POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İLE BAĞLI EĞİTİM VE ÖĞRETİM
KURUMLARINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE
İŞARETLER HAKKINDA YÖNERGE

Onay Tarihi
Onayı Makamı

:16/08/2018
:İçişleri Bakanı
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı eğitim
öğretim kurumlarında kullanılacak tanıtıcı bayraklar ve tanıtıcı işaretler ile ilgili esas ve
usulleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı eğitim-öğretim
kurumlarında kullanılacak sancak, fors, tanıtıcı bayrak ve logoların yazı karakteri, punto,
renk, ölçü, şekil özellikleri ve kullanılma biçimlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğü ile 26/06/2015 tarihli ve 29398 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatında Kullanılacak Tanıtıcı Bayraklar ve
İşaretler Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) ABE: Polis Akademisine bağlı Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünü,
b) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,
c) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,
ç) Eğitim ve öğretim kurumu: Polis Akademisine bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi
Müdürlüğü, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri, Polis Meslek Eğitim Merkezi
Müdürlükleri ve Polis Eğitim Merkezi Müdürlüklerini,
d) Fors: Kullanıldığı birime göre birim amirinin mevcudiyetini bildiren ve arabalarına
çekilen bayrakları,
e) GBE: Polis Akademisine bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünü,
f) Logo: Polis Akademisi Başkanlığı ile bağlı birimlerini tanıtan sembolleri,
g) PAEM: Polis Akademisine bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü,
ğ) PMYO: Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerini,
h) POMEM: Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerini,

ı) Sancak: Polis Akademisi Başkanlığının onur timsali olan bayrakları,
i) Tanıtıcı bayrak: Boyu eninin bir buçuk katı olan ve üzerinde Polis Akademisi
Başkanlığının logosu bulunan tanıtıcı bayrakları
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Sancak
MADDE 5 – (1) Sancak; Başkanlık makamında ve Türk Bayrağının solunda
bulundurulur.
(2) Kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır ve kenarları beyaz sırma
püsküllüdür. Sol baş tarafında, uç kısmında boğum ve püskül bulunan kırmızı ve beyaz renkli
iki kordon asılıdır.
(3) Her iki yüzün ortasında Başkanlığa ait kurumsal logo bulunur.
(4) Sancağın şekil ve boyutları örnek 1’de gösterildiği gibi olacaktır.
Fors
MADDE 6 – (1) Fors; Başkana tahsisli hizmet otosunun ön tamponunun soluna çelik
veya krome edilmiş madenden 60 santimetre uzunluğunda bir çubuğa çekilir.
(2) Kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır ve kenarları beyaz sırma
püsküllüdür.
(3) Her iki yüzün ortasında Başkanlığa ait kurumsal logo bulunur.
(4) Forsun şekil ve boyutları örnek 2’de gösterildiği gibi olacaktır.
Makam odasında kullanılan tanıtıcı bayrak
MADDE 7 – (1) Ait olduğu birimde, makam masasının sol gerisinde yer alır.
(2) Kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır.
(3) Polis Akademisi Başkanlığına ait makam odasında kullanılacak tanıtıcı bayrağın,
her iki yüzünün ortasında Başkanlığa ait kurumsal logo bulunurken, Polis Meslek Eğitim
Merkezi Müdürü, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Polis Eğitim Merkezi Müdürü
makamlarında kullanılacak tanıtıcı bayrağın, her iki yüzünün ortasında kullanıldığı birime ait
kurumsal logo, sol üst köşede ise Başkanlığa ait kurumsal logo bulunur.
(4) Şekil ve boyutları örnek 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9’da gösterildiği gibi olacaktır.
Göndere çekilen tanıtıcı bayrak
MADDE 8 – (1) Göndere çekilen tanıtıcı bayrak; Polis Akademisi Başkanlığı, Polis
Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Polis Eğitim
Merkezi Müdürlüğünde kullanılır.
(2) Makam sahibi makamında olduğu zamanlarda hizmet binası önünde göndere çekili
olarak bulundurulur.
(3) Bina ön yüzüne göre sağdaki direğe Türk Bayrağı, soldaki direğe göndere çekilen
tanıtıcı bayrak çekilir.

(4) Göndere çekilen tanıtıcı bayrağın çekildiği direğin tepesine ay-yıldız konulmaz.
(5) Göndere çekilen tanıtıcı bayrağın ebadı Türk Bayrağının ebadından büyük,
direkleri Türk Bayrağının direğinden yüksek olamaz.
(6) Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı eğitim-öğretim kurumları tarafından
düzenlenen tören ve toplantılarda da kullanılır.
(7) Kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır.
(8) Polis Akademisi Başkanlığına ait göndere çekilecek tanıtıcı bayrağın, her iki
yüzünün ortasında Başkanlığa ait kurumsal logo bulunurken, Polis Meslek Eğitim Merkezi
Müdürlüğü, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünde
kullanılacak göndere çekilecek tanıtıcı bayrağın, her iki yüzünün ortasında kullanıldığı birime
ait kurumsal logo, sol üst köşede ise Başkanlığa ait kurumsal logo bulunur.
(9) Şekil ve boyutları örnek 10,11, 12, 13, 14, 15 ve 16’da gösterildiği gibi olacaktır.
Kırlangıç, duvar tipi, masa tipi ve diğer tanıtıcı bayraklar
MADDE 9 – (1) Birimler, içerisinde kurumsal logo bulunan kırlangıç, duvar tipi ve
masa tipi tanıtıcı bayrakları kullanabilir. Bu bayraklar ile birlikte Türk Bayrağı Tüzüğü’ne
uygun şekilde Türk Bayrağı da kullanılabilir.
(2) Kırlangıç tanıtıcı bayrak; kırmızı-beyaz parlak kumaştan yapılır ve alt tarafında iki
uçlu kuyruk bulunur. Kırlangıç tipi tanıtıcı bayrağın her iki yüzünde; üstte Polis Akademisi
Başkanlığı kurumsal logosu, altta ise Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Güvenlik
Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Polis Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Polis Eğitim Merkezi
Müdürlüğüne ait kurumsal logolar bulunur. Şekil ve boyutları örnek 17 ve 18’de gösterildiği
gibi olacaktır.
(3) Duvar tipi tanıtıcı bayrak; ikizkenar üçgen şeklinde olup her iki yüzünde
kullanıldığı birime ait kurumsal logo bulunur. Uzun kenarları beyaz sırma püsküllüdür. Polis
Akademisi Başkanlığı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Güvenlik Bilimleri
Enstitüsü Müdürlüğü, Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Polis Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünde
kullanılır. Şekil ve boyutları örnek 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31’de
gösterildiği gibi olacaktır.
(4) Masa tipi tanıtıcı bayrak; dikdörtgen şeklinde olup, Polis Akademisi Başkanlığına
ait masa tipi tanıtıcı bayrağın, her iki yüzünün ortasında Başkanlığa ait kurumsal logo
bulunurken, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
Müdürlüğü, Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri,
Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve Polis Eğitim Merkezi Müdürlüklerine ait masa
tipi tanıtıcı bayrakların, her iki yüzünün ortasında kullanıldığı birime ait kurumsal logo, sol
üst köşede ise Başkanlığa ait kurumsal logo bulunur. Şekil ve boyutları örnek 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44’de gösterildiği gibi olacaktır.
(5) Sınıflar Amirliği tanıtıcı bayrağı; kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır.
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Polis
Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde kullanılır. Her iki yüzün ortasında kullanıldığı birime
ait kurumsal logo, sol üst köşede Başkanlığa ait kurumsal logo, sol alt köşede ise beyaz sırma

ile “SINIFLAR AMİRLİĞİ” yazılır. Şekil ve boyutları örnek 45, 46, 47, 48, 49, 50’de
gösterildiği gibi olacaktır.
(6) Sınıf Amirliği tanıtıcı bayrağı; kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır. Polis
Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde kullanılır. Her iki yüzün ortasında kullanıldığı birime
ait kurumsal logo, sol üst köşede Başkanlığa ait kurumsal logo, sol alt köşede ise beyaz sırma
ile hangi sınıfa ait olduğu yazılır. Şekil ve boyutları örnek 51’de gösterildiği gibi olacaktır.
Logo
MADDE 10 – (1) Polis Akademisi Başkanlığını, bağlı eğitim-öğretim kurumlarını ve
hizmetlerini tanıtan, kurumsal kimlik ve aidiyet duygusunun gelişmesini sağlayan logo;
toplantı, seminer, konferans, tören gibi etkinliklerde, kürsü, stant ve arka fonlarda, binalarda,
ışıklı ve ışıksız tabelalarda, davetiye, afiş, broşür, kart, katalog gibi materyallerde kullanılır.
(2) Polis Akademisi Başkanlığı kurumsal logosu; koyu lacivert zemin üzerinde polis
yıldızı, birbirine ekli koçbaşı geometrik şekilleri ve çift başlı kartal simgeleriyle, POLİS
AKADEMİSİ yazısı ve 1937 rakamını içeren iç içe geçmiş iki daire şeklindeki simgedir.
Birbirine ekli koçbaşı geometrik şekilleri, çift başlı kartal simgesi, POLİS AKADEMİSİ
yazısı ve 1937 rakamı pastel sarı renkli, polis yıldızı ise gümüş gri renklidir. Şekil ve
boyutları örnek 52’de gösterildiği gibi olacaktır.
(3) Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kurumsal logosu; koyu lacivert zemin
üzerinde polis yıldızı, birbirine ekli koçbaşı geometrik şekilleri ve çift başlı kartal
simgeleriyle, POLİS AKADEMİSİ yazısı ve 1937 rakamını içeren iç içe geçmiş iki daire ile
dıştaki büyük dairenin alt kısmından yukarıya doğru bükülmüş kurdele şeklindeki simgedir.
Kurdele içerisinde POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ veya PAEM
yazısı bulunur. Her iki simge içerisinde yer alan yazı, rakam, polis yıldızı ve birbirine ekli
koçbaşı geometrik şekilleri gümüş gri renklidir. Şekil ve boyutları örnek 53 ve 54’te
gösterildiği gibi olacaktır.
(4) Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü kurumsal logosu; koyu lacivert zemin
üzerinde polis yıldızı, birbirine ekli koçbaşı geometrik şekilleri ve çift başlı kartal
simgeleriyle, POLİS AKADEMİSİ yazısı ve 1937 rakamını içeren iç içe geçmiş iki daire ile
dıştaki büyük dairenin alt kısmından yukarıya doğru bükülmüş kurdele şeklindeki simgedir.
Kurdele içerisinde GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ veya GBE yazısı
bulunur. Her iki simge içerisinde yer alan yazı, rakam, polis yıldızı ve birbirine ekli koçbaşı
geometrik şekilleri gümüş gri renklidir. Şekil ve boyutları örnek 55 ve 56’da gösterildiği gibi
olacaktır.
(5) Adli Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü kurumsal logosu; koyu lacivert zemin üzerinde
polis yıldızı, birbirine ekli koçbaşı geometrik şekilleri ve çift başlı kartal simgeleriyle, POLİS
AKADEMİSİ yazısı ve 1937 rakamını içeren iç içe geçmiş iki daire ile dıştaki büyük dairenin
alt kısmından yukarıya doğru bükülmüş kurdele şeklindeki simgedir. Kurdele içerisinde ADLİ
BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ veya ABE yazısı bulunur. Her iki simge içerisinde
yer alan yazı, rakam, polis yıldızı ve birbirine ekli koçbaşı geometrik şekilleri gümüş gri
renklidir. Şekil ve boyutları örnek 57 ve 58’de gösterildiği gibi olacaktır.
(6) Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurumsal logosu; koyu lacivert zemin
üzerinde polis yıldızı, birbirine ekli koçbaşı geometrik şekilleri ve çift başlı kartal
simgeleriyle, POLİS AKADEMİSİ yazısı ve 1937 rakamını içeren iç içe geçmiş iki daire ile

dıştaki büyük dairenin alt kısmından yukarıya doğru bükülmüş kurdele şeklindeki simgedir.
Kurdele içerisinde POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ veya POMEM
yazısı bulunur. Her iki simge içerisinde yer alan yazı, rakam, polis yıldızı ve birbirine ekli
koçbaşı geometrik şekilleri gümüş gri renklidir. Şekil ve boyutları örnek 59 ve 60’da
gösterildiği gibi olacaktır.
(7) Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü kurumsal logosu; koyu lacivert zemin
üzerinde polis yıldızı, birbirine ekli koçbaşı geometrik şekilleri ve çift başlı kartal
simgeleriyle, POLİS AKADEMİSİ yazısı ve 1937 rakamını içeren iç içe geçmiş iki daire ile
dıştaki büyük dairenin alt kısmından yukarıya doğru bükülmüş kurdele şeklindeki simgedir.
Kurdele içerisinde POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ veya PMYO yazısı
bulunur. Her iki simge içerisinde yer alan yazı, rakam, polis yıldızı ve birbirine ekli koçbaşı
geometrik şekilleri gümüş gri renklidir. Şekil ve boyutları örnek 61 ve 62’de gösterildiği gibi
olacaktır.
(8) Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurumsal logosu; koyu lacivert zemin üzerinde
polis yıldızı, birbirine ekli koçbaşı geometrik şekilleri ve çift başlı kartal simgeleriyle, POLİS
AKADEMİSİ yazısı ve 1937 rakamını içeren iç içe geçmiş iki daire ile dıştaki büyük dairenin
alt kısmından yukarıya doğru bükülmüş kurdele şeklindeki simgedir. Kurdele içerisinde
POLİS EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ veya PEM yazısı bulunur. Her iki simge
içerisinde yer alan yazı, rakam, polis yıldızı ve birbirine ekli koçbaşı geometrik şekilleri
gümüş gri renklidir. Şekil ve boyutları örnek 63 ve 64’te gösterildiği gibi olacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tanıtıcı bayrakların tescili
MADDE 11 – (1) Polis Akademisi Başkanlığı birimlerince tanıtıcı bayrak olarak
kullanılan tanıtıcı bayraklar ve forslar, Tanıtıcı Bayrakların Kullanma İznine ve Tescil
İşlemlerine Ait Yönetmelik hükümlerine göre tescil ettirilir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

