Amirleri ile Dördüncü, 
Üçüncü ve İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri, 
emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilme-
si için gerekli şartları haiz olmaları kaydıy-
la, Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi 
ve Bakan onayı ile hizmet ihtiyacı sebebiy-
le kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler. 

b)  Ancak bunlardan, hizmet ihtiyacı nedeniy-
le kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi 
uygun görülmeyenlerin fiili hizmet süreleri 
aynı usul ile İKİ YIL uzatılır. Bu şekilde gö-
reve devamı uygun görülenlerin durumu, 
iki yıl sonra tekrar değerlendirilerek en faz-
la bir defa daha uzatılabilir, görev süresi 
uzatılmayanlar ise kadrosuzluktan emek-
liye sevk edilirler.

7-  “Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı” ve 
“Özel Harekat Başkanlığı” gibi 1/1 meslek de-
recesinde bulunan Başkanların mali ve diğer 
özlük hakları hakkında Polis Teftiş Kurulu Baş-
kanına, bu birimlerde görevli Başkan Yardım-
cısı ve Polis  Akademi Başkan Yardımcılarının 
mali ve diğer özlük hakları hakkında ise “Daire 
Başkanı”na ilişkin hükümler uygulanır.

8-  İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde olan 
polis amirleri; emniyet ve asayiş durumu, 
ekonomik, sosyal ve kültürel özellikler, nüfus 
büyüklüğü, şehirleşme düzeyi gibi kriterler 
dikkate alınarak belirlenecek ilçelere, ilçe em-
niyet müdürü olarak atanabilirler. Bu ilçelerde 
Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri, ilçe emniyet 
müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilirler.

9-  Kendisine tevdi edilen görevleri fiilen hayatı-
nı hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve 
kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen 
personele, İçişleri Bakanı tarafından Üstün 
Cesaret ve Feragat Madalyası verilebilir. Baş-
ka devletlerce tevcih edilen madalya ve nişan-
lar ile bunlara ait rozet ve minyatürler, İçişleri 
Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra 
takılabilir. Verilen madalyaların imalatı ve bun-
ların muhafazalarının temin giderleri bir defa-
ya mahsus olmak üzere bütçeden karşılanır. 

10- İhtiyaç hâlinde meslekte fiilen iki yılını doldu-
ran lisans mezunu polis memurları arasında 
yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan-
lardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzen-
lenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla 
bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine ata-
nır.

“2500 KODLU POLİS MESLEK MEVZUATI” KİTABIMIZDA, KİTABIN BASIM TARİHİNDEN 
SONRA RESMÎ GAZETEDE YAYIMLANAN, KANUN VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNİ İÇEREN  

DÜZENLEME CETVELİDİR.


