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TERÖRİZM EĞİTİM PROGRAMI 
 

A. Programın Amaç ve Gerekliliği 
 
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemiz açısından da önem arz eden konuların başında 
terör gelmektedir. Şüphesiz, terörün dayandığı en büyük kaynak insan faktörüdür.  
Günümüz dünyasında hızlı teknolojik, sosyal ve ekonomik değişimler sonucunda 
insanlar ve toplumlar arasında iletişim artmış ve farklılaşmıştır. Dünyadaki her 
değişim ve farklı hizmet, hızla tüm insanlar tarafından öğrenilmektedir. 
 
Düşünmeye ve değerlendirmeye pek az yetenekli oldukları halde, kitleler, eylem ve 
harekete oldukça yetenekli görünmektedirler. Kitlelerin zararlı ve yıkıcı eylemlerine 
karşı güvenlik güçlerinin hareket tarzlarının önleyici ve belirleyici olması esastır. 
 
Uzun yıllar, sorun-neden bağlamı bünyesinde ortaya konmaya çalışılan terörizm-
sosyal faktörler ilişkisi ve bu alanda yapılan sosyolojik çalışmaların, terörizm ile 
mücadele alanındaki katkısı yadsınamaz bir gerçekliktir.  
 
Çağımız insanı düşüncesinin sürekli olarak değiştiği nazik ve buhranlarla dolu bir 
dönemde bulunmaktadır. Terör veya aşırılık yanlısı gruplar da bu değişime ayak 
uydurmaktadırlar. 
 
Büyük siyasi ve terör olayları dikkatle incelenirse, onların dıştan görünen sebeplerinin 
arkasında, o örgütlerin düşünce ve görüşlerinde meydana gelen değişmelerin gerçek 
sebep olduğu hemen anlaşılır. Ancak biz bu olayları önlemede paralel değişimi 
gerçekleştirebildik mi?Buna uygun cevap ise bu tür eğitimlerdir. 
 

B. Programın Hedef Kitlesi 

 
Çeşitli şirket, kurum ve kuruluşlar bünyesinde görev yapan güvenlik, operasyon ve 
TEM görevlileri programın hedef kitlesini oluşturmaktadır. 
 

C. Programın Konuları 
 
Emniyet Müdürlükleri bünyesindeki TEM Şubelerindeki görevli personelin ilgili 
konulardaki eksiklikleri, verilecek eğitimlerle giderilebilecektir. 
Bu noktadan hareketle,  

 Tüm personelin bilgi, beceri, yetenek düzeyini artırmak,  
 Personelin moralini yükseltmek,  
 Personelin örgütsel amaçları öğrenmesini sağlamak,  
 Çalışma kalitesini ve verimliliğini artırmak,  
 Personelin istenmeyen davranışlarını azaltmak,  
 Örgüt içi iletişimi güçlendirmek,  
 İş tatminini yükseltmek,  
 Yeni sorumluluklar alma korkusunu gidermek amacıyla personele verilecek 

eğitimler planlanmış ve aşağıda yer alan ana başlıklar altında sıralanmıştır. 
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1. Terör ve Terörizm Nedir? 
2. Suç ve Terör Olgusu, Suçlu ve Terörist Profili 
3. Sorgu-Mülakatlarda Şüphelinin Yüz ve Beden İşaretleri  
4. Kalabalık Yönetimi ve Kitleler Psikolojisi  
5. Şüpheli, Suçlu ve Teröristleri Sorgulama Teknikleri ve İkna Taktikleri 
6. Güvenlik, İstihbarat ve İKK 
7. Yüz İşaretleriyle Etkileşim 
8. Panik Yönetimi ve Panik Anında Karar Verme Becerileri 
9. Yalan Söyleme İşaretleri ve Soru Sorma Teknikleri 
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D. Programın Süresi 

 
Her ana konu için 2(İki) gün ve 12 saat öngörülmektedir. Eğitimlerin ardışık olup 
olmaması oluşumların organizasyonuna göre belirlenebilir. Ancak eğitim programı 
tasarlanırken, eğitim tarihleri arasında uzun süre bulunmamasına dikkat edilmesi, 
eğitimin amacına ulaşılması ve eğitimin etkililiği ve bütünselliği açısından önemli 
görülmektedir. 
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Eğitimlerde projeksiyon aleti ve bilgisayar kullanılacaktır. Ayrıca eğitimler yaratıcı 

drama ve uygulamalı alıştırmalarla desteklenecek, interaktif bir yöntem izlenecek ve 

gerçek hayattan alınmış konuyla ilgili video ve film gösterileri de sunulacaktır. 

 


