SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde teşkil edilecek eğitim
merkezlerinin kuruluşu ve işleyişi ile eğitim programlarının düzenlenmesine, denetlemesine ve
değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde eğitim vermek
üzere teşkil edilen eğitim merkezlerinin çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 215 ve 216’ıncı maddeleri, 09/07/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik
Komutanlığı Kanununun ek 4’üncü maddesi, 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 17 inci maddesi
ile 21 Ocak 2017 tarih ve 29955 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri
Yönetmeliğinin 5 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
b) Birlik Eğitimi: Kara, yüzer ve uçar unsurlarla birlik seviyesine göre taktik duruma
dayalı verilen eğitimleri,
c) Değerlendirme: Ölçme sonuçlarından bir değer yargısına ulaşma işlemini,
ç) Eğitim: Ferdi veya tim halinde görev yapan personele kısa vadede özel bir beceri
kazandırmak veya belli bir göreve yönelik performansını arttırmak üzere icra edilen faaliyeti,
d) Eğitmen: Eğitim faaliyetlerinde eğitim programı hazırlamak, uygulamak veya
değerlendirmek üzere öğretmen veya eğitici olarak görevlendirilen kişiyi,
e) Eğitim Merkezi: Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilat yapısında yer alan ve
bünyesinde meslek içi eğitimlerin verildiği komutanlıkları,
f) Ferdi Eğitim: Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde çeşitli kadrolarda görev yapan
personele ferdî olarak sorumluluğunda bulunan görevleri yerine getirmeleri için gerekli ve
yeterli bilgi, beceri ile yetenekleri kazandırmak amacıyla verilen eğitimleri,
g) Fırsat Eğitimi: Geliştirilmesi ve pekiştirilmesi arzu edilen hususların, önceden tahmin
edilemeyen zamanlarda ortaya çıkan fırsatlardan veya tasarruf edilen eğitim sürelerinden
istifade edilerek verilmesini,
ğ) Meslek İçi Eğitim: Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin mesleki gelişimini
sağlamak maksadıyla düzenlenen kurs, staj, seminer, konferans, panel, sempozyum, kongre ve
lisansüstü eğitim faaliyetleri ile personelin bilgi ve ünsiyetini artırarak üst görevlere hazırlamak
maksadıyla verilen eğitimleri,
h) Meslek içi eğitim planı: Sahil Güvenlik Komutanlığınca her yıl hazırlanarak
yayımlanan ve yıl içinde icra edilecek eğitimlerin tarihinin, süresinin, döneminin, yapılacağı
yerin, kontenjanların, katılacakların statüsünün ve diğer hususların belirtildiği planı, ifade eder.
ı) Müşterek Eğitim: Çok rollü, elastiki, süratle intikal edebilen, farklı kurumlarla veya
yabancı ülke kuvvetleriyle karşılıklı veya bir arada çalışabilirlik yeteneğine sahip olmaya
yönelik eğitimleri,
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i) Ölçme: Değerlendirilebilecek niteliklerin gözlenerek, belirli işlemler sonucunda gözlem
sonuçlarının sayı veya başka sembollerle ifade edilmesini,
j) Personel: Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan subay, astsubay, sözleşmeli
subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erleri, mükellef erleri, diğer
sınıflardaki memurları, sözleşmeli personeli ve işçileri,
k) Program: Çeşitli hizmet sınıfları, ihtisas ve ihtisas alt dalına yönelik hazırlanan eğitim
faaliyetlerinin konu, kapsam ve sürelerinin bütününü,
l) Sürekli Eğitim: Mesleki bilgi ve beceriye, adli ve kolluk görevleri konusunda yeterli
bilgi ve ehliyet düzeyi ile eleştirel düşünme becerilerine sahip emsallerinden üstün personel
eğitmeye odaklanmış ve Sahil Güvenlik Komutanlığının öğrenen organizasyon olmasına yön
veren faaliyetler bütününü,
m) Tim Eğitimi: Gemi/botların denizcilik, kolluk ve beka eğitimleri kapsamında göreve
yönelik silah, araç ve gereçlerini etkinlikle kullanabilmeleri için yaptıkları eğitimi,
n) Uzaktan eğitim: Fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmalarını
gerektirmeksizin, teknolojinin imkânlarından yararlanılarak, kursiyer ve eğitmenlerin genel ağ
ortamında veya iletişim araçları ile eş zamanlı veya eş zamanlı olmadan ders işledikleri bir
eğitim yöntemini,
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Teşkilat ve Görevler
Eğitim merkezlerinin kuruluş ve teşkilatı
Madde 5 - (1) Eğitim merkezleri kuruluş ve teşkilatı Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruluş
ve kadrolarında gösterilir.
(2) Eğitim Merkezleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı mevcut personel ihtisas ve alt
ihtisaslarına uygun olarak verilecek eğitimlerin özelliklerine göre isimlendirilebilir.
(3) Gerektiğinde birden fazla eğitim merkezi bir birim altında birleştirilebilir.
Eğitim merkezlerinin görevleri
Madde 6 - (1) Eğitim merkezleri; bünyesinde açılan eğitimlere katılan personelin branş ve
ihtisas özellikleri dikkate alınarak, görevlerini icra edebilecek niteliklere, denizcilik veya
havacılık kültürüne, genel kültüre ve disipline sahip olmasını sağlamakla yükümlüdür.
(2) Eğitim merkezlerinin diğer görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Eğitim sisteminin tesisi ve geliştirilmesini sağlamak, eğitim usul ve esasları ile
eğitimlerin analiz ve değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek,
b) Strateji, doktrin, teknik ve idari usuller geliştirmek,
c) Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı birliklere bu Yönetmelikte belirtilen eğitimler için
eğitim desteği sağlamak,
ç) Personele kullanılan teknolojinin genel prensiplerine sahip olma ehliyetini sağlamak,
d) Personele branşı veya alt branşı ile ilgili taktik, teknik ve idari bilgileri, sevk idare
usullerini, sınıfının silah, araç ve gereçlerinin taktik ve teknik kullanma yöntem ve kurallarını,
bakım ve ikmal konularında eğitim vermek,
e) Personeli, sahil güvenlik görevlerine yönelik kolluk, denizcilik ve havacılık
uygulamaları açısından ilgili mevzuat kapsamında donanımlı olarak yetiştirmek ve eğitmek.
(3) Eğitim merkezlerinin, Bakanlık direktifleri ve görev ihtiyaçları kapsamındaki diğer
görevleri Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitimin Esasları
Eğitimin esasları
Madde 7–(1) Her türlü eğitim faaliyetinde, personele bilgi, kavrama ve uygulama
düzeyinde mesleki bilgi, davranış ve alışkanlıklar kazandırılması esas alınır.
(2) Eğitim faaliyetleri; dersliklerde, laboratuarlarda, uygulama merkezlerinde, eğitime
uygun kara, yüzer ve uçar unsurlarda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarda ders işlemek,
araştırma ve uygulama yaptırmak veya inceleme gezisi düzenlemek suretiyle uygulanabilir.
Eğitimler, bilişim teknolojileri aracılığı ile uzaktan eğitim şeklinde de düzenlenebilir.
(3) Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez ve taşra teşkilatında bulunan birimlerde görevli
personelin eğitimleri, ihtiyaç halinde, mobil timler vasıtasıyla verilebilir.
(4) Eğitim konularında yer almayan ve öğrenilmesinde fayda görülen konularda
konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenebilir.
(5) Eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışında yürütülen eğitim
faaliyetlerini ve eğitim sistemlerini incelemek üzere konferans, seminer, sempozyum, çalıştay,
panel, diğer eğitim etkinlikleri ile bilimsel toplantılara katılım sağlanabilir.
(6) Kültürel ve eğitim amaçlı olarak tarihi ve kültürel yerler ile kamu kurum ve
kuruluşlarının veya eğitim programında belirtilmek üzere sivil toplum kuruluşlarının iş akışı
görülmesi maksadıyla inceleme gezileri düzenlenebilir.
(7) Sahil Güvenlik Komutanlığının dost ve müttefik ülkeler ile eğitim ve işbirliği
faaliyetleri, 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun geçici 12’nci maddesi
kapsamında eğitim işbirliği anlaşmaları ve protokoller ile Bakanlık tarafından belirlenen
esaslara göre yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Türleri, Programı ve Süreleri
Eğitim Türleri
Madde 8 – (1) Eğitim merkezlerinde aşağıdaki eğitimler verilir.
a) Ferdi Eğitim
b) Tim Eğitimi
c) Birlik Eğitimi
ç) Müşterek Eğitim
d) Sürekli Eğitim
e) Fırsat Eğitimi
f) Eğiticilerin Eğitimi
g) Uçuş ve görev ekiplerinin eğitimi
Eğitim programı
Madde 9 – (1) Eğitim merkezlerinde verilecek eğitimlerin içerikleri bir üst eğitime alt yapı
oluşturulacak düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kapsayacak şekilde personelin branş
ve alt branş özellikleri esas alınarak düzenlenir.
(2) Eğitim standartları ve eğitim programlarının hazırlanması ve onaylanması ile ilgili
hususlar Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir.
(3) Eğitimler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından her yıl aralık ayı sonuna kadar
yayımlanan Bakanlık onaylı meslek içi eğitim planına göre yılbaşından itibaren uygulamaya
konulur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim ile ilgili kurullar
Değerlendirme Kurulu
Madde 10–(1) Eğitim merkezlerinde, eğitimle ilgili en yüksek organ olarak değerlendirme
kurulu oluşturulur.
(2) Kurul, bir önceki döneminin değerlendirilmesi, uygulamadan doğan hata ve
eksikliklerin giderilmesi ve eğitim sisteminin geliştirilmesi konularında alınması gereken
tedbirlerden yetkisi dahilinde olanları alır, diğerleri için bir üst makama teklifte bulunur.
(3) Kurulu oluşturan üyeler ve çalışma esasları Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından
belirlenir.
Eğitmenler Kurulu
Madde 11–(1) Eğitim merkezlerinde eğitimlerin değerlendirilmesi, eğitmenlerin tefrik
edilmesiyle ilgili planlamanın yapılması, ölçme ve değerlendirmenin usulüne uygun olarak
yapılması, eğitimi geliştirici tedbirlerin tespiti ve müteakip eğitimlerin planlanması maksadıyla
eğitmenler kurulu oluşturulur.
(2) Eğitmenler Kurulu, alınması gereken tedbirlerden yetkisi dahilinde olanları alır,
diğerleri için bir üst makama teklifte bulunur.
(3) Kurulu oluşturan üyeler ve çalışma esasları Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından
belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Eğitimin Değerlendirilmesi
Sınav ve değerlendirme
Madde 12 – (1) Eğitimlere iştirak eden personel, eğitim programında belirtilen zamanda
yapılacak sözlü, yazılı veya uygulamalı sınav ile değerlendirilir.
(2) Bahse konu sınavların uygulama şekilleri ile değerlendirme esasları Bakanlık
tarafından belirlenir.
Eğitim denetlemeleri
Madde 13 – (1) Personelin görevine katkısına yönelik etkisinin değerlendirilmesi, geri
beslemeler kapsamında eğitim programının ve uygulama esaslarının yeniden düzenlenmesi
maksadıyla eğitim denetlemeleri yapılır.
(2) Eğitim denetlemelerinin, yapılış şekli ve sonuçlarının değerlendirme yöntemi Sahil
Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 14 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde “14/07/1965 tarihli ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, 09/07/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Kanunu,
21/01/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet
Memurları Hakkında Yönetmelik, 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği ve Devlet Memurları
Eğitimi Genel Planı” hükümleri uygulanır.
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Yürürlük
Madde 15 – (1) Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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