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SADAT Savunma, eli altında bulundurduğu, geniş eğitim kadrosundan 

seçerek oluşturduğu ekiplerle, Dost Ülkelerin Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç 

duyacağı her alanda temel, ihtisas ve intibak eğitimlerini, talep eden 

Devletlerin kendi Ülkelerinde, etkin bir şekilde verme imkan ve kabiliyetine 

sahiptir. 

 

 

SADAT Savunma; dünya silahlı kuvvetlerinin her sınıf ve branşı ile ilgili 

kursların açılıp yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak, eğitim planı, programı, 

öğretmen ve kursiyer ders notları dahil, geniş bir eğitim dokümanı arşivine 

sahip olup, ileri teknolojinin gerektirdiği değişiklikleri zamanında yaparak, 

sahasında yetenekli öğretmenler tarafından, talep eden Ülkelerin askeri 

personeli için açılacak kurslarda kullanılmaya hazır olarak 

bulundurmaktadır.  
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SADAT Savunma; Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olmuş hem genç 

hem de tecrübeli, branşlarında ihtisas sahibi, nitelikli ve özel kabiliyetlere 

sahip eğitici personel portföyüne sahiptir. Ayrıca, mevcut eğitici kadrosunu 

ihtiyaca göre genişletme imkânını da her zaman kullanmaya hazır 

bulunmaktadır. 

 
 
SADAT Savunma; modern silahlı kuvvetlerde ileri teknoloji ürünü 

savunma sistem, araç, gereç ve silah bulundurmak kadar ve hatta ondan 

daha önemli ve öncelikli olarak; üstün fizik gücüne ve savaşın her 

durumuna cevap verebilecek niteliklere sahip, yetişmiş personelin 

mevcudiyetinin, Ülke savunmalarına katkısının bulunduğu bilinci ile 

hareket ederek; teker, küçük birlik ve özel birlik ve özel personel eğitimi ve 

kursları üzerinde hassasiyetle durmaktadır. 
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SADAT Savunma; ferdi yeteneklerin gelişmesini sağlayacak, geniş kurs 
yelpazesinden seçilmiş kurslarımız; 
 

1. Genel Eğitim Paketleri 
a. Teker muharebe ve küçük birlik taktikleri kursu, 
b. Özel birlik temel kursu, 
c. Özel birlik ileri ihtisas kursu, 
d. Havacılık Kursları, 

2. Alternatif Uzmanlık Kursları 
a. Kara Kuvvetleri için Eğitim Paketleri 

i. Kara harekatı kurs paketi, 
ii. Keskin nişancılık kurs paketi, 
iii. Özel görev nişancısı kurs paketi 
iv. Koruma kurs paketi, 
v. Tahrip kurs paketi, 
vi. Gayrı Nizami Harp kurs paketi, 
vii. Tek Er Muharebe kurs paketi, 
viii. Topçu ve havan ileri gözetleyicilik kurs paketi, 
ix. Tank Avcılığı (Zırhlı Araç tahribi / sağlam ele geçirilmesi) 

kurs paketi 
x. Meskun mahal operasyonları kurs paketi 

b. Deniz Kuvvetleri için Eğitim Paketleri 
i. Deniz harekâtı kurs paketi, 
ii. Kurbağaadam temel eğitim kurs paketi 

c. Hava Kuvvetleri için Eğitim Paketleri 
i. Hava harekâtı kurs paketi, 
ii. Helikopter pilotu kurs paketi 

d. Emniyet Teşkilatı için Eğitim Paketleri 
i. Hudut karakol emniyeti kurs paketi 
ii. Polis Özel Harekât temel eğitim paketi 
iii. Meskun mahal operasyonları eğitim paketi 

 

Tüm güncel kurslarımız için http://goo.gl/c2jvU adresini ziyaret edin veya 

aşağıdaki QR kodu okutun 
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HUDUT KARAKOL EMNİYETİ EĞİTİM PAKETİ 

 

 

 
Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriteri 

Kursun takip edilebilmesi için asgari olarak kursiyerler; 

1. Temel askerlik eğitimi alabilecek sağlık ve bedeni yeterlikte 

2. Eğitimi takip edebilecek yeterli öğrenim seviyesinde 

olmalıdır. Yapılacak muayene ve değerlendirmeler sonucunda kursiyerler 

eğitime kabul edilirler. 
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Eğitim Konuları 
Hudut karakolu temel ve ihtisas eğitim programında; 

1. Temel Askerlik Eğitimleri 

a. Temel ve Savaş Beden Eğitimi 

b. Yanaşık Düzen Eğitimi 

c. Tek Er Muharebe Eğitimi 

d. Mekanik Nişancılık ve Atış Eğitimi 

2. Bölük Seviyesinde Muharebe Eğitimleri 

e. Hudut nöbet hizmetleri 

f. Baskın ve sabotajlara karşı koruma 

g. Hudut istihbarat görevleri 

h. Karakol emniyeti 

i. Hudut güvenliğinin sağlanmasında uygulanacak emniyet 

tedbirleri 

j. Kol harekatı; keşif, pusu 

ana konularında eğitimler verilir 
 

Kurs Sonunda Kazanılacak Kabiliyetler 
Kursiyerler eğitim sonucunda; 

a. Temel askerlik kural ve tekniklerini öğrenmek 

b. Tek er muharebe tekniklerini öğrenmek 

c. Muharebe şartlarının gerektirdiği fiziki güç ve bedeni yeterlilik 

kazanmak. 

d. Kullanacağı silahların atış becerisini kazanmak. 

e. Hudut karakolu görevlerini icra edebilmek 

imkan ve kabiliyetlerine ulaşırlar, yapılacak test ve değerlendirme 

sonucunda başarılı olanlara "hudut karakolu emniyeti temel ve ihtisas 

eğitimi sertifikası" verilir 

 

Kursun Süresi 
Hudut karakolu temel ve ihtisas eğitimleri teorik, pratik ve 

simülasyon eğitimleri olmak üzere 8 haftadır.  
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POLİS ÖZEL HAREKAT TEMEL EĞİTİM PAKETİ 
 

Emniyet teşkilatı birçok farklı birimden oluşmaktadır. Bu birimler arasında 

en çok emniyet teşkilatının vurucu gücü olan ve Taktik Operasyonel Timi 

olarak adlandırılan Polis Özel Harekat birimleri öne çıkmaktadır. Terörle 

mücadeleden, bina içi ve ulaşım araçlarından rehine kurtarma 

operasyonlarına kadar öne çıkan bu birimin amacı terör ile etkin mücadele 

etmek ve kurtarma operasyonlarını gerçekleştirmektir. 

 

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri 
1. 10 Kg sırt çantası ile 2500 metreyi 15 dakikanın altında 

tamamlayabilmek 

2. Tabanca ve piyade tüfeği arışlarında %50 başarı sağlamak. 

3. 150 metre mesafeyi serbest yüzerek tamamlayabilmek. 

4. Özel Harekat Kursu başlangıcı itibarıyla 32 yaşından gün almamış 

olmak. 

5. Polis okulundan mezun olunmasına müteakip Özel Harekât kursuna 

başvuru yapılabilir. 

6. Gönüllük esasına göre Özel Harekat Kursuna başvurulur. 
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Polis Özel Harekat Temel Eğitimi Konuları 
1. Fizik kondisyon 

a. Temel beden eğitimi 
b. Savaş beden eğitimi 

3. Taktik atış 
4. Keskin nişancı eğitimi 
5. İntikal, intikal araçları kullanma eğitimi 
6. Keşif eğitimi 
7. İstihbarat eğitimi 
8. Pusu, pusuya karşı koyma eğitimi 
9. Baskın, baskına karşı koyma eğitimi 
10. Meskun mahal operasyonu eğitimi 
11. Nokta operasyonu eğitimi 

a. kişi arama 
b. bina arama 
c. araç arama 

12. Rehine kurtarma operasyonu eğitimi 
13. Koruma eğitimi 

a. Kişi koruma 
b. Bina koruma 
c. Araç koruma 

14. Bomba eğitimi 
15. Köpek timi eğitimi 
16. Su eğitimi 
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Polis Özel Harekat Temel Eğitimi Sonucunda 
Kazandırılacak Kabiliyetler 

Kursiyerler, Özel Harekat Kursu eğitimleri sonucunda 

1. Fizik kondisyon seviyesi her tür operasyonu gerçekleştirebilecek 

seviyede yükselir, 

2. Temel atış tekniklerini bilir, 

3. İleri atış tekniklerini bilir ve Keskin nişancılık yapabilir, 

4. Her tür patlayıcı düzeneğini ve patlayıcı maddeleri tanır ve tesirsiz hale 

getirebilme tekniklerini bilir, 

5. Her tür Koruma tekniklerini bilir ve uygular, 

6. Suçüstü operasyonları gerçekleştirebilir, 

7. Zor şartlarda intikal ve intikal araçlarını kullanma tekniklerini bilir, 

8. Uçak, bina, meskun mahal, operasyonları gibi her tür rehine ve terör 

operasyon tekniklerini bilir, 

9. Baskın sabotaj ve bunlara karşı koyma tekniklerini bilir, 

10. Her türlü yaralıya müdahale ilkyardım tekniklerini bilir ve uygular, 

Bu imkan ve kabiliyete ulaştırılan kursiyerlerden yapılacak final test ve 

değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Polis Özel Harekat Temel 

Kursu tamamlama sertifikası verilir. 
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Polis Özel Harekat Temel Eğitimi Süresi 
 

Özel Harekat Kursu eğitimleri teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak 

toplam 16 HAFTALIK bir programdan oluşmaktadır. 
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Polis Özel Harekât İhtisas Eğitimleri 

 

 
Sıra 
No. 

 
KONU 

1.  Uçaktan rehine kurtarma operasyonu eğitimi 

2.  Gemi operasyonu eğitimi 

3.  Snipper eğitimi (1500 metre) 

4.  K-9 köpek eğitimi 

5.  İleri sualtı eğitimi 

6.  İleri istihbarat ve istihbarata karşı koyma eğitimi 

7.  Üst düzey devlet görevlisi koruma eğitimi 

8.  İleri meskun mahal operasyonu eğitimi 

9.  İleri tahrip uzmanlığı eğitimi 
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Meskun Mahal Operasyon Eğitimi Kurs Başlangıç Yeterlik 
Kriterleri 

 
Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu 

eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. 

Bunlar asgari olarak; 

1. Temel polislik kural ve tekniklerinin bilinmesi, 

2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında 

tamamlanması, 

3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanmasıdır. 

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Meskun 

Mahal Operasyonları Kursuna kabul edilir 
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Eğitim Konuları 
Meskun Mahal Operasyonları Kursunda; yetişmiş eğiticiler tarafından, her 

kursiyer için tahsis edilen harita, el dürbünü ve tahkim edevatı ile, arazi 

ortamında, temel bilgiler verildikten sonra, ateş istek ve tanzimi, dron ve 

simülasyon cihazlarında, meleke haline getirilmek suretiyle; 

1. Liderlik eğitimi, 

2. Yanaşık düzen eğitimi, 

3. Meskun mahalde muhabere, 

4. Harita/kroki okuma, 

5. Dron kullanımı, 

6. Fotoğraf ve video değerlendirme teknikleri, 

7. Mesafe tahmini, hedef tespit ve tarif usulleri, 

8. Kamuflaj ve gizleme, 

9. Tahrip, 

10. Tuzaklama ve tuzaklardan kurtulma usulleri, 

11. Meskun mahalde ve binada tim harekatı,  

12. İlk yardım, 

ana konularında eğitimleri verilir. 
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Kurs Sonunda Kazandırılacak Kabiliyetler 
 

Kursiyerler, Meskun Mahal Harekatı Kursu sonucunda; 

1. Meskun mahallerde operasyon teknikleri, 

2. Fotoğraftan ve videodan hedef tespit ve değerlendirmesi, 

3. Bina tuzaklama ve tuzaklanmış bölgeden kurtulma teknikleri, 

4. Helikopter uçak ve havan desteği yönlendirme 

imkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar ve yapılacak test ve değerlendirme 

sonucunda başarılı olanlara Meskun Mahal Harekatı Kursu Sertifikası 

verilir. 

 

Kursun Süresi 
Meskun Mahal Operasyonları Kursu eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon 

eğitimleri olarak toplam 45 günlük bir programdan oluşmaktadır. 
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