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POLİS ALIMLARINDA FİZİKSEL UYGUNLUK TESTLERİ: AVRUPA
BİRLİĞİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
Mustafa KARATAŞ*
Öz
Polisin fiziksel performansı insan hayatı açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı,
Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Türkiye’de polis alımlarında kullanılan fiziksel uygunluk testlerinin
mevcut uygulamalarının neler olduğunu analiz etmektir. Betimsel bir amaca yönelik tasarlanan bu
çalışmada veriler, polis alımlarında yetkili kurumların internet sayfalarındaki işe alım ilanlarından
tarama yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen verilere göre, fiziksel uygunluk
bileşenlerinden kas gücü/dayanıklılık ve kardiyovasküler dayanıklılık testlerini uygulayan ülkeler
çoğunluktadır. Ayrıca, çeviklik/sürat ve koordinasyon/beceri testlerinin de tercih edildiği
gözlemlenmiştir. Fiziksel uygunluk bileşenlerinden olmamasına rağmen yüzme testlerini uygulayan
ülkeler de bulunmaktadır. Alanyazında el kavrama kuvvetinin tabanca atış isabet oranlarına katkısını
ortaya koyan araştırmalar bulunmasına rağmen, ülkelerden sadece İtalya’nın el kavrama kuvveti
testini polis alımlarında tercih ettiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, polis işe alımlarında temel
seviyede fiziksel uygunluk bileşenlerinin tercih edildiği görülmektedir. Polis işe alımlarında, polislik
mesleğine özgü becerilerin de değerlendirilmesinin eğitim maliyetlerinin azaltılmasına katkı
sağlayacağı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Fiziksel Uygunluk, Polis İşe Alımları

PHYSICAL FITNESS TESTS IN POLICE RECRUITMENTS:
APPLICATIONS IN THE EUROPEAN UNION AND TURKEY
Abstract
The physical performance of the police is vitally critical for human life. The purpose of this study
is to analyse the actual physical fitness test used in police recruitment in the European Union member
states and Turkey. In this study, which was designed for a descriptive purpose, the data was obtained
by using the scanning method from the recruitment announcements on the websites of the authorized
institutions for police procurements. According to the data obtained, the countries that apply muscle
strength/endurance and cardiovascular endurance tests of physical fitness are among the majority. It
has also been observed that agility/speed and coordination/skill tests are also preferred. Although
there are no physical fitness components, there are also countries that apply swimming tests.
Although there are studies in the literature that indicate the contribution of the hand grip force to the
gun shot rate, it was observed that only Italy is the only country preferred the hand grip force test in
police procurements. As a result, it is seen that basic physical fitness components are preferred for
police recruitments. It can be claimed that evaluating the skills specific to the police profession in
police recruitments will contribute to the reduction of training costs.
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GİRİŞ
Polisin mesleki performansı insan hayatı ile doğrudan ilişkilidir ve kritik öneme
sahiptir. Polis, kendisinin, meslektaşının veya vatandaşların can güvenliğini tehdit
eden şahıslarla karşılaşabilir (Anderson, Litzenberger ve Plecas, 2002, s. 400).
Ansızın gelişen olaylara müdahale etmek ve teçhizatını etkin kullanabilmek için
fiziksel güce gereksinim duyabilir. Etkin olmayan bir müdahale polisin, şüphelinin
veya kamunun zarar görmesine yol açabilir (Kayıhan ve Ersöz, 2010, s. 68;
Nibbeling, Oudejans, Cañal-Bruland, van der Wurff ve Daanen, 2013, s. 1877; Orr,
Pope, Stierli ve Hinton, 2017, s. 1).
Crowson (2015), polisler için fiziksel uygunluğu, yüksek efor ve zorlanma
sonrasında hızlı bir iyileşme ile güç, zindelik ve çok az yorulma ile temel polislik
görevlerini yerine getirme yeteneği olarak tanımlamıştır. Fiziksel efor gerektiren
görevler sırasında ve sonrasında, polis memurunun iyi muhakeme ile en iyi kararları
verebilmesi önemlidir. Güvenlik personeli, fiziksel olarak zorlu ve tehlikeli
olabilecek benzersiz çalışma fonksiyonuna sahiptir. Polisin bu fonksiyonları yerine
getirme kabiliyeti, kendisinin ve kamunun can güvenliğini etkileyebilir. (Crowson,
2015)
Polisin fiziksel uygunluk düzeyi ve buna bağlı performansı, kendi güvenliği ile
birlikte kamu güvenliği için de çok önemli bir unsurdur (Muirhead ve diğerleri, 2019,
s. 1). Polis görevleri yüksek stres ve fiziksel baskı altında gerçekleşebilir. Polisler,
görevini yerine getirirken üst düzeyde dayanıklılığa, sürate ve kuvvete ihtiyacı
bulunmaktadır (Bonneau ve Brown, 1995, s. 158). Bu yetenekleri sergilemesi için
kas kuvveti ve dayanıklılığı, kardiyovasküler dayanıklılık, güç, hız ve çeviklik gibi
fiziksel uygunluk bileşenlerine ihtiyaç duyabilir. Stres ve çatışma ortamı gibi yüksek
fiziksel ve zihinsel gereksinim altında bile bu yetenekleri sergilemesi gerekir
(Thomas, Pohl, Shapiro, Keeler ve Abel, 2018, s. 554). Ayrıca görevin yerine
getirilmesinde iyi bir fiziksel uygunluk seviyesinde olmaları önemlidir (E. Marins,
Silva, Rombaldi ve Vecchio, 2018, s. 26). Fiziksel uygunluk seviyesi düşük
polislerin görev performansı sınırlı olur ve bu durum can güvenliğini tehlikeye atar
(J. Jay Dawes ve diğerleri, 2017, ss. 2808–2815; James Jay Dawes, Orr, Siekaniec,
Vanderwoude ve Pope, 2016, ss. 1–7; Shusko ve diğerleri, 2017, ss. 555–561).
Silahı kullanması ve koruması, şahıslarla yakın mücadele içine girmesi, kanuna
aykırı toplanan kalabalıkları dağıtması ve üzerinde taşıdığı tüm teçhizatı etkin
kullanabilmesi, üst gövde kuvvetinin yeterli olmasına bağlı olabilir. Uzun süreli
ayakta görev yapan ender mesleklerden olan polislik, dayanıklı olmayı da gerekli
kılabilir. Bunun yanında vücut zırhı, çelik yelekler, kalkan ve uzun namlulu silahlar
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gibi ek yüklerin taşınması polis performansını etkilemekte (E. F. Marins,
Cabistany, Farias, Dawes ve Del Vecchio, 2020, ss. 1093–1102) ve fiziksel
kapasite gereksinimini artırmaktadır (Blacker ve diğerleri, 2013, ss. 137–147).
Mağdurları sürüklemek, ağır teçhizat ve donanımları taşımak, şüphelilerin kontrolü
gibi karmaşık taktiksel görevlerin yerine getirilmesi yüksek fiziksel uygunluk
seviyesi gerektirebilir (Beck ve diğerleri, 2015, s. 2347).
Polislerin görev esnasında hangi fiziksel aktiviteyi sergilediklerini bilmek,
polisler için zorunlu olan fiziksel uygunluğun temel anahtarına sahip olma anlamına
gelebilir. Polis görevleri ile karşılık gelen fiziksel uygunluk bileşenleri Tablo 1’de
sunulmuştur (Hoffman ve Collingwood., 2015, s. 10).
Tablo-1. Polisin Fiziksel Görevleri ve Karşılık Gelen Fiziksel Uygunluk
Bileşenleri (Hoffman ve Collingwood., 2015, s. 10)
Polis görevleri

Fiziksel uygunluk bileşenleri

Kısa takip

Anaerobik güç, bacak gücü, çeviklik

Sürekli Takip

Aerobik güç, çeviklik, kas dayanıklılığı,

Kaldırma, Taşıma

Üst vücut gücü, kas dayanıklılığı, çeviklik, bacak kuvveti

Atlama, Sıçrama

Bacak kuvveti, anaerobik güç

Tırmanma

Anaerobik güç, aerobik güç, kas dayanıklılığı, çeviklik, üst
vücut gücü

Sürükleme, Çekme

Üst vücut gücü, bacak kuvveti

İtme

Üst beden kuvveti, kas dayanıklılığı, bacak kuvveti

Kaçma, kovalama

Çeviklik, anaerobik güç

Kuvvet kullanımı > 2 dakika

Aerobik güç, üst beden güç, çeviklik, kas dayanıklılığı

Kuvvet kullanımı < 2 dakika

Anaerobik güç, üst beden güç, çeviklik, kas dayanıklılığı

Bükme, Uzanma

Esneklik

Mesleki performansın yanında polisin sağlık sorunları ile mücadele edebilmesi
için fiziksel uygunluk çok önemlidir. Fiziksel uygunluk, sağlık endeksi ve fiziksel
performans kapasitesinin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır (Tomkinson, Lang,
Blanchard, Léger ve Tremblay, 2019, s. 152). Örneğin, yüksek fiziksel uygunluk
seviyelerine sahip kişiler stresle karşılaştıklarında daha az sağlık problemi ile
karşılaşmaktadır (Gerber ve Pühse, 2009, s. 802). Sağlıklı ve dinç görünümün
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caydırıcılık yönüyle de suçların önlenmesinde önemli katkısı olabilir. Farklı bir
bakış açısı ile fiziksel görüntünün bir sermaye unsuru olduğundan da söz edilebilir,
çünkü beşeri sermayeye yapılan her yatırım ona değer kazandırır (Man, 2017, ss.
46–61)
Polisin fiziksel uygunluğunu inceleyen birçok araştırma bulunmaktadır. Bonneu
ve Brown polisin görevini yaparken hangi fiziksel aktiviteleri hangi sıklıkla yaptığını
(Bonneau ve Brown, 1995, ss. 157–64) ve bu aktivitelerin hangi fiziksel uygunluk
bileşenini içerdiğini ve ilgili fiziksel uygunluk bileşeninin ölçen testlerin neler
olduğunu ortaya koyan araştırmalar bulunmaktadır (Collingwood, Hoffman ve
Smith, 2004, ss. 32–37). Farklı bir bakış açısı ile polis alımlarında uygulanan
çeviklik testlerinin hukuka uygunluğunu (Gaines, Falkenberg ve Gambino, 1993, ss.
47–66), kadın polislerin seçiminde çeviklik testlerinin hukuksallığını ve
uygulamaların analizini içeren araştırmalar vardır. Bu araştırmalar polisinin fiziksel
iş analizini, polis seçmelerinde kullandıkları fiziksel uygunluk testlerinin
uygunluğunu (Anderson, Plecas ve Segger, 2001, ss. 8–31), bilimselliğini, yapılan
araştırmaların sıklığını (Herrador-Colmenero, Fernández-Vicente ve Ruíz, 2014, ss.
3–28) tartışmaktadır. Anderson vd. (2001), çalışmasında uygulanan fiziksel uygunluk
testlerinin görevle ilişkili olduğunu, ancak daha çok şüpheli kontrolünü simüle eden
testlerin tercih edilmesinin faydalı olabileceğine ulaşmışlardır (Anderson ve diğerleri,
2001, s. 8).
Polis görevleri fiziksel olarak zorlu, sonuçları insan hayatı ile ilişkili olduğu için
fiziksel uygunluğu yüksek polislerin tercih edilmesi ve seçilmesi önemlidir. Avrupa
Birliği üye ülkeleri ve Türkiye’de polis adayı seçme süreçlerinde bir veya birden
fazla fiziksel uygunluk testinin yer aldığı, araştırmanın varsayımlardandır. Bu iddia
araştırma çerçevesinde sınanmayacaktır, doğru olduğuna ilişkin güçlü kanıtlara sahip
olduğumuz için doğru kabul edilecektir.
Polis aday adayı seçimleri ile polis görevleri için yapılacak seçimlerde
kullanılacak fiziksel uygunluk testleri ve normları ihtiyaçlara göre farklılık arz
edebilir. Bu çalışma polis eğitim kurumları öğrenci seçimlerinin ilk aşamasında
kullanılan fiziksel uygunluk testlerine odaklanmıştır.
Alanyazında Amerika’da polis işe alımlarında kullanılan fiziksel uygunluk
testleriyle ilgili araştırmalar sıklıkla bulunurken Avrupa Birliği üye ülkeleri ve
Türkiye özelinde yapılmış araştırmalara rastlanılmamıştır. Bu doğrultuda bu
çalışmanın amacı, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Türkiye’de polis aday adayı
seçimlerinde kullanılan fiziksel uygunluk testlerinin neler olduğunu analiz etmek ve
buna bağlı değerlendirmeler yapmaktır.
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1. YÖNTEM
Polis işe alımlarında uygulanan fiziksel uygunluk testlerini konu alan bu araştırma,
nitel araştırma modeli ile yapılandırılmıştır. Bu çalışmada ortaya çıkan veriler
betimsel yöntemle analiz edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s. 221).
1. 1. Çalışma Grubu
Araştırmanın kapsamını, Avrupa Birliği (AB) üyesi ve Türkiye olmak üzere toplam
29 ülke oluşturmaktadır. Bu kapsamda, polis işe alımlarında fiziksel uygunluk
testlerini uygulayan tüm AB üyesi ülkeler çalışma grubuna dâhil edilmiştir.
Araştırma kapsamında fiziksel uygunluk testlerinin incelendiği ülkeler; Almanya,
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa,
Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs Rum Kesimi,
Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya,
Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve Türkiye’dir (T.C. Dışişleri Bakanlığı AB
Başkanlığı, 2019). Araştırmada veriler, evrendeki tüm ülkelerin polis işe alım
süreçlerinde kullandığı fiziksel uygunluk testlerinin ilan edildiği internet sitelerinden
toplanmıştır.
Araştırmada, fiziksel uygunluk bileşenlerinden vücut kompozisyonuna ait testler
ve uygulamalar ön sağlık kontrol ve taramalarında ele alındığı için kapsam dışı
tutulmuştur. Cinsiyet ayrımı ve buna bağlı puanlamalar bu araştırmanın kapsamı
dışındadır.
1. 2. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
Araştırmanın verileri, AB üye ülkeleri ve Türkiye polis teşkilatlarına ait web
sayfalarıyla güncel duyurulardan belge tarama yöntemi kullanılarak elde edilmiş ve
çözümlemesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, 2018-2019 yılları
arasında planlanmış olup, veriler belirtilen dönemde yayımlanmış en son internet
ilanları/duyuruları incelenmiştir.
Çözümleme sürecinde veriler “Çeviklik/Sürat, Kas Dayanıklılığı/Kas Gücü,
Kardiyovasküler Dayanıklılık ve Koordinasyon/Beceri” olmak üzere dört ana
boyutta sınıflandırılmıştır. İncelenen alım ilanları araştırma kapsamında ortaya konan
fiziksel uygunluk bileşenleri bağlamında ele alınarak kodlama yapılmıştır. Ortaya
çıkan kodlar, kategoriler altında toplanmıştır. Daha sonra kategorilere ait frekans ve
yüzde değerleri bulunmuştur.
2. BULGULAR
Araştırma bulguları ile polis işe alımlarında AB üyesi ülkelerin ve Türkiye’nin
fiziksel uygunluk testlerinden bir veya birkaçını uyguladıkları tespit edilmiştir. AB
üyesi ülkelerde ve Türkiye’de polis işe alımlarında kullanılan fiziksel uygunluk
testleri Tablo 2.’de sunulmuştur.
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Tablo-2. Polis İşe Alımlarında Kullanılan Fiziksel Uygunluk Testleri

Almanya

4x10 m

Kas
Dayanıklılığı/
Kas Gücü
-

Avusturya

-

ŞT

Ülkeler (n=29)

Belçika
Bulgaristan
Çekya
Danimarka
Estonya

Çeviklik/Sürat

Kardiyovasküler
Dayanıklılık
Cooper testi

KT

-

AT, YS

Koordinasyon/Beceri

3x125 m

DT

-

-

ÇK

DUA, MT

800 m koşu

60 m ETT, 7 m MTT

4x10 m

ŞT, MT

1000 m koşu

-

ÇK

BT, DUA, BPT

2400 m koşu

-

-

OKT, ŞT

1500 m koşu

-

ÇK

BT, BPT

1500 m koşu

-

Fransa

-

-

20 m MKT

MBP

Hırvatistan

-

BT, DUA, BŞT

2400 m koşu

PNT

Hollanda

-

-

FYT

İngiltere

-

-

İrlanda

-

İÇET, ŞT, OKT

15 m MKT/
CTPYT
20 m MKT

İspanya

ÇK

BT

1000 m koşu

-

İsveç

-

ISOKAI

BET

-

İtalya
Kıbrıs Rum
Kesimi

-

EKT

-

-

-

YA, UA

1000 m koşu

-

100 m, 10x10
m
100 m, 10x10
m
-

ŞT, MT, BT

1000/2000/3000
m koşu

-

MS, ŞT, BT

3000 m koşu

-

ŞT, BT, BPT,
DUA, MT
BT, OKT

-

KT

2000 m koşu

-

1 mil koşu

-

Finlandiya

Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan

4x10 m

Malta

-

Polonya

-

Portekiz

60 m, SK

Romanya
Slovakya

FYT

-

KT

1000 m koşu

EP

-

DUA, ŞT, BT,
MT
-

-

FPTP

100 m, 4x10 m

DUA, MT, BT

Cooper testi

-

Slovenya

60 m

DUA, BT

Cooper testi

EP

Yunanistan

100 m

YA, UA, GA

-

-

-

-

-

FYP

Türkiye

ŞT=Şınav Testi, MT=Mekik Testi, YA=Yüksek Atlama, UA=Uzun Atlama,
GA=Gülle Atma, KT=Koordinasyon Testi, YS=Yardım Simülasyonu, İÇET=İtme
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Çekme Ergometre Testi, MKT=Mekik Koşusu Testi, BT=Barfiks Testi,
DUA=Durarak uzun atlama, BPT=Bench Press Testi, ÇK=Çeviklik Koşusu,
ETT=Engelli Taşıma Testi, MTT= Merdiven Tırmanma Testi, EP=Engel Parkuru,
EKT=El Kavrama Testi FYP=Fiziksel Yeterlilik Parkuru, DT=Dayanıklılık Testi,
MBP= Motor Beceri Parkuru, PNT= Poligon Natraske Testi, ET=Esneklik Testi,
BŞT= Barda Şınav Testi, MS=Manken Sürükleme, OKT=Otur Kalk Testi, AT=
Achterlauf Testi, CTPYT=Chester Treadmill Polis Yürüme Testi, FPTP= Fiziksel
Performans Test Parkuru, BET=Bisiklet Ergometre Testi, FYT= Fiziksel Yetkinlik
Testi, YT=Yüzme Testi, SK=Slalom Koşu, (-)=uygulanmıyor
Tablo 2’de bulunan ülkelerden Almanya (Almanya Polis Teşkilatı, 2019),
Avusturya (Avusturya Polis Teşkilatı, 2019), Belçika (Belçika Polis Teşkilatı, 2019),
Bulgaristan (Bulgaristan Polis Teşkilatı, 2019), Çekya (Çekya Polis Teşkilatı, 2019),
Danimarka (Danimarka Polis Teşkilatı, 2019), Estonya (Estonya Polis Teşkilatı,
2019), Finlandiya (Finlandiya Polis Teşkilatı, 2019), Fransa (Fransa Polis Teşkilatı,
2019), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 2019),
Hırvatistan (Hırvatistan Polis Teşkilatı, 2019), Hollanda (Hollanda Polis Teşkilatı,
2019), İngiltere (İngiltere Polis Teşkilatı, 2019), İrlanda (İrlanda Polis Teşkilatı,
2019), İspanya (İspanya Polis Teşkilatı, 2019), İsveç (İsveç Polis Teşkilatı, 2019),
İtalya (İtalya Polis Teşkilatı, 2019), Letonya (Letonya Polis Teşkilatı, 2019),
Litvanya (Litvanya Polis Teşkilatı, 2019), Lüksemburg (Lüksemburg Polis Teşkilatı,
2019), Macaristan (Macaristan Polis Teşkilatı, 2019), Malta (Malta Polis Teşkilatı,
2019), Polonya (Polonya Polis Teşkilatı, 2019), Portekiz (Portekiz Polis Teşkilatı,
2019), Romanya (Romanya Polis Teşkilatı, 2019), Slovakya (Slovakya Polis
Teşkilatı, 2019), Slovenya (Slovenya Polis Teşkilatı, 2019), Yunanistan (Yunanistan
Polis Teşkilatı, 2019) ve Türkiye’nin (Türkiye Polis Akademisi Başkanlığı, 2019)
polis alımlarında fiziksel uygunluk testlerinden bir veya bir kaçını uyguladıkları
görülmektedir. Bu testlerin kategorik bulguları aşağıda sunulmuştur.
2.1. Çeviklik/Sürat
Polis işe alımlarında fiziksel uygunluk testlerinden “çeviklik/sürat” uygulamalarının
neler olduğu Tablo 2’de görülmektedir. Buna göre, ülkelerden Almanya, Belçika,
Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Finlandiya, İspanya, Letonya, Litvanya, Macaristan,
Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan çeviklik veya sürat testlerini polis işe
alımlarında kullanmaktadır. Çalışma kapsamında, çeviklik ve sürati ölçmeye yönelik;
çeviklik koşusu testi, 4x10 m, 10x10 m, 50 m, 60 m ve 100 m çeviklik/sürat koşusu
testlerinin uygulandığı tespit edilmiştir. Bu kategoride bulunan testleri Avusturya,
Estonya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İtalya, Kıbrıs Rum
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Kesimi, Lüksemburg, Malta, Polonya, Romanya ve Türkiye’nin polis alımlarında
kullanmadığı görülmektedir.
2.2. Kas Dayanıklılığı/Kas Gücü
Kas Dayanıklılığı/Kas Gücü testlerinin polis işe alımlarında fiziksel uygunluk
değerlendirmesinde sıklıkla tercih edildiği görülmektedir (Tablo 2). Buna göre,
ülkelerden Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya,
Hırvatistan, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya,
Macaristan, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan bu testlerden birini
veya birkaçını uygularken, Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Lüksemburg,
Polonya, Romanya ve Türkiye’nin bu testleri kullanmadığı görülmektedir. Kas
gücünü ölçmek için durarak uzun atlama, gülle atma, bench press testi, itme çekme
ergometre testi, uzun atlama, yüksek atlama, el kavrama kuvveti ve dikey sıçrama
testleri gibi sıkça kullanılan testlerle manken sürükleme, otur kalk testi gibi çok fazla
kullanılmayan testlerin de tercih edildiği görülmektedir (Tablo 2). Bu testlerin
genellikle, üst gövde kaslarının ve bacak kaslarındaki patlayıcı gücü ölçme amacını
içeren testlerden oluştuğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte kas dayanıklılığını
ölçmeye yönelik; şınav testi, mekik testi, barfiks testi, otur kalk testlerinin
uygulandığı gözlemlenmiştir.
2.3. Kardiyovasküler Dayanıklılık
Polis işe alımlarında kullanılan fiziksel uygunluk testleri incelendiğinde,
kardiyovasküler dayanıklılık testlerinin sıklıkla tercih edildiği görülmektedir (Tablo
2). Kardiyovasküler dayanıklılığı ölçmede kullanılan testler; 15/20 metre Mekik
Koşusu Testi, Cooper testi, 800 m, 1000 m, 1500 m, 2000 m, 2400 m ve 3000 m
koşu testleridir. Kardiyovasküler dayanıklılık ölçüm testlerinin geçerli güvenilir
testlerden oluştuğu söylenebilir. Bu testleri kullanmayan ülkeler Avusturya, Belçika,
Hollanda, İtalya, Lüksemburg, Polonya, Romanya, Yunanistan ve Türkiye’dir.
2.4. Koordinasyon/Beceri
Koordinasyon ve becerinin ölçülmesine yönelik; koordinasyon testi, kurtarma
simülasyonu, merdiven engel testi, 60 m engelli koşu testi, koordinasyon ve engel
parkur testlerinin uygulandığı tespit edilmiştir (Tablo 2). Bu testleri Belçika, Çekya,
Danimarka, Estonya, Finlandiya, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs Rum
Kesimi, Litvanya, Letonya, Macaristan, Malta, Slovakya ve Yunanistan’ın tercih
etmediği görülmektedir.
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2.5. Fiziksel Uygunluk Testleri Kullanım Frekansları
Fiziksel uygunluk testlerinin kullanım frekansları Tablo 3’de sunulmuştur. Buna
göre, fiziksel uygunluk bileşenlerinden kas gücü ve dayanıklılığı testlerini uygulayan
ülkelerin sayısı 21’dir (%72,41). Kardiyovasküler dayanıklılık testleri 21 ülke
(%72,41), çeviklik/sürat testlerinin 15 ülke (%51,73), koordinasyon/beceri testlerinin
13 ülke (%44,83) tarafından uygulandığı belirlenmiştir. Fiziksel uygunluk
bileşenlerinden olmamasına rağmen İsveç ve Slovakya’nın polis alımlarında yüzme
testleri uyguladığı tespit edilmiştir (%6,89).
Tablo-3. Fiziksel Uygunluk Testleri Kullanım Frekansı
Kategori
Kas Dayanıklılığı, Kas Gücü
Kardiyovasküler Dayanıklılık
Çeviklik / Sürat
Koordinasyon / Beceri
Yüzme

f
21
21
15
13
2

Kullanan
%
72,41
72,41
51,73
44,83
6,89

Kullanmayan
f
%
8
27,59
8
27,59
14
48,27
16
55,17
27
93,11

Toplam
n
%
29
100
29
100
29
100
29
100
29
100

Başlıca bulgular AB üyesi ülkeler ve Türkiye’nin polis alımlarında fiziksel
uygunluğun tespitinde, kardiyovasküler dayanıklılık, çeviklik/sürat, kas
gücü/dayanıklılığı, koordinasyon/beceri testlerinin kullanıldığını göstermektedir
(Tablo 2). Buna göre, genel olarak uygulanan testler fiziksel uygunluk bileşenlerini
içermekte, ancak kullanımları arasında heterojenlik gözlenmektedir.
3. TARTIŞMA
Bu çalışmanın amacı, AB üye ülkeleri ile Türkiye’de polis alımlarında kullanılan
fiziksel uygunluk testlerinin tespit edilmesi ve mevcut durumun analiz edilmesidir.
Araştırmaya dâhil edilen ülkelerin internet duyuru ve ilanlarına göre, fiziksel
uygunluk bileşenlerinin birini veya birkaçını ölçen testler kullanıldığı görülmektedir.
Polis alımlarında uygulanan fiziksel uygunluk testlerinin, fiziksel uygunluk
bileşenlerine göre iş analizi özelinde (Hoffman ve Collingwood., 2015, s. 10) genel
anlamda uygun olduğu görülmektedir.
Kardiyovasküler dayanıklılık fiziksel uygunluğun temel bileşenlerindendir.
Araştırma kapsamındaki ülkelerin polis işe alımlarında genellikle bilimsel temellere
dayalı kardiyovasküler dayanıklılık ölçüm metotları uygulandığı görülmektedir.
Kardiyovasküler uygunluk polis ve askerlerde en çok araştırılan bilimsel konuların
başında gelmektedir (Herrador-Colmenero ve diğerleri, 2014, s. 7). Polislik
mesleğine giriş seviyesinde uygulanan bu testleri, örneklemimiz içinde bulunan
Avusturya, Belçika, Hollanda, İtalya, Lüksemburg, Yunanistan ve Türkiye’nin
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uygulamadığı görülmektedir. Bu testleri uygulamayan ülkelerin başvuru yoğunluğu,
polis aday adayı popülasyonunun temel seviyede kardiyovasküler dayanıklılık
özelliğini taşıdığı veya temel polis eğitiminde adayları istedikleri fiziksel uygunluk
seviyesine taşıyabildikleri düşünülmektedir. İtalya, her ne kadar kardiyovasküler
dayanıklılık testlerini kullanmasa da vücut kitle indeksi değerlerine bakarak adayları
ön koşula tabi tutmuştur (İtalya Polis Teşkilatı, 2019).
Koşarak takip, suçlulara müdahale/mücadele ve çatışma ortamları ile mağdurların
kaldırılması, sürüklenmesi ve uzun süreli taşınması nedeniyle polislerin görevlerinde
kardiyovasküler dayanıklılık çok önemlidir (Beck ve diğerleri, 2015, ss. 2340–2350;
Thomas ve diğerleri, 2018, ss. 554–64). Kardiyovasküler riskleri azaltmak ve
yorulmadan belirli görevleri yerine getirebilmek kardiyovasküler uygunluk ile
sağlanabilir (Beck ve diğerleri, 2015, ss. 2340–2350; Thomas ve diğerleri, 2018, ss.
554–64). Türkiye’de sık sık kalp krizi sonucu ölen polislerin haberleri gazetelerde
yer almaktadır (örneğin; Memurlar.net, 2019a, 2019b). Kardiyovasküler uygunluğu
hem mesleğe giriş seviyesinde hem de mesleklerinin belli dönemlerinde ölçmek,
polislerde sıkça görülen kalp krizini önlemede öncü rolü üstlenebilir.
Polisin düşük aerobik kapasitesi ve buna bağlı fiziksel uygunluğu sağlanan
güvenlik hizmetinin etkinliğini bozabilir ve hayati sonuçlar doğurabilir (Brent A.
Alvar, Sell ve Deuster, 2017, ss. 1–6). Polis adayları seçiminde kardiyovasküler
uygunluk testlerini tercih etmek ilave eğitim maliyetlerini düşürebilir.
Kas gücü ve dayanıklılığına bağlı yüksek kas iskelet sistemi kapasitesi polisin
operasyonel görevlerine katkısı bulunmaktadır (Beck ve diğerleri, 2015, ss. 2340–
2350). Kas gücü ve dayanıklılığı polislerin harici yükler taşıması ve kullanması
sebebiyle en fazla ihtiyacı olan fiziksel uygunluk bileşeni olduğu söylenilebilir (Beck
ve diğerleri, 2015, ss. 2340–2350; Blacker ve diğerleri, 2013, ss. 137–147).
Collingwood ve diğerleri Polisin göreviyle alakalı fiziksel aktivite analizini yapan
çalışmasına göre (Collingwood ve diğerleri, 2004, ss. 32–37) üst gövde kaslarının
teçhizat kullanımı, itme-çekme gibi fiziksel aktivitelerle ilişkili olduğu tespit
edilmiştir. Engel aşma, duvardan atlama gibi hareketlerde seçici olmak, polisin
patlayıcı bacak kuvvetinin ölçülmesinin temel sebebi olabilir.
Uygun el kavrama kuvveti silahlı bir kuvvet olan polislik mesleği için
zorunluluktur (Orr ve diğerleri, 2017, ss. 1–11). Ek olarak izometrik el kavrama
kuvveti mortalite belirleyicisi olarak kabul edilmektedir (Norman, Stobäus,
Gonzalez, Schulzke ve Pirlich, 2011, ss. 135–42). Araştırma kapsamında sadece
İtalya’nın polis alımlarında el kavrama kuvveti testini uyguladığı gözlemlenmiştir
(Tablo-2). Literatürde el kavrama kuvvetinin tabanca atış skorları ile ilişkisini
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araştıran çalışmalar bulunmaktadır (Anderson ve Plecas, 2000, ss. 525–37; Copay ve
Charles, 2001, ss. 32–39; Orr ve diğerleri, 2017, ss. 1–11). Polis memurlarının
profesyonel görevler için işe alım süreçlerinde el kavrama kuvveti ile atış skorları ve
nişancılık arasında ilişki bulunmuştur (Orr ve diğerleri, 2017, ss. 1–11). Çalışmamız
bulgularına göre her ne kadar işe alımın giriş seviyesindeki testlerde el kavrama
kuvveti testleri tercih edilmese de profesyonel polislik için bu testin zorunlu
olduğunu söyleyebiliriz. Polisin atış başarısızlığının hem kendi hem de kamu
açısından hayati sonuçları bulunmaktadır. İşe alım süreçlerinde el kavrama kuvveti
testlerinin kullanılması daha doğru adayların seçimine katkı sunabilir.
Polisler ansızın gerçekleşen olaylarda hızlı ve süratli hareket etmek zorunda
kalabilir. Kısa süreli takip, hızlı ateş yeteneği hayati sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle
çeviklik/sürat ve sürate dayalı uygunluğun ölçülmesi önemlidir. Polisin fiziksel iş
analizi sonuçlarına göre (Collingwood ve diğerleri, 2004, ss. 32–37); sürekli takip,
kısa takip, kaçmak-kovalamak ve iki dakikadan fazla kuvvet kullanımının; çeviklik,
anaerobik güç ve sürat özellikleri ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Ülkelerin her biri
en az bir çeviklik testi ve/veya koordinasyon parkuru testlerini seçme aşamalarında
kullanmaktadır (Tablo 2). Ülkelerden bazıları sürat veya çevikliği ölçerken bazıları
ise sadece koordinasyon parkurları ile bu yeteneği ölçmeyi yeterli görmüştür.
Fiziksel yeterlilik parkuru olarak adlandırılan test protokolünü kullanan ülkelerde
sadece adayların elenmesi sağlanabilir. Gerçekte ölçülmek istenen adayların sürat
yeteneği, koordinasyonu, dengesi veya engel aşma becerilerinin olup olmadığı ise, bu
testlerin geçerli güvenilir testlerle (örneğin: Illinois Çeviklik Testi, Kasten Bumerang
Test) ayrı ayrı ölçülmesi ile daha faydalı olabilir.
Esneklik fiziksel uygunluğun önemli bir parametresidir. Hareketin doğrudan
güvenli bir şekilde yapılması ile bağlantılıdır ve bununla birlikte daha rahat günlük
aktiviteler gerçekleştirilir (Milanović ve diğerleri, 2013, ss. 549–56). Çalışmamız
kapsamında sadece Hırvatistan’ın (Hırvatistan Polis Teşkilatı, 2019) esneklik testini
polis işe alımlarında uyguladığı görülmüştür. Polis görevleri esneklik
uygunluğunu/becerisini gerekli kılabilir. Görevlerin güvenilir sürdürülmesi ve
fiziksel engellerin aşılması gibi özel görevlerin yapılmasına katkı sunabilir (De La
Motte, Lisman, Gribbin, Murphy ve Deuster, 2019, ss. 1732–35; E. F. Marins ve Del
Vecchio, 2017, ss. 1–10; Thomas ve diğerleri, 2018, ss. 554–64). Bu nedenle polis
alımlarında esneklik testlerinin dâhil edilmesi, mesleki performansı ve fiziksel
talepleri karşılama kapasitesini artırabilir (Brent A. Alvar ve diğerleri, 2017, ss. 1–6;
Wu, Hallbourg ve Collins, 2015, ss. 2783–86). Bu testin uygulanması basit ve ek
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maliyetler getirmemesine rağmen neden tercih edilmediğini öğrenmek ayrı bir
araştırmanın konusu olabilir.
Fiziksel uygunluk bileşenlerinden olmamasına rağmen yüzme testlerini
uygulayan ülkeler (Slovakya ve İsveç) bulunmaktadır. Yüzme, polisin can güvenliği
göreviyle bağlantılı hayat kurtarma performansıyla ilişkili olabilir. Bu sebeple bazı
ülkelerin coğrafi koşulları veya yaşadıkları tecrübeler polis alımlarında giriş
seviyesinde yüzme testlerini zorunlu kılmış olabilir.
SONUÇ
Tüm bu açıklamalar doğrultusunda, kardiyovasküler dayanıklılık, kas gücü ve
dayanıklılığı ile birlikte çeviklik/sürat polislik mesleği için vazgeçilmez fiziksel
uygunluk bileşenleridir. Polis alımlarında bu üç bileşenin aynı anda uygulanması
tavsiye edilebilir. Polis alımlarda fiziksel uygunluk testlerine ek olarak polislik
mesleğine özgü becerilerin de değerlendirilmesinin, polisin yüksek performans
sergilemesine katkılar sunacağı gibi, ek eğitim maliyetlerinin de azalmasına katkı
sunacağı düşünülmektedir. El kavrama kuvveti ve esneklik testlerinin maliyetleri
çok düşük ve uygulaması çok basittir. Polis teşkilatlarının işe giriş seviyesinde bu
testleri kullanması tavsiye edilebilir.
Türkiye’de fiziksel uygunluk testlerinden koordinasyon ve beceriyi ölçmenin yanı
sıra kardiyovasküler dayanıklılık ile kas gücünü ve dayanıklılığının ölçülmesinin
gerekli olduğu düşünülmektedir. Sağlık sorunları ile özellikle kalp krizi riskine açık
olan polislik mesleğinde fiziksel uygunluğa önem verilmesi hayati niteliktedir. Sağlık
boyutuyla polisin fiziksel uygunluğu, uzun yıllar profesyonel ve sağlıklı görevin
anahtarı olabilir. Fiziksel uygunluğun mesleğin belirli dönemlerinde yaş grupları
sınıflaması ile ölçülmesi sağlık sorunlarını aşmada katkı sunabilir. Bu araştırma,
karar alıcılara ve uygulayıcılara kaynak olabilir ve önemli bir farkındalık
sağlayabilir.
Polislik mesleği, hayati sonuçları içeren tehlikeli görevlerin bulunduğu, ender
mesleklerden olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Gelecekte yapılacak çalışmalar,
fiziksel uygunluğun değerlendirmesinde, polisin fiziksel iş analizi ile sağlık boyutunu
ele alan konuları da kapsaması önerilmektedir. Özellikle Türkiye’de polislerin ölüm
yaş ortalamalarıyla kardiyovasküler uygunluklarının incelendiği araştırmalara ihtiyaç
bulunmaktadır. Ayrıca polis teşkilatlarının uyguladıkları fiziksel uygunluk testlerinin
tercih sebeplerinin de araştırılması, kurumsal anlayış ve planlamaya katkı sunabilir.
Kullanılan testlerin geçerli ve güvenilir testler olup olmadığı ve bağlı tercih nedenleri
de ayrı bir araştırma ile gün yüzüne çıkarılabilir.
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