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GİRİŞ 

 

1. Tezin Konusu: 

Günümüzde halkla ilişkiler kurumların dışa açılan pencereleridir. Diğer bir 

deyişle kurumları içeride ve dışarıda tanıtan en önemli iletişim sanatıdır.  

Halkla ilişkiler uygulamaları ile yönetimler, halkın bilgi ve aydınlanma 

gereksinimini karşılayabilmekte, onların tepkilerini öğrenerek kendi eylem ve 

işlemlerine yön verebilmektedirler (Kazancı, 2006: 2).  

Bununla birlikte kamu düzeninin sağlanması ve bu düzenin korunması 

görevi, toplum hayatındaki yeri açısından büyük öneme sahip bir kamu 

hizmetidir. Bu hizmetin toplumsal hayattaki konumuna bakıldığında; “kamu 

düzeninin sağlanmasının” insanların toplu halde yaşayabilmelerinin vazgeçilmez 

bir şartı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla güvenlik ihtiyacının karşılanması 

devletin en temel sorumlulukları arasında yer almaktadır. Devletin sahip olduğu 

bu sorumluluklar arasında yer alan suçun önlenmesi ve kovuşturulması görevi 

polise verilmiştir. Bu görev de halkın tepkileriyle şekillenecektir. Bütün 

toplumlarda polis, güvenliğin ve kamu düzeninin sağlanması gibi sorumlulukları 

ile sosyal yapının bütünleyici bir parçasıdır. İşte bu noktada polis-halk işbirliğine 

ve bütünleşmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Araştırmada Türk Emniyet Teşkilatı’nın halkla ilişkilerinde, orta düzey 

yönetici pozisyonunda olan rütbeli personelin rolü belirlenmeye çalışılmıştır 

(Emniyet Örgütü’nde orta düzey yöneticiler; Komiser Yardımcısı, Komiser, 

Başkomiser ve Emniyet Amiri rütbesindeki personellerdir. Ayrıntılı bilgi tezin 

ilerleyen kısımlarında verilecektir). Halkla ilişkilerde etkili oldukları düşünülen 
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orta düzey yönetici grubunun hem kendilerinin hem de daha üst pozisyonda olan 

yöneticilerin bunun tam olarak farkında olmadıklarının gözlemi konunun 

araştırılmasında önemli bir etken olmuştur.  

 

2. Tezin Amacı:  

Araştırmada Emniyet Teşkilatı’nın halkla ilişkiler alanında çok kısıtlı olan 

kuramsal birikimine katkı sağlanması düşünülmüştür. Gelecekte yapılacak 

çalışmalarda teze atıfta bulunulması, ondan faydalanılması, olumlu veya olumsuz 

eleştirilmesi araştırmacıyı çok mutlu edecektir. Elbette orta düzey yöneticilerin 

halkla ilişkilerdeki yerini görebilmek, büyük avantajlar ve öngörüler 

kazandıracaktır. Böylece Emniyet Teşkilatı’nın halkla ilişkilerindeki 

problemlerini en aza indirmenin yol haritası ortaya konabilecek, bu da kamuoyu 

ve yetkililerle paylaşılacaktır. Son yıllarda kendisini özellikle terör, istihbarat ve 

organize suç alanlarında oldukça geliştiren Örgüt’ün, bu değişimini kamuoyuna 

gösterecek ve güvenilirlik ivmesini hızla artıracak olan karakol çalışmalarında 

biraz yavaş kaldığı söylenebilir. Araştırma diğer alanlarla birlikte karakol 

görevinde de gelişmeler yapılması ve bu değişimlerin kamuoyu ile 

paylaşılmasıyla, Örgüt’ün genel imaj ve görevdeki verimini tamamıyla 

artırabileceğini ispatlayacaktır. Böylece araştırmanın uygulama alanına da pozitif 

bir katkı yapması beklenmektedir. 

 

3.  Tezin Önemi:  

Herhangi bir kurumun başarısı için genç yöneticilerin rolü büyüktür. Bu 

nedenle Emniyet Örgütü’nün halkla ilişkilerinde rütbeli personelin rolünü 
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görebilmek, tüm örgütün konuya bakış açısını yakalamamızda bizlere önemli 

mesafeler aldıracaktır. Emniyet Teşkilatı’nda orta düzey yöneticiler, örgütün iş 

yükünü çeken ve rütbesiz personelle üst düzey yöneticiler arasındaki iletişimi 

sağlayan kesimdir. Karakollar da bütün örgüt bazında bu personelin 

yönetimindedir. Örgüt içerisinde böyle önemli bir göreve sahip olan yöneticilerin 

halka açılan ilk kapılar olan karakollarda yoğun olarak görev almaları, onları 

genel olarak polis halk ilişkisine doğrudan ve önemli ölçüde etki eden bir 

pozisyona sokmuştur. Bu durum ise karakollardaki polis vatandaş iletişiminin 

araştırılmasında önemli bir etken olmuştur.  

Genel olarak bakıldığında rütbeli personelin de dahil olduğu, toplum 

destekli polislik, emniyet hizmetleri yönetici sınıfının iş doyumu, rütbeli ve 

rütbesiz personeli güdüleyen etmenlerin incelenmesi, polis halk ilişkileri, halkla 

ilişkiler ve etik vb. konularda pek çok araştırma yapılmıştır. Ancak bu araştırma 

çerçevesinde yapılan tez taramasında önerilen konu ile doğrudan ilgili başka bir 

araştırmanın yapılmadığı görülmüştür. Bu nedenle tezin önemi bir kat daha 

artmıştır.  

Yapılan araştırma, kuramsal bir çerçeveye oturtulmuş ve uygun veri 

toplama yöntemleri seçilmiştir. Tezin “Yöntem” kısmında izlenen yöntem ve veri 

toplama süreçleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiştir. 

  

4. Kuramsal Çerçeve:  

4.1.  Kavram ve Terimler:  

Rütbeli Personel: Emniyet Teşkilatı Kanununun 55. Maddesine göre 

“Polis amirleri, rütbe sırası ile Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, 
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Emniyet Amiri, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü, 

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü ve Sınıf Üstü 

Emniyet Müdürü” iken tezde sadece, Komiser Yardımcısı, Komiser ve 

Başkomiser rütbesindeki personeli ifade eder. 

Orta Düzey Yönetici: Araştırmamızda bu terim de Komiser Yardımcısı, 

Komiser ve Başkomiser rütbesindeki personelleri ifade etmektedir. 

Grup Amiri: Karakollarda görevli Komiser yardımcısı ve Komiser 

rütbesindeki personelleri ifade etmektedir. 

Güdülenme: “Bireyin eylem yönünü, gücünü ve öncelik sırasını 

belirleyen iç veya dış bir uyarıcının etkisiyle harekete geçmesidir” ( İncir, 1985: 

2). 

Terfi: Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü’ne göre, derece ve makam 

bakımından yükselme olan bu kelime araştırmada ise Emniyet Teşkilatı’nda 

görevli rütbeli personelin, bulunduğu rütbe ve meslek derecesinde zorunlu 

bekleme süresini doldurduktan sonra bir üst rütbeye yükselmeleri manasında 

kullanılmıştır.  

 

 4.2. Kuramsal Tartışma:  

 Toplulukta yaşayan insan, sadece kendi varlığının neden ve amacını değil, 

aynı zamanda yaşadığı grubun, toplumun, dünyanın varlık nedenini ve amacını 

düşünerek; kendince bazı cevaplar üretir, böylece günlük yaşamdaki üretim 

ilişkileriyle bu neden ve amaçların devamı ve/veya değiştirilmesine katkıda 

bulunmaktadır. Bu düşünce ve cevapların profesyoneller tarafından sistemli ve 

tutarlı bir biçimde açıklanması, en geniş anlamıyla, kuram olarak nitelenmektedir. 
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Kuramlar açıklamaya çalıştıkları ilişkiler dünyasına belli biçimlerde bağlıdır. Bu 

bağ, açıkladığının evrenselleştirilip meşrulaştırılmasından eleştirel soruşturmasına 

kadar çeşitlilik göstermektedir. Her tür açıklama, açıkladıklarından bağımsız, 

açıkladıklarının üzerinde, ötesinde ve dışında değildir. Açıklamalar, açıklananın 

dille anlatımıdır. Yunan kölelik sistemini evrensel doğa ile açıklayan o zamanın 

filozofları ve çağımızın bazı bilim adamlarıyla, bu doğallığın mülkiyet 

ilişkilerinin yapay dünyasının yapay bir gerçeği olduğunu belirten bilim 

adamlarının arasında epey fark bulunmaktadır. Bu fark bizi bilimin tarafsızlığı ve 

taraflılığı, bilimin nesnelliği ve ideolojisi, egemenlik ve mücadele, tarihin nasıl ve 

kimler tarafından yazıldığı konularına ve bunlar arasındaki bağların üzerinde 

soruşturma gereğine götürmektedir (Keloğlu, 2003: 36).  

Bu bilgilerin ışığında, egemen yaklaşımlara göre; sadece halkla ilişkiler 

alanına özgü bir kuramın olmadığı çünkü halkla ilişkilerin kendi başına bir bilim 

alanı olmadığı görülür. Psikolojiden sosyolojiye ve siyaset biliminden ekonomiye 

kadar çeşitlenen birçok alandaki kuramlarla halkla ilişkilerin açıklandığı 

görülmektedir. Halkla ilişkilerle ilgili incelemelerdeki egemen kuramlar 

Amerikan pragmatizmi, uyaran-tepki modeline dayanan davranış psikolojisi ve 

iletişimdeki etki modellerine dayanmaktadır. Bunun yanı sıra, halkla ilişkilerin 

teorik geri kalmışlığı özellikle araştırma yöntemlerinde belli bir kurumsal soruna 

eğilmesi, şirket sorunlarına eğilmesi ve 1970’lerde giderek artan kuramsız 

uygulamalı araştırma (applied research) yapılması geleneğinden 

kaynaklanmaktadır. Halkla ilişkiler araştırmalarındaki kuramsal yoksunluk aynı 

zamanda araştırmacıların akademik ilgi yerine endüstriyel çıkarları 

gerçekleştirmeye yönelmelerinden ileri gelmektedir. Bu nedenle, halkla ilişkilerde 
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kuramsal bir araştırma bulmak çok zordur. Tanımlar endüstriyel faaliyetlerden 

hareket ederek ve o faaliyetleri meşrulaştırmak amacıyla yapıldığı için, hem 

incelemede hem de tanımda kuramsal bir bağ kurma kaygısı da ortadan 

kalkmıştır. Dolayısıyla, halkla ilişkilerde tanım ve tarih, belli zamanlarda belli 

kişilerin, kurumların veya şirketlerin yaptıkları (başardıkları) olarak 

betimlenmektedir.  

Eleştirel yaklaşımlar ise halkla ilişkileri egemen anlamlandırmalardan 

farklı biçimlerde nitelemektedirler. Bu nitelemeler çoğunlukla halkla ilişkilerin 

çıkış nedenleri ve gelişmesinin bağlı olduğu koşullar, örgütlenme ve iş yapış 

biçimleri, toplumda gördükleri ideolojik ve ekonomik etkinlikler gibi konular 

üzerinde durmaktadırlar (Keloğlu, 2003).  

Genel olarak halkla ilişkilerde durum böyle iken, polis halk ilişkisi üzerine 

yapılan araştırmalar incelendiğinde; hemen hiçbir araştırmada tatmin edici 

düzeyde kuramsal bağ kurulmadığı, kuramsal çerçeve başlığı altında sadece halkla 

ilişkiler ve iletişim tanımları yapıldığı görülmüştür.  

Halkla ilişkiler alanı yaygın olarak kabul görmüş merkezi örgütleyici bir 

ilke veya değerler dizisi geliştiremediğinden dolayı, onun geleneksel kapsamına 

müdahale eden, diğer alanları ve halkla ilişkileri kendi tanımlarıyla dolduran 

eleştirmenlerle karşı karşıya kalmıştır. Bu yüzyılın başlarında halkla ilişkiler 

alanı, büyük ölçüde kendinden kaynaklanan bir kimlik bunalımı yaşamıştır. Hem 

teoride hem de uygulamada, temel amacı, egemen metaforu kapsamı veya 

barındırdığı boyutları bakımından genel anlamda kabul görmüş bir tanıma 

ulaşamamıştır. Bu boşluk, alanın dışındakilerle özellikle eleştirmenler tarafından 

doldurulmuştur. Sonuçta halkla ilişkiler, çoğu olumsuz olan, birçok farklı anlam 
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ve yan anlamın yanı sıra döngü (spin), döngü kontrolü (spin control) veya döngü 

doktorluğu (spin doctoring) gibi bazı yeni isimlerle birlikte anılmaya başlanmıştır. 

Edward Bernays’a göre halkla ilişkiler, halk desteğini, bilgi ikna ve 

düzenleme yoluyla, bir eylem, amaç, hareket ya da kurum için harekete geçirme 

girişimidir. Harlow ise işlevsel tanımında halkla ilişkileri; bir kuruluş ve onun 

kamuları arasında karşılıklı iletişim sürecini, anlayışı, kabulü ve işbirliğini 

kurmaya ve sürdürmeye yardımcı olan farklı bir idari işlev olarak görür. Halkla 

ilişkiler, sorun yönetimini içerir; yönetimin kamuoyunu sürekli bilgilendirmesine 

ve onlara karşı duyarlı olmasına yardımcı olur; yönetimin kamu çıkarına hizmet 

etme sorumluluğunu açıklar ve önemini vurgular. İdari yapının gündemini takip 

etmesine ve erken uyarı sistemi olarak hizmet vererek beklenmedik yönelimleri 

tahmin etmesine yardımcı olarak, değişikliklerden yararlanmasını sağlar ve 

araştırma, duyum ve etik iletişim tekniklerini temel araç olarak kullanır (Güz ve 

Becerikli, 2004). 

 Halkla ilişkiler tanımlarıyla ilgili yapılan standart eleştiri ise; bu dalın 

temel amacından çok, onun etkileri veya uygulayıcıların gerçekleştirdiği belli 

başlı görevler üzerinde odaklanmasıdır. Sıkça rastlanan bir diğer eleştiri ise, 

birçok akademik tanımın halkla ilişkilerin modern tüketim ve siyasetteki gerçek 

işlevini açıklayıcı değil normatif ya da yol gösterici olmasıyla ilgilidir. Örneğin; 

“ikna” kavramı günlük uygulamanın bir parçası olurken, çok az sayıda akademik 

tanım bunu temel bir ilke olarak içerir. Bir başka örnek ise çok az akademik ya da 

uygulayıcı kurum halkla ilişkiler tanımlamalarında kamuoyunu güdümleme 

konusuna değinirken, birçok önde gelen ajans ise hala öncelikli görevlerini bu 

terimle tasvir etmektedir (Güz ve Becerikli, 2004). 
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Grunig halkla ilişkiler uygulamasının, tek bir zihinsel dizge tarafından 

yönlendirildiğini açıklamıştır (Becerikli, 2004). Dört halkla ilişkiler modeli vardır: 

- Basın Sözcülüğü/Duyurma: Bu modelde amaç, propagandadır. 

İletişim tek yönlüdür ve tamamen doğruluğu önemli değildir.    P. T. Barnum bu 

modelin temsilcisidir. 

- Kamusal Enformasyon: Temsilcisinin Ivy Lee olduğu bu modelde 

amaç bilgi aktarımıdır. İletişimin doğası yine tek yönlüdür ama burada doğruluk 

önemlidir. Daha çok kar amacı olmayan kamu kuruluşları ve işletmeler 

kullanmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2007’den önce sürekli yaptığı 

haftalık olağan toplantılarını öncü olarak kabul edersek, örgütün kamusal 

enformasyon modelini yoğunlukla kullandığını söyleyebiliriz. Yapılan bu olağan 

haftalık kamuoyunu bilgilendirme toplantıları basın sözcülüğü gibi görülse de 

propaganda ve kar amacı güdülmediğinden farklılığı anlaşılmaktadır. 

- İki Yönlü Asimetrik: Amaç bilimsel iknadır ve temsilcisi Edward L. 

Bernays’dır. Kaynaktan alıcıya giden mesajın geri dönüşümü de vardır ve daha 

çok ajanslar kullanır. Burada kaynak daha güçlüdür. 

- İki Yönlü Simetrik: Amacının karşılıklı anlayışa dayandığı ve 

etkilerinin iki yönlü ve dengeli olduğu bu modelde herkes iletişimin içindedir ve 

geri beslemeler vardır. Burada kaynak da hedeften etkilenir. Temsilcileri Bernays, 

akademisyenler ve profesyonel öncülerdir (Becerikli, 2004). 

Emniyet Örgütü’nün kendisini yenilemeye başlamasıyla halkla 

ilişkilerinde bu modele göre hareket etmek istediği görülmektedir. En azından 

umulan ve beklenen örgütün halkla ilişkilerinde bu modeli uygulamasıdır. Çünkü 
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iki yönlü iletişim yönetimi, örgütün değişim için düzenlenmesine olanak 

sağlayacaktır. 

Verilen bilgilerin ışığında araştırma; halkla ilişkileri ve akabinde polis halk 

ilişkilerini, toplum tarihi içindeki gelişmelerin bir sonucu ve parçası olarak ele 

almıştır. Çünkü tanım kuram ve örgütlü yaşam arasında ihmal edilemez bir bağ 

vardır.  

 

4.3. Araştırma Soruları, Hipotezler:  

Yapılan araştırmada aşağıda verilen hipotezlerin doğruluğu tartışılacaktır. 

Bununla birlikte çalışmanın kapsamı dahilinde benzer sorular ve varsayımlarda 

incelenebilecektir. 

* Rütbeli personelin hizmet öncesi ve hizmet içi aldığı halkla ilişkiler 

eğitimi yeterli değildir ve alınan bu halkla ilişkiler eğitimleri uygulamada standart 

davranış biçimi oluşturmamaktadır. 

* Emniyet hizmetlerinin daha verimli yürütülebilmesi ayrıca polisin halkla 

bütünleşerek hizmette daha iyi görev yapabilmesi için daha iyi eğitilmiş personele 

ihtiyaç vardır (Koçkal, 1986). 

* Emniyet Teşkilatı orta düzey yöneticilerinin, halkla ilişkiler konusunda 

üzerlerine düşen büyük sorumluluğun yeteri kadar farkında olmadıkları 

düşünülmektedir. 

* Karakollarda çalışma süresi arttıkça rütbeli personelin halkla 

ilişkilerindeki verimleri düşmektedir. 
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5. Yöntem: 

Bu bölümde, araştırma konusuna ve belirlenen hipotezlere uygun olarak 

oluşturulan inceleme alanı açıklanmış ayrıca verilerin toplanması ve 

değerlendirilmesi ile ilgili süreçler belirtilmiştir. Tez içerisinde pek çok tanım ve 

tasvir yapılarak var olan durum gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Bu yönüyle 

tez; betimleyici bir araştırma özelliği taşırken, uygulanan ankette bağımsız 

değişkenlerin bağımlıya olan etkileri sınanarak hipotezler sonuçlandırılmaya 

çalışıldığından açıklayıcı özellikleri de barındırmıştır.  

 

5.1. Araştırma Evreni ve Örneklem:  

Polis halk ilişkisi bağlamında, Ankara ilindeki rütbeli personelin rolü 

incelendiğinden ildeki bütün rütbeli personel ve vatandaşlar tezin evrenini 

oluşturmaktadır. 7 merkez ve 18 dış ilçesi olan Ankara’da, nüfus yoğunluğu, 

mıntıkasındaki karakol ve görevli rütbeli personel sayısı göz önüne alındığında, 

merkez ilçelerden Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle, belde sınırlarındaki polis 

karakollarında görevli rütbeli personellerle birlikte örneklemi oluşturmuşlardır. 

Bu ilçelerdeki karakollar şunlardır: Çankaya Merkez, Bahçelievler, Cebeci, 

Dikmen, Esat, Kavaklıdere, Yıldız Evler, 50. Yıl, 10 Nisan, Mustafa Düzgün, 

Keçiören Merkez, Aktepe, Şehit Erkan Ataman, Etlik, Kavacık, Ufuktepe, 100. 

Yıl, Yenimahalle Merkez, Çiftlik, Karşıyaka, Şehit Kadir Özcan, Şentepe, 

Terminal ve Batıkent Karakolu. Araştırmanın geçerliliği açısından 24 karakolda 

görevli rütbeli personel ve mülakat yapılan vatandaşlar yeterli görülerek örneklem 

sınırlandırılmıştır.  
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5.2. Veri Toplama Teknikleri: 

Tezdeki sorunları aydınlatabilmek ve varsayımları sınayabilmek için 

öncelikle kaynak taraması yapılmıştır. Konuyla ilgili yayınlanmış kitap, dergi, 

makale, tez vb. dokümanlar incelenmiştir.  

Genelde iletişim ve halkla ilişkiler özelde ise polis halk ilişkileri teori 

eğitimi, hem uygulama hem de akademik düzeyde gerek duyulan değer ve 

becerilere odaklanmayı sağlayacaktır (Güz ve Becerikli, 2004). Bu nedenle 

özellikle Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Meslek Yüksek Okulları’nda 

verilen halkla ilişkiler ve iletişim alanıyla ilintili dersler irdelenmiştir.  

Bireylerin bazı davranışları ve bazı düşünsel, duygusal, inançsal, güdüsel 

algısal, özellikleri vardır ki, yapısı gereği gözlenmesi olanaksızdır. Bu tür konuları 

incelemek için yapılacak araştırmalarda anket yöntemi kullanılmaktadır (Karasar, 

1991: 24). Bu nedenle örneklemi meydana getiren 24 polis karakolunda görevli 

rütbeli personele, 5’i demografik olmak üzere toplam 28 sorudan oluşan bir anket 

uygulanmıştır.  

Anket ile ilgili değişik tanımlamalar yapmak mümkündür. Baloğlu (2002: 

80) anketi, araştırmalarda herhangi bir problemle ilgili olarak çeşitli kimselerin 

bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak amacıyla yapılan sistematik soru formu 

olarak ifade ederken bir diğer tanımda da bireyin ya da grubun kendisi hakkında 

bilgi vermesi olarak belirtmektedir.  

Nicel araştırmalarda veri toplama tekniklerinden biri olan anketin, 

araştırma teknikleri arasında en çok kullanılan ve oldukça eski bir yöntem olduğu 

ifade edilmektedir. Avrupa’da ilk anket çalışmalarının 1883’te Galton tarafından 
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yapıldığı belirtilmektedir. Amerika’da ise, 1847 yılında Horace Mann’ın anketinin 

ilk defa bir araştırma aleti olarak kullandığı bilinmektedir (Kaptan, 1995: 175). 

Bu güne dek anket yönteminin, hazırlanmasından sunumuna, 

uygulanmasından geçerliğine ve güvenilirliğine kadar pek çok konuda eleştirildiği 

görülmektedir. Her ne kadar son yıllarda, Avrupa ve Amerika’da anketle veri 

toplama yönteminin saygınlığını kaybettiği belirtilse de, metodun iyi 

uygulanılması birçok problem çözümlemesine yardımcı olmaktadır (Karasar, 

1991). 

Araştırmada uygulanan anket, İstatistiki Analiz Paket Programı (SPSS) 

aracılığı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizde ilk önce tüm soruların frekans 

dağılımları alınmıştır. Daha sonra anketin ilk bölümündeki farklı demografik 

özelliklerle, ikinci bölümündeki önemli görülen bazı soruların çapraz tabloları 

alınarak tüm verilerin açıklamaları yapılmıştır.  

Ayrıca uygulanan anketten elde edilen verileri desteklemek için zaman 

sınırları zorlanarak 15 rütbeli personel ile derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. 

Mülakat yapılan kişiler örneklem içinden rasgele seçilmiştir.  

Görüşme (mülakat) sosyal bilimlerde özellikle de sosyolojide en sık 

kullanılan araştırma tekniklerinden biridir. Yirminci yüzyılın son çeyreğinden 

sonra pek çok sosyal bilim alanında görüşme, etkili bir veri toplama tekniği olarak 

kullanılmaktadır. İlk bakışta görüşme, kolay bir veri toplama yöntemi gibi 

görünebilir ve yalnızca konuşma ve dinleme gibi herkes tarafından kullanılan 

temel beceriler gerektirdiği düşünülür. Ancak görüşme, beceri, duyarlılık, 

yoğunlaşma, bireyler arası anlayış, öngörü, zihinsel uyanıklık ve disiplin gibi pek 

çok boyutu kapsaması açılarından hem sanat hem de bilim olarak kabul 
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edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2004: 105). Bununla birlikte anketle elde 

edilemeyen bilgilere de ulaşılacağı düşünülmüştür. 

Polis halk ilişkilerinde taraflardan birini de vatandaşlar oluşturmaktadır. 

Çeşitli örgütlü yer ve zamanda iki veya daha fazla kişi arasında olan ilişki ve bu 

ilişkinin olmasını sağlayan kişiler arası iletişimdir (Erdoğan, 2002: 175). Tezde 

araştırılan varsayımların güvenirliğinin ve geçerliliğinin artması, vatandaşın da 

konuya bakış açısını görmekle mümkün olmuştur. Bu çerçevede örneklemden 

rasgele seçilen karakollara, herhangi bir nedenden ötürü müracaat eden 20 

vatandaşla ve rütbeli personel hakkında daha fazla bilgi alınabileceği düşünülen 

ve karakollarla sürekli iletişim halinde bulunan bölge esnaflarından yine 10 kişi 

ile de mülakatlar yapılmıştır.  

Anket ve mülakatta kullanılan deneklerin verdikleri cevaplardan, onların 

gerçek görüş ve düşüncelerini yansıttıkları varsayılmıştır.  Elde edilen bütün 

bilgiler analiz edilerek ortak bir sonuca bağlanmıştır.  
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1.BÖLÜM 

İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER 

 

1.1. İletişim 

1.1.1. İletişimin Tanımı:  

Batı dillerindeki karşılığı “Communication” olan iletişim kelimesi, 

Latincede ortak anlamına gelen “Communis” ve ortak kılmak anlamına gelen 

“Communicare” kelimelerinden oluşmaktadır. Genellikle iki kişi arasındaki 

konuşmayı akla getiren iletişim; “Haber, bilgi, duygu ve düşüncelerin simgeler 

sistemi aracılığı ile kişiler, gruplar arasında ya da toplumsal düzeyde değiş tokuş 

edildiği dinamik bir süreç” olarak tanımlanmaktadır (Göksel, 2002: 63). 

İletişim bir şey söyleme, bir mesaj gönderme gibi basitliğin çok 

ötesindedir. İletişim sadece bilinç kontrolünden geçerek düşünceleri ve 

davranışları yönetme veya yöneltme de değildir. İletişimle örgütlü yaşamın 

materyal ve materyal olmayan üretimi gerçekleştirilir. İletişim üretimin 

yapılabilmesi için zorunludur, aksi takdirde üretim olamaz. Dolayısıyla iletişim 

üretimin sadece bilinciyle, anlatımıyla, tasviriyle, ifade edilmesiyle, yani 

düşünsel-dilsel yanıyla ilgili değildir.  

İletişim materyal ilişkilerin ve bu ilişkilerin tarzının sadece anlatımı, 

öykülenmesi değil, o ilişkilerin ve tarzın örgütlü zaman ve yer içinde 

yürütülmesinin gereğidir. Bu yürütülme de anlatımla veya söylemle veya sözle 

olmaz. İlişkilerin ve tarzların gerçekleştirilmesiyle olur ki bu da ancak iletişimle 

mümkündür. İşte sözün, yazının ve görüntünün önemi bir noktada doruğuna çıkar. 

Dolayısıyla iletişim söylenen söz, uygun duruş, radyodaki ses, gazetedeki yazı, 
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televizyon ve sinemadaki hareketli resim değildir. Bu söylenenlerle elde edilen, 

sürdürülen, üretilen, üretilmesine yardım edilen, özlüce her an her yerde insanın 

kendini üretmesi faaliyetidir (Erdoğan, 2002: 2–3). 

Günümüzde iletişim kuram ve araştırmaları sadece iletişim alanı içinden 

değil, aynı zamanda alan dışından birçok disiplinlerde çalışan insanlarca 

üretilmeye devam edilmektedir. Ne yazık ki, bu üretimin önemli bir bölümü 

akademik karakterden ve ciddiyetten yoksun bir şekilde yapılmaktadır (Erdoğan, 

2003: 19).  

Birey ile birey ya da bireyler arasında yapılan anlamlar yüklü simgeler 

gönderimi, alımı, işlenimi, yeniden gönderimi, yeniden alımı ve yeniden işlenimi 

süreci olarak ifade edilen iletişim, bu süreçlerin temelindeki toplumsallaşmayı 

ifade etmektedir. Dolayısıyla iletişimi, hem bireyler arası bir süreç hem de bunlar 

aracılığı ile toplumsal düzeyde bir süreç olarak anlamak gerekmektedir. İletişim 

konusuna eleştirel yakalaşan görüşler; vericinin mesajı hangi koşullarda 

kodladığı, alıcıların bu kodları nasıl çözümlediği, göndericinin iletişim aracını ne 

amaçla ve nasıl kullandığı üzerinde önemle dururlar. İletişimin ideolojik yanını 

vurgularken, onun basit bir “anlam yüklü simgeler gönderimi” olmadığını 

belirtirler. İletişim bu anlamda, mesaj kaynağının, hedeflediği kitle davranışlarını 

istediği yönde etkileme veya değiştirme sürecidir (İnceoğlu, 93: 115).   

 İletişim, insanların ve toplumların değişip yenilenmeleriyle birlikte 

gelişen ve dönüşen bir süreçtir. İnsanların bulunduğu her ortamda ilişki vardır, 

iletişim vardır.  

İletişim, kişiler arasında yer alan düşünce ve duyguların alışverişini dile 

getiren bir terimdir (Cüceloğlu, 1996: 10). 
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 İletişim, duygu, düşünce ya da bilgilerin uygulanabilecek her türlü 

biçimde diğer insanlara aktarılmasıdır (Zıllıoğlu, 1996: 6). 

İletişim, bilgi akışıdır (Jandt, 1994: 36). 

İletişim, bir ortamdan yararlanarak bilgi göndermektir. İletişim devamlı, 

dinamik, tekrar edilemez, geri alınamaz ve daireseldir (Rigel, 1995: 139). 

1900’lerin başına gidilirse, iletişim konusunun özellikle sosyologlar ve 

sosyal/kültürel antropoglar tarafından ele alındığı görülür. 1920’ler ve 30’larda ise 

propaganda ile kitleleri yönlendirme bağlamında gelen tanımlama egemendir 

(Erdoğan, 2002: 22). Temel işlevi, belirli bir fikir çerçevesinde insan 

davranışlarını güdüleme ve yönlendirme olan propagandanın tarihi de insanlık 

tarihi kadar eskidir (Akarcalı, 2003: 1). 1940’larda enformasyon teorisi ve 

Laswell’in görüşünün egemenliğinde iletişim tanımlanmıştır. Sonraki egemen 

tanımlamalar daima temelde, az çok enformasyon teorisini yansıtmıştır. 

Retorik alanında iletişim sembollerle özellikle dille kurulan ilişki anlamına 

gelen söylem sanatı olarak tanımlanır. Özellikle siyasal iletişim ve konuşma 

iletişimi alanında retorik konusu üzerinde ayrıntılı olarak durulur.  

Göstergebilim alanında, iletişim işaretlerle karşılıklı öznelliklerin 

aracılanmasıdır. Yani iki kişinin öznel anlamlandırmalarında ortaklığın 

oluşmasıdır. Ortak sembollerden ortak anlamlandırmaların kurulmasıdır. 

Fenomolojide iletişim ötekiliğin deneyimidir ve diyalogdur.  

Sibernetik alanda iletişim, enformasyonun süreçten geçirilmesidir. 

Kavramı geliştiren Norbert Wiener’e göre iletişim organizasyonları (sosyal 

grupları) oluşturan çimentodur.  
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Sosyal psikolojide, iletişim ifade, karşılıklı faaliyet, etkileşim olarak 

tanımlanır. 

Sosyolojik yaklaşımlarda iletişim, sosyal düzenin üretimi olarak ele alınır. 

İletişim alanında, özellikle sosyolojik ve sosyal-psikolojik yaklaşımlarda 

1940’ların ortalarından sonra egemen olan tanımlama “taşıma, iletme, gönderme” 

modelidir. Bu modele göre, iletişim bir beynin diğer bir beyni etkilemesidir. Bu 

tanım sonradan geri-besleme, referans çerçevesi ve grup etkisi gibi öğeler 

eklenerek genişletilmiştir. İletişimi, örgütlü insan ilişkileri yapısını soruşturarak 

ele alan alternatif tanımlamalarda ise iletişim, insan etkinliklerinin bütünleşik bir 

parçasıdır (Erdoğan, 2002).    

Birbirlerine ortamlarındaki nesneler, olaylar, olgularla ilgili değişmeleri 

haber veren, bunlara ilişkin bilgilerinin birbirine aktaran, aynı olgular, nesneler, 

sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular 

taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum 

yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce, duygu bildirişimlerine 

iletişim denilmektedir (Oksay, 1999: 15).  

Aristo ise, iletişim çalışmalarını; “İkna etmek ve inandırmak için 

kullanılabilir bütün vasıtaların araştırılması” olarak tanımlamıştır (Berlo, 1960: 7). 

 

1.1.2. İletişimin Öğeleri:  

Egemen tanımlamalarda, iletişimin temel öğeleri gönderici (kim), mesaj 

(söylenen), araç (mesajı taşıyan kanal), alıcı (kime), etki, gürültü, belirsizlik ve 

geri beslemedir.  

İletişim olgusu, en yalın biçimiyle dört öğeye dayanmaktadır.  
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1- İletiyi yollayan (gönderen ya da kaynak), 

2- İletilen (ileti ya da mesaj), 

3- İletiyi alıp açımlayan (alıcı ya da hedef) 

4- İletinin takip ettiği yol (kanal) 

Kaynak: Mesajları oluşturan kişi, küme, örgüt ya da aygıttır. Kaynak kimi 

zaman tek bir kişidir, kimi zaman ise bir gazete, bir ajans, radyo ya da televizyon 

istasyonudur. Tek kişi olduğunda kişisel, gazete ya da radyo olduğunda ise, bir 

kurumsal yapı söz konusudur.  

İleti: Kaynak tarafından oluşturulan sözlü ya da sözsüz bildiri ya da 

göstergelerdir. Yüz ifadeleri, el kol hareketleri, oturuş ve duruşlar da sözcükler 

gibi bir ileti oluşturabilirler. 

Alıcı: Kaynağın iletisini ulaştırmak istediği kişi ya da kitledir. Babasının 

öğütlerini dinleyen çocuk, kişi konumundaki bir alıcıdır. Öğretmeni dinleyen 

öğrenci grubu, küme konusundaki alıcıdır. Medya kuruluşu için alıcı, izler 

kitledir. Reklamcı için ise tüketicilerdir.  

Kanal: Sinyallerin aktarıldığı fiziksel araçlardır. Başlıca kanallar ışık 

dalgaları, ses dalgaları, radyo dalgaları, telefon kabloları, sinir sistemi ve 

benzerleridir (Bıçakçı, 1998: 25). 

İletişimin temelinde belirli bir kaynaktan çıkan iletinin/mesajın hedefe 

gitmesi ve hedefte oluşturduğu etki vardır. İyi bir iletişimde kaynağın mesajının 

hedef tarafından ne ölçüde anlaşıldığı yatmaktadır. Bu noktada geri dönüt 

önemlidir. 

Halkla ilişkiler açısından bu öğelere baktığımızda, halkla ilişkide bulunan 

her örgütün kendi yapısının, hedef ve beklentilerinin ve hedef kitlelerinin 
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birbirlerinden farklılık arz etmesi, her birinin, ilgili kitlelerine yönelik mesajlarına, 

mesajları gönderdikleri araçlara ve hedeflenen farklı sonuçlara bağlı olarak 

değişik olacaktır (Özel, 1996: 44). Emniyet Örgütü de vatandaşlara karşı 

kullanacağı mesajları çok iyi seçmelidir. 

 

1.1.3. İletişimin Önemi: 

İletişim insan yaşamının her aşamasında kendisini gösteren bir olgudur. 

İnsanın yaşamında iletişimin önemi göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Sosyal 

bir varlık olan insanın yaşamını devam ettirebilmesi için insanlarla, makinelerle, 

hayvanlarla ve tüm yaşam araçlarıyla iletişim kurması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. 

İletişim, insanın toplum yaşamında, iş yaşamında, eğitim yaşamında, ev 

yaşamında kullandığı en önemli araçlardan biridir (Dağ, 2002: 14). 

İletişim, her alanda olduğu gibi ortak amaçlar etrafında toplanmış 

kişilerden oluşan örgütlerin, yönetiminde de kilit noktayı oluşturmaktadır 

(Ker’den aktaran Dağ, 2002: 23). 

İletişim beraberlik, anlaşma ve paylaşmadır. Etkileşimi mümkün kılan 

süreç iletişimin özüdür. Enformasyon verme, eğitme, ikna etme ve eğlendirme 

sürecidir. İletişim yer ve zaman içinde objeler arsında ilişki biçimleri oluşturmak 

için çalışan yenilenebilir parçaların faaliyetleri toplamıdır. İletişim geriye 

döndürülemez. İletişim bir durumdan diğerine ileri doğru gider. İletişim olur ve 

akar; içeriği ve anlamı daima genişler.  

İlişkinin amacı aynı zamanda iletişiminde amacıdır. İletişim yoluyla 

ilişkinin amacı gerçekleştirilmeye çalışılır. İletişim insanın fiziksel, düşünsel ve 

sosyal faaliyetlerinin zorunlu bir koşuludur. (Erdoğan, 2002: 54).   
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İletişimsiz bir hayat sürmek mümkün değildir. İletişim zamanla 

sınırlanamayan, insanlık tarihiyle yaşıt bir olgudur. Çünkü toplumsal yaşamın bir 

sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İletişim, insan yaşamının ve toplumsal kültürel 

düzenin “olmazsa olmaz” bir koşuludur (Kocabaş, 1998: 77).  

 

1.1.4. İletişim Çeşitleri: 

Günlük yaşantıda iletişim surecinin pek çok biçimiyle karşı karşıya 

kalınmaktadır. Örneğin düşünmek, kendi kendine konuşmak gibi kişinin 

kendisiyle iletişimde olduğu kişisel iletişim süreci, bir kişinin bir diğer kişiyle 

olan kişilerarası iletişim süreci, bir kişinin diğer kişilerle aynı fiziksel ortamda 

gerçekleştirdiği grup iletişimi, bir iletişimcinin çok sayıda insanla gerçekleştirdiği 

iletişim ise kitle iletişimidir.  

Erdoğan iletişimi şu şekilde sınıflandırmaktadır: 

1. Kişiyi ölçü olarak alma: Kişiyi ölçü olarak aldığımızda, önümüzde 

kişinin kendisiyle ve kendi dış çevresiyle iletişimi sınıflandırması ortaya çıkar. 

 

2. Kişinin kendisiyle iletişimi: İnsan varlığının ilk iletişimi kendisiyle 

olan “kendiyle iletişimdir.” Eğer iletişimde iletiyi ileten ve alan aynı kişiyse, buna 

insanın kendisiyle iletişimi deriz. Yaşanan dünyada nitelik ve nicelik bakımından 

en sık, en yoğun olan iletişim insanın kendisiyle olan iletişimdir. 

 

3. Kişinin çevresiyle iletişimi: Çevreyle iletişim kişinin vazgeçilmez 

yaşam gereğidir. Buda kendini kişinin en başta kendi temel ihtiyaçlarını 
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karşılaması zorunluluğuyla oluşur. Acıkan insan yemek, üşüyen insan barınmak 

ve giyinmek ihtiyacıyla karşılaşır ve bunları karşılamak için çevresine döner. 

 

4. Yer ve zamanın ölçü oluşu: Yer ölçeği, yani iletişimin aynı yerde olup 

olmamasına göre sınıflandırma, ise yüz yüze kişiler arası iletişim şeklini ve yüz 

yüzelikten uzak, yer bakımından ayrılmış, soyutlamış, iletişimi uzağa taşıma 

araçlarıyla gerçekleştirilebilen iletişim şekillerini verir. Bunun ötesinde, iletişim 

olduğu yere göre, evdeki, okuldaki, iş yerindeki, eğlence yerindeki, dinlenme 

yerindeki, parlamentodaki, kentteki, kırsal alanlardaki, ülkedeki, dünyadaki, vb. 

gibi ayrımlarla sınıflandırılabilir. 

Eğer ölçümüz zaman ise, iletişimi zaman ölçüsüne göre, anlık, kısa süreli, 

uzun süreli ve sürekli olarak sınıflandırabiliriz. Veya ilkel çağlardaki iletişim, orta 

çağlardaki iletişim, yeni çağlardaki iletişim, çağdaş iletişim olarak 

gruplandırabiliriz. 

 

5. Yüz yüze iletişim: Yüz yüze iletişim kişiler arasında aynı anda ve 

yerde, birbirini görerek ve duyarak yaptığı direk iletişim biçimidir. Yüz yüze 

iletişimde egemen tarz sözlü, konuşmayla olan iletişimdir. Yüz yüze iletişimde 

bulunanlar arasında zaman ve yer bakımdan beraberlik vardır. Herkes günlük 

yaşamında yüz yüze iletişimde bulunurlar. 

 

6. Yüz yüze olmayan iletişim: Yüz yüze olmayan iletişim yer bakımından 

aynı yerde olamamayı anlatır. Yer bakımından farklılık, kullanılan araca göre o 

anda olan iletişim ve zaman farkını da çıkaran gecikmiş iletişim biçimlerini 
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gerektirir. Bu tür iletişimin olabilmesi için iletişimin gereği olan sembollerin bir 

kişiden diğerine taşınması gerekir. Kişiler arasında yer bakımından farklılık 

olduğu için, yani yüz yüze olmadıkları ve yer bakımından farklı yerlerde 

konumlandıkları için, iletişimi taşıma aracı zorunludur. Sesli iletişimin 

gerçekleşmesi telefonla, sesli ve görüntülü iletişimin gerçekleşmesi telefonlu 

televizyonla gerçekleşebilir. Yazılı sembollerle iletişim ise geleneksel olarak 

telgraf ve mektupla olur. Günümüzün iletişim teknolojisinde bu elektronik-posta 

ile yapılmaktadır. 

 

7. İletişimde insan sayısına görelik: İletişimde bulunan insan sayısına 

göre gruplaştırırsak, karşımıza kişinin kendiyle iletişimi, ikili yüz yüze iletişim, 

araçlanmış (telefonla) iletişim, grup ve gruplar arası iletişim, kalabalık ve kitle 

iletişimi çıkar. 

 

8. Küçük grup konumunda iletişim: Grup iletişimi grup içi ve gruplar 

arası iletişim olarak kendini gösterir. Eğer iletişim ilişkisi bir kişinin bir gruba 

konuşması biçimindeyse, iletişim yapısal özelliğine göre, bu tür konferans, 

konuşma, ders, tanıtım, reklam, vaaz olabilir. 

Eğer gruplar arası iletişimi kültür ölçeğine göre yaparsak, kültürler arası 

iletişim konusu önümüze gelir.  

 

9. Araca görelik: İletişimi iletişimde kullanılan araca göre 

sınıflandırırsak, karşımıza başka sınıflandırmalar çıkar. Dilli-sözlü iletişim, dilsiz 

sözsüz iletişim; yazılı iletişim  (kitap, mecmua ve gazete); film üzerine kayıtlı 
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iletişim (sinema); sahnenin kullandığı iletişim ( tiyatro, söylev); radyo 

dalgalarının olduğu sesli iletişim (radyo) ve görüntülü iletişim (TV); tel 

kullanarak yapılan iletişim (telefon, telgraf ve kablo televizyonu), satellite- uydu 

kullanılarak.  

 

10. İletiye/mesaja görelik: Bu ayırım mesajın içeriğine, mesajın içeriğinin 

kime seslendiğine, mesajın neyi sattığına göre yapılabilir. Bu bakımdan klasik 

ayırım şöyledir: Haber, eğlence ve eğitim. Buna enformasyon, spor, reklam ve 

müzik de eklenerek kapsamı genişletilir (Dağ, 2002). 

Türkmen ise iletişimi üçe ayırır (2000: 19): 

1. Kişisel iletişim: Bir kişinin yüz yüze ya da kişisel iletişim araçlarıyla 

gerçekleştirdiği iletişim türüdür. 

 

2. Toplumsal iletişim: Ortak dil ve kültür birikimine sahip olan toplum 

üyelerinin kitle iletişim araçları ( Mass Media ) ile sağladıkları iletişime toplumsal 

iletişim diyoruz. 

 

3. Örgütsel iletişim: Örgütün hedeflerine ulaşması için gereken üretim ve 

yönetim süreci içinde, eşgüdümü, bilgi akışını, değerlendirmeyi, eğitimi, karar 

almayı ve denetimi sağlamak amacıyla belli kurallar içinde gerçekleşen iletişim 

biçimidir.  
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1.2. Halkla İlişkiler:  

1.2.1. Halkla İlişkilerin Tanımı ve Tarihi Gelişimi:  

"Halk" kavramı, çoğu zaman halkın büyük ya da küçük bir bölümünü 

(örneğin; bir ülkedeki tüm kadınlar, belirli meslek sahipleri, fabrikaların personeli 

ya da bir spor kulübünün taraftarları gibi kitleleri) kapsamaktadır (Mutlu, 1998: 

158). Halkla ilişkiler kavramı ise halkla ilişkilerden oluşan bir işletme 

fonksiyonunu ifade eder. Fransızca “Publique”, ingilizce “Public” kelimelerinden 

gelen halk kelimesi, Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğünde “bir ulusu oluşturan 

insan topluluğu, aynı ülkede oturan ve ortakçılarla birbirine bağlı olan kişilerin 

tümü” olarak tanımlanmıştır (Vatan, 2005). 

Halkla ilişkiler, kamuoyunu etkileme ve ondan etkilenme sürecidir 

(Mıhçıoğlu, 1971: 14).  

Halkla ilişkiler, özel ya da kamu kesimlerinde faaliyet gösteren bir kuruluş 

veya kurumun ilişkide bulunduğu kitlelerin anlayış, sempati ve desteğini  elde 

etmek için giriştiği iki yönlü iletişime dayalı bir süreçtir. Bu süreç, kitlede 

kuruluşun, kuruluşta da kitlenin istekleri yönünde değişikliklerin 

gerçekleştirilmesine  yönelik, sistemli ve sürekli çabaları içerir (Uysal, 1983: 24).   

Bu tanım hem özel kesimi, hem de kamu kesimini  kapsamaktadır. Ancak, 

uygulamada iki sektör arasında farklılıklar olduğu söylenebilir. Kamu 

kuruluşlarının amacı halka hizmet, halkla ilişkiler biriminin amacı ise halka 

hizmetin en iyi şekilde sunulmasını sağlamaktır. İki kesimin arasındaki farklılık, 

özel kesimin kar amacına dayalı, genelde rekabet esasına göre belli bir mal ya da 

hizmet üreten bir sektör olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle özel sektörün 

halkla ilişkiler anlayışında bu özelliklerin etkisi görülmektedir.   
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Özel kesimin halkla ilişkilerinde iletişim tek yönlü olarak 

düşünülmektedir. Toplumun tepkisinden ancak ileride gerekecek olan mesajları 

saptamak amacıyla yararlanılma yoluna gidilmektedir (Kazancı, 1982: 37). Bu 

açıdan, özel kesimde geçerli olan halkla ilişkiler anlayışının “Özel kesimin 

çevreyi  etkilemesi”  esasına dayandığı söylenebilir.  

Kamu kesimi halkla ilişkilerinde ise iletişim, tek yönlü değil, çift 

yönlüdür. Bu sektörde halkla ilişkiler; kamu  kuruluşunun halka tanıtılması, halkta 

kuruluş için olumlu bir imaj yaratılmasının yanısıra, halkın beklentilerinin, istek 

ve şikayetlerinin kuruluşa iletilmesi ve kuruluşta da bu beklentiler doğrultusunda 

değişiklikler yapılmasına yönelik amaçları içermektedir (Yalçındağ, 1986: 133).  

Halkla ilişkiler yüzyıllardır uygulanmakla birlikte, müstakil bir ilgi alanı 

olarak ele alınması oldukça yenidir. Amerika’da doğmuş ve gelişmiştir. Bugün 

binlerce halkla ilişkiler firması vardır. Büyük firmaların çoğunun kendi 

bünyesinde halkla ilişkiler bölümleri varken orta ve ufak ölçekli firmalar ise 

genelde halkla ilişkiler danışmanları kullanmaktadır (Ertekin, 1995: 3). 

Halkla ilişkiler mesleğinin kendi tanımını kontrol etmekte zorlanması, 

toplumdaki tüm alanların bu terimi, kendi ihtiyaç ve görüşleri doğrultusunda 

tanımlamaları ve kullanmalarına izin vermiştir (Güz ve Becerikli, 2004). Bu 

nedenle halkla ilişkiler için başka bir alanda karşılaşmanın mümkün olmadığı 

kadar çok fazla tanım yapılmıştır. Bunların ortak noktası ise; halkla ilişkilerin, 

kamu örgütleri ve kamuoyunu kaynaştıran ve kamuoyunu etkilemeye yönelik 

yapılan planlı çalışmalar olmasıdır. Retorik gibi, halkla ilişkiler de çeşitli 

bütünlere birbirleri için anlamlı ve etkili olmaları için olanak tanır. Bu halkla 

ilişkilerin sosyal olarak sorumlu bakış açısının mantığıdır (Heath, 2001).  
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Halkla ilişkilerin yeni bir anlayış ve uygulama olmasının nedenlerini, 

gerek kamu kesimi gerekse özel kesim kuruluşlarının çevre ile düzenli ilişki 

kurmaya zorlanmaları, bunu demokratik anlayışın bağımlı bir sonucu olarak 

göremeye başlamaları ve en önemlisi gelişen demokrasi anlayışı içinde halkın 

kendisini bir güç olarak toplumsal sistemin öteki kurumlarına kabul ettirmesi 

gerçeğinde aramak gerekmektedir (Kazancı, 2006: 1). 

 Uluslararası Halkla ilişkiler Derneği halkla ilişkileri; bir işletmenin ya da 

özel veya kamusal bir kuruluşun bağlantı kurduğu veya kurabileceği kimselerin 

anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı 

sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim görevi olarak tanımlamaktadır ve halkla 

ilişkilerin amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamışlardır: 

- En verimli bir haberleşme sistemini kurmak, 

- Kurum veya kuruluşlar içinde beşeri ilişkiler alanında en büyük ölçüde 

sempati yaratmak, 

- Bir faaliyet hakkında en kapsamlı bilgileri sağlamak amacını gütmektir. 

 Halkla ilişkilerin bilimsel bir nitelik kazanmasına öncülük eden devlet 

Amerika olmuştur. 1807 de Thomas Jofferson onuncu kongreye gönderdiği 

mesajda “Halkla İlişkiler” terimini Amerika’nın dış ilişkilerini kastederek 

kullanmıştır (Onaran, 1972: 2).  

Çağdaş anlamda ilk halkla ilişkiler departmanını 1889 yılında George 

Westinghouse, kendi elektrik şirketi içinde meydana gelen bir kriz esnasında 

kurmuştur (Mardin, 1987: 24).   

Halkla ilişkileri meslek olarak ilk kullanan John Rockfeller’in danışmanı 

Ivy Lee’dir. Declaration of Principles adıyla yayımlanmış halkla ilişkiler ilkeleri 
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vardır. Halkla ilişkilerin babası olarak kabul edilen Bernays, sempozyum yöntemi 

olarak adlandırdığı ve daha sonraki çalışmalarında da yararını çokça gördüğü 

çalışmalar yapmıştır. Halkın anlaşılması ve tanımlanması için onların 

aydınlatılması gerektiğini belirtmiştir. Böylece halkla iyi ilişkiler kurulmuş 

olacaktır. 1920’lerden sonra halkla ilişkiler çalışmaları, çoğulcu toplumun bir 

gereği olarak artmış, bu konuda yazılan yapıtlar ve çıkarılan dergiler büyük bir 

sayıya ulaşmış, halkla ilişkiler uzmanları her ülkede örgütlenmeye başlamıştır       

(Ertekin, 1995). 

Bernays’ın deneylerine dayanan birtakım önemli halkla ilişkiler kuraları 

vardır: 

- Halkı anlamak için kişisel ilişki ilk koşuldur. Masa başında oturmakla 

kamuoyunu veya ilgilendiğimiz hedef kitleyi anlayamazsınız.  

- Müşterilerin hiçbir mantığa dayanmayan kendini beğenmişlikleri 

olayların gidişini sık sık etkiler. Protokol ve müşterilerin istekleri konusunda 

uyanık olmak gerekir. Davranışlar ve biçimselliğe uyma, kişiler arası ilişkilerde 

önemli rol oynar. 

- Hangi kitleyle uğraşacaksanız, onu iyice incelemeli ve anlamaya 

çalışmalısınız. Kendini onların yerine koymaya çaba harcamanız gereklidir. 

- Hedef kitleyi iyice inceledikten sonra onu daha ayrıntılı sonuçlarıyla  

birlikte düşününüz.  

- Müşterilerinizle ustaca bir ilişki kurunuz. Duygularınızın kararlarınızı 

etkilemesine izin vermeyiniz.  

- Olanak olduğu sürece kişisel ziyaretleri, telefon konuşmalarına tercih 

ediniz.   
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- Halkla ilişkiler çabası dolaylı olarak harekete geçirilmeden meydana  

gelmeli ve yaratılan etkiye göre değerlendirilmelidir.  

- İnsanlar çok fazla şey bekledikleri zaman, gerçek karşısında daha 

çabuk hayal kırıklığına uğrarlar. Bir başka deyişle, müşteriyle ilişkilerde ölçülü  

olmak gerekir.  

- Sözcüklerin arkasındaki anlamları dikkatle düşünmek çok önemlidir.  

- Önceden yazılı izin almaksızın, hiç kimsenin yazı ve sözlerini 

kullanmayınız.  

- İyi niyet asla kendi başına bir amaç olarak düşünülemez (Ertekin, 

1975: 61–67).  

 

1.2.2. Halkla İlişkilerin Önemi:  

Halkla ilişkiler, başardığı işler ve çözdüğü sorunlar çoğaldıkça giderek 

daha fazla önem kazanan ve üzerinde pek çok inceleme ve araştırmanın yapıldığı 

bir dal olmuştur.  

Sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan toplumsal değişim ve gelişim de 

halkla ilişkilerin 20. yüzyılda daha çok işlerlik kazanmasına neden olmuştur. 

Bunu gerek kamu gerek özel kesim örgütlerinin toplumsal sorumluluk 

duygularının güçlenmesine, çevrelerine karşı daha duyarlı olmalarına, etkileşim 

olanaklarının artmasına, iletişim teknolojisindeki büyük gelişmelere ve devletin 

görevlerinin giderek çoğalmasına bağlayabiliriz (Ertekin, 1975). 

Demokratik yöntemlerin uygulandığı toplumlarda kamuoyu ve 

kamuoyunun oluşumunun ne kadar büyük bir önem taşıdığı tartışmasızdır. 

Yüzyılımızın toplumsal ve ekonomik yapısının bir sonucu olarak örgütlerin 
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varlıklarını sürdürebilmeleri için, çevreleri ile ilişki kurmaları, çevreden gelen 

etkilere açık olmaları ve kendilerini çevresel etkilere göre düzenlemeleri 

gerekmektedir. Bu anlamda halkla ilişkiler, örgütlerin toplum isteklerine cevap 

vermelerini kolaylaştıran yöntemlerden biri olarak düşünülmelidir. Daha genel bir 

tanımla; özel ya da tüzel kişilerin belirtilmiş kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar 

kurup geliştirerek onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, tepkileri 

değerlendirerek tutumuna yön vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler 

sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatıdır. 

Diğer yönden halkla ilişkiler, örgütün yaşamını sürdürebilmesi için gerekli 

olan kamuoyunun güvenini, anlayışını ve desteğini sağlayacak en önemli yönetim 

işlevlerinden biridir. Bu işlev günümüzde örgütlerin ve kişilerin birbirine olan 

bağımlılığı sonucu doğmuş yeni bir işlevdir (Önal, 1997: 10). 

Halkla ilişkilerin önemli noktalarından biri hedef kitleyi tanımaktır. Halkla 

ilişkilerde kuruluşun dikkate alma gereği duyduğu, ortak beklentileri olan insanlar 

topluluğu, yani kuruluşla doğrudan ya da dolaylı bağı olan alt gruplar, halkı 

oluşturur. Bir başka deyişle halkla ilişkiler alanında halk sözcüğü kuruluşun 

muhatap almak durumunda kaldığı "hedef kitleyi" açıklar. 

 Günümüz koşulları altında bir kuruluşun hedef kitlesi ile işbirliği 

yapmadan, görüşlerini dikkate almadan yaşaması, ya da hükümetin kamuoyunu 

önemsemeden ayakta kalması ve demokrasinin gerektiği biçimde işlemesi, 

seçmenin desteğinden yoksun yerel yönetimlerin ise, uzun ömürlü olması 

imkansızdır. İşletmeler hedef kitleleriyle iletişim kurmada, geribildirim almadan, 

güven ve işbirliği sağlamada başarılı olamazlar. Bunu yapmayan yani hedef 

kitlenin beklentilerini, görüşlerini, tutumlarını dikkate almayan işletme varlığını 
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sürdüremez. Halkla ilişkiler açısından da durum böyledir. Amaçlarına ulaşmak 

için mutlaka hedef kitle ya da kitleler belirlenmelidir. Bu hedef kitleler; iç ve dış 

çevre açısından değerlendirilip, halkla ilişkilerin iç hedef kitlesi ya da dış hedef 

kitlesi şeklinde ayrımlanabilir. İşletmeyle (kurumla) bağlantısı olan ve rutin işler 

sırasında iletişimde bulunulan kişiler "iç hedef kitle"yi oluştururken belirli bir 

kuruluşla doğrudan bağı ve organik bağı olmayan; basın, eğitimciler, hükümet 

temsilcileri vb. de “dış hedef kitle”yi oluştururlar (Peltekoğlu, 1998: 117).  

Kendisini hedef kitlelerine en etkin ve hızlı aktarabilen, hedef kitlelerini, 

taleplerini, düşüncelerini, istek ve beklentilerini etkin şekilde takip edebilen 

kurumlar rakiplerinden her zaman bir adım daha öndedir (Köker, 2005: 259). 

Onun için halkla ilişkiler uzmanı, ulaşacağı kitleyi iyi ve sınırlı bir biçimde 

tanımlamalıdır (Sezer, 1987: 216).  

Çift yönlü bir süreç olan halkla ilişkiler etkinliklerinde kurumlar hedef 

kitleleri ile yüz yüze iletişimde dahil olmak üzere yakın iletişim ortamları 

oluşturmalı, ürünlerini, hizmetlerini ve kendilerini kitlelere etkili bir şekilde 

anlatabilmelidir (Köker, 2005). Emniyet Örgütü için en büyük hedef kitle 

vatandaşlardır. Bunun için vatandaşların istek ve beklentileri net olarak 

tanımlanmalıdır. Vatandaşlarla kurulan bu yakın iletişim, Örgüt’le aralarında 

işbirliği ve anlayış ortamının oluşmasına neden olacak ve Örgüt’ün imajı ve 

itibarına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır  

 

1.2.3. Halkla İlişkilerin Temel Nitelikleri: 

Halkla ilişkiler, uzmanlık isteyen bir meslektir. Mesleği yürütecek 

kimsenin hem kişisel nitelik, hem de bilgi boyutunda uygun bir kimse olması 
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gerekir. Halkla ilişkiler, kamu yararı gözetilerek yürütülen bir çalışmadır. Ana 

hedef budur. Ancak bu çalışmanın yan getirileri de elbette olacaktır. 

Halkla ilişkiler öncelikle bir yönetim işlevidir. Bu işlev, bir kurumda en 

üst düzeyde temsil edilmeli ve yürütülmelidir. Bu konuda, St. Louis Monsanto 

Chemical’ın Başkanı James Irvin’in üst yöneticilere yaptığı tavsiyeleri şu 

şekildedir (Özel, 1996).  

• Halkla ilişkiler görevine getireceğiniz kimsenin çok yüksek kalitelere 

sahip olmasına dikkat ediniz. 

• Onu bütün sırlarınıza ortak ediniz.  

• Yöneticilerinizin onunla sıkı işbirliği içinde olmasını, toplantılara 

katılmasını, dosyaların ve zabıtların önüne açılmasını sağlayınız ki emir alınca 

hiçbir şey sormadan yangını söndürmeye giden itfaiyeciye dönmesin. 

• Eğer bu kişinin kuruluş içindeki rütbesi çok yüksek düzeyde olmazsa, 

dışarıda, sizi temsilen konuşması gereken kimselerle temas kuramaz. 

Halkla ilişkiler, planlı bir çalışmadır. Rastlantıya yer vermeyen, hedefleri 

belirlenmiş bir çalışma gerektirir. Halkla ilişkiler, değerlendirmelerde sürekliliği 

esas alan ve buna göre hedefe yaklaşılıp yaklaşılmadığını belirleyebilen bir 

çalışma öngörür. 

Halkla ilişkilerde halk, homojen bir yapı değildir. Her kurumun hedef 

kitlesi farklılık arz edebilir. Bu da uygulanacak olan halkla ilişkiler tekniklerinde 

belirleyici bir rol oynar. 

Halkla ilişkilerde, kurumlar da homojen değildir. Her kurumun hedefleri 

ve halkla ilişkilere duyduğu ihtiyaç aynı değildir. Halkla ilişkiler, süreklilik ve 
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sabır isteyen bir faaliyettir. Kısa vadeli ve çabuk pes eden bir çalışma, sonuçsuz 

kalacaktır. 

Halkla ilişkiler iletişime dayanır. Halkla ilişkiler, disiplinler arası bir yapı 

arz etmekle birlikte, iletişim halkla ilişkilerin belkemiğini oluşturur. Çünkü halkla 

ilişkiler teknikleri, tamamen iletişim merkezlidir. Bundan dolayı da halkla 

ilişkiler, iki yönlü bir ilişkidir (Asna, 1997). 

Eğitim ve halkla ilişkiler arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Hedef kitlenin 

eğitim düzeyi, hem halk hem de kurumlar açısından ateşleyici görevi 

üstlenecektir.  

Halkla ilişkilerin başarısı ve varlığı, siyasal rejimle de bağlantılıdır. Halkın 

belirleyici olmadığı rejimlerde halkla ilişkilerin gerçek manada gerçekleşmesi ve 

hayata geçmesi mümkün değildir. Halkla ilişkiler,  hedefi o olmamakla beraber 

ekonomik kalkınmayı da etkiler.  

Halkla ilişkiler etkinlikleri, uygulama öncesinden sonrasına birçok 

faaliyetin yürütülmesi sonucunda oluşan süreçlerdir. Karmaşık yapıya sahip bu 

süreçlerin başarısı, süreç dahilindeki bütün eylemlerin, belirlenen temel amaç ve 

hedefler doğrultusunda birbiri ile koordineli olarak yürütülmesine, diğer bir ifade 

ile stratejik olarak yönetilmesine bağlıdır (Köker, 2005).  

Türk kamu yönetimi 21.yy da vatandaş odaklı bir yönetim anlayışına sahip 

olmalıdır. Türkiye’de devlet ile vatandaş arasındaki problemin en önemli kaynağı 

gizliliktir. Günümüz devleti artık e-devlet olmak zorundadır. Çünkü vatandaş e-

insan olmuştur (Kazancı, 2004). 
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2. BÖLÜM 

POLİS HALK İLİŞKİLERİ 

 

Bu bölümde polis halk ilişkilerinin önemi, Emniyet Örgütü’nün genel 

manada halkla ilişkiler faaliyetlerine nasıl başladığı ve vatandaşlarla olan 

paylaşımını artırmak için ne gibi stratejiler takip ettiği hakkında bilgiler 

verilmiştir. 

 

2.1. Genel Bilgiler 

Örgütlerin temellerinde bulunan denetim mekanizması ve insanlarda 

bulunan eleştirel düşünce ve hesap sorma isteği uzlaşarak halkla ilişkiler biliminin 

gelişmesinde önderlik yapmışlardır. İdealinin demokratik yönetim şekillerinde 

görüldüğü, halkın ve devletin karşılıklı sorumluluklarının bir yansıması olan 

halkla ilişkiler uygulamaları, zamanla bilimsel bir nitelik kazanarak günümüzde 

özel kuruluşların ve kamu kuruluşlarının hayatta kalmak ve müşterilerin 

güvenlerini kazanmak için uygulamaları gereken çağdaş bir yöntem haline 

gelmiştir.  

Kamu hizmetlerinin amacı vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamakla 

beraber, onların eleştirilerini de dikkate alarak verilen hizmetlerin kalitesini 

arttırmak ve böylece vatandaş-devlet iletişimini kuvvetlendirmektir. Toplumsal 

yapıyı oluşturan kurumların toplum tarafından kabul görmesi, toplumsal yapının 

devamını sağlayan en önemli etkenlerden birisidir. Bu bağlamda yirmi birinci 

yüzyıl polisliği; insanı, insan haklarını, demokrasiyi, hukuku, hoşgörüyü ve 
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iletişim kavramlarını temel alması gereken bir polislik anlayışıdır (Vatan, 2005, 

1–2). 

Halkla ilişkiler eğilimleri araştıran ve çözümleyen, sonuçlarını tahmin 

ederek yöneticilere öneren, böylece hem kamuya hem de örgüte hizmet sunacak 

planlanmış etkinlikleri uygulayan bir bilim ve sanattır. Gerçekten bir halkla 

ilişkiler etkinliği, birçok öğenin uyumlu bir biçimde düzenlenmesiyle hayata 

geçirilebilir.  

Kamuoyunu etkilemek için gerçekler kadar hatta ondan daha çok 

dedikodulardan, sözde gerçeklerden ve hatta yalandan yararlanılmaktadır. 

Propagandist yalan ve gerçek farkını önemsemez. Doğru söylendiği izlenimi 

vermek bazen doğruyu söylemekten daha etkili olmaktadır. Propagandacı 

tarafından seçilen gerçeklerin propaganda mesajında kullanılması önemlidir 

(Sezer, 2003: 3). Ancak halkla ilişkiler propagandadan farklı olarak iki yönlü ve 

karşılıklı olmalıdır. Reklam ve propaganda gibi ayrı amaç ve yöntemlerle yapılan 

iletişimden ayrılmalı, doğruluk, inandırıcılık ve karşılıklı yarar ilkelerine 

dayandırılmalıdır (Ertekin, 1995).  Emniyet Örgütü de teşkilatını, görevlerini ve 

vatandaştan beklentilerini anlatırken, bunları propaganda amaçlı değil karşılıklı 

yarar ilkesine dayandırmalıdır.  

Kamu yönetimi açısından vatandaşların gereksinim ve beklentilerinin iyi 

analiz edilmesi ve bu analiz sonucunda sürekli gelişme ve iyileşme çabaları içinde 

olmaları gerekir. Kamu hizmetinin kalitesi açısından müşteri beklenti ve 

gereksinimleri karşılayacak hizmet ilkeleri, Devlet Planlama Teşkilatı’nın 

hazırladığı Güvenlik  Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda 

şu başlıklar altında toplanmaktadır: 
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• Başarılı bir güvenlik hizmetinin gerçekleştirilmesi açısından aranan ana 

ilke, doğru sonuca çabuk ulaşmak yani başarmaktır.  

• Başarılı olmak, kısa zamanda, doğru sonuca, şeffaflık ortamında, en az 

maliyetle ve hizmetlerde gerek kuruluş bünyesinde gerekse kuruluşlar arası 

tekerrüre meydan vermeyen bir çalışma ortamında sonuca ulaşmaktır.  

• Kamu vicdanı suç olayını unutmadan suçları aydınlatarak kamu vicdanını 

tatmin etmek, güven ortamını pekiştirmek ve caydırıcılığı sağlamak. Kısa 

zamanda sonuç alınması güvenlik hizmeti gören kuruluşların kapasitelerinin kısa 

zaman aralıklarıyla sonuca ulaşması yoluyla daha çok olayı aydınlatma etkinliği 

kazanmasını sağlamaktadır.  

• Doğru sonuç alma hem gerçek suçlunun cezalanmasını hem de gerçek 

suçlu olup olmadığı halde eldeki bilgilere göre sanık durumunda bulunan kişilerin  

korunmasını sağlamaktadır.   

• Şeffaflık, bütün iş ve işlemlerin hukuka, kanuna, insan haklarına ve 

tarafsızlığa uygun olarak yapıldığını göstermesi itibari ile güvenlik hizmeti gören  

kuruluşların çalışmalarının toplumda zaman içerisinde daha çok kabul ve destek 

görmesini sağlamakta ve bu kuruluşlarla halkın arasında etkili bir                

iletişim oluşturarak yakınlaşmalarını, bütünleşmelerini ve dayanışmalarını 

gerçekleştirmektedir.  

•  En az maliyetle sonuca ulaşma kamu kaynaklarının içinden ayrılan 

belirli bir imkanla en etkili hizmet standardının ortaya konmasını sağlamaktadır.  

• Gerek kuruluş bünyesi içerisinde gerekse kuruluşlar arası hizmet  

tekerrürüne yer vermeyen bir çalışma ortamında sonuç alınması bir yandan insan 
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ve malzeme kaynaklarının israfını önleyecek diğer bir yandan bu yolla öteki 

faaliyet konularına kaynak sağlayacaktır. 

Halkla ilişkilerin asıl amacı kamuoyunu etkileme ve ona yön verme 

olduğuna göre, uygulayıcıların, yöneticilerin kamuoyunun nasıl oluştuğunu, 

bunun gelişmesini ve anlamını iyi bilmeleri gerekir. Kamuoyu çok genel acıdan 

bir gurup insanin bir sorun karsısında takınmış olduğu fikir ve tutum diye 

tanımlanmaktadır. Birçok ferdin fikir, düşünce ve davranışlarının aynı olması, 

benzer tepkide bulunmaları ile kamuoyu doğmaktadır.  

Kamu kelimesi burada belirli bir konu ile ilgili aynı fikre sahip insanların 

oluşturduğu gurubu tanımlamaktadır (işçiler, bayiler, ortaklar v.b.). Her grup ortak 

bir konu/sorunla ilgilenir ve etkilenir. Kamuoyu aynı konudan/sorundan etkilenen 

bir grup insanin kişisel düşüncelerinin ortak noktada buluşmasıdır. Bunu 

sağlayabilmek için her bir kişinin tutumunun etkilenmesi gerekmektedir. Halkla 

ilişkiler her bir bireyin sahip olduğu tutuma odaklanarak kamuoyunu oluşturmaya 

çalışır. 

Halkla ilişkiler işlevini diğer yönetim işlevlerinden ayıran en önemli 

özellik, örgütün hem iç hem de dış çevresiyle iletişim kurmasıdır. Halkla ilişkiler 

için hem örgüt çevre iletişimi ve örgüt içi iletişim ayni derecede önem 

taşımaktadır. 

Toplumsal gelişmeyle birlikte ortaya çıkan karmaşık işbölümü ilişkileri 

nedeniyle birçok örgüt çevreyle ilişki kurmakta zorlanmaktadır. İletişim 

teknolojisinin gelişmesiyle birlikte örgütler çok büyük bir bilgi yağmurunun etkisi 

altında kalmaktadırlar. Yağan bu bilgilerin amaca uygun biçimde açıklanıp 

düzenlenmesi halkla ilişkiler uzmanlarının görev alanına girmektedir. Hızla 
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değişen değer yargıları örgütlerin hedef kitleleriyle ilişki kurmalarını ancak ve 

sadece bir uzmanlık işi haline getirmiştir. Böylece örgütler, değişimin analizini 

hızla yapmak ve bu değişime zamanında uyum sağlayarak istek ve beklentilere 

cevap verebilme olanağını bulabileceklerdir. Her kurum/örgüt çevresiyle ilişki 

kurarak var olabilmektedir. 

Halkla ilişkiler etkinlikleri, uygulama öncesinden sonrasına birçok 

faaliyetin yürütülmesi sonucunda oluşan süreçlerdir. Karmaşık yapıya sahip bu 

süreçlerin başarısı, süreç dahilindeki bütün eylemlerin, belirlenen temel amaç ve 

hedefler doğrultusunda birbiri ile koordineli olarak yürütülmesine, diğer bir ifade 

ile stratejik olarak yönetilmesine bağlıdır (Köker, 2005: 262). 

Toplumsal dinamizm ve çevresel etmenlerin oluşturduğu bu değişim 

süreci, özellikle halka hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarını da bu değişime 

ayak uydurmaya zorlamaktadır. Bu bağlamda, değişen dünya koşularına göre 

topluma arzulanan hizmeti sunmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları, hemen her 

alanda nitelikli insan gücüne ihtiyaç duymaktadırlar. 

 

2.2. Polis Halk İlişkilerinin Önemi 

Halk desteği olmadan yapılan çalışmaların ömrü uzun olmamaktadır. 

Günümüzde en büyük başarıların insan faktörünü ön planda tutan çalışmalarla 

sağlandığı bilinen bir gerçektir. İnsan faktörüne önem verilmeden yapılan 

çalışmaların amacına ulaşarak başarı getirme şansı çok azdır. 

Toplumlar kendi geleceklerini daha güvenli ve huzurlu bir yapıya 

kavuşturabilmek için sürekli bir arayış içerisine girmişlerdir. Maslow’un 

ihtiyaçlar piramidinde de ifade ettiği gibi bir insanın “açlık, susuzluk” gibi 
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ihtiyaçlarından sonra gelen en önemli ihtiyacı, “emniyet, huzur ve güven” 

ihtiyacıdır (Cüceloğlu, 1996: 236). “Emniyet, güven ve huzur” ihtiyacının, 

dünyadaki son gelişmeler çerçevesinde birinci sıraya yerleştiği söylenebilir. Bu 

çerçevede, güvenlik teşkilatlarının önemi ve değeri her geçen günle birlikte 

artmaktadır. 

Diğer taraftan, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelerin bir sonucu olarak 

küçülen dünyamızda “insan hakları”, “hukukun üstünlüğü”, “demokrasi” ve 

“özgürlük” kavramları yükselen değerler olarak karşımıza çıkarken, polis; insan 

haklarının koruyucusu ve hukukun uygulayıcısı olarak yine ön plana çıkmıştır. 

Suç ve suçla mücadelede en önemli başarı etkeni halkın desteğinin alınmasıdır. 

Halkta olumlu polis imajı oluşturmak sadece görünüm, davranış ve başarı 

seviyesine göre değil, bunların yanında halka kurulan iletişim ve bu amaçla 

kullanılan yöntemlerin başarısına ve etkinliğine bağlı olarak değişmektedir. 

Polis halk ilişkileri; her türlü haberleşme aracını kullanarak kitlenin 

güvenini kazanmaya, hizmetin daha etkili biçimde iletilmesi için tam bir 

haberleşme ortamı yaratmaya ve bunu sürdürmeye çalışmaktır. Polis hakkındaki 

yerleşik bir takım kanıları değiştirmeye, polis örgütünce yapılan çalışmaları halka 

tanıtmaya ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamaya yönelik tüm planlı 

çalışmaları kapsamaktadır ( İnanç, 1997: 20).   

Fındıklı’ya göre polis halk ilişkileri şöyledir:  

• Polis halk ilişkileri, polisin, polisliği halk ile birlikte yapma ilişkisidir. 

• Polis halk ilişkileri, polisin halka, iyilerin dostu, kötülerin korkulu rüyası 

olduğunu anlatabilme ilişkisidir. 
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• Polis halk ilişkileri, polisin korkulan ve korkutan değil, güvenilen ve 

güven veren bir görevli olduğu izlenimi verme ilişkisidir. 

• Polis halk ilişkileri, polisin, polis devletinin ve anlayışının değil, 

demokratik devletin polisi olduğu gerçeğini halka anlatabilmesidir. Polis, 

devletinde halkla ilişkiler söz konusu değildir. 

• Polis halk ilişkileri, polisin temel görev ve sorumluluklarına, halkın  

katılımını sağlayabilme becerisidir. 

• Polis halk ilişkileri, polisin halkla tanışması, dayanışması ve halka 

danışmasıdır. 

• Polis halk ilişkileri, polisin önce insan sonra polis olduğunu, halka 

anlatabilme çabasıdır. 

•  Polis halk ilişkileri, bir taraftan halka güven verme, bir taraftan da halkın 

güvenini kazanma ilişkisidir. Polis her şeyden önce bir güven kurumudur. 

• Polis halk ilişkileri, halka hoşgörü gösterirken, halkın hoşgörüsünü  

kazanabilme çabasıdır. Hoşgörü en büyük erdem ve başarının sırrıdır. Toplumdaki 

gerginliği önleme ve polisin stresini atmasında hoşgörünün önemli rolü vardır. 

• Nihayet polis halk ilişkileri, halkın iyi niyetini, desteğini ve yardımını 

kazanabilme ilişkisidir ( Vatan, 2005: 69).  

Polislik, sosyal bir hizmettir. Bir başka deyişle, insani yani toplumsal 

amaçlı bir hizmettir. Aracı da, amacı da insan unsurudur. Hizmet yapılırken, polis 

ile halk arasında bir denge gözetilmelidir. Polis, halkın günlük yaşantısının ve 

sosyal düzeninin normal seyri için çaba göstermektedir. Polis halk ilişkilerinin 

yeterince geliştirilmemesi, ülkede güvenliğin ve huzur ortamının sürekli olarak 

sağlanması ve arttırılmasını zorlaştıracak bir nitelik taşımaktadır. Polis, halk 
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desteği alarak sosyal düzeni ve uzlaşma ortamını tesis edecektir. Böylece en 

büyük zenginlik olan milli birlik ve bütünlük, dolayısıyla devlet-millet 

kaynaşması ve polis halk bütünleşmesi gerçekleşmiş olacaktır. Gerginlik ve 

çatışmanın olmadığı, karşılıklı sevgi ve saygının olduğu, halkın polise sahip 

çıkarak, bütünleştiği toplum için ideal toplum denilebilir.  

Halkla ilişkilerin meydana geliş nedeni, halkı yani kamuoyunu olumlu bir 

şekilde etkilemek, ele alınan konuda halkın desteğini ve güvenini 

kazanabilmektir. İnsanlara bir yeniliği kabul ettirmek için bu yeniliğin kişilere ve 

devlete olan yararları anlatılarak halkın desteğinin alınması ve bu desteğin sağlıklı 

bir işbirliğine dönüştürülmesi sağlanabilir. Özellikle demokratik yönetimlerde 

kamuoyunun önemi fazladır. Bu nedenle halkın desteklemediği hiçbir alanda 

başarılı olmak kolay değildir. 

Polis teşkilatının insan kaynağı da yine hizmet ettiği toplumdur. Bu 

bağlamda; halkın huzuru ve güvenliği için görev yapan polisin halkla ilişkiler 

konusundaki yükümlülükleri daha fazla olacağı söylenebilmektedir. Polisin, 

toplumla bütünleşebilmesi için halka karşı daha berrak bir hizmet şeklini 

benimsemesi gerekmektedir. Polisin tüm iletişim kanallarını açık tutması, halktan 

alacağı desteği arttıracaktır. İyi insanlar tarafında, gayret ve başarıları görüldükçe, 

polise olan sevgi ve güven artacaktır. Kötü niyetli insanlar tarafında ise suç işleme 

cesareti kırılacak, kişilerin caydırılması sağlanabilecektir Böylece, huzurlu ve 

güvenli bir toplum hayatı başlayacaktır (Vatan, 2005). 

Polis, halkın huzur ve güven ortamını sağlayan devletin en önemli 

öğelerinden biridir. Demokrasilerin devamlılığında polisin önemi tartışılamaz. 

Dünyada güçlü polis örgütüne sahip olan devletlerin, güçlü demokrasilere sahip 
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olduğu gözlenmektedir. Demokratik yönetimler, halkın demokratik yapılanmalara 

katılımları ve sorunları paylaşmalarıyla güçlenmektedir. Yönetimi halk 

egemenliği üzerine kurulmuş olan demokratik ülkelerde, her şey halk için 

yapıldığına göre, esas alınacak nokta halk olacaktır. Her şeyin halk için yapılması 

gerçeği ele alındığında, halkın huzur ve refahı için görev yapacak olan polisin de 

halk ile olan işbirliğindeki önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Polis, sivil toplumu ve yönetimi korumakla görevlendirilmiştir. Sivil 

toplumların en çarpıcı özelliği, yönetimin seçilmişlere yani demokrasiye 

dayanmasıdır. Polis, demokratik kurallar içinde çalışarak, demokrasiyi korumaya 

ve geliştirmeye özen göstermek zorundadır. Bu bağlamda polise verilen değerin 

demokrasiye verilen değer olduğu söylenebilmektedir.  

Bir ülkede iç güvenliği ve düzeni polis sağlayamaz ise demokrasi askıya 

alınmakta ve polis devleti denilen halkın onaylamadığı bir yönetim biçimi 

başlamaktadır. Demokratik ülkelerde, polis halkın yanında olmasına karşın, polis 

devletinde, devleti yönetenlerin yanında yer alır. Bu nedenle polisin görevleriyle 

ilgili politika bulaştırılmamalı, polis örgütü siyasal amaçlara araç edilmemelidir. 

Polis halk ilişkileri, ekonomik yönden de önem taşımaktadır. Güvenlik 

hizmetlerine ilişkin harcamaların boyutu küçümsenmemesi gereken bir konu 

özelliği taşımaktadır. Polisle, verimlilik arasında iki yönlü bir ilişki vardır. Polis, 

bir taraftan çalışma ve iş güvenliği ortamı sağlayarak üretime katkıda bulunurken, 

diğer taraftan da kendisine tahsis edilen kaynaktan verimli kullanarak, ekonomiye 

dolaylı olarak katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda, güvenlik ve verimlilik 

arasında doğru orantı olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Polis; kaçakçılık 

kalpazanlık, karaborsa, yolsuzluk, hırsızlık ve çek-senet tahsilatı gibi ekonomik 
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suçlan önleyerek de ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Ekonomik suçların 

önlemesinde halkın polise yardım etmesi, ekonomik zararın engellemesini 

sağlayacağından, ekonomide olumlu etkide bulunacaktır. Ekonomik olmayan adli 

yönü ağır basan suçlarda ise polisin halktan alacağı bilgi ve destek, zaman ve 

dolayısıyla ekonomik kazanç elde edilmesini mümkün kılacaktır.  

Artan suç oranı, halkın günlük yaşamını korku içinde geçirmesine, hükümet ve 

bireylerin, koruyucu önlemlere daha fazla yatırım yapmalarına ve sonuçta 

kalkınmayla elde edilen servetin kalkınmanın yan etkilerini gidermek uğruna 

tüketilmesine neden olacaktır. Bu nedenle, suçların önlenmesinde halkın katkısı 

yaygınlaştırılmalıdır. Polisiye hizmetlerde, özel şirket anlayışı içerisinde müşteri 

memnuniyeti hedeflenmelidir. Ayrıca görev yerine getirilirken kaynakların 

haddinden fazla kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Minimum kaynaktan 

maksimum verimlilik almak için gayret sarf edilmelidir. Fakat hassas dengeler 

üzerine kurulan bu konuya mantıklı bir açıdan yaklaşılmalı; 24 saat devriye görevi 

yapan bir ekip otosuna günlük beş litre yakıt verip, daha sonra yapılan tasarruf, 

övünç kaynağı bir reklam malzemesi olarak kullanılmamalıdır. 

Polis halk ilişkilerinin tatmin edici bir seviyeye ulaşması kamu düzeninin 

ve genel asayişin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Polisin suçluları 

yakalaması, faili bilinmeyen suçları aydınlatması böylece halkın zararının tazmin 

edilmesi ve mağduriyetinin giderilmesi halkın memnuniyetini arttırmakta ve bir 

huzur ortamı oluşturmaktadır. Etkin polis halk iletişimi, polisin suçları önleme ve 

suçluların yakalanması konusunda elini kuvvetlendirmekte, vatandaştan alınan 

bilgiler yine vatandaşların ve genel anlamda kamu düzeninin korunması amacıyla 

kullanılmaktadır.  
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Halktan bilgi gelmeksizin suçluları bulmak ve mahkum etmek ya imkansız 

ya da çok zordur. Bu işbirliği siyasi, sosyal ve kültürel faktörlere bağlıdır ve 

polisin halk tarafından meşru bir güç olarak kabul edilmesi ile doğru orantılıdır.  

İngiltere’de polisin halktan ayrı hiçbir şey yapamayacağı, polis örgütünün  

başarısının temelinde halkın desteğinin yattığı gözlenmektedir. Bu destek 

korkunun değil, güvenin egemen olduğu ilişkilerden de kaynaklanmaktadır. 

İngiliz polisinin 2004 yılında yakaladığı suçluların %82’si polis halk işbirliğiyle, 

%18’i polisin kendi çabalarıyla yakalanmıştır (Vatan, 2005). 

 Bir başka araştırmaya göre polis, olayların ancak %4’ünde suçüstü 

yapabilmiş, %1’inde tamamen kendi çabalarıyla çözmüş, %4’ünde başka yollarla 

çözmüş ve %90’nını halkın yardımlarıyla çözüme ulaştırmıştır (Öztürk, 2002: 

332).  

Polis halk ilişkileri insan hakları yönünden de büyük bir öneme sahiptir. 

Polisin insan haklarına duyarlı olarak görevini icra etmesi, insan hakları kuralların 

çiğnememek için gayret göstermesi, polisin toplumdaki imajı üzerinde olumlu 

tesirler yaratmaktadır. Bu tesirler vatandaşların polise olan güvenini arttırmakta ve 

suçların önlenmesi konusunda polise yapılan yardımları arttırmaktadır. Bu sayede 

aydınlatılan suçlar ve adalete teslim edilen şüpheliler, mağdurların zararlarının 

giderilmesini sağlamakta ve yapılan tüm çalışmalar toplum nezdinde  

memnuniyet yaratarak yapılan faaliyetler polisin lehine sonuçlanmaktadır.  

Günümüzde polisin başarısı, faili meçhul olayları açıklığa kavuşturması ile 

ölçülmektedir. Yani faili meçhul olayların fazla olduğu ülkelerin iç güvenlik 

açısından zayıf; az olduğu ülkelerin iç güvenlik açısından güçlü olduğu 

 43



söylenebilmektedir. İdeal polis gücü, vatandaşın yasal özgürlüğüne en düşük 

müdahale karşılığı en yüksek korumayı sağlayandır (Vatan, 2005). 

Son yıllarda, özellikle sosyoekonomik açıdan gelişmiş ülkelerde, emniyet 

güçlerinin, görevlerini etkili şekilde gerçekleştirebilmeleri için, halkı yanlarına 

alarak ve halkla işbirliği içinde yeni bir takım yaklaşım ve uygulamalar içinde 

oldukları görülmektedir (Özmen, 2001: 651). 

Klasik anlamda polislik anlayışı çoğunlukla polisin suç sonrası rolünü öne 

çıkarmaktadır. Oysa günümüz çağdaş toplumlarında polisin öncelikli görevinin suçu 

oluşmadan önleyebilmek ve bunun yollarını araştırmak olduğu ileri sürülmektedir ki, 

bu öncelikli görevi polisi halkla ilişki kurmaya ve işbirliği yapmaya zorlamaktadır. 

Bütün toplumlarda polis, güvenliğin ve kamu düzeninin sağlanması ve 

suçun önlenmesi gibi sorumlulukları ile sosyal yapının bütünleyici bir parçasıdır. 

Yani, polisin her zaman her yerde bulunacağı düşüncesi vatandaşların 

zihinlerinde iz bırakmalıdır. Polisin her zaman her yerde olması fiziksel olarak 

mümkün değildir. İşte, polisin bulunmadığı yer ve zamanda ortaya çıkan boşluğu 

halk dolduracaktır. Vatandaş, bir suçun işlendiğini gördüğünde ya da şüpheli bir 

durumla karşılaştığında, gördüğünü ve duyduğunu çekinmeden polise 

bildirebilmelidir. Bu, vatandaşın; hem kendi güvenliği için göstermesi gereken bir 

davranış hem de bir vatandaşlık görevidir. Burada işbirliğini, amaç ve çıkarları aynı 

olanların oluşturdukları çalışma ortaklığı şeklinde tanımlamak mümkündür 

(Dündar, 1995: 236). 

İnsanların çoğunun polise karşı ılımlı bir yaklaşım benimsemesi hem polisin 

genel karakteri, hem polise verilecek halk desteğinin miktar ve derecesi, hem de 

polisin başarılı veya başarısız olması açısından son derece önemlidir. Buna bağlı 
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olarak polisin genel yapısı, literatürde toplumun bir parçası olarak, toplum içinde ve 

toplumla birlikte polislik yapması anlamına gelen toplum polisliği veya bunun tersi 

olan tepkisel polislik hüviyetlerinden birini kazanacaktır. Bu tip polisliğin en güzel 

örneği Japonya'da görülmektedir. Japonya'da karakol uygulaması yoktur. Bir tek 

polisin görev yaptığı polis kulübeleri çok sık aralıklarla her tarafa yerleştirilmiştir. 

Polis halkın bir parçasıdır. Mıntıkasındaki herkesi tanımakta ve herkes tarafından 

sevilerek, desteklenmektedir. Bu sayede olsa gerek Japon Polisi suç olaylarını 

yakalamada dünyanın en yüksek oranlarına ulaşmaktadır.  

Tepkisel polislik polisin aşırı güç sergilemesine dayanan polisliktir. Suçlar, 

herkesin polisin gücünün farkında olmasının temin edilmesi yoluyla önlenmek 

istenmektedir. Bu yüzden polis olur olmaz yerlerde gerekli gereksiz güç 

sergilemeye kalkmaktadır. Daha ziyade otoriter ülkelerde bu tip polis gücü ile 

karşılaşılmaktadır. Suç oranlarının anormal derecede artması suçların önlenmesi ve 

işlenen suçların faillerinin bulunması doğrultusunda halktan hiç destek gelmemesi 

polisin özgüven kaybına içe kapanmasına ve tepkisel polisliğe yönelmesine neden 

olmaktadır (Kuloğlu, 2004: 52–55). 

 

2.3. Polis Halk İlişkilerini Geliştirme Faaliyetleri 

Bütün bu bilgilerin ardından yakın tarihte Türkiye’de polis halk 

ilişkilerinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalara genel olarak bakılmasında yarar 

vardır. 

10 Nisan 1845 yılında Polis Teşkilatı’nın kuruluşu ile beraber yayımlanan  

“Polis Nizamnamesi”nde halkla ilişkiler ile ilgili bir hüküm bulunmamasına 

rağmen, polisin kuruluşu ile beraber halkla ilişkiler ile iç içe olduğu bilinmektedir. 
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1896 yılında yayınlanan ve polisin görev ve yetkilerini belirten talimatta, polisin 

olayları çözme ve suçluları yakalama hususunda komiserlerinin vasıtasıyla 

vatandaştan yardım istemeleri gerektiği belirtilmiştir.  

Cumhuriyet döneminde polis halk ilişkileri ilk defa 1 Kasım 1937- 11 

Kasım 1938 tarihleri arasında görev yapan Celal BAYAR hükümetinin 

programında yer almıştır. Adı geçen hükümet programında halkla ilişkiler 

konusuna değinilmekte, “Polis ve amirlerinin halkla olan münasebetleri ve halka 

karşı vazife ve hizmetleri için hususi kurslar tertip edileceği...” bildirilmektedir 

(Fındıklı, 1994: 259).  

1 Eylül 1947 yılında göreve başlayan Hasan SAKA hükümetinin 

programında ise; Cumhuriyet rejiminin başlıca gayesi, idare teşkilatının halk men-

faatlerinin hizmetinde olmasıdır. Bu bakımdan bütün idare ve emniyet 

teşkilatımızın kanunları tatbik ederken, vazifelerini yaparken bu zihniyetle hareket 

ederek halka iyi muamelede bulunma lüzumunda ısrarlı olacağı bildirilmektedir 

(Fındıklı, 1995: 284).    

1962 yılında hazırlanan Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi 

Mehtap Raporu’nda, “devlet kuruluşlarının her kademesindeki çalışmalarda ve 

kararların alınmasında, halkla yakın temas sağlanmasının” zorunluluğu 

getirilmesinden sonra Polis Teşkilatı’nın bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı, 

l991’de tamamlanıp yayınlanan “ Kamu Yönetimi Araştırma Projesi” Kaya Genel 

Raporunda, kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler uzman yardımcılığı ve uzmanlığı 

şeklinde istihdam imkanlarının düzenlenmesi gibi önerilere yer verilmiştir. Bu 

bağlamda, polis ve jandarma ile kamuoyu arasında iletişim kurmak kurumun 

faaliyetlerini halka tanıtmak ve halkın isteklerini öğrenerek bu yönde 
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düzenlemeler yapmak amacıyla halkla ilişkiler faaliyetlerine, İçişleri Bakanlığı 

tarafından da gereken önem verilmiştir. Bakanlığın faaliyetlerinin halka 

tanıtılması yapı ve görevlerine ilişkin bilgi ve haberlerin düzenli bir biçimde halka 

duyurulması, halkın şikayet ve taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla bu  

hizmet gerçekleştirilmeye çalışılmış, bakanlık makamının 26 Ekim 1988 tarihli 

olurları ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün basın kuruluşları ve halkla ilişkilerine 

ait işlemleri yürütmekle görevli Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 

kurulmuştur. Daha sonra, 3 Mayıs 1993 tarihli ilgili bakanlık onayı ile “Protokol 

Büro Amirliği”nin de ilave dilmesiyle, “Basın, Protokol ve Halkla İlişkiler Şube 

Müdürlüğü”ne dönüştürülmüştür. Birim faaliyetlerini doğrudan Emniyet Genel 

Müdürü’ne bağlı olarak yürütmektedir. Bu birimin uzantısı illerde şube 

müdürlüğü olarak, ilçelerde ise büro amirliği şeklinde bulunmaktadır.  

13 Aralık 1983–21 Aralık 1987 tarihleri arasında görev yapan Turgut Özal 

hükümetinin programında da bu doğrultuda ifadeler bulunmakta ve vatandaşın 

beyanına önem verilerek; herkes aksi görülünceye kadar beyanında haklıdır, 

doğrudur. Vatandaşın devletine daha fazla güven duyması için devletin vatandaşa 

itimat etmesi gerektiğine inanıyoruz. Devlet kapısı, vatandaş için korkulacak 

ürkeklikte başvurulacak bir duvar değil, güvenle girilen bir yer olmalıdır 

denilmektedir (Dağlı ve Aktürk, 1988: 54).  

Tarihi seyir içerisinde hükümet programları incelendiğinde giderek polis 

halk işbirliği, vatandaşa iyi muamele, demokratikleşme ve vatandaşa güvenme 

konusunda belirgin bir ilerleme olduğu görülmektedir. Hatta bugün kamu 

yönetiminde halka dönük idare diye yeni bir kavram çıkmıştır. Halka dönük idare; 

halkı dinleme, halkı bilgilendirme ve halkın katılımını sağlamak demektir. Diğer 
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taraftan kalkınma planları ve yıllık programlarda da devlet vatandaş ilişkileri 

önemle ele alınmıştır (Kuloğlu, 2004).  

Bütün bu hükümet programlarından sonra Emniyet Örgütü’nün halkla 

ilişkilerini geliştirmek ve daha verimli görevler yapmak için giriştiği çalışmalar 

artmıştır. Yapılan en büyük çalışma ise halkın ve diğer kurum ve kuruluşlarının da 

katkısının gerektiği toplum destekli polislik çalışmaları olmuştur. Toplum destekli 

polislik hakkında söylenenler ise günümüz modern şartlarına en uygun yaklaşım 

olduğunun göstergesidir.  

Çağdaş polislik, yakalanan suçlu oranı ile değil, halkla geliştirilen ilişkilerin 

niteliği, halka verilen güven ve suçu önleme sorumluluğuna halkın katılımını 

sağlama oranı ile değerlendirilmektedir. Polis hizmetlerine halkın katılımı, Polisin 

güç ve yetkilerini halkla paylaşması, planlama ve operasyonlarda polise yardımcı 

olması, suç olaylarını polise bildirmesi ve polise güven duyması şeklinde 

olmaktadır. Öteden beri suçu önleme ve suçluları yakalama misyonu taşıyan 

polisin, artık bu misyonunu halkın güven ve desteği olmadan silah ve cop 

kullanarak sağlayamayacağı açıktır. Halkın polise yardım etmesi, ona destek 

vermesi, yalnız suçluların yakalanması bakımından değil, polipsin morali, çalışma 

şevki ve saygınlığı açısından da önemlidir. Polis Halkın huzur ve güven ortamını 

hazırlamada devletin en önemli unsurudur. Böylece polis halk kaynaşması ve 

dolayısıyla devlet millet bütünleşmesi gerçekleşmiş olacaktır. Polisin halka saygılı, 

halkında polise sahip çıktığı bir toplum ideal bir toplumdur (Fındıklı, 1995: 279–

282). 

Bu anlayışa göre güvenlik hizmetinin sunumunda, halkın katılımının en üst 

seviyede gerçekleştirilmesi ve alınan önlemlerin kamu vicdanın da kabul görmesi 
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zorunluluk arz etmektedir. Çünkü çağdaş güvenlik anlayışı, suçun, olumsuz sosyal 

şartlar sonucu işlendiğini kabul etmekte ve suça iten şartların ortadan 

kaldırılabilmesi için, vatandaşların, kamu kurumlarının, özel kuruluşların ve sivil 

toplum örgütlerinin de bu alanda görevlendirilmesinin gerekliliğini 

savunmaktadır. Yine “esas olan topluma hizmettir” yaklaşımından hareket eden 

bu anlayış, halkın görüş, istek ve eleştirilerinin dikkate alınmasını ve çift yönlü 

iletişimi esas almaktadır. Nitekim hedeflerin ve stratejilerin belirlenmesinde 

halkın görüşlerinin alınması, halkla birlikte hareket edilmesi bu anlayışı başarıya 

taşıyacak yegane yoldur (Harput, 2004: 9). 

Toplum destekli polisliğin temelinde, suç olaylarına bakışta çok kurumlu 

yaklaşım anlayışı vardır. Başka bir ifade ile suçları araştırmak sadece polisin 

sorumluluğunda değildir. İlgili tüm kurum ve kuruluşların bu konuda görev 

üstlenmesi gereklidir. Burada dikkati çeken husus, bu kurum ve kuruluşların 

polise yardımcı olmak amacıyla değil, kendi kurumlarının sorumluluğunda olan 

işleri tam olarak yerine getirmesidir. Örneğin bir şehirde veya bölgede gençlerin 

suç işleme oranı yüksek ise, geleneksel polislik anlayışında esas olan suçluların 

yakalanıp adalete teslim edilmesidir. Ancak toplum destekli polislik anlayışı 

çerçevesinde “çok kurumlu yaklaşım” gençlere yönelik kültürel etkinlikler 

düzenleme, eğitim düzeyini artırma, zamanı değerlendirici uygun mekânlar 

oluşturma, suç konusunda eğitici ve öğretici yayınlar yapma, suçluluk konusunda 

bilimsel çalışmalar yapma gibi farklı kurumlara da görev yüklemektedir.  

Böylelikle polislik, suçla mücadelede herkesin sorumluluğuna dayanan, 

suçu sosyal bir problem olarak algılayıp kontrolünün da sosyal metotlarla 

çözümleneceği anlamına gelen önleme stratejilerini ifade etmektedir. Bu durumda 
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suçla mücadele, sadece polisin işi olmaktan çıkıp sosyal bir çabaya, sorumluluğun 

diğer ilgili resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve daha genel olarak halk 

paylaşımına dönüşmektedir (Aydıner, 2004: 12). 

Toplum destekli polislik modelinin en önemli farkı çağrılara cevap 

vermeye dayalı reaktif yaklaşımdan uzaklaşarak suç ve düzensizliğin nedenlerine 

yönelik proaktif yaklaşımı benimsemesidir. Yani reaktif yaklaşım modelinden 

proaktif yaklaşıma geçilmesidir. Problemlerin gerek belirlenmesi gerekse 

belirlenen bu problemlerin etkili bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesi için polis 

ve vatandaş işbirliğini gerektirmektedir (Çakıcı, 2006: 75).   

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2002 Eğitim Planında halkla ilişkilere 

büyük önem verilmiştir. Hizmet içi eğitim faaliyetleri içerisinde “Halkla İlişkiler, 

İletişim ve Vatandaş Polisliği Eğitim Faaliyetleri” genel başlık olarak ele 

alınmıştır (Vatan, 2005). Bu faaliyetler gruplara ayrılarak, başlıklar içerisinde 

değerlendirilmiştir. Bunlar sırası ile aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır; 

 

a) Merkez Eğitim Timlerince Bölgelerde Yapılacak Eğitsel 

Faaliyetler: 

Bu faaliyetler ile EGM’ce oluşturulacak eğitim gruplarınca ihtiyaç duyulan 

konularda il veya bölgelerde polis memurları orta ve üst kademe amirlere bölgesel 

geliştirme eğitimleri verilmesi ve bu sayede polisin hizmeti esnasında aksayan 

davranışsal sorularının iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Bu eğitimlerde İnsan 

Hakları, Halkla İlişkiler ve Meslek Etiği derslerinin pratiğe yönelik taktiksel ve 

davranışsal boyutları ile mesleki eğitimler de işlenecektir. 
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b) Okullara Yönelik Eğitim Programları: 

Bu programlarla polisle gençliğin müzik, tiyatro, sinema ve spor 

ortamında tanıştırılması, kaynaştırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda eğitim 

kurumları ziyaret edilecek, gençliğe yönelik sosyal etkinlikler yapılacak, orta 

dereceli okullarda Polis Spor Gücü Takımları’nın kurulması desteklenecek, yaz 

okulları açılarak gençler polisle kaynaştırılacaktır. 

  

c) TV ve Yazılı Basın Programları:  

Eğilim ve kültür seviyesi ne olura olsun tüm vatandaşlarımıza yönelik 

polise saygı duyulan ve polisliğin imajını üst seviyeye çekebilecek televizyon 

programları uzman kuruluşlarla işbirliği içerisinde hazırlanarak, uygulamaya 

konulacaktır. Bunun yanında önleyici polisliği konu alan cd-rom, broşür, gazete, 

dergi ve buna benzer araçlarla vatandaşın bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

 

d) Polis-Halk İşbirliği:  

Güvenlik sorununun yalnız polisin değil halkın da sorunu olduğu fikri 

yaygınlaştırılacaktır.  

 

e) Kültürel Faaliyetler: 

İl ve ilçelerde kütüphane oluşturulması ve geliştirilmesi sağlanacak, 

personelin kitap okumasını teşvik edecek kampanyalar düzenlenecektir (Vatan, 

2005) . 
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f) Emekliliğe Hazırlama Programları:  

Emekliliğine bir yıl kalan personele, emeklilik sonrası sosyal hayata 

uyumunu sağlama yönünde program uygulanacaktır. 

 

g) Programların Uygulanması:   

Tüm eğitim programları vatandaşın istediği, polis teşkilatının arzuladığı ve 

çağımızın gerektirdiği adil, objektif, hoşgörülü, saygılı ve saygı duyulan polisin  

yetiştirilmesi açısından bir araçtır. Uygulanan eğitim programlarının bir örneği 

genel müdürlüğe gönderilerek, programlar profesyonel eğitim uzmanlarınca 

değerlendirilerek bilimsel güvenilirliği sağlanacaktır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü son yıllarda illere gönderdiği tamimlerle, il 

düzeyinde üniversitelerle birlikle hareket ederek, personelin “Halkla İlişkiler ve 

İletişim” konusunda eğitilmesini istemektedir. Bu çerçevede “Polis Halk 

İlişkileri”, “Toplum Psikolojisi”, “Kişilerarası İletişim”, “Polis Halk İlişkileri ve 

İletişim”, “Medya Polis İlişkileri”, “Polis ve Tanıtım” vb. gibi polisin halkla 

ilişkileriyle ilgili pek çok farklı konularda hizmet içi eğitim kursları, konferanslar, 

seminerler ve sempozyumlar düzenlenmektedir. 

Polis Teşkilatı’nın en üst birimi olan Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 

kurumun halkla ilişkilerinde makro ihtiyaçlarını karşılayacak bir şube müdürlüğü 

bulunmaktadır. Bu birim 27.06.1997 tarihli yeni bir yönetmelikle, Basın, Protokol 

ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmış ve büro sayısı 

beşe çıkarılmıştır. Bu bürolar; Bürolar Amirliği, İdari Büro Amirliği, Basın Büro 

Amirliği, Halkla İlişkiler Büro Amirliği ve Protokol Büro Amirliği’dir. 
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Teşkilatın söz konusu birimi, Türkiye’deki kamu kuruluşlarının büyük bir 

kısmı gibi (%50), doğrudan en üst düzey tepe yönetimine bağlıdır (Acar, 1994: 

73). Ancak polis teşkilatının geldiği seviye bakıldığında ve halkla ilişkilerinin 

önemini bu derecede anlayan bir örgüt söz konusu olduğunda, Emniyet Genel 

Müdürlüğü’nde halkla ilişkiler biriminin şube müdürlüğü seviyesinde olmasını en 

azından temsilde adaletsizlik olarak yorumlayabiliriz. Çünkü Emniyet Genel 

Müdürlüğü kendisine bağlı 25 daire başkanlığı, bu daire başkanlıklarına bağlı 

100’ün üzerinde şube müdürlüğü ve her bir şube müdürlüğüne bağlı onlarca büro 

amirliği ile görev yapan en büyük kamu kuruluşlarından birisidir (Öztürk, 2002: 

333–334).  

Almanya’da polisin tanıtımı ile görevli bir birim bulunmaktadır. Bu birim 

reklam faaliyetlerinde vatandaşlara polisin imkanları, çalışma koşulları, 

hizmetleri, uygulamaları, polis merkezlerinin ve karakollarının yerleri, bu 

birimlerin irtibat numaraları hakkında bilgi vermektedir (Vatan,2005). 

 Hollanda da polis, önleyici polislik hizmetlerini yerine getirirken başta 

belediyeler olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde 

bulunmaktadır. Belirli zamanlarda toplantılar düzenlenerek, bölgede işlenen 

suçların önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Her mahallenin bir resmi 

elbiseli mahalle polisi bulunmaktadır.  Bu göreve, mesleğinde tecrübeli, başarılı, 

çevresi tarafından sevilen ve sayılan, problemleri çözme yetisi bulunan polis 

memurları arasından titizlikle seçilen polis memurları getirilmektedir. Bu polis 

memurunun tüm devlet kuruluşları ile resmi olarak ilişkisi bulunmaktadır. 

Mahallenin her hangi bir problemi olduğunda vatandaşlar sorunu bu polis 

memuruna iletmekte ve polis memuru mahallenin sorununun çözülmesi için 
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gereken mercilerle iletişim kurmaktadır. Mahalle polisi tek kişi olarak görev 

yapmakta, herhangi bir olay olduğu zaman polis merkezinden takviye güç 

istemektedir (Sever, 2002: 219). 
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3. BÖLÜM 

EMNİYET ÖRGÜTÜ 

 

Bu bölümde, Türk Polis Teşkilatı özellikle de araştırma konumuz olan 

karakollar hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca Emniyet Örgütü’ndeki eğitim ve 

terfi sistemleri hakkında açıklamalar yapılmıştır. 

İlk insanlar kendi kendilerine yeterli olmak zorunda idiler. Doğaya ve 

hemcinslerinden olanlara yenik düşenler yok olmaya mahkumdular. Birlikte 

yaşamaya karar verdikleri zaman, işbölümü, uzmanlaşma ve meslekler ortaya 

çıkmıştır. Güvenliğin temel ihtiyaçlardan biri olması nedeniyle bu mesleklere 

güvenlik teşkilatları da eklenmiştir ve o günlerden bu günlere ismi ne olursa olsun 

birileri hep güvenliği sağlamıştır (Sevindik, 2000: 13). 

 Polis deyimi çeşitli evrelerden geçmiş, kökeni Yunanca ve Latince’ den 

gelen bir kelimedir. Yunanca Politeia, Latince Politia kelimelerinden türemiştir. 

Başlangıçta site ve şehirleri, şehirlerdeki Devlet ve Hükümet faaliyetlerini ve 

yönetimini ifade etmekteydi. Bu anlamda polis deyimi, sitenin tüm kamu 

hizmetlerinin karşılığı olarak kullanılmıştır. Polis deyimi bugün, çeşitli 

sözlüklerde; kent içinde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan örgüt, 

kolluk, zabıta, şehirde güvenliği sağlamakla görevli kişiler anlamında 

kullanılmaktadır (Yılmaz, 1997). 

 

3.1. Türk Polis Teşkilatı’nın Tarihçesi  

Tarihi çok eski olan Türk Toplumu’nun güvenlik hizmetlerinin de çok eski 

geçmişi bulunmaktadır. Bu nedenle Türk Polis Teşkilatı’nın tarihi, Türk 
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Toplumunun tarihine göre; Eski Türklerde, Osmanlılarda ve Cumhuriyet 

döneminde olmak üzere 3 dönemde incelenmiştir. 

 

3.1.1.  Eski Türklerde Polis: 

Tarih, Türk Milleti’nin dünya kavimleri içerisinde devlet kurucu bir ırk 

olarak tanındığını, devletin devamlılığının sağlanabilmesi için de emniyet ve 

asayiş hizmetlerinin en iyi bir şekilde yürütülmesi gerektiğine inanan millet olarak 

göstermektedir. 

Tarih boyunca birçok devlet kurmuş olan Türkler, kamu düzen ve 

güvenliğini ulusal savunma ile birlikte yürütmüşlerdir. Bilinebilen tarihi 

dönemlerde polis kelimesinin karşılığı olarak “Yarkan” terimi kullanılmıştır. 

Yarkan kelimesi Moğolca’da, polis anlamına kullanılan “Daruga” kelimesinin 

aynısıdır. Bu kelimelerden her ikisi de Uygur Metinlerinde geçmektedir. Yarkan 

teriminin; “Polis, Dedektif, Cellat”, daruga teriminin ise; “Gece Bekçisi, Polis 

Memuru ve Vergi Tahsildarı” anlamına kullanıldığı görülmektedir (Yılmaz, 

1997).  

Eski Türklerde kamunun düzen ve güvenliği subaşılar tarafından 

sağlanmıştır. Subaşı tabirinin bütün Türk lehçelerinde ordu, asker anlamında 

kullanılan “Su” kelimesinden geldiği anlaşılmaktadır. İlk bakışta ordunun başı, 

başkomutan olduğu düşünülen subaşının aslında belirli bir bölgenin asayişini 

sağlayan kuvvettin başı olduğu düşünülmektedir. Zira Eski Türklerde ordunun 

başında başkomutan olarak daima devletin başında bulanan hakan veya ailesine 

mensup birisinin olduğu hatırlanacak olursa bu kanaatin doğru olduğu ortaya 

çıkacaktır. 
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Hangi halde olursa olsun, subaşının ilk zabıta amiri olduğunu söylemek 

mümkündür. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde, “Bir yerde kan dökülse, ya da bir 

ev basılsa subaşından sorulurdu” demektedir. Buradan da subaşının asayişten 

sorumlu olduğu anlaşılmaktadır (Yılmaz, 1997). 

Türk Devleti’nin topraklarının büyümesiyle birlikte subaşılarının görev 

alanlarının daraldığı ve bir vilayetin mülki ve idari amiri oldukları görülmektedir. 

Bilinen en eski subaşı 8. asra ait Tonyukuk Kitabesi’nde ismi geçen İnalkağan’dır. 

Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun kurucusu Selçuk Bey de bir subaşıdır. 

Anadolu Selçuklu Devleti’nin il merkezlerinde askeri ve mülki işlere bakan 

komutanlara Subaşı denilmektedir. Bunlar barışta bulundukları bölgenin kamu 

düzen ve güvenliğini sağlamışlar, savaş zamanında da askerlerini komuta 

etmişlerdir. 

Tarihte türklerin, zamanın şartlarına göre suç sayılan olayların önlenmesi, 

işlenen suçun sanıklarının yakalanması ve cezalandırılmasına büyük önem 

verdikleri bu nedenle de yasalar çıkarıp uyguladıkları görülmektedir. Bu dönemin 

en önemli yasaları olarak Oğuzhan’ ın Oğuz Türesi, Cengiz Hanın Uluğ Yasası, 

Timur’un Tüzakatı örnek olarak sayabilir. 

Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden itibaren, bugünkü ifadeyle, 

hakim, savcı ve belediye başkanı sıfatlarını belli bir ölçüde kişiliklerinde toplayan 

kadılar asayiş hizmetlerinde görülmektedir. Kadılar aynı zamanda zabıta amirliği 

görevlerini de yapmıştırlar. Kadının bu görevine yardım eden ve asayişi sağlamak 

için emrinde yeterince şurta adı verilen görevliler bulunmaktadır. Şurta kelimesi, 

gece şehri dolaşan bekçi manasına gelmektedir. 
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Devlet teşkilatının büyümesiyle birlikte önceleri bekçi vazifesi gören 

şurtaların öneminin arttığı ve Emevi’ler döneminde, bugünkü Emniyet 

Müdürü’nün yetkilerinden daha fazlasına sahip sahibi Şurta adı verilen 

görevlilerin bulunduğu görülmektedir. Sahibi şurtalar kadılara vekalet ettikleri 

gibi, kadılar tarafından çıkartılan hükümlerin yerine getirilmesinde hükümetin icra 

vasıtası görevini de yüklenmişlerdir. Sahibi şurtalara sonraları vali unvanının da 

verildiği görülmüştür. Özetle, Eski Türklerde Polis Teşkilatı’nın askeri teşkilat 

içerisinde oluştuğu ve askeri özellikler gösterdiği söylenebilir (Yılmaz, 1997). 

 

3.1.2. Osmanlı Döneminde Polis: 

Dünya tarihin en büyük imparatorluklarından birini kurmuş olan Osmanlı 

Türkleri tıpkı diğer aşiretler gibi Orta Asya’dan Anadolu ya gelmiş, Oğuzlar’ın 

Kayı boyundandırlar. Polis Teşkilatı, Osmanlı Beyliği’nin kuruluşundan, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar geçen süre içersinde, imparatorluğun kuruluş, 

yükseliş, duraklama, gerileme ve yıkılış dönemlerinde meydana gelen şartlar 

nedeniyle çok değişiklikler göstermiştir. Bu nedenle Osmanlı’lar dönemindeki 

Polis Teşkilatı’nın (Zabıta Teşkilatını) kuruluş ve hizmetlerini, 

a) Kuruluşundan İstanbul’un Fethine Kadar Olan Dönem (1299–1453) 

b) Yeniçeri Dönemi (1453–1826) 

c) Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılmasından Sonraki Dönem (1826–1846) 

d) Zaptiye Devri (1846–1879) 

e) Zaptiye Nezareti Dönemi (1879–1909) 

f) 2. Meşrutiyet Dönemi (1909–1923) başlıkları altında altı döneme 

ayırarak incelenmiştir. 
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3.1.2.1. Kuruluşundan İstanbul’un Fethine Kadar Olan Dönem (1299–

1453): 

Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen, Söğüt ve Domaniç bölgesine yerleşerek, 

bilahare 1299 yılında büyük bir devlet kuran Osmanlı İmparatorluğu, kuruluşunda 

küçük bir beylikti. Bu nedenle de toprakları az ve teşkilatı da gayet basitti. 

Beyliğin başında bulunan Osman Bey hem mülki hem de askeri otoritenin başı 

idi. Beyin atadığı kadılar, mülki ve idari görevleri de üstlenmişlerdi. Kadıların 

asayiş konusundaki genel yetki ve sorumlulukları dışında kalan asıl zabıta 

hizmetleri subaşılar tarafından yerine getirilmişti. Eldeki verilere göre Osman Bey 

Karahisar’ı aldığı zaman oğlu Orhan Bey’i Bursa’nın yönetimine vermiş ve onun 

yanına arkadaşı Gündüz Alp’i subaşı tayin etmiştir. Bu kişi ilk zabıta amiridir. 

Osmanlı Devleti’nin başında mutlak hakim olan padişah, kendisinde 

bulunan mülki ve askeri yetkileri ile birlikte ülkede kamu düzen ve güvenliğini 

sağlama işlerini devlet ricali ve halk karşısında kendilerini temsil eden 

sadrazamlar vasıtası ile yürütmüşlerdir. Bu nedenle sadrazamlar, bütün polis 

teşkilatının en yüksek amiri olmuştur. Sadrazamın emrinde “Tebdil-i Cuhadar”lar 

adıyla anılan sivil ve istihbarat toplayan özel memurlar bulunmuştur. 

Zabıta hizmetlerinin gelişmesiyle sadrazamın yanında yer alan subaşılar 

yanlarında, yasakçıları ve gece bekçiliği yapan asesleri ve bunların bağlı oldukları 

asesbaşılarla birlikte düzen ve güveni sağlamışlardır. 

Subaşı barış zamanında askerleri savaşa hazırlamak ve eğitmekle birlikte, 

kentin dirlik ve düzeninin sağlanmasından, savaş zamanında da yetiştirdikleri 

birliklere komuta etmekten sorumlu tutulmuşlardır. 
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Bu dönemde başkent dışında, eyalet ve sancaklar şeklinde mülki taksimatı 

bulunan Osmanlı İmparatorluğu’nda taşradaki güvenlik hizmetleri, eyaletlerin 

başında bulunan “Beyler Beyi”, sancakların başında bulunan “Sancak Beyi” 

emirlerindeki askerlerle (sipahilerle) kolluk hizmetlerini yerine getirmişlerdir 

(Yılmaz, 1997).  

 

3.1.2.2. Yeniçeri Dönemi (1453–1826): 

1453 yılında İstanbul’un fethinden sonra İstanbul’a diğer bölgelerden 

büyük göçler olmuştur. Bu nedenle de İstanbul’un güvenlik hizmetlerine büyük 

önem verilmiştir. 

Bu dönemde, Yeniçeri Teşkilatı’nın gelişerek, genişlemesi üzerine 

Osmanlı Devleti’nin başşehri olan İstanbul’un genel olarak güvenlik hizmetleri 

yeniçerilere verilmiştir. Subaşıların yerini yeniçerilerin başına getirilen “Yeniçeri 

Ağası” almıştır. Gerek taşrada, gerekse başkentte yeniçeri askerinin komutanı ve 

başkentin asayişini sağlamakla görevli olan yeniçeri ağalan sadrazamdan sonraki 

en büyük kolluk amiri durumuna gelmişlerdir. Yeniçeri ağaları yanlarında 

kendilerine bağlı olan falakacısıyla dolaşmışlardır. 

Yeniçeri döneminde İstanbul’un zabıta hizmetlerinden sorumlu kişiler 

bölgelere ve yaptıkları zabıta görevlerine göre değişik isimler almışlardır.  

Örneğin; suçluları izleme ve yakalama ile görevli olanlara (infaz 

hizmetlisi) Böcekcibaşı denilmiştir. 

Böcekcibaşı içerisinde istihbarat hizmetlerini yürüten gruba da “Çuhadar” 

denilmektedir. 
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Gece zabıtasını idare etmekle görevli olanlara da Asesbaşı adı verilmiştir. 

Yeniçeriler içerisinden ayrılan ve bir başkarakullukcu emrinde gece ve gündüz 

devriye çıkarak şehir içerisinde emniyet ve asayişi temin eden askerlere 

“Kullukçu ve Karakullukçu” denilirdi. Bunların toplu bulundukları yerler 

“Karakullukhane” olarak adlandırılmıştır. 

Yeniçeri ocağından seçilen “Yasakçılar” vasıtasıyla İstanbul’da bulunan 

yabancı misyonların koruması sağlanmıştır. 

Bu dönemde, İstanbul’un Ayasofya, Ahırkapı taraflarının emniyet ve 

asayişinin sağlanmasından “Cebecibaşı” ve “Cebeciler”, Kasımpaşa ve Galata 

semtinden “Kaptanpaşa”, Tophane ile Beyoğlu taraflarından “Topcubaşı” ile 

“Topcular” Üsküdar, Eyüp, Kağıthane, Kadıköy ve boğazın iki yakasından 

“Bostancıbaşı” ve “bostancılar” sorumlu tutulmuşlardır. Bostancıbaşı aynı 

zamanda padişahın şahsını ve sarayın korunması görevini de üstlenmişlerdir. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, bu dönemde İstanbul’un 

zabıta görevini üstlenen hizmetliler çok çeşitlidir. Taşra teşkilatı da İstanbul’daki 

zabıta hizmetleri gibi çok çeşitlilik göstermektedir. 

Bu dönemdeki kolluk hizmetlerinin de genel olarak askeri teşkilatlar 

içerisinde yürütüldüğü görülmektedir. 

Bu dönemde dikkati çeken nokta, bugünkü karakol teşkilatına benzer 

kuruluşların meydana getirilerek önleyici zabıta hizmetlerinin yürütülmesine 

çalışıldığıdır (Yılmaz, 1997). 

Sevindik’e göre (2000); Daruğa terimi, Moğol istilasından sonra Orta Asya 

Türkleri arasında kullanılmaya başlanmıştır. Selçukluklarda bu terim 

kullanılmamıştır. Karakol sözü, en eski Türk Polis Teşkilatı’ndan bu yana 
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kullanılmakla birlikte bugünkü anlamda polis deyiminin tam karşılığı olarak 

karakol deyiminin “dirlik ve düzenlik sağlama” anlamında kullanıldığı, bu işlerin 

yürütüldüğü yerlere de “Karakolhane” adının verildiğini belirtmektedir. 

Selçuklular Peçenek Türklerini gözetlemek amacıyla yaptıkları kalelerden birine 

“Karaku” adını vermişlerdir. Karaku kelimesi de karakol gibi gözetlemek 

anlamına gelen “karamak” köküne dayanmaktadır.  

 

3.1.2.3. Yençeri Ocağının Kaldırılmasından Sonraki Dönem (1826–

1846): 

Devletin gerilemeye başlaması ve idarede baş gösteren çözülmeyle birlikte 

emniyet ve asayişin sağlanmasından sorumlu olan yeniçerilerde de başıbozukluk 

hüküm sürmüştür. Asayişi sağlayacak olanlar asayişsizliğin sorumluları olmaya 

başlamışlardır. Yeniçeriler meyhanelerde sarhoş olup halka saldırmaya, kadın 

hamamlarını basmaya ve isyanlar çıkarmaya başlamışlardır. 0 dönemin koşulları 

içersinde çok bozulan ve adeta Osmanlı’nın başına bela kesilen Yeniçeri Ocağı 18 

Haziran 1826 da Padişah 2. Mahmut tarafından ortadan kaldırılmıştır (Vaka-ı 

Hayriye). 

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra yerine İstanbul’da zabıta 

hizmetlerini yürütmek üzere “Asakir-i Mansure-i Muhammediye” adlı askeri bir 

teşkilat kurulmuştur. Bu teşkilatın başına yeniçeri ağasının yetki ve salahiyetlerine 

sahip olan “Serasker” getirilmiştir. 

Bu dönemde Üsküdar tarafında “Asakir-i Hassa” ların, Kasımpaşa ve Eyüp 

de “Asakir-i Muntazama-i Bahriye”nin, Galata, Beyoğlu bölgesinde de bir önceki 
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dönemde olduğu gibi (vakai hayriye de yardımları dokunan) topçu ocaklarının 

asayişle görevlendirildikleri görülmektedir. 

Ayrıca, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından 2 ay sonra yayımlanan 

İhtisap Ağalığı Nizamnamesi ile ihtisap nezareti görevleri belediye hizmetlerini 

yürütmek olan bu teşkilatın hüviyet kontrolü yapmak, yardıma muhtaç olanlara 

yardım etmek gibi kolluk görevlerini de yerine getirdikleri görülmektedir. 

1834 yılında, Anadolu ve Rumeli’nin bazı eyaletlerinde “Asakir-i Redife” 

adıyla kurulan askeri teşkilatın idaresi, yeniçeri ağasının iç güvenlik konusundaki 

yetkilerine sahip serasker denilen komutana verilmiştir. 

1845 yılında Polis Teşkilatı’nın kurulmasıyla İhtisap Nezareti 1846 yılında 

zabıta hizmetlerinden çekilerek, yalnızca belediye hizmetlerini yürütmekle 

görevlendirilmiştir. 

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra gerek İstanbul ve semtlerinde 

gerekse, taşrada zabıta hizmetlerinin birbirinden farklı kuruluşlarca yürütüldüğünü 

görmekteyiz. Bu karışıklığın önlenmesi için ıslahat hareketlerinin başlatıldığı 

Tanzimat döneminde asayiş hizmetleri de, ıslah edilmek istenmiştir. 10 Nisan 

1845 tarihinde İstanbul’da halkın emniyetini sağlamak üzere “polis” adıyla bir 

zabıta teşkilatı kurulmuş ve başına da Tophane Müşiri Mehmet Ali Paşa 

getirilmiştir. 10 Nisan 1845 tarihini taşıyan ve yabancı misyonlara da Teskereyi 

Umumiye tarzında gönderilen 17 maddelik “polis nizamnamesi”nde polis adıyla 

kurulan zaptiye teşkilatının görevleri belirtilmiştir. 

Polis Nizamnamesi’nin ilk iki maddesi, Tophane Müşiriyeti’nin emrinde 

kurulan polis meclisinin görev ve yetkilerini tespit etmektedir. Nizamnamenin 

diğer 15 maddesinde, polisin görevleri şu şekilde sıralanmıştır: 
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a) Memleket içinde seyahat eden Osmanlı veya yabancıların gidiş ve 

gelişlerini kontrol etmek ve gerekli tezkerelerini vermek, 

b) Dışarıdan veya vilayetlerden gelenlerin ellerinde bulunan pasaportlarını 

veya geçerli tezkerelerini saklamak ve yerine birer ikamet belgesi vermek, 

c) Ateşli silah kullanacak avcılara ruhsat vermek, 

d) Devlet binalarıyla umumi yerlerin korunmasını sağlamak, 

e) Çalışabilecek durumda olanların dilenmelerine ve halkı rahatsız 

etmelerine mani olmak, 

f) Fakir, işsiz ve hastaların memleketlerine dönmelerine yardımcı olmak, 

g) Hapisten çıkanların memleketlerine gitmelerine yardımcı olmak, 

h) Han, lokanta, otel ve bekar odaları gibi konuk kabul eden yerlerin 

nizamlara uyup uymadıklarını denetlemek, 

i) Kötü niyetli kimselerin toplandığı yerler ve kumarhaneleri denetlemek, 

çoğalmalarına mani olmak, 

k) İşçileri işini bırakmaya teşvik eden, emniyet ve asayişi bozmak 

amacında olan derneklerin kurulmasını önlemeye çalışmak, 

1) Genel ahlakın bozulmasına neden olacak yazıların basılmasını ve 

satılmasını önlemek üzere matbaa ve kitap evlerine dikkat etmek, dışarıdan gelen 

kitap, gazete gibi mevkuteleri gözden geçirmek, gerektiğinde toplatılmasını temin 

etmek, 

m) Tiyatro gibi eğlence ve oyun yerlerinde seyircilerin emniyetinin 

sağlanmasına ve bu gibi yerlerde emniyet ve asayişin korunmasına dikkat etmek, 

n) Bayram ve tatil günlerinde uygulanacak kanun ve emirleri ilgililere 

bildirmek, 
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o) Tüccarların iş gördükleri ve görüştükleri borsa tabir olunan yerlerin iç 

düzenine bakmak, simsarlık yapmak isteyenlere belge vermek ve ruhsatsız 

olanların çalışmasını önlemek, 

ö) Lüzum görüldüğü veya şikayet olduğu takdirde ölen veya hastalanan 

şahsın eceliyle ölüp ölmediğini veya hangi sebepten dolayı hastalandığını tespit 

etmektir. 

Bu dönemde, zabıta hizmetleri seraskerlik, ihtisap ağalığı ve polis olmak 

üzere üç kuruluş tarafından yürütülmüştür. 

Taşrada ise güvenlik hizmetleri Asakir-i Mansure Alayları tarafından 

yerine getirilmiştir (Yılmaz, 1997). 

 

3.1.2.4. Zaptiye Devri (1846–1879): 

Daha önceki dönemlerde zabıta hizmetlerinin çeşitli adlardaki kuruluşlar 

tarafından yürütüldüğü, çok istenilmesine rağmen güvenlik hizmetlerinin tek 

elden bağımsız bir zabıta kuruluşu tarafından yürütülemediği, sürekli askeri 

kuvvetler içinde bulunan makamlar aracılığıyla yerine getirildiği açıklanmıştı. 

Bu dönemde, 1846 yılında yayınlanan bir genelge ile zabıta hizmetlerinin 

tek elde toplanmasını ve askeri görevlerden ayrılmasını sağlamak amacıyla 

seraskerlikten bağımsız Zaptiye Müşiriyeti kurulmuştur. 

Zaptiye Müşiriyeti’nin, 

a) Divanı Zaptiye 

b) Meclisi Tahkik adlarıyla iki komisyonu mevcuttur. Divanı Zaptiye’nin 

bugünkü sulh ceza mahkemesinin görevini, Meclisi Tahkik’in ise sorgu hakimliği 

görevini üstlendiği anlaşılmaktadır. 
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Bu dönemde, İstanbul ve taşranın güvenlik hizmetleri zaptiye alayı 

şeklinde teşkilatlandırılmıştır. Her sancağın birer tabur zaptiye askeri mevcut 

olup, bunlar kazalara bölük düzeninde dağıtılmışlardır. Taburun komutanı Tabur 

Ağası, bölüğün komutanı da Bölük Ağasıdır. Vilayetteki taburların yöneticisi ise, 

Alay Beyi’dir. Zaptiye askerlerinin hizmet süreleri iki yıldır. Bu seneyi 

tamamlamadan ayrılmak yoktur. Zaptiye askerliğine en az 21, en çok 50 yaşına 

kadar olan istekli kişiler seçilmiştir. Bilahare bu uygulamadan vazgeçilerek 

muvazzaf erlerden kura ile tespit edilenler zaptiye askerliği yapmışlardır. 

1869 yılından itibaren Zaptiye Teşkilatı’na, okuma yazma ve azınlık 

lisanlarını bilen kişiler teftiş memurları adıyla alınmaya başlanmış ise de, 1880 

yılında bu uygulamaya son verilerek bunların yerine daha sonraları polis 

memurları alınmaya başlanmıştır. 

Zaptiye Müşirliği’nin kurulmasından sonra askeri niteliğinden ayrılan 

zabıta görevi mülki makamların emrinde 30 yılı aşkın bir süre görev yapmıştır. 

Zaptiye Müşiriyeti, diğer başka görevlerinin yanı sıra zabıta hizmetlerinden tek 

başına sorumlu olan kuruluştur. 

Zaptiye Müşiriyeti devresi içerisinde, o mana kadar birçok isimler taşıyan 

zabıta kuvvetleri basitleştirilmiştir. Zaptiye (asakir-i zaptiye) ve polis adları 

altında kurulan teşkilatlar Zaptiye Müşiriyeti’nin emrine verilmiştir (Yılmaz, 

1997).  

 

 3.1.2.5. Zaptiye Nezareti Dönemi (1879–1909): 

Memleketin asayişinin düzeltilmesi, emniyet hizmetlerinin yeni esaslar 

üzerine oturtulması amacıyla birinci meşrutiyetten sonra yeni düzenlemelere 
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gidilmiş, 1879 yılında zabıta hizmetleri yeniden düzenlenmiştir. Sadrazam Sait 

Paşa imzası ile yayınlanan bir tezkere ile; 

a) Asakiri Zaptiye’nin jandarma usulüne göre tertip ve teşkil edilmesi, 

b) İller Jandarma Nizamnamesi’nin hazırlanması, 

c) Bu nizamname hazırlanıncaya kadar, illerdeki her türlü güvenlik 

hizmetleri ve zaptiye hizmetlerinin Seraskerliğe bırakılması, 

d) Zaptiye Nezareti’ne İstanbul’un güvenlik hizmetlerinden sorumlu 

tutulması emredilmiştir. 

Böylelikle de askeri görevlilerden ayrılan zabıta hizmetlerinin, illerde 

yeniden Seraskerliğe bağlandığını, 1879 yılında Zaptiye Müşirliğinin yerine 

kurulan Zaptiye Nezaretinin ise sadece İstanbul’un emniyet ve asayişinden 

sorumlu tutulduğunu görmekteyiz. 

Başlangıçta sadece İstanbul’un güvenlik işlerinden sorumlu tutulan 

Zaptiye Nezareti, bu hizmetlerini daha sonra tüm yurt sathında kurduğu teşkilatı 

vasıtasıyla yürütmeye başlamıştır. 

Bu nezaret kurulduğu tarihten, kaldırıldığı 22 Temmuz 1909 tarihine kadar 

geçen süre zarfında bugünkü, Emniyet Genel Müdürlüğü görevlerini yapmıştır. 

1881 yılında İstanbul’un asayişinden sorumlu olan Asakiri Zaptiye 

Teşkilatı lağvedilerek yerine Polis Teşkilatı kurulmuş ve aynı uygulamaya 1885 

yılından itibaren taşrada başlanılmıştır. 

İstanbul’da kurulan polis teşkilatı, Başkent İstanbul, Üsküdar, Beyoğlu 

Polis Müdürlükleri ve Beşiktaş Polis Memurluğu unvanıyla dört polis dairesine 

ayrılmış, polis daireleri de merkezlere bölünmüştür. 

Bölük düzeninde teşkilatlanan polis teşkilatının bölümlerinde, 
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1 Serkomiser 

2 İkinci Komiser 

3 Üçüncü Komiser 

8 Polis Çavuşu  

40 Polis Neferi bulunmaktadır. 

1894 yılında 15 vilayette polis teşkilatı kurulmuş ve her vilayet dairesinin 

başına bir serkomiser getirilmiştir. Bu dönemin sonlarına doğru vilayetlerin 

çoğuna polis müdürleri verilmiştir. 

1898 yılında İstanbul’da sivil polis, polis müfettişliği, süvari polisi, 1899 

yılında da deniz polisi hizmetleri başlatılmıştır. 

Teşkilatın bu denli gelişmiş olmasına rağmen polisin görev ve yetkilerini 

belirleyen hukuki bir metin hazırlanamamış, hazırlanmış olanlar ise taslak halinde 

kalmıştır. 1845 yılında ilk polis teşkilatı kurulurken hazırlanmış olan kuruluş yetki 

ve görevleri belirleyen Polis Nizamnamesi’nin uygulanmasına devam olunmuştur. 

Bu dönemde,1881 de fiilen kurulmuş olan polis teşkilatının görev ve 

yetkilerini düzenleyen ilk hukuki metin 6 Aralık 1896 tarihinde yayınlanmıştır. 

“Asayiş vazifesiyle mükellef olanların nizamiye ve jandarma asakiri 

şahanesiyle, polis memurlarının sureti hareketine dair talimat” adlı 16 maddelik 

yönergede, polisin görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Bu yönergenin 5. 6. ve 7. 

maddeleri polisin jandarma ile arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. 

Bu yönergeye göre polisin görevleri şu şekilde sıralanmıştır. 

a) Polis gece ve gündüz cadde ve sokaklarda ve mahalle aralarında sürekli 

devriye gezer. 
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b) Polis mahalle ve evlere gelip giden şahıslar hakkında mahalle bekçileri 

ve muhtarlardan veya diğer şahıslardan her zaman devamlı bilgi ister. 

c) Polis 1888 tarihli serseriler ve şüpheli kişiler hakkındaki nizamname 

hükümlerine göre bu gibi kişileri izler ve yakalar. 

d) Polis taharrisi gereken vatandaşın usulüne göre evini arayabilir. 

e) Polisler devamlı olarak han, ev ve dükkanları gizli ve açık bir şekilde 

gözetler. 

f) Yönergenin 8. ve 9. maddeleri yabancı uyruklu kişilerin 

yakalanmalarıyla ve oturdukları yerin aranmasıyla ilgili hükümleri içermektedir. 

Bu maddeye göre, bir yabancının evinin aranması en çok o devletin konsolosu ve 

tercümanı yanında yapılabilmektedir. 

g) Polis, deniz ve karayolu ile gelen ve gidenlerin mürur tezkereleri ile 

pasaportlarını inceler. 

h) Polis, çarşı ve pazarlarda işsiz ve güçsüzlerin toplanmasına mani olur. 

i) Polis kilise ve diğer ibadet yerleriyle, müslümanların namazda 

bulundukları zamanlarda cami ve mescit kapılarını sürekli denetler. 

k) Asayişi bozan herhangi bir olayın meydana gelmesi halinde, halk kendi 

işiyle meşgul olacak, polisin işine hiç müdahale etmeyecektir. Aksine hareket 

edenleri polis yakalar. Halktan silah teşhir eden veya kullanan olursa, polis veya 

diğer zabıta memurları hemen silahla karşılık verirler. 

1) Polisler kendi başına olayı yatıştıramaz veya önleyemez ve suçluları 

yakalayamazlar ise, komiserleri vasıtasıyla, jandarmadan yardım isterler. Zamanın 

darlığı halinde, polisler de doğrudan yardım isteyebilirler. Jandarmalar 

geciktirilmeksizin polisin yardım isteğine cevap vermek zorundadırlar. 
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m) Gerek polis gerek jandarma da olayları önleyemiyorlarsa, askerden 

yardım (Asakir-i Nizamiye) isteyebilirler. Asker böyle bir istek karşısında 

yardıma gelmek zorundadır. 

n) Gerek polis ve gerekse jandarma veya nizamiye askeri, olay yerine 

geldiklerinde asayişi bozanlardan durmalarını ve kendilerine uymalarını isterler. 

Bu emri dinlemeyip silahla karşı koyanlar bulunur ise, hemen kendilerine aynı 

biçimde karşılık verirler. 

Bundan sonra, 19 Nisan 1907 tarihinde 167 maddeden oluşan, polisin 

teşkilatını, merkez ve taşra kuruluşlarını, görev ve yetkilerini, jandarmayla 

ilişkilerini, izinde bulunan polislerin görev ve yetkilerini, polisin 

cezalandırılmasını, levazım ve ödenekler gibi konuları içeren ilk polis 

nizamnamesi çıkarılmıştır. 

Bu nizamnamenin en belirgin özelliklerinden biri, içerdiği hükümlerin 

yabancı etkiler altında kalınmadan hazırlanmış olması ve uzun süre yürürlükte 

kalmış olmasıdır. 

Bahse konu nizamnameye göre, polisin görevleri; adli, idari ve siyasi 

olmak üzere üç bölümde mütalaa edilmektedir. Polisler ise serkomiser, ikinci 

komiser, üçüncü komiser, komiser muavini ve polis memuru olarak beş sınıfa 

ayrılmıştır. 

Bu dönemde ilk polis okulu Selanik’te açılmıştır. Okul Belçika’dan 

getirilen 2 subayın idaresine verilmiştir, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra bu 

okul kapatılmıştır. 

23 Temmuz 1908 tarihinde ikinci meşrutiyet’in ilanıyla zaptiye nezareti 

hemen kaldırılmamış, başına getirilen yeni şahıslarla düzeltilmeye çalışılmış ise 
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de, istenilen netice elde edilememiş ve 31 Mart olayından sonra 1909 yılında 

kaldırılmıştır (Yılmaz, 1997). 

 

3.1.2.6. 2. Meşrutiyet Dönemi (1909–1923): 

22 Temmuz 1909 tarihli “İstanbul Vilayeti ve Emniyet Umumiye 

Müdüriyeti Teşkilatına Dair Kanun” ile kaldırılan Zaptiye Nezareti yerine 

Emniyeti Umumiye Müdüriyeti kurulmuştur. Memleketin tüm zabıta işlerinden 

sorumlu olan bu teşkilatın başına Galip Bey getirilmiş ve Müdüriyet doğrudan 

doğruya dahiliye nezaretine bağlanmıştır. 

Yukarıda açıklanan kanunun 4.maddesiyle İstanbul’un asayiş işleri 

(İstanbul Valisi’nin emir ve idaresinde olmak üzere) İstanbul Vilayeti Polis 

Müdüriyeti’ne verilmiştir. 

Bu maddeye göre kurulan ve valiliğin emrinde olan İstanbul Polis 

Müdüriyeti’nin, görevini yapması ve yetkilerini kullanılması, emir ve komuta 

zinciri hususlarında açık bir hüküm bulunmadığından İstanbul’da kurulu bulunan 

Emniyeti Umumiye Müdüriyeti, İstanbul Valiliği ve Dahiliye Nezareti arasında 

sürtüşmeler olmuştur. 

Bu nedenle, 22 Mayıs 1911 tarihinde yayınlanan bir kanunla, 1909 

tarihinde çıkartılan İstanbul Vilayeti ve Emniyeti Umumiye Müdüriyeti 

Teşkilatına Dair Kanunun 4. ve 5. maddeleri değiştirilerek, başkent İstanbul’un 

zabıta işleri dahiliye nezaretine bağlı İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi’ne 

verilmiştir. Bu suretle kurulan İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi, Cumhuriyet 

Hükümeti kurulmasına kadar bu şehrin zabıta işlerine bakmış ancak, 24 Şubat 

1923 de kaldırılmıştır. 1909 tarihli kanuna göre, Emniyeti Umumiye Müdüriyeti 
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yeni bir polis nizamnamesinin düzenlenmesine kadar polis hizmetlerini 19 Nisan 

1907 senesinde çıkarılan Polis Nizamnamesi hükümlerine göre yürütmüştür. 

22 Temmuz 1909 tarihli kanunla kurulan Emniyeti Umumiye 

Müdürlüğü’nün şubeleri şunlardan meydana gelmiştir. 

1) Emniyet Şubesi,  

2) Memurin ve Levazım Şubesi,  

3) Muhasebe Şubesi  

4) Tahrirat Şubesi 

Ayrıca Emniyeti Umumiye Müdüriyeti’nin kurulmasından hemen sonra 

İstanbul Polis Mektebi’nin de kurulduğunu görmekteyiz. 

1910 yılından itibaren polis teşkilatında büyük gelişmeler olmuştur. 

Avrupa’ya heyetler gönderilerek polis teşkilatları incelenmiştir. Başlangıçta 4 

şube ile kurulmuş olan Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Teşkilatı’na yeni birimler 

ilave edilmiştir. 

1919 yılındaki Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Teşkilatı; “Emniyet 

Umumiye Müdürü, Emniyet Umumiye Müdür Muavini, Asayiş, Seyrüsefer(trafik) 

, Ecanip(yabancılar) Şubesiyle, Kalemi Umumi, Kalemi Hususi Müdüriyetleri, 

Muhasebe, Memurin Levazım, Polis Mecmuası, Evrak Müdüriyetleri, Memurin 

ve Müstahdemini Müteferrika”dan meydana gelmiştir. 

2. Meşrutiyetin ilanından sonra, Emniyeti Umumiye Müdürlüğü ve 

İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi adlarıyla görev yapan polis teşkilatının 

görev ve yetkilerini, teşkilatını düzenleyen yeni bir nizamname yapılmasına, 

“1907 tarihli nizamnamenin tarihe karışmış bir rejimin görüşlerinden 

kaynaklandığı gerekçesiyle” karar verilmiştir. Bu amaçla da 21 Mayıs 1913 tarihli 
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Polis Nizamnamesi hazırlanmıştır. 1. Dünya savaşının çıkmasıyla hazırlanan 

nizamnamenin ancak birinci kitabı ile ikinci kitabın birinci babı yayınlanmıştır. 

2. Meşrutiyetin şartlarına ve zamanın ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bu 

nizamname de, polisin mesleğe giriş, yükselme, tayin, ödüllendirme, 

cezalandırma, levazım işleri, istifa, izin, polisin kıyafeti, birbirlerine davranış 

biçimleri, polis karakolları ve vazifeleri açıklanmıştır. 

Bu nizamnamenin yayınlanmayan bölümlerinin, özellikle polisin yetkileri 

ve genel görevlerini açıklayan hususları içerdiği anlaşılmaktadır. Yayınlanmayan 

bölümlerdeki hususlarla ilgili işlevlerin, 1907 tarihli nizamname hükümlerine 

göre yürütüldüğünü, yani polisin hak ve yetkileriyle, idari ve adli görevlerinden 

bahseden kısımlarının olduğu gibi yürürlükte kaldığı anlaşılmaktadır. 

2. Meşrutiyetin ilanından Cumhuriyet Hükümeti’nin kuruluşuna kadar 

geçen zaman içerisinde ülkenin iç güvenliğine ilişkin hizmetler; 

1- Umum Jandarma Kumandanlığı 

2- Emniyeti Umumiye Müdüriyeti 

3- İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi tarafından yürütülmüştür. 

TBMM’nin kuruluşundan iki ay sonra 24 Haziran 1920 de Genel 

Müdürlüğün temelleri atılmıştır. 24 Haziran 1920 tarihinde Ankara’daki Milli 

Hükümet’e bağlı Emniyeti Umumiye Müdürlüğü faaliyetini sürdürürken, aynı 

yıllarda İstanbul Hükümeti’ne yani Padişah’a bağlı İstanbul’daki Emniyeti 

Umumiye Müdürlüğü adı altında 2 kuruluş faaliyette bulunmuştur. Görev alanı 

esasen sınırlı olan İstanbul’daki Emniyeti Umumiye Müdürlüğü 1922 yılında 

kaldırılmıştır. 
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24 Haziran 1920 de Milli Hükümet’in emrinde çalışan Ankara’daki 

Emniyeti Umumiye Müdürlüğü; 

(1) Genel Müdür 

(1) Genel Müdür Yardımcısı 

(1) Emniyet Şube Müdürü 

(1) Seyrüsefer (trafik) Şube Müdürü 

(1) Memurin Şube Müdürü ve 6 kişilik Teftiş Kurulu’ndan oluşan küçük 

bir kadro ile görevlerini sürdürmeye çalışmışlardır. 

Bu dönemde, (1909) daha önce kapatılan Selanik’teki polis okulu yerine 

İstanbul’da polis okulu açılmıştır (Yıldız polis okulu). Bu okula memleketin her 

yerinden polisler gönderilince okul amaca cevap veremez hale gelmiştir. 

İmparatorluk Hükümeti Beyrut, Erzurum, Bağdat, Adana ve Trabzon’da polis 

okulları açmış ise de, bunlar 1. Dünya Savaşının çıkmasıyla kapatılmıştır. Sadece 

İstanbul faaliyetini sürdürmüştür(Yılmaz, 1997). 

 

3.1.3. Cumhuriyet Dönemi: 

İstanbul’daki Emniyeti Umumiye Müdürlüğü’nün 1922 de 

kaldırılmasından sonra, milli mücadelenin kazanılması ve Cumhuriyetin ilanını 

müteakip 24 Şubat 1923 tarihinde İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi de 

kaldırılarak yerine Ankara’daki Emniyeti Umumiye Müdürlüğü’ne bağlı il 

teşkilatları düzeyinde İstanbul Polis Müdürlüğü kurulmuştur. 

1924 Anayasası’nın idari bölünmede getirdiği düzenlemeye paralel olarak 

Polis Teşkilatı da genellikle il merkezlerinde kurularak hızlı bir şekilde gelişme 

devresine girmiştir (Birçok ilçe ve nahiye de jandarmaya görev verilmiştir). 

 74



Cumhuriyetin ilk yılında 1924 de Emniyeti Umumiye Müdürlüğü’nün 

Merkez Teşkilatı, 

(1) Emniyet Umumiye Müdürü 

(1) Emniyeti Umumiye Müdür Muavini 

(1) Birinci Şube Müdürü 

(1) İkinci Şube Müdürü 

(1) Üçüncü Şube Müdürü 

(1) Polis Mecmuası Müdürlüğü ve Evrak Memurluğu’ndan oluşmaktadır. 

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte idarenin her alanında olduğu gibi 

Emniyet Teşkilatı’nda da geliştirme ve modernleşme çalışmaları başlatılmıştır. Bu 

amaçla yurt dışından personel getirilerek hizmetin en iyi bir şekilde verilebilme 

çareleri aranılmıştır. 

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında teşkilat kanunu olmadığı için 

gelişmeler bütçe kanunlarına bağlı kadro cetvelleriyle sağlanmıştır. 30.06.1932 

tarihinde çıkarılan 2049 sayılı Polis Teşkilat Kanunu’nun yayınlanmasına kadar 

geçen dönemde emniyete ilişkin hizmetler 1907 ve 1913 tarihli Polis 

Nizamnamesi Hükümleri’ne göre yürütülmeye çalışılmıştır. 

1930 yılına kadar devamlı gelişim gösteren teşkilatın, merkez kuruluşuna 

günün ihtiyaçlarına göre yeni şubeler ilave edilmiştir. 14 Mayıs 1930 tarihinde 

yürürlüğe giren 1624 sayılı Dahiliye Vekaleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri 

Hakkında Kanunla Emniyeti Umumiye Müdürlüğü’nün ismi, Emniyet İşleri 

Umum Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Aynı kanunun 5. maddesine göre, 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü’nün Merkez Teşkilatı; 

a) Birinci Şube (genel emniyet ve asayiş işleriyle görevli) 
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b) İkinci Şube (idari ve adli zabıta) 

c) Üçüncü Şube (personel ve mali işler) 

d) Dördüncü Şube (yabancılar) 

e) Beşinci Şube (teknik, yayın ve istatistik) olmak üzere 5 şube müdürlüğü 

ve evrak bürosu ile umum müdüre bağlı müfettişlikten oluşmaktadır. 

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yukarıda belirttiğimiz gibi yeni 

esaslar üzerine kurulmaya çalışılan polis teşkilatının ihtiyaçlarını 1907–1913 

tarihli polis nizamnamelerinin karşılamadığı görülmüştür. Bu nedenle de 

30.06.1932 tarihinde polis teşkilatının kadro ve derecelerini, atama, yükselme, 

mesleğe girme, cezalandırma gibi hususları içeren 46 maddelik 2049 sayılı “Polis 

Teşkilatı Kanunu” çıkarılmıştır. 

Bu kanuna göre, polis sivil ve üniformalı olarak ikiye, üniformalı polis de 

atlı ve piyade olarak ikiye ayrılmıştır. 

2049 sayılı kanunun en önemli özellikleri arasında polisin özel bir meslek 

olduğu, eğitim ve öğretimin okullarda yapılmasının gerektiği ve bunun içinde 

polis okulları açılmasının zaruri olduğu fikrinin ilk defa ortaya koyduğu görüşünü 

sayabiliriz. Ayrıca bu kanun, Türk kadınının polis hizmetlerine girmesine de yol 

açmıştır. 

30 Haziran 1932 tarihli ve 2050 sayılı ve 23 Haziran 1934 tarih ve 2531 

sayılı kanunlarla 1624 Sayılı Dahiliye Vekili Merkez Teşkilatı ve Vazifelerini 

Düzenleyen Kanun’da değişiklik yapılmak suretiyle Emniyet İşleri Umum 

Müdürlüğü’nün merkez teşkilatına asayişten sorumlu olmak üzere 6.Şube ve 

Hudut işlerine bakan 7.Şube adlarında iki şube ilave edilmek suretiyle Emniyet 

İşleri Umum Müdürlüğü’nün şube adedi yediye çıkarılmıştır. 
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Daha önceki bölümlerde, 1913 tarihindeki Polis Nizamnamesi’nin, polisin 

hem teşkilatını hem de görev ve yetkilerini belirleyen bir “Zabıta Mecellesi” 

şeklinde hazırlandığını, 1. Dünya Savaşı’nın çıkması nedeniyle bu nizamnamenin 

ancak Polis Teşkilatına dair bölümlerinin çıkarılıp yürürlüğe konulabildiğini, 

polisin yetki ve görevlerini belirten kısımlarının yayınlanamadığını ve bu 

kısımların yayınlanılmaması nedeniyle de 1907 tarihli Polis Nizamnamesi’nin bu 

hususlarla ilgili maddelerinin yürürlükte kaldığı belirtilmiştir. 

Zaman içerisinde bu nizamname maddelerinin ihtiyaca cevap veremediği 

alanlarda çeşitli düzenlemeler yapılmış ve Cumhuriyet’in ilk zamanlarında da 

polise görev yükleyen bazı kanun ve nizamnameler yürürlüğe konmak suretiyle 

polisin görevlerini yürütmesine çalışılmıştır. 

Ancak Cumhuriyet’in getirdiği yenilikler nedeniyle ekonomik, sosyal, 

kültürel hayatta meydana gelen değişiklik ve ilerlemeler, polisin görevlerinde 

değişiklikler meydana getirmiş, hizmeti artırmış ve çeşitlendirmiştir. Bu nedenle 

de polisin görev ve yetkilerini belirleyen mevzuatın günün şartlarına cevap 

veremediği görülmüş ve bu hususta yeni düzenlemeler yapılmasına karar 

verilmiştir. 

Bu amaçla polisin görev ve yetkilerini düzenleyen ve çok uzun yıllar 

kullanılacak olan 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 4 Temmuz 1934 

tarihinde çıkarılarak yürürlüğe konmuştur. 

2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun uygulanma şeklini 

gösteren Polis Vazife ve Salahiyet Nizamnamesi Kanunun yayınlanmasından 4 yıl 

sonra 7 Nisan 1938 tarihinde 2/8501 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe 

konmuştur. 
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Daha önceki yıllarda çıkarılan teşkilat kanunlarının Cumhuriyet döneminin 

hızlı gelişimine ayak uyduramadığı ve yetersiz kaldığı görülerek, polisi kemiyet 

ve keyfiyet bakımından daha iyi seviyeye ulaştırmak amacıyla, Avrupa’nın polis 

teşkilatları da incelenmek suretiyle 4 Haziran 1937 tarihinde, zaman zaman 

maddeler veya ek maddeler ilavesi, madde kaldırılması gibi değişikliklerle günün 

koşullarına ve ihtiyaçlarına göre değişikliğe tabi tutulan ve bugün de halen 

yürürlükte olan 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu yürürlüğe konulmuştur. 

Bu kanun, o zamana kadar yürürlükte olan 1913 tarihli Polis Nizamnamesi 

ile, 2049 sayılı Polis Teşkilatı Kanunu, 30 Haziran 1932 tarihli 2050 ve 23 

Haziran 1934 tarihli 2531 sayılı kanunların tümünü yürürlükten kaldırmıştır. 

Merkez ve taşra kuruluşlarını günün şartlarına göre yeniden düzenleyen 3201 

sayılı kanunla polis meslek personelinin nitelik, yönünden geliştirilmesi amacıyla 

1937 yılına kadar sadece polis memuru yetiştiren okulların yanı sıra orta ve 

yüksek kademe amiri yetiştirmek amacıyla Ankara’da 6 Kasım 1937 tarihinde 

Polis Enstitüsü kurulmuştur. Aynı kanunun bazı maddelerini değiştiren 3452 

sayılı kanunla da Ankara’da 1938–1939 ders yılında Polis Koleji açılmıştır. 

Yapılan değişikliklerle günümüze kadar gelen 3201 sayılı Emniyet 

Teşkilat Kanunu’na göre 1937 de Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez 

Teşkilatı’nın yapısı aşağıdaki birimlerden meydana gelmiştir. 

Emniyet Genel Müdürü (1)  

Genel Müdür Muavinleri (2) 

Teftiş Heyeti Reisi (1) 

Daire Reisliği (4) 

Hukuk İşleri Müdürlüğü (1 Büro) 
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Önemli İşler Müdürlüğü (3 Büro) 

Arşiv Müdürlüğü (3 Büro) 

Tercüme Bürosu’dur. 

Daire başkanlıklarına 9 şube müdürlüğü bağlanmıştır. 

Ayrıca Polis Enstitüsü ile polis okulları da Emniyet Umum Müdürlüğü’ne 

bağlanmıştır. 

Her ilde bir emniyet müdürü ve her ilçede bir emniyet amiri veya emniyet 

komiserleri ve bucak, iskele veya istasyonlarda emniyet komiserleri bulunması 

öngörülmüştür. 

Emniyet Teşkilatı’nın 1950’li yıllara gelinceye kadar tüm illerde teşkilatını 

tamamladığı ve ilçe teşkilatlarını da oluşturulduğu anlaşılmaktadır. 

Bu dönemde, ülkenin gelişme süreci içersinde mevcut kanunların bazı 

ihtiyaçlara cevap veremediği görülmüş ve bu nedenle de, mevcut yasaların cevap 

veremediği alanlarda yeni yasal düzenlemelere gidilmiştir. 11 Mayıs 1953 

tarihinde 6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu çıkarılarak Trafik Polisi 

kurulmuştur. Bu kanun günün şartlarına göre yeniden düzenlenmiş 13 Ekim 1983 

tarihli 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

15.071965 tarih ve 654 sayılı “Toplum Zabıtası Kurulması Hakkındaki 

Kanun” la Toplum Zabıta’sı kurulmuştur. Ancak geçen zaman içerisinde yapılan 

hatalar ve yetersizlikler sonucu toplum zabıtasının disiplinin bozulduğu ve görev 

yapamaz hale geldiği görülmüştür. Bu nedenle, 11.08.1982 tarih ve 2696 sayılı 

“3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa 7 Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun” 

ile “Toplum Zabıtası Kurulması Hakkındaki Kanun”nun ek ve değişiklikleri 

yürürlükten kaldırılarak Toplum Zabıtası’nın yerine Çevik Kuvvet Birimleri’nin 
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kuruluşuna geçilmiştir. Toplum zabıtasında görevli olan personel de emniyet 

örgütü içerisinde muhtelif birimlere atanmıştır(Yılmaz, 1997). 

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda 16.06.1985 tarih ve 

3233 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle de Özel Harekat birimleri kurulmuştur.  

 

3.2. Polis Karakolları 

T. C. Anayasası’nın 1.Maddesinde, devletin temel amaçlarından birinin 

toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak olduğu belirtilmektedir. Anayasanın 

1.Maddesinde ifade edilen devletin, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamakla 

ilgili görevi, İçişleri Bakanı’na vermiştir. Devlet adına, İçişleri Bakanı tarafından 

yerine getirilen bu görev 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 

1.Maddesinde: 

“Memleketin genel emniyet ve asayiş işlerinden İçişleri Bakanı 

sorumludur. İçişleri Bakanı bu işleri, kendi kanunları dahilinde hareket eden 

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı ve gerektiğinde diğer 

bütün zabıta teşkilatı ile ifa ve lüzum halinde Bakanlar Kurulu kararı ile ordu 

kuvvetlerinden istifade eder” (Şafak, 1999) ifadesi ile belirtilmiştir. Bu görevin 

yerine getirilmesi ile ilgili görevlendirilmiş bulunan Emniyet Teşkilatı’nın daha 

etkin ve verimli hizmet sunabilmeleri için, bir taşra birimi olan polis 

karakollarının kendi sorumluluk bölgelerinde (yerel mahalli) kamu düzen ve 

güvenliğinin sağlanması ile ilgili olarak hem idari hem de adli hizmet 

vermektedir. 

Polis karakollarının, hizmet verdikleri coğrafi alanın, idari ve iktisadi 

durumuna ve de nüfus yoğunluğuna göre, başta suç olmak üzere halkın ihtiyaç 
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duyduğu genel asayiş hizmetine göre ayırımları vardır. Bu tip ve standart 

ayrımlar, polis karakollarının aynı zamanda ihtiyaç duyabileceği gücünü ve 

kapasitesini ayarlamak için yapılmaktadır. Bu düzenleme binanın yeri, mevcut 

yönetim yapısı, amacı, insan ve teknoloji boyutları ile ihtiyaç duyulabilecek 

stratejik durumlar dikkate alınarak, yerel resmi yetkililer (başta valilik, belediye 

başkanlığı ve emniyet müdürlüğünce kurulan bir komisyon) tarafından yapılır. 

(Genç, 2003: 17–18)  

Karakollarda farklı bölgelerde değişen personel sınıflandırılması 

mevcuttur. Ancak araştırmanın yapıldığı Ankara ilinde hemen hemen bütün 

karakollarda, bir karakol amirinin sorumluluğunda üç grup halinde görev 

yapılmaktadır. Gruplar, grup amirleri tarafından yönetilmektedir. Karakol 

amirlerinin yokluğunda ise bütün sorumluluk grup amirlerindedir.      

 

3.2.1. Polis Karakol Personellerinin Görevleri: 

Polisin Disipline-Merasim ve Topluluklardaki Rolüne ve Polis Karakolları 

Teşkilatı ile Vazifelerine Dair Disiplin Talimatı’na göre polis karakol personelinin 

görevleri aşağıda açıklanmıştır (Yılmaz, 1997). 

 

3.2.1.1. Karakol Amirinin Görevleri: 

Karakol amirlerinin görevleri başlıca disiplin, idari, adli ve büro görevleri 

olmak üzere 4 kısıma ayrılır. 
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3.2.1.1.1. Disiplin Vazifeleri: 

a) Karakol amiri, karakolun terbiyecisi ve öğretmenidir. Otoriter olması ve 

mükemmel bilgisi bulunması şarttır. 

b) Karakol amirleri memurlarının disiplininden, sıhhatlerinin, 

korunmasından vazifelerin yerine getirilmesinden sorumludur.   

c) Karakol amirleri memurlarının bütün kudret ve ruhi eğitim ve 

kabiliyetlerini bilmeli, onlar arasında beraberlik ve fikir birliğini temine 

çalışmalıdır. Her karakol amiri memurlarının tavrı, hareketlerini ve meslek 

özelliklerine göre kabiliyetlerini gösterir notlar tutmalıdır. 

d) Karakol amiri memurlarının yönetmelik gereği giyinmelerine ve resmi 

teçhizatıyla donanmış olmalarına daima dikkat etmelidir. 

e) Karakol amiri memurlarının (teorik ve tatbiki) bilgilerini daima 

geliştirmeye çalışacaktır. Bunun temini içinde her fırsattan ve hadiseden istifade 

ederek benzeri vakalarda hareket tarzları hakkında kendilerini devamlı surette 

aydınlatmalıdır. 

f) Karakol amiri memurları hakkında vereceği ve edineceği kanaat ve 

kararlarda ve onlara yapacağı muamelelerinde hissine, ihtirasına ve kötü niyete 

çapılmayarak hak, adalet, sevecenlikle hareket etmelidir. Karakol amiri verdiği 

emrin çevrilmesine, tereddütle veya ağır yapılmasına müsaade etmemeli, hareket 

ve muamelatında daima vakar, doğruluk ve kararlılık göstermelidir. 

g) Karakolda mesleki fikrin yüksek bir halde bulunması, disiplinin devamlı 

kuvvetlenmesi, vazife görüş kabiliyetinin artması karakol amirinin esaslı 

vazifelerindendir. 
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h) Karakol amiri karakolda teftiş için gelecek üstlerine kendini takdim 

ederek ve karakol mevcudu ile bunların o anda bulundukları hal ve vaziyeti ile 

varsa suç veya suçlu haklarında yapılmış veya yapılmakta olan muameleyi arz 

etmelidir (Yılmaz, 1997). 

 

3.2.1.1.2. İdari Vazifeleri: 

a) Karakol amiri mıntıkasının emniyetini teminden ve umumi hizmetlerin 

ifasından mesuldür. 

b) Karakol amiri emrine verilen polis ve bekçi kuvvetlerini uygun olarak 

sevk ve idare eder. Lüzumunda kanunların müsaadesi dairesinde jandarmanın ve 

diğer hususi zabıta teşkilatının yardımından yararlanır. 

c) Emniyeti tehlikeye düşürücü hal ve hareketleri vukuundan evvel 

meydana çıkartmak, ihbar ve şikayetlerden yararlanmak zorundadır. 

d) Kanun ve nizamların kendilerine verdiği hak ve salahiyetlerin yerinde 

ve zamanında kullanılması karakol amirinin vazifelerinde başarısını kolaylaştırır. 

e) Karakol amirleri muhaberelere, nakil ve aydınlatma, sıhhi yardım 

vasıtalarından azami derecede istifade etmelidir. Ammenin emniyet ve selametini 

tehlikeye düşürücü hal ve hadiselerden özel kanunların müsaadesi nispetinde 

diğer bütün vasıtalardan istifade eder. 

f) Karakollarda bulundurulması mecburi defter, fişler ve albümleri devamlı 

tetkik edecek, değişikliklerin üzerinde duracak güncelleştirilmesini sağlayacaktır. 

g) Karakol amiri kendi teşkilatıyla takip ve sonuçlandıramayacağı gizli 

cereyan ve faaliyetleri ve uzmanlığı dışında kalan hususları hemen üst mercilere 

bildirmekle yükümlüdür. 
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h) Karakol amiri nöbet, nokta ve devriye memurlarının vazifelerini, 

bunlarla diğer memurlara verdikleri sair vazifelerin emredilmiş olanlar tarafından 

yapılıp yapılmadığını her an takip ve kontrol ile yükümlüdür. 

i) Karakol amiri mıntıkasından emniyeti ihlal ve suç çıkarma istidadını 

gösteren sebeplerle etkili surette mücadele edecektir. Bu hususlarda: 

ia) Şahıslar: Şüpheli ve sabıkalılar, serseriler, her vasıtaya alet olmak 

eylemindeki deliler, esaslı bir mesleği olmayan çingeneler, işsizler, hayvan alım 

satımına aracılık eden cambazlar, içki ve uyuşturucu maddeler kullanmayı iptila 

derecesine vardıran ve kumar, fuhuş itiyat eden, vasıtalık edenler ve yer verenler; 

iş bulmak, evlendirmek hizmetçi tedarik etmek gibi adlar altında dolandırıcılık 

eden veya ahlaksızlığa vasıta olanlar; asker kaçakçıları ve bunları barındıranlar; 

kaçakçılık sayılan fiillerle meşgul olanlar; bazı sıfatlar takınarak veya meslek 

yapar görünerek dolandırıcılık yapanlar; kendi hal ve çalışmasına uygun 

olmayacak surette harcama yapanlar; 

ib) Diğer Konularda: Gizli ve izinsiz olarak açılan ve faaliyette bulunan 

yerler; han, otel, pansiyon, bekar odası, hamam, plaj, banyo, kahvehane, meyhane, 

gazino, bar, umumi birleşme, tek başına fuhuş evleri; suçluların veya suçla elde 

edilen eşyanın saklanma yerleri; kumar oynanan ve uyuşturucu maddeler 

kullanılan yerler; iş yerleri, fabrika, dernek ve benzeri gibi toplanma ve toplu 

çalışma yerleri ve bunların toplanma, çalışma ve dağılma zamanlarının kontrolü, 

elektrik, su odun, kömür, akaryakıt, barut ve patlayıcı maddelerin takip ve 

kontrolü; yol, yapı inşaatı, sokak aydınlatılmasının trafik ve kazaların önlenmesi 

bakımından denetimi yapılmalıdır. 
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3.2.1.1.3. Adli Vazifeleri: 

a) Karakol amirleri adli muamelelerini yaparken suçların meydana 

gelmemesi için de önleyici ve yardım edici vazifelerini yapmaya mecburdurlar. 

b) Suç işlenmesi halinde suçlunun yakalanması suç delillerinin toplanması, 

adli müzekkerelerin infazı, zaman aşımını takip etmekle görevlidir. 

c) Karakol amirinin adli görevi suçla başlar ve bağlı bulunduğu emniyet 

müdürlüğü ve amirlikleri kontrolünde devam eder. 

d) Karakol amiri, CMUK’ un zabıtaya yüklediği vazife ve salahiyetleri 

yapar ve kullanır. Tahkikatın neticelendirilmesine suç izlerinin yok edilmesine 

veya değiştirilmesine veya suç ile suçlunun başka bir vasıf almasına veya başka 

bir şahısa yüklenmesine mani bütün tedbirleri alır veya aldırır. 

e) Karakol amiri, suçları meydana geldikten hemen sonra adli zabıta 

mercilerine bildirmeye ve onların direktifleri dairesinde hareket etmeye ve 

keyfiyetten bağlı bulunduğu merciler vasıtasıyla emniyet müdürü veya amirini de 

haberdar etmeye mecburdur (Yılmaz, 1997). 

 

3.2.1.1.4. Büro Vazifeleri: 

a) Karakollarda büro işlemlerinin yapılması, düzeni ve yürütülmesi 

karakol amirine aittir. Poliste bütün büro işleri gizli yapılır. Vazife ile ilgili 

olanlardan başka kimseye bilgi verilmez. 

b) Karakol amiri, karakol ayniyatına dahil eşyayı muayyen usul ve miatları 

dahilinde kullanmaya ve bunlardan her zaman hesap vermeye mecburdur. 

c) Fezleke ve zabıt varakaları suretleri ceraim (suç defteri) veya diğer kayıt 

numaraları altında dosyalarında muhafaza edilmesi lazımdır. 
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d) Bütün suçlar meydana geldikten sonra ceraim defterine geçirilir. Faili 

meçhul kalmış suçlar hakkında tutulan tahkikat evrakına ceraim numaraları 

konulmakla beraber ceraim defterindeki açıklamaya uygun olarak tertip edilecek 

işi ayrıca fiş dosyasında ayrılacak özel bölümde bulundurulacaktır. 

e) Disipline ilişkin emir ve kararlar mutlaka emniyet müdürlük veya 

amirliğinin imzası altında tebliğ edilmesi gerekmektedir. 

Grup amirlerinin görevleri ayrı bir başlık altında verilmemiştir. Çünkü 

grup amirleri, karakol amirlerinin yardımcısı pozisyonunda ve karakol amirlerinin 

yokluğunda onların bütün görev ve sorumlulukları ile yükümlüdürler (Yılmaz, 

1997).  

 

3.2.1.2. Devriyenin Görevleri: 

Devriye görevleri karakolların önemli bir alanını oluşturmaktadır. Aşağıda 

devriye görevleri maddeler halinde verilmiştir: 

1- Genel güvenliği korumak, suçları olmadan önlemek veya yapıldıktan 

sonra takip etmek ve lüzumunda halka yardımcı olmak üzere karakol mıntıkasına 

çıkarılan ve dolaşarak vazife gören memurlardır. 

2- Devriye memurları, iş yerleri, fabrikalar, sinemalar vesaire gibi bir anda 

halkla dolup boşalan yerlere geliş, gidişin korunması maksadıyla çıkarabileceği 

gibi, çarşı, pazar, panayır, park, mesire ve benzeri yerlerdeki faaliyetin emniyet 

altında cereyanını temin etmek üzerede çıkarılırlar. Ayrıca okullarda öğrencinin 

çıkış zamanlarında bulundurulurlar. 

3- Karakol mıntıkasına çıkarılan devriyeler arttığı veya muayyen bir 

maksatla çıkarıldıkları takdirde vazife görecekleri semtin adıyla anılırlar. 
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4- Polis devriyeleri tam teçhizatlı iki memurdan meydana gelir. Kıdemli 

memur devriyenin amiridir.  

5- Tabancalar tehlike anları haricinde kılıflarında bulunur. Tehlikeli 

anlarda ele alınır. 

6- Devriyenin geçeceği yollar belirli olmalı, yürüyüş ağır adımlarla 

yapılmalı, dönemeçlerde köşe başlarında durarak etraf gözetlenip tetkik 

edilmelidir. 

7- Yürüyüşlerde ani dönüşler yaparak gözetlenip veya takip edilip 

edilmediklerini kontrol etmelidirler. 

8- Olaylar meydana gelmeden önce önlemeye ve yapılmakta olanların 

büyümesine mani olmaya, suçların önlenmesinde veya takip edilmesinde telaş ve 

heyecan ve tereddüt eseri göstermekten çekinmeğe ve hareket tarzlarını süratle 

kararlaştırarak hemen tatbik etmeye alışık olmalıdırlar. 

9- Daima vakur ve nazik ve aynı zamanda atik ve tetik bulunmalıdırlar. 

10- Yardım istemek mecburiyetinde kaldıkları veya süratle diğer zabıta 

kuvvetlerinin veya itfaiye, kurtarma sıhhi imdat gibi yardımcı ekiplerin 

müdahalesini gerektiren hal ve hadiselerde en seri vasıtalarla bağlı bulundukları 

ve mümkün olduğu takdirde karakolları ve imkan var ise yardımda bulunacak 

kuruluşları haberdar ederler. İhbar, telefon, düdük ve diğer vasıtalarla 

yapılabileceği gibi zorda kalındığı takdirde havaya silah atmak suretiyle de 

yapabilir. Devriyenin ihbar ve yardım isteğine mıntıka kaydı olmaksızın diğer 

karakol memurlarıyla civar devriye memurlarının yetişmeleri şarttır. 

Düdük işaretleri şunlardır: 
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a) Tek düdük yoklama içindir. İşiten yerini belli etmek için bu işarete aynı 

suretle karşılık verir. 

b) Birbirini müteakip iki düdük davete işarettir. İşiten aynı surette karşılık 

vererek derhal çağrıya uyacaktır. 

c) Birbiri ardınca ve sürekli bir surette çalınan düdük sesleri imdat 

istenildiğine işaret eder, imdada koşanlar da bu işaretle geliyorum, manasında 

olarak kesik ve kısa fasılalı üç düdük sesiyle karşılık verirler. 

11- Devriye memurları 10. madde hükmü saklı kalmak şartıyla 

mıntıkalarını terk edemezler. Vazifeleri sonunda karakola dönerler. Ancak hizmet 

müddetleri süreleri içinde başlamış olduktan iş veya tahkikatı sonuçlandırmadan 

veya diğer görevlilere devretmeden önce dönemezler. 

12- Mıntıkalarını veya kendilerini teftişe çıkan amire rastladıklarında veya 

bunlar tarafından düdük vesaire herhangi bir vasıta ile çağrıldıklarında süratle 

yanlarına giderler ve o ana kadar gördükleri, duydukları veya el koydukları işler 

hakkında kendilerine bilgi verirler. 

13- Mıntıkası dahilinde bulunan çarşı ve mahalle bekçilerini daima 

denetimleri altında bulundururlar ve bunların hizmet defterlerine rastladıkları hal 

ile saat ve yerlerini kaydederler. 

14- Devriyeler birden fazla iseler, birbirleriyle muayyen buluşma yer ve 

zamanları ve varsa noktalarla buluşma zamanları tayin ederler. Bu suretle 

buluşacak devriyeler ayrı ayrı karakollara bağlı bulunuyorlarsa buluşma zaman ve 

mahalleri, alakalı karakollar amirlerince tayin ve tespit olunur. 
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15- Birbirleriyle veya noktalarla buluşan devriyeler birbirlerini ilgilendiren 

işe ait bilgileri birbirlerine aktarırlar ve lüzumsuz bir konuşma ve gecikmede 

bulunmaksızın vazife mıntıkalarına ayrılırlar. 

16- Kar, tipi, fırtına gibi devriyenin dolaşmasını zorlaştıran sebepler var 

ise vazifenin ne şekilde yapılacağını karakol amiri tayin eder. 

17- Devriye memurları vazifelerinin devamı müddetince herhangi bir 

sebep bir bahane ile hiçbir yerde oturamazlar. 

18- Devriye memurlarının vazifelerinin devamı müddetince karakol ile 

temas ve irtibatları ile arandıkları anlarda çabuk bulunmaları hususlarını karakol 

amiri tespit eder. 

19- Devriye memurları hareket ve faaliyetlerini disiplin talimatındaki 

esaslara uydurmaya mecburdurlar. 

20- Devriye memurları mıntıkası dahilinde dolaşan şüpheli ve tanınmayan 

şahısları izler ve kimliklerini araştırırlar. 

21- Serseri ve kötü zan altındaki kişilerin hareket tarzlarını gözetler. Suç 

sayılan bir vaziyet arz ediyorlarsa yakalayarak karakola teslim ederler. 

22- Doğrudan doğruya dilencilik yapanları veya dilenciliğe sevk edilen 

küçüklerle bunları o yollara sevk edenleri veya herhangi bir şey satar görünerek 

dilencilik yapanları ve dilencilik süsü takınarak hırsızlık maksadıyla kapıları 

kurcalayan veya evlere sokulanları yakalayarak karakola teslim ederler. 

23- a) Her vasıtaya alet olmak eğiliminde bulunan delilerle, yarı veya 

tehlikesiz delilerin, 

b) İşsizlerin yokluk ve sefalete düşmüş olanların ve iş bulamamasından 

değil çalışmak istememesinden dolayı boşta gezenlerin, 
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c) İçki ve uyuşturucu maddeleri kullanmayı alışkanlık derecesine vardıran 

veya bu sebeple serseri bir hal almış bulunanların, 

d) Fuhuşu alışkanlık haline getirenlerle bunlara aracılık edenlerin veya yer 

gösterenlerin, 

e) İş bulmak, evlendirmek gibi adlar altında dolandırıcılık eden veya 

küçükleri ahlaksızlığa sevk edenlerin, 

f) Kaçakçılık sayılan fiillerden mahkum olmuş veya zan altında 

bulunmuşların, 

g) Durumları şüpheli satıcı ve eski alıcıların ve bohçacıların, 

h) Yaş veya hastalık sebebiyle iyiyi kötüden ayırt edemeyen temyiz 

kudretleri gelişmemiş, şüpheli kimselerle düşüp kalkanların, 

i) Kendi hal ve işiyle uyuşmayacak şekilde harcama ve savurganlık 

yapanların, 

k) Kumarbazların görünür vaziyet ve faaliyetlerinde müdahaleyi 

gerektiren halleri varsa müdahale ederek gereğini yaparlar. Bulunmadığı 

zamanlarda da vaziyet ve faaliyetleri hakkında karakol amirine bilgi verirler. 

24- Sokak aydınlatmasında yanmayan lambalara, göçmüş lağımlara, geçidi 

tehlikeye düşürecek yapı ve yol inşaat aydınlatmasına çökmeye meyletmiş 

binalara, açılarak veya vücuda getirilerek geceleri aydınlatmadan bırakılmış çukur 

veya yığınlara, köşe başlarına maniler koymadan, araçların geçmesine mani 

olacak derecede yollarda yapılan kazı veya döşemeyle karşılaştıklarında gereği 

yapılmak üzere durumu karakol amirine bildirmelidirler.  

25- Patlamış su veya havagazı boruları veya kopmuş elektrik, telefon, 

telgraf telleri veya devrilmeye yüz tutmuş direklerini gördüklerinde gereken 
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tamiratın yapılmasını temin için keyfiyeti alakalılarına tebliğ ve yapılmasına 

kadar refakat ederler. 

26- Seyyar satıcıların veya reklamcıların geçişleri işgal edecek surette 

halkı başlarına toplamalarına ve halkın sebepsiz olarak bu suretle toplanmalarına 

meydan vermemelidirler. 

27- Hava, kara ve deniz vasıtalarının durak yerleriyle bilet satış yerlerinde 

ve sinema, tiyatro vesair seyir yerlerinin kapıları önlerinde toplanan halk arasında 

düzenin sağlanmasına bilhassa bu gibi kalabalık yerlerde kolayca yapılabilen 

yankesicilik suretiyle hırsızlık, laf atmak, sarkıntılıkta bulunmak gibi genel ahlak 

ve emniyete aykırı hareketle, sövme ve müessir fiilde bulunma suçlarının 

yapılmamasına dikkat etmelidirler. 

28- Gazete, ilan ve reklam dağıtıcılarının hareket tarzlarını takip ve 

asılmak, dağıtılmak veya serpilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamları tetkik 

etmeli ve bunların muayyen yerlerden başka yerlere asılmalarına müsaade 

etmemelidirler. 

29- Issızlık ve tenhalığın yapılmasını kolaylaştırdığı suçların yapılmasına 

meydan bırakmamak için günlük hayat faaliyetlerinin icabı olarak zaman zaman 

tenhalaşan ve iş ve çalışma yerleriyle meskenler civarına şüpheli ve sabıkalı 

kimselerin sokulmalarına engel olmalıdırlar. 

30- Geceleri; merdiven, kazma, kürek vesair gibi suç işlemesine uygun alet 

ve edevatın öteye beriye terk edilmesine ve açıkta bulundurulmasına, zaruri olan 

eşyanın kaybına meydan verilmemesine dikkat etmelidirler.  

31- Çilingir, demirci, lekeci, çamaşırcı ve bohçacı, eski elbise tamir ve 

satıcılarının faaliyet tarzlarını kontrol ederek kaynağı araştırılmadan alınmış eşya 
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veya yapılmış anahtar, kilit ve maymuncuk gibi aletler bulunup bulunmadığını 

tetkik ederler. 

32- Mıntıkası dahilinde izinsiz açılan han, otel, pansiyon, bekar odası, 

hamam, plaj, kahve, gazino, meyhane, bar ve benzer mahallerle gizli olarak 

açılmış tek başına birleşme ve umumi evlerin bulunduğuna rastladığı veya 

öğrendikleri takdirde kapatılmalarını temin için keyfiyeti karakola haber verirler. 

33- Gizli kumar oynanan, uyuşturucu madde imal ve istimal edilen ve 

kaçak içki ve diğer eşya yapılan veya sürülen yerleri ve suçluların barınma veya 

suçla elde edilen eşyanın saklanma yeri olarak kullanıldıklarından şüphe edilen 

mahalleri tarassut ederek toplayacakları malumatı karakol amirine bildirirler. 

34- Han, otel pansiyon ve benzeri yatacak yerlerin denetimi esas itibariyle 

karakol amirince veya özel sivil memurlar tarafından yapılır. Devriye 

memurlarının yetişebilecekleri anlaşıldığı takdirde bekar odalarını kontrol 

etmeleri kendilerinden istenir. 

35- Sinema, tiyatro ve diğer seyir yerleri ile gazino, kahvehane, meyhane 

vesair çalgılı ve içkili mahallerin kontrolleri sivil memurlar tarafından yapılır. 

Buralarda düzenin sağlanması söz konusu olduğu takdirde belediye zabıtasından 

istifade olunur. Devriye memurlarının bu yerlere girmeleri mahsus emirler veya 

herhangi bir suça el koymak maksadıyla olur. Bu takdirde de devriye memurları 

buralarda oturmadan ve lüzumsuz bir gecikmede bulunmadan vazifeleri ne ise 

yaparak ayrılırlar. Ayrıca bu yerlerin muayyen saatlerinde kapatılmalarını temin 

ederler. 

36- Nakil vasıtaları sürücü ve şoförlerinin ehliyet vesikalarını haiz 

bulunmalarına, içki almış oldukları halde bu aracı kullanmalarına, tayin ve tespit 
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edilmiş durak yerlerinden başka yerlerde zorunlu sebep olmadıkça 

durmamalarına, garaj haricinde sokak, çıkmaz, arsa gibi yerlere bu vasıtaları 

bırakmamalarına, göz kamaştıracak derecede kuvvetli ışık kullanmamalarına, gece 

ışıksız seferde bulunmamalarına, haddinden fazla yük veya yolcu almamalarına, 

belirlenen süratten fazla hızlı gitmemelerine dikkat ederler. 

37- Tramvay ve tren hatlarına kazaya sebebiyet verecek surette, eşya, boş 

hayvan terk edilmemesine, diğer türlü engeller vazolunmamasına, hatlar üzerinde 

yürünmemesine ve nakil vasıtalarının taşlanmamasına bakarlar. 

38- Devriye memurları 2. maddede yazılı maksatların temini için 

çıkarılmış oldukları surette bu maksatlara uygun olarak faaliyette bulunurlar. 

Ahlaka ve umumi terbiyeye aykırı hareketleri men ederler. Halkın esnaf 

tarafından aldatılmamasına, zarara sokulmamasına, yankesicilik, muslukçuluk 

suretiyle hırsızlığa, tavcılık, mantarcılık ve emsali suretlerle dolandırıcılığa maruz 

kalmamalarına ve bu gibi yerlerde sabıkalıların dolaşıp faaliyette 

bulunmamalarına dikkat ederler. 

39- Ruhsatsız açılmış dershane veya okulları, gizlice yasak eğitim 

yapılmakta olan veya tayin icra edilmekte bulunan yerlerin mevcudiyetini 

sezdikleri veya öğrendikleri takdirde gereğine bakılmak üzere karakol amirine 

bildirirler. 

40- Suç sayılmayacak ve fakat idare edemeyecek derecede sarhoş olanların 

bir kazaya maruz kalmalarına veya herhangi bir suç işlemelerine mani olmak ve 

tedavileri yapılmak üzere karakola teslim ederler. 

41- Devriye memurları yakaladıkları suçluları sevk ederken kendi 

emniyetlerini tehlikeye düşürecek bir tecavüze maruz kalmaları ihtimallerini göz 
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önünde tutarak bunları kendilerine tecavüze yarayacak her alet ve vasıtadan 

arındıracaklardır. Bu arındırma alet ve vasıta elde veya görünebilecek bir yerde 

ise doğrudan doğruya zapt etmek ve belde ve cepte saklı bulunuyorsa elbisesi 

üzerinde umumi bir yoklama yaparak bulunduğu yerlerden almak suretiyle yapılır. 

Suçlunun üzerinin tam ve etraflı aranılması karakolda yapılır. 

42- Devriye memurları suçluların sevkleri sırasında yalnız bunların firar, 

direnme veya tecavüz gibi muhtemel hareketlerini önlemeyi değil, aynı zamanda 

işlediği suç dolayısıyla herhangi bir tecavüze maruz kalmaları hususlarını da 

nazara alarak korunmalarını sağlarlar. 

43- Devriye memurları olağanüstü hallerde veya kamu güvenliğini amme 

selametini tehlikeye düşüren hadiselerde halkın korku ve heyecanını yatıştırmaya 

çalışırlar ve gerekiyorsa kendilerine yardım ederler. Ayrıca hareket tarzları 

hakkında açıklamalarda bulunurlar. 

44- Devriye memurları hazır bulundurulması emrolunanlar haklarında 

tevkif ve yakalama müzekkeresi çıkarılmış ve çıkarılması beklenilmekte olup 

aranılmakta bulunmuş kimseleri gördüğü takdirde yakalayarak karakola teslim 

ederler. 

45- Devriye memurları öteye beriye bırakılmış yeni doğmuş çocuklara 

tesadüflerinde hayatlarını muhafaza için bunları en yakın eczane veya sağlık 

müesseselerine götürürler ve bırakanlar hakkında tahkikat yapılmak üzere 

keyfiyeti amirlerine bildirirler (Yılmaz, 1997). 

Almanya’da, teşkilattaki yaşlı ve tecrübeli memurlar daha çok yaya 

devriye olarak görevlendirilmekte ve halkla iç içe olmaları sağlanmaktadır (Vatan, 

2005).  
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3.2.1.3. Noktanın Görevleri: 

Karakolların, kendi mıntıkasında ilçe güvenlik kurulunun karar verdiği:  

a) Halkın toplu bulunduğu veya bu suretle gelip geçtiği çarşı, pazar, 

meydan, park, bahçe ve caddelerle istasyon iskeleler, 

b) Mezarlıklar, yangın yerleri vesair gibi ıssız ve tenha yerler, 

c) Mali, iktisadi, sınai tesislerin bulundukları mahaller, 

d) Suçların çoklukla meydana gelmesi umulan yerlerde düzenin 

korunması, suçların önlenmesi ve suçluların takibi ve sosyal yardım yapılması 

kastıyla veya sadece trafik işlerinin tanzimi maksadıyla belirlenen bölgelerde 

nokta görevlileri bulunmaktadır (Yılmaz, 1997). 

 Mezarlıklar ve yangın yerleri gibi ıssız ve tenha yerlerde çift memurla 

noktalar konulur. Ayrıca bu mevkideki geçitlerin geceleri aydınlatılması sağlanır. 

Çıkarıldıkları amaçlara göre noktalar sürekli veya geçici olurlar. Söz 

konusu olan şey, günün her saatinde polisin hazır bulunmasını gerektiren geçit 

veya mevkilerin korunması ise sürekli; pazar, çarşı, park gibi belirli saatler 

içerisinde faaliyet gösteren veya iş yerleri gibi aralıklı zamanlarda açık olan 

yerlerin korunması ise bu faaliyetlerin bitimine kadar kalmak üzere geçici 

noktalar konulur. 

Nokta memurlarının görevleri devriye memurlarının görevlerinin hemen 

hemen aynısıdır. Fakat sınırlı bir alanda daima hazır bulunmak mecburiyetinde 

olduklarından hareket tarzları bazı özel kurallara tabidir. Bu nedenle sadece bu 

farklılıklar belirtilmiştir. Bunlar:  

• Nokta memurlarına görev yerlerinden uzaklaşmalarını gerektiren 

vazifeler verilemez.  
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• Nokta memurları bir suç işlenmesi veya özel bir emrin icrası halleri 

dışında umuma açık yerlere giremezler. 

• Nokta memurları görev yeri haricinde yapılmakta olduğunu haber 

aldığı suçlara el koyabilmesi için derhal karakol amirine bilgi vermesi şarttır. 

 

3.3. Emniyet Örgütünde Eğitim  

3.3.1. Genel Bilgiler ve Polis Eğitiminin Gelişimi: 

Günümüzde nitelikli ve uzmanlaşmış insan gücünün ülkelerin 

kalkınmasındaki yeri ve önemi büyüktür. Özellikle halkla sürekli diyalog içinde 

bulunan kişi ya da kurumlar için nitelikli personel büyük bir ihtiyaç haline 

gelmiştir. Polisin de her çalışan diğer insan gibi bireysel hedefleri bulunmaktadır. 

Örneğin; kimi ülkeye hizmet etmek, kimi yaşamını sürdürmek, kimi mesleğinde 

ilerlemek, kimi ekmek parası kazanmak, kimi çevre edinmek, kimi çıkar sağlamak 

ve kimi de iş bulamaması nedeniyle (iş olsun amacıyla) polis teşkilatında 

çalışmaktadır. Kurumların vatandaşa sundukları hizmetlerin niteliği çalıştırdıkları 

personelin kalitesiyle yakından ilgilidir. Nitelikli bir hizmet için farklı hedefleri 

bulunan tüm personelin iş öncesi (okul) ve okul sonrası (hizmet içi eğitim) sürekli 

eğitimden geçirilmesi gerekmektedir (Vatan, 2005: 135). 

2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunun 1. Maddesinde polisin 

görevleri en geniş ve genel manada şöyle tarif edilmektedir: 

“Polis asayişi amme, şahıs tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini 

korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin eder. 

Yardım isteyenlere yardım, muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. 
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Kanun ve nizamnamelerin kendilerine verdiği diğer görevleri yapar” (Şafak, 

1999:  415). 

Bu kanun maddesiyle polise çok geniş bir alanda görev ve sorumluluk 

verilmektedir. Bu geniş alanda, polisin toplumun isteklerine yeterli derecede 

karşılık verebilmesi için, günün şartlarına uygun olarak modern teknolojiye sahip 

olması, polisin görev ve yetkisiyle ilgili hukuki düzenlemelerin 

güncelleştirilmesinin yanı sıra bu görevi yapacak olan polisin eğitiminin de günün 

şartlarına uygun bir şekilde olması gerekir. Dolayısıyla, polisin aldığı eğitim, 

sahip olduğu teçhizat ve diğer unsurlar hizmetin etkinlik ve verimliliğinde önemli 

rol oynamaktadır  (Karaman, 2002: 343).  

Remzi Fındıklı’nın açıklamasına göre çağdaş polis eğitiminde polise üç rol 

verilmektedir: 

• Polis, polislik mesleğinin teknik ve uzmanlık gerektiren yönlerini, 

taktik ve inceliklerini bilen, tekniklerini iyi kullanabilen, iyi atış yapabilen bir 

ekspertiz, yani bir “Güvenlik Mühendisi”dir. 

• Polis, mesleki teknik bilgilerle birlikte, çalıştığı toplumun yapısal 

özelliklerini inceliklerini ve duyarlılıklarını iyi kavrayıp yardımcı olacak bunlara 

yardımcı olacak,  bunların sorunlarını iyi kavrayıp yardımcı olacak, toplumu 

devlete kazandıracak bir “sosyal hizmet uzmanı”, sosyal hastalıkları tedavi eden 

bir “Sosyal Doktor”dur. 

• Polis yine, halkın kurallara uymasını sağlayan, mevzuat hükümlerini 

uygulayan, halkı aydınlatan onlara yol gösteren, onları belirli konularda 

bilgilendiren, topluma iyi öncülük, örneklik ve önderlik eden bir rehber, devlet ile 

halk arasında bir tanzim kurumu yani “Öğretmen”dir.  
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Azak’a ise polis eğitimi açısından gelişmiş ülkelerdeki meslek standartları 

çerçevesinde Emniyet Teşkilatı açısından olması gereken mesleğe alınma ve 

eğitim standartlarını şu ana başlıklar çerçevesinde incelemiştir: 

• Polislik özel eğitime gerek duyulan bir iş koludur (meslektir). 

• Polis eğitimi süreklilik gerektirir. 

•    Polislik mesleği sürekli kendini yenilemeyi gerektiren bir kariyer 

mesleğidir. 

• Polislik mesleği kişisel nitelikler gerektirir. 

• Polis eğitimi problem merkezli olmalıdır (mesleki yetenek ve beceri 

kazandırmaya yönelik). 

• Polis eğitimi meslekte karşılaşılan sorunların kolayca üstesinden 

gelmeye yönelik olmalıdır. 

• Polis eğitimi mesleki bilgi, beceri ve yetenek kazandırmaya yönelik 

olmalıdır. 

• Polis eğitim kurumları polis teşkilatının ihtiyaçlarına göre 

planlanmalıdır (Vatan, 2005).   

 Yine Azak, bir polis teşkilatından beklenen kanun hâkimiyeti, kamu gü-

venliği ve insan haklarının korunması gibi görevlerini profesyonelce ve ustaca 

yapmasını etkileyen en büyük unsur, aldığı eğitimdir demektedir (Azak, 1999: 

55). 

Türkiye’de polislerin eğitimi için açılan ilk eğitim kurumu, 29 Mart 1891 

yılında Zaptiye Nezareti’nde bir dershanelik kısımdır. İlk eğitim veren kişide 

Dava vekili Refik Bey’dir (Birinci, 1999: 11). Bundan sonra Cumhuriyet 

döneminde 1924 yılında Emniyet Umum Müdürlüğü kurulmuştur. Emniyet 
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Teşkilat’ındaki eğitimi geliştirmek için 6 Kasım 1937 tarihinde Polis Enstitüsü 

açılmıştır. Bundan bir yıl sonra da 1938–1941 ders yılından itibaren iki yıllık 

yüksek okul, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nca 1962 

yılında da üç yıllık genel yüksek okullar içerisinde yer almıştır. 1980 yılında dört 

yıllık Polis Enstitüsü, 1984 yılında da lisans düzeyinde eğitim ve öğretim veren 

bir yükseköğretim kurumu haline getirilerek Polis Akademisi adını almıştır. 9 

Mayıs 2001 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4652 Sayılı Polis 

Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca kabul edilen yasayla da Polis Akademisi 

öğretim kadrosu genişletilerek üniversite haline dönüştürülmüş ve mevcut 

akademi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi ismini almıştır. Polis Akademisi ise 

üniversitenin adı olmuş, kendisine GBF, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü (GBE) ve 

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) bağlanmıştır. Polis meslek yüksekokulları 

ile dokuz aylık eğitim iki yıllık ön lisans eğitimine dönüştürülmüştür (Karaman, 

2002). Daha sonra doğan ihtiyaçtan GBF ye dört yıllık fakülte mezunlarının da 

altı aylık eğitimle mezun olduğu ve ilk mezunlarını 2005 Aralık ayında veren 

polis meslek eğitim merkezleri (POMEM) de bağlanmıştır. 

Ayrıca Polis Meslek Yüksekokulları ve Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 

profesör, doçent, yardımcı doçentlik gibi akademik kadrolar tahsis edilerek, bu 

kurumların eğitim kalitesinin beklenen düzeye çıkartılması düşünülmüştür.  

 

3.3.2. Polis Eğitimi: 

3.3.2.1. Türkiye’de Polis Eğitimi: 

Eğitim, kurumların şekillenmesinde, kalitenin artmasında ve kurumların 

yeni gelişmelere ayak uydurmasında önemli bir faktördür. Son yıllarda bir kısmı 
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teknolojinin gelişmesiyle de bağlantılı olarak suç çeşitlerinde ve sayısında hızlı bir 

artış olmaktadır. Bununla ilgili olarak, polisin görev alanı hızlı bir şekilde 

genişlemektedir. Polisin de bu gelişime ayak uydurabilmesi için özellikle eğitim 

konusu üzerinde hassasiyetle durması gerekmektedir (Karaman, 2002). 

Türkiye’de polislere temel eğitim, Polis Akademisi’ne bağlı Güvenlik 

Bilimleri Fakültesi, Polis Meslek Yüksek Okulları ve Polis Meslek Eğitim 

Merkezleri’nde verilmektedir.  

Polis Akademisi Başkanlığı’nda beş ayrı karakterde eğitim ve öğretim 

yapılmaktadır. Bunlar: 

 

Önlisans Eğitimi: Polis Meslek Yüksek Okulları’nda; akademik eğitim, 

her eğitim-öğretim yılında 28 hafta olup iki yıllık ön lisans eğitimini 

kapsamaktadır. Halkla İlişkiler dersi, Polis Akademisi ders programlarına 

Bakanlık makamının 18. 10. 1984 tarihli onayı ile konulmuştur. Halkla ilişkiler 

dersi dışında iletişimle ve halkla ilişkiler konularıyla alakalı olarak; “Gelişim 

Psikolojisi, İnsan Hakları Kamu Hürriyetleri, Davranış Bilimleri, Toplum 

Psikolojisi, Kamu Yönetimi, Polisin Görev ve Yetkileri, Polis Meslek Etiği, 

Toplumsal Olaylara Müdahale Esasları” dersleri de verilmektedir. İlk mezunlarını 

2005 yılında veren polis meslek eğitim merkezlerinde ise bu çerçevede; 

“Toplumsal Psikoloji, İletişim, Toplum Destekli Polislik ve İnsan Hakları” 

dersleri verilmektedir. 

 

Lisans Eğitimi: 4 yıllık lisans eğitimi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi’nde  

verilmektedir. Yabancı örencilere ayrıca 1 yıl Türkçe hazırlık eğitimi 
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verilmektedir. Eğitimde devamlılık ve sınıf geçmek esastır. 14’er haftalık iki 

yarıyılda veya bir öğretim yılında mazeretsiz olarak 20 ders gününden fazla 

eğitim ve öğretime katılmayanlar tüm sınav haklarını kaybetmekte ve başarısız 

sayılmaktadır. GBF’de dört yıllık eğitim döneminde verilen dersler genel olarak 

üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar meslek dersleri, hukuk dersleri ve kültür 

dersleridir. Halkla ilişkiler dersi dışında iletişimle ve halkla ilişkiler konularıyla 

alakalı olarak; “Sosyoloji, Psikoloji, Toplum Psikolojisi, Adalet Psikolojisi, 

Çocuk Suçluluğu, Uygulamalı Davranış Bilimleri (Drama), İnsan Hakları ve 

Kamu Hürriyetleri, Kamu Yönetimi, Personel Yönetimi, Polisin Görev ve 

Yetkileri, Polis Mes1ek Etiği ve Adalet Sosyolojisi” derslerinin de verildiği 

görülmektedir. 

 

Yüksek Lisans Eğitimi: Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde; yüksek lisans 

eğitimini tamamlama süresi dört yarıyıl olup 2 yarıyıl ders, 2 yarıyıl ise tez 

dönemi olarak öngörülmüştür. Yüksek Lisans eğitimini kazanan teşkilat 

mensupları 1 yıl ücretli izinli sayılmaktadır. 2002 Yılında kuruluşu tamamlanan 

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde, 4 ana bilim dalında (Suç Araştırmaları, 

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi, Uluslararası Polislik Çalışmaları, Trafik 

Güvenliği ve Yönetimi Anabilim Dalı) yüksek lisans eğitimi verilmesi 18.03.2002 

tarihli Yüksek Öğretim Kurulu Yürütme Kurulu’nca onanmış ve anabilim dalları 

kurulmuştur. 

 

Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO) Eğitimi: Güvenlik Bilimleri Fakültesi 

bünyesinde, Fakülte ve Yüksek Okullar adı altında teşkilatın ihtiyaç duyduğu 
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uzmanlık alanlarında, nitelikli personel yetiştirilmesi amacıyla özel branşlar hariç 

Ankara’daki devlet yüksek öğretim kurumlarında öğrenci okutulmakta, ayrıca 

mesleki ve uygulamalı eğitim dersleri verilmektedir.  

Yöneticilik Eğitimi: Emniyet hizmetleri sınıfı personelinin rütbe terfi 

sınavında başarılı olan 3. sınıf emniyet müdürleri için yüksek kademe yöneticilik 

eğitimi ile başkomiserler için düzenlenen meslek içi orta kademe yöneticilik 

eğitimi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nce verilmektedir (Vatan, 2005). 

GBF’de, dört yıllık eğitim süresince öğrencilere birinci sınıftan ikinci 

sınıfa ve ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçtikleri yaz aylarında bir aylık süreyle 

kamp yaptırılır. Bu kamp süresince öğrencilere, Yüzme, Silah Dersi ve Atış, İlk 

Yardım ve Toplumsal Olaylara Müdahale Yöntemleri uygulamalı olarak 

gösterilir. Son hafta öğrenciler verilen bu derslerden sınava alınırlar. Sınavda 

başarısız olanlar seneye bu kampı tekrarlarlar. Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa 

geçildiği yaz aylarında öğrenciler farklı illerdeki emniyet müdürlüklerinde bir 

aylık süreyle staj yaparlar. Bu staj süresince, başta polis karakolları olmak üzere, 

asayiş, güvenlik ve diğer bazı şube müdürlüklerinde stajlarını tamamlarlar. 

Öğrencilerin staj esnasında hiçbir olaya müdahale yetkileri yoktur. Sadece 

bulundukları birimlerde inceleme ve gözlem yapabilirler (Karaman, 2002). 

Stajları esnasında vuku bulan olaylarda polislerin olaylara yaklaşım ve hareket 

tarzlarını takip ederler.  

Polis Meslek Yüksek Okulları öğrencileri de birinci sınıftan ikinci sınıfa 

geçtikleri yaz tatillerinde bir aylık kadro stajı yaparlar. Polis Meslek Eğitim 

Merkezleri’nde ise eğitimin tamamı okullarda geçmektedir. 
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3.3.2.2. Çeşitli Ülkelerde Polis Eğitimi: 

Almanya’da polis temel eğitimi üç buçuk yıldır. Üç buçuk yıllık süredeki 

eğitim üç dereceden oluşmaktadır. Birinci derecede, temel hukuk ve polislik 

dersleri verilir ve bu süre bir yıldır. İkinci derecede, ilk basamağa oranla daha 

detaylı ve yine bir yıl süreyle teorik polis eğitimi dersleri verilir. Bu iki dereceyi 

tamamlayan polis memurları, bir yıl süren ve polislik mesleğiyle ilgili pratik ve 

uygulamaya yönelik bilgilerin verildiği üçüncü derece polis eğitimine geçerler. 

Bundan sonra altı ay süreyle kadroda karakollarda ve diğer birimlerde staj 

yaparlar. Bu stajlar sonunda okullarda sınavlara alınırlar. Başarılı olanlar göreve 

başlarlar (Karaman, 2002). Komiserlik ve hukuk temel eğitimi eyaletlerde 

verilmektedir. Üst düzey polis yöneticiliği programı iki yıl sürmektedir. “polisin 

en keskin silahı konuşma tarzıdır” ilkesi her derste geçerlidir. Çünkü polisin 

vatandaşları ikna edebilmesi çok önemlidir (Vatan, 2005).   

Fransa’da polis temel eğitim süresi toplam on bir aydır. Bu sürenin sekiz 

aylık bölümü teorik polis eğitiminden oluşmakta üç aylık sürede ise uygulamalı 

polis eğitimi yaptırılmaktadır (Karaman, 2002). Polisin orta düzey amirlik 18 

aylık teorik ve pratik bölümlerden oluşmaktadır. Üst düzey yönetici eğitimi Lion 

şehrindeki bir kolejde verilmektedir ve iki yıl sürmektedir. Bu iki düzeydeki 

yönetici gruba verilen eğitimlerde yabancı dillere önem verilmektedir (Vatan, 

2005).   

Japonya’da polis temel eğitimi 24 aydır. Eğitim üç kategoriye ayrılmıştır. 

Birinci bölüm hizmet öncesi eğitim olarak adlandırılmıştır. Bu dönem eğitim 

süresi on aydır. Bu on aylık süre her emniyet teşkilatının kendi yerel polis 

okullarında verilmektedir. İkinci bölüm görev başı polis eğitimi olarak 
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isimlendirilmektedir. Bu dönemde eğitim, polis eğitim merkezlerinde verilmekte 

ve sekiz ay sürmektedir. Ardından üç ay kadroda staj eğitimi yaptırılmaktadır. 

Staj döneminin ardından üçüncü bölüm olan ve üç ay süren geliştirme eğitimi 

başlamaktadır. Bu sürelerde eğitimlerini başarıyla bitiren polis memuru adayları 

asil polis memuru olarak göreve başlarlar.  

Hollanda’da polis temel eğitiminde amaç, polis memuru adaylarının 

polislik mesleğinde gerekli olan devriye hizmetleri, halkla ilişkiler, kavga ve 

sokak çatışmalarına müdahale teknikleri, trafik hukuku ve trafik cezalarının 

uygulanması gibi konuları teorik ve uygulamalı olarak ne kadar sürede 

öğrenebileceklerini tespit etmek ve buna göre eğitim süresi modülere ayırmaktır. 

Hollanda’da polis eğitim süresi 18 aydır. Bu sürenin modüler olarak uygulanması 

şu şekildedir. Birinci modülde iki ay okul eğitimi ve on gün staj, ikinci modülde 

altı ay okul eğitimi ve iki ay staj, üçüncü modülde ise altı ay okul eğitimi ve yine 

iki ay staj yaptırılmaktadır. Bu modüler sistemle polis adaylarına polislik 

mesleğinin gerektirdiği bilgi ve davranışlar kazandırılmaya çalışılmaktadır. 

Özellikle ilk modülde polis adaylarına sivil halk gibi düşünmeleri, kendilerini 

vatandaştan birisi olarak algılamaları sağlanmaya çalışılmaktadır (Karaman, 

2002). Polis eğitiminin her alanda teorikten ziyade uygulamaya yönelik olması ve 

meslek içerisindeki personelin hizmet verdiği her alanda devamlı şekilde sınava 

tabi olması ve başarısız olanlara başarısız oldukları alanlara ilişkin sınırlandırma 

getirilmesi, kişisel olarak personelin kendilerini geliştirmesini zorunlu 

kılmaktadır.   

İngiltere ve Galler’de birbirinden bağımsız 43 emniyet müdürlüğü vardır. 

Her emniyet müdürlüğünün kendi eğitim merkezleri vardır. Bu eğitim 
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merkezlerinde personele meslek içi eğitim ve stajyer polis memurlarının 

eğitiminin bir bölümü verilmektedir. Polis temel eğitiminin bir bölümü de bölge 

polis okullarında verilmektedir. Kıdemli polis memurlarına ve amirlerine tüm 

kursların hepsi ulusal seviyede İngiliz Polis Akademisi denilen yerde 

verilmektedir. Eğitimin birde olan kadroda bizzat tecrübeli bir polis memuru veya 

amirinin gözetimi altındaki diğer ayağı vardır. Temel eğitim 104 hafta 

sürmektedir. Bu süreyi ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi 32 hafta süren kaynak 

kursu, ikincisi ise 72 hafta süren kaynak sonrası kursudur. Bu süreler her polis 

teşkilatının kendi eğitim merkezleri ve uygulamalar arasında geçmektedir.  

Yukarıda sayılan tüm ülkelerde polislik mesleğine memur olarak başlanır 

ve amir olmak isteyenler sınava girerler. Amirlikteki her rütbe yükselmesinde 

yine sınavlar vardır. Bu ülkelerdeki dikkat çeken husus, genellikle pratik ve 

uygulamaya yönelik eğitimlerin birbirini takip etmesi ve uygulamaya ayrılan 

sürenin ülkemiz polis eğitimine oranla fazla olmasıdır (Karaman, 2002).  

Bu ülkelerde öncelikle polis amir ve müdürlerinin rolleri, yaptıkları 

görevlerin analiz edilmesiyle belirlenmekte ve bir polis amiri veya müdürünün 

profili çizilmektedir. Bu profile göre kazandırılacak bilgi ve yetenekler ortaya 

konularak eğitim konuları modüler olarak belirlenmektedir. 

Bu alanda yapılan çeşitli araştırmalar yöneticilerin yeteneklerinin ve 

sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması, eğitim programlarının süre, içerik ve 

yapısının değiştirilmesiyle mümkün olabildiğini göstermiştir. Öğrenciler sınıftaki 

öğrenimlerini ancak, liderlik tecrübesi ve başkalarını izleme fırsatının tanınması 

durumunda liderlik yeteneklerini anlamlı bir şekilde bağdaştırabilir ve 

geliştirebilirler. 
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Kadro uygulaması sırasında kendilerince teorinin pratiğe uygun olmayan 

yönleri veya varsa daha iyi öğrenme yöntemlerini bir sonraki eğitim modülü için 

hazırladıkları seminerlerde aktarma imkan ve kabiliyetine sahip olmaktadırlar. Bu 

sayede katılımcılar bir önceki modülde kazandıkları yeni bilgiler ile kendi 

tecrübelerini, uygulamadaki uyum ve problemleri diğer meslektaşları ve öğretim 

üyeleri ile tartışarak çözebilmektedirler. Böylece, teori pratikle 

birleştirilebilmekte, eğitimler teorik olmaktan çıkarak gerçek hayata uygun 

uygulamaları kapsamaktadır. Ayrıca, öğrenilenler katılımcılar için anlam ve değer 

ifade etmekte, katılanların sadece bilgileri değil, anlayış ve yetenekleri de 

gelişmektedir (Özgüler, 2004). 

 

3.4. Emniyet Örgütünde Rütbe Terfi Sistemi 

Bu bölümde, araştırmanın örneklemini Polis Akademisi mezunları ile polis 

memurluğundan komiser yardımcılığı rütbesine yükselerek amir sınıfına dahil 

olan personellerin oluşturduğunu belirtmek için Türk Polis Teşkilatı’nda rütbe 

yükselmesiyle ilgili kısaca bilgiler verilmiştir.  

Rütbe yükselmesi, personelin, belirlenen rütbelere (sırasıyla) yükselmesini 

ifade etmektedir.  

Ülkemizde Emniyet Personeli’nin terfi etmesi, “Emniyet Hizmetleri Sınıfı 

Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin 

Yönetmelik” hükümleri gereğince yerine getirilmektedir. Söz konusu 

yönetmeliğin 8. maddesinde Polis Akademisi ve Akademi’nin bünyesindeki 

Fakülte Yüksek Okulu öğrencileri, Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve 

başlarlar.  Aynı maddeye göre polis memuru rütbesinde bulunanlardan komiser 
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yardımcılığı kursunu bitirenler de aynı rütbeden görev alırlar. Emniyet 

Teşkilatı’nda ihtiyaç halinde polis mesleğinde 3 yılını dolduran en az lise veya 

dengi okul mezunu polis memurlarından aranan nitelikleri taşıyanlar, 6 aylık 

kurstan sonra başarılı olmaları halinde komiser yardımcılığı rütbesine yükselirler 

(Derdiman, 2002: 92).  İlgili yönetmeliğin 21. maddesine göre Başkomiser ve 

altındaki personelin terfisi Merkez Değerlendirme Kurulu tarafından 

değerlendirilmektedir.  
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4. BÖLÜM 

BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER 

 

4.1. Katılımcılara İlişkin Tanıtıcı Bilgiler 

 

Tablo 1: Cinsiyetleri 
 
 

 

Araştırmaya katılımcıların yalnızca % 4,3’ü kadındır. Bu sonuç, 

karakollarda görev yapan rütbeli personeller arasında kadınların ne kadar az 

temsil edildiğini gözler önüne sermiştir. Aslında halkla ilişkiler açısından 

çalışan

 
 

 

 

raştırmadaki 70 katılımcıdan yalnızca 1 (bir)’i lise mezunudur. Geriye 

kalan 69 kişiden 65’i yüksek okul mezunu iken, 4’ü ise lisansüstü eğitimini 

 

 

 

ların cinsiyetinin çok önemli olmadığı bilinse de bu durum yine de 

dikkatlerden kaçmamıştır. Vatandaşlarla yapılan mülakatlardan da edinilen 

bilgiler ışığında, kadın görevlilerin sayısının artırılması karakolları vatandaşlara 

daha sempatik ve sıcak gösterecektir. 

 

Tablo 2: Eğitim Durumları 

 

A

1 1,4 1,4 1,4
65 92,9 92,9 94,3

4 5,7 5,7 100,0
70 100,0 100,0

lise ve dengi
yüksek okul ve üniversite
lisans üstü
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

3 4,3 4,3 4,3
67 95,7 95,7 100,0
70 100,0 100,0

Cumulative
PercentFrequency Percent Valid Percent

kadın
erkek

Valid

Total
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tamaml mıştır. Bu durum bizlere karakollarda görevli rütbeli personelin eğitim 

duruml

görev 

 

 
 
 

 

 
 

akat ve diğer gözlemlerden, komiserlerin göz ardı edilemeyecek derecede 

polislikten geçerek rütbeli statüsüne erişen personelden oluştuğu saptanmıştır. Bu 

durum araştırmaya herhangi bir olumsuz değer ve sonuç katmamıştır. Yine 

katılımcıların %18,6’sı komiser yardımcısı, %24,3’ü de başkomiserdir. 

a

arının tahminlerin ötesinde yüksek olduğunu göstermiştir.  

Örneklemdeki rütbeli personelin tamamı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve 

Polis Meslek Yüksek Okulları haricinde herhangi bir halkla ilişkiler eğitimi 

almadıklarını belirtmişlerdir. Oysa polis teşkilatlarının başarısı sadece alanda 

yapan görevlilerin değil, hiç şüphesiz yönetimin bilgi, beceri ve 

niteliklerine de bağlıdır. İyi bir yönetim ve nitelikli yöneticiler olmaksızın 

idealleri sokakların gerçekleri ile buluşturmak mümkün değildir. Ne var ki, 

çeşitliliği ve boyutları giderek artan problemler karşısında polis yöneticilerinin 

yönetim sorumlulukları da artmaktadır (Darrel, 1992). Bu yüzden Güvenlik 

Bilimleri Fakültesi ve Polis Meslek Yüksek Okulları’nda iyi eğitim verildiği 

düşünülse de, halkla ilişkiler alanında özellikle ve öncelikle karakollarda görevli 

rütbeli personelin, daha sonra da diğer personelin sürekli eğitime tabi tutulması 

gerekmektedir. 

Tablo 3: Rütbeleri 

 

Katılımcıların yarıdan fazlasını komiser sınıfı oluşturmaktadır. Yapılan 

mül

13 18,6 18,6 18,6
40 57,1 57,1 75,7
17 24,3 24,3 100,0
70 100,0 100,0

Cumulative
PercentFrequency Percent Valid Percent

komiser yrd
komiser
başkomiser

Valid

Total
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Tablo 4: Hizmet Süreleri 
 
 
 
 
 

 

 

Katılımcıların %38,6’sı 0–2 yıl, %27,1’i 3–5 yıl, %34,3’ü ise 6 yıl veya 

daha fazla karakollarda çalıştıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların sayısı göz 

önüne alındığında, çalışma oranlarında bir yakınlık söz konusudur. 

de ankete katılan rütbeli personelin, genel olarak iletişim ve 

halkla ili

ınan Halkla İlişkiler Eğitimini Genel Olarak Yeterli 
eğerlendirme 

 
 

ilişkile i bulup bulmadıkları sorulmuştur. Alınan halkla ilişkiler 

eğitim

%48,6’d

27 38,6 38,6 38,6
19 27,1 27,1 65,7
24 34,3 34,3 100,0
70 100,0 100,0

0-2 yıl
3-5 yıl
6 yıl ve üzeri
Total

Valid

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

 

4.2. İletişim ve Halkla İlişkilerle İlgili Bulgular  

Bu bölüm

şkilere yönelik görüşleri, uygulamaları ve bilgileri ölçülmeye 

çalışılmıştır. 

 

Tablo 5: Al
D

 

 

 

 

Katılımcılara bu güne kadar hizmet öncesi ve hizmet içi aldıkları halkla 

r eğitimini yeterl

ini yeterli bulan katılımcıların oranı %38,6 iken yeterli bulmayanların oranı 

ır. %12,9’luk da kararsız katılımcı bulunmaktadır. Görüldüğü gibi alınan 

7 10,0 10,0 10,0
20 28,6 28,6 38,6

9 12,9 12,9 51,4
31 44,3 44,3 95,7

3 4,3 4,3 100,0
70 100,0 100,0

Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum

Cumulative
PercentFrequency Percent Valid Percent

Hiç Katılmıyorum

Valid

Total
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halkla ilişkiler eğitimini yeterli görmeyenlerin oranı daha fazladır. Buradan rütbeli 

personelin öz eleştirilerini yaparak halkla ilişkiler konusunda kendilerini yeterli 

bulmad ı söylenebilir. Problemi görmek, çözümün ilk adımıdır. Yapılan 

mülaka

Uygulanabileceğini Belirtme 

 
 
 
 

ılımcıların %31,4’ü teoride aldıkları halkla ilişkiler eğitimini pratikte 

aynen 

oranı

yansı

ablo 7: Emniyet Örgütünün Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Genel 
Olarak Olumlu Değerlendirme 

 
 
 

ıklar

tlarda da alınan eğitimlerin yetersiz olduğu ve eğitimin sürekli devam 

etmesi gerektiği özellikle vurgulanmıştır.   

 

Tablo 6: Teoride Alınan Halkla İlişkiler Eğitiminin Pratikte Aynen 

 

 

 

 

Kat

uygulayabildiğini belirtirken, %52,9’u ise aksini bildirmiştir.  Kararsızların 

 ise %15,7’dir. Rütbeli personelin aldıkları eğitimleri uygulamaya 

tamamaları dikkat çekmiştir. 

 

T

 

 
 

 

3 4,3 4,3 4,3
19 27,1 27,1 31,4
11 15,7 15,7 47,1
31 44,3 44,3 91,4

6 8,6 8,6 100,0
70 100,0 100,0

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum

Valid

Total

7 10,0 10,0 10,0
19 27,1 27,1 37,1
34 48,6 48,6 85,7
10 14,3 14,3 100,0
70 100,0 100,0

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum

Valid

Total

Percent
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Katılımcıların %10’u örgütlerinin halkla ilişkiler faaliyetlerini yeterli 

bulurken, %62,9’u yetersiz görmektedir. Suç sosyal bir olgudur ve suçların temel 

sebepleri ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel problemlerden kaynaklanmaktadır. 

Dolayısıyla sadece polisiye yöntemler kullanmak, suçların kontrol ve 

önlenm sinde başarı sağlayabilmek için yeterli değildir. Suçların kontrol ve e

önlenmesinde halk ve desteğinin önemi azımsanamayacak ölçüdedir. Bunun için 

polis ve halkın karşılıklı anlayış ve uyum içinde olmaları gerekmektedir. Aksi 

halde polis ile halkın arasında uçurum olması ve her iki tarafın birbirlerine 

önyargı ile bakmaları, kamu düzeni ve asayişin sağlanmasını güçleştirir.  

Suçla mücadelede dünyanın hiçbir ülkesinde polis teşkilatları tek başlarına 

tam olarak başarılı olamamışlardır ve olamayacaklardır da. Bu durum polis 

teşkilatının bir eksikliği değildir. Suç, toplumsal bir olaydır. Çözümü de yine 

toplumun içindedir ve toplumla beraberce bulunmalıdır. Suça karşı en başarılı 

mücadele, ancak, halkın aktif desteği ve kurumlar arası işbirliği ile yapılabilir 

(Yıldırım, 2005: 3). Yapılan mülakatlarda rütbeli personelin konuya vakıf 

oldukları gözlemlenmiştir. 

 

Tablo 8: Vatandaşlarla İletişim Sorunu Olduğunu Belirtme 
 

 
 

 

 

 

 

 

12 17,1 17,1 17,1
32 45,7 45,7 62,9
13 18,6 18,6 81,4
12 17,1 17,1 98,6

1 1,4 1,4 100,0
70 100,0 100,0

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum

Valid

Total

Percent
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Tablo 9: Vatandaşlarla Olan İletişim Sorununun Genel Olarak Bilgi 
ve Uygulama Eksikliğinden Kaynaklandığını Belirtme 

 
 

 

 

 

 

 

Katılımcılara mensubu oldukları Emniyet Örgütü’nün halkla ilişkilerinde 

sorun olup olmadığı, varsa nedenleri sorulmuştur. %62,8’i vatandaşlarla iletişim 

sorunla  olduğunu belirtmiş ve yine bu kişilerin %75’i problemlere sebep olarak rı

bilgi ve uygulama yetersizliğini göstermişlerdir. %18,5’i vatandaşlarla aralarında 

herhangi bir problemin olmadığını belirtmiş, %18,6’sı da herhangi bir beyanda 

bulunm mışlardır. Buradan sebepleri ne olursa olsun katılımcıların büyük a

çoğunluğunun vatandaşlarla iletişim sorunları olduğunu kabul ettikleri 

görülm ktedir. Varsayımlarımızda rütbeli personelin polis halk ilişkilerinde e

üzerlerine düşen büyük sorumluluğun farkında olmadıkları belirtilmişti. 

Mülaka rdan elde edinilen bilgilerle de karşılaştırıldığında verdikleri bu tla

cevaptan üzerlerine düşen sorumluluğun farkında oldukları ve eksiklikleri 

giderm  için özveriyle görev yaptıkları anlaşılmıştır.     ek

Katılımcılara karakollara yapılan müracaatlarda ilk iletişimin rütbeli 

personelle yapılmasının uygun olup olmayacağı sorulmuştur. %35,8’i uygun 

olacağını söylerken %51,4’ü uygun olmayacağını belirtmiş, %12,9’u ise kararsız 

kalmışlardır (tablo 10).  

 

13 18,6 25,0 25,0
26 37,1 50,0 75,0

4 5,7 7,7 82,7
5 7,1 9,6 92,3
4 5,7 7,7 100,0

52 74,3 100,0
18 25,7
70 100,0

Tamamen Katılıyorum

Cumulative
PercentFrequency Percent Valid Percent

Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum

Valid

Total
SystemMissing

Total
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Tablo 10: Karakola Müracaat Eden Kişilerin İlk İletişimlerini Rütbeli 

 

 

 

 

Görüldüğü üzere katılımcıların yarıdan fazlası, ka

Personellerle Gerçekleştirmelerini Daha Uygun Değerlendirme 
 
 

rakollara müracaat eden 

kişilerl

ndilerini yetersiz görecekleri için mevcut çalışma istek ve 

arzular ı da kaybedeceklerinden kaynaklandığı öğrenilmiştir. Ayrıca sürekli 

karako

düş

ine mülakatlarda polis halk ilişkisinin Örgüt’ün tamamını kapsayan bir 

konu olduğu sıkıntıları ancak eğitim ve bunun uygulamaya başarılı şekilde 

yansıtı asıyla aşılacağı bilgileri elde edilmiştir. Buona ve arkadaşları farklı 

örgütler birleştiğinde, örgüt kültürünün kritik bir rol oynadığını 

vurgulamaktadırlar (Güz ve Becerikli, 2004: 275). Örneğin iki bankanın 

irleşmesinden önce ve sonra yapılan kültür çalışmalarına dayanarak yazarlar, 

rklı alanlarda faaliyet gösteren örgütlerde, örgüt kültürlerinin farklı olması gibi, 

ynı alandaki örgütler arasında da kültür farkları olabileceğini belirtmektedirler. 

uradan yola çıkılacak olursa, rütbeli personel ile karakolun diğer çalışanları 

arasında ve karakolun tüm çalışanları ile vatandaşlar arasında, günlük görevler 

9 12,9 12,9 12,9
16 22,9 22,9 35,7

9 12,9 12,9 48,6
22 31,4 31,4 80,0
14 20,0 20,0 100,0
70 100,0 100,0

Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

e ilk iletişimin rütbeli personelle gerçekleşmesinin uygun olmayacağını 

düşünmektedirler. 

Yapılan mülakatlarda bu düşüncelerinin sebeplerinin, diğer personeli 

olumsuz etkileyeceği, ke

ın

llarda bulunsalar da aynı anda en fazla iki rütbeli personelin görevli olacağı 

Y

lm

ünüldüğünde böyle bir durumun mümkün olamayacağı görülmüştür.  

b

fa

a

B
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esnasın

ültürden oluşan vatandaşlarla ilişkilerinde motive etmeleri ve 

geçiş 

kamlara 
Sevkinden Önce Karakolda Çözümünü Değerlendirme 

 
 
 

da birtakım farklılıkların ve problemlerin olması doğal karşılanmalıdır. 

Burada önemli olan orta düzey yöneticilerin, özellikle mesleğe yeni başlayan 

görevlileri farklı k

dönemlerinde onlara yardımcı olup yol göstermeleridir. Böylece 

karakollardaki bütün çalışanlar bizzat karakol ve grup amirleri tarafından bir çeşit 

hizmet içi eğitime tabi tutulmuş olacaklardır. 

 

Tablo 11: Karakola İntikal Eden Olayların Adli Ma

 

 

 

 

Katılımcıların %45,7’si karakollara intikal eden olayları, adli makamlara 

sevk etmeden önce taraflar arasında uzlaşma için çalıştıklarını beyan ederken, 

%42,9’u bu beyana katılmadıklarını belirtmişlerdir. Mülakatlarda konuya açıklık 

getirilmiş ve sebepleri sorulmuştur. Katılmayanlar, “özveri ile çalıştığımızda 

tamamıyla kendimizi yıpratıyoruz, kendileri için uğraştığımız vatandaşlar bile bizi 

yanlış anlıyorlar” diye sebep bildirmektedirler. Katılanlar ise, her ne kadar yasal 

ve uygulamadan kaynaklanan sıkıntıları olsa da polisin vatandaşların 

problemlerini çözmede ilk kapı olduğunu belirtmişler ve polisin babacan tavrını 

göstermesi gerektiğini vurgulamışlardır.  

 

 

8 11,4 11,4 11,4
24 34,3 34,3 45,7

8 11,4 11,4 57,1
27 38,6 38,6 95,7

3 4,3 4,3 100,0
70 100,0 100,0

Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Tablo 12: Karakola İntikal Eden Olayların Bir An Önce Adli 
Makamlara Sevk Edildiğini Belirtme 

 
 
 

urada, hem bir önceki sorunun karşılığı hem de katılımcıların tutarlılığı 

ölçülm

Değerlendirme 

 

 

tılımcılara genel olarak polisin vatandaşlara davranışını nasıl 

değerlendirdikleri sorulmuştur. %62,8’i olumlu bulurken, %14,3’ü polisin 

yaklaşı tarzını yanlış bulmuştur. Herhangi bir olumlu veya olumsuz 

değerlendirme yapmayan kararsızların oranı ise %22,9’dur. Burada kararsızların 

çokluğ ikkati çekmektedir.  

 
 

 

 

B

eye çalışılmıştır.  Çok fazla bir değişiklik olmamasına rağmen aynı 

kategoride sorular olduğu halde kararsızların sayısının arttığı, yargıya katılan ve 

katılmayanların oranlarının değiştiği görülmüştür. Buradan deneklerin bir 

kısmının rasgele cevaplar verdiği çıkarılabilir.   

 

Tablo 13: Polisin Vatandaşlara Davranışını Genel Olarak Olumlu 

 

 

 

 

 

Ka

m 

u d

16 22,9 22,9 22,9
24 34,3 34,3 57,1
11 15,7 15,7 72,9
16 22,9 22,9 95,7

3 4,3 4,3 100,0
70 100,0 100,0

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsýzým
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum

Valid

Total

4 5,7 5,7 5,7
40 57,1 57,1 62,9
16 22,9 22,9 85,7

7 10,0 10,0 95,7
3 4,3 4,3 100,0

70 100,0 100,0

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum

Valid

Total

Percent
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Tablo 14: Polis Halk İlişkisi Bağlamında Kendi Karakol Personellerini 
Sürekli Eğittiklerini Belirtme 
 

 
 

ulanan ankette verilen yargıya 

olumlu katılımın en yüksek olduğu konuların başında eğitim konusu gelmiştir. 

Ancak 

Okulla ’nda verilen iletişim ve halkla ilişkiler eğitimi haricinde, halkla ilişkilere 

üvenlik boyutunun her yönden değişmesiyle birlikte sadece hizmet 

öncesinde alınan eğitimin özellikle rütbeli personeller için yeterli olması mümkün 

değildir.  

önetimi” gibi derslerde yöneticiler tecrübelerini 

birbirle

uygula  Yine modern polis teşkilatlarında liderlik 

eğitim

 

 

 

 

Araştırmamızda katılımcılara, polis halk ilişkisi bağlamında kendi karakol 

personellerini eğitip eğitmedikleri sorulmuştur. Katılımcıların %82,9’u kendi 

personelini sürekli eğittiğini belirtmiştir. Uyg

katılımcılar, Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Meslek Yüksek 

rı

yönelik herhangi bir hizmet içi eğitim almadıklarını da belirtmişlerdir.  

G

Modern polis teşkilatlarında her yeniliğin ilk olarak yöneticilerle 

başlatılabileceği bilinmekle ve yöneticilerin olabildiğince sık aralıklarla eğitim 

programlarına katılımları sağlanmaktadır. Bu programlarda, özellikle; “Meslek 

Etiği, Değişim Yönetimi, Liderlik, Zaman Yönetimi, Motivasyon, Örgüt ve 

Yönetim Teorileri ve Bütçe Y

rine aktarmakta ve bunlar bilimsel bir süzgeçten geçirildikten sonra ideal 

a biçimi haline getirilmektedir.m

i almayan bir polis amiri söz konusu değildir. “Başkalarını, isteyerek 

14 20,0 20,0 20,0
44 62,9 62,9 82,9

3 4,3 4,3 87,1
6 8,6 8,6 95,7
3 4,3 4,3 100,0

70 100,0 100,0

Cumulative
PercentFrequency Percent Valid Percent

Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Total

Valid
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çalıştırma yeteneği kazanmak” olarak tanımlanabilecek liderlik kavramı, son 

derece olumlu anlamları içermektedir. Ülkemizde ise bu kelime, batıda 

kullanıldığından çok daha dar bir anlam yüklemesiyle kullanılmaktadır (Özgüler, 

2003: 42).  

 

Tablo 15: Vatandaşların Güler Yüzle ve Dostça Karşılandığını 

 
 

 

 

 

 

Katılımcıların görevleri esnasında vatandaşları nasıl karşıladıkları 

öğrenilmeye çalışılmıştır. Katılımcıların yaklaşık olarak %83’ü vatandaşlara güler 

yüzle, sıcak ve dostça bir karşılama yaptıklarını belirtmişlerdir. %11,4’ü 

karasızken, %5,7’si bu yargıya katılmadıklarını belirtmişlerdir. Alınan 

cevaplardan ve gözlemlerden rütbeli personelin görevinde çok duyarlı olduğu 

anlaşılmıştır.   

           

Tablo 16: Sosyal Çevreye Ayrılabilen Zamanı Yeterli Değerlendirme                                
 
 
 

 

 

Belirtme 

16 22,9 22,9 22,9
42 60,0 60,0 82,9

8 11,4 11,4 94,3
3 4,3 4,3 98,6
1 1,4 1,4 100,0

70 100,0 100,0

Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Total

Valid

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

 

3 4,3 4,3 4,3
6 8,6 8,6 12,9

22 31,4 31,4 44,3
39 55,7 55,7 100,0
70 100,0 100,0

Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 118



Katılımcılardan aileleri ve çevrelerine ayırdıkları zamanı yeterli bulanların 

oranları yalnızca %4,3 iken yeterli zamanı ayıramıyorum diyenlerin oranı 

%87,1’dir. Buradan rütbeli personelin çalışma şartlarının ağır olduğu ve toplumsal 

ilişki gereksinimlerinin tam olarak giderilememesinden dolayı sıkıntılı oldukları 

anlaşılm

yansı

olum

ablo 17: Kendi Personelleri İle Mesai İçi İlişki Düzeylerini Yeterli 
Değerlendirme 

 
 

en azından örgüt sınırları içinde kendi değer sistemlerini 

çalışan benimsetebilecek pozisyonda olduklarını belirtmiştir. Yazar 

yönetic

belirlem

geliş

Becer 004).   

aktadır. Katılımcılar bu durumun polis halk ilişkilerine olumsuz 

dığını belirtmişlerdir. Yani kendisi tatmin olamayan personelin etrafına da 

suz elektrik vereceği görülmüştür. 

 

T

 

 

 

 

Wilkins, kıdemli yöneticilerin terfi gibi ödülleri ve iş atamalarını kontrol 

edebildiklerini 

14 20,0 20,0 20,0
40 57,1 57,1 77,1

9 12,9 12,9 90,0
4 5,7 5,7 95,7
3 4,3 4,3 100,0

70 100,0 100,0

Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum

larına 

ilerin tavırlarını örgüt içinde benimsetebilecekleri özellikle iki yol 

iştir. Birincisi kişisel tavırları ile yani ne söylediği, kimi ödüllendirdiği ve 

hangi davranışları desteklediği ikincisi ise teşvikler, rapor mekanizmaları ve 

tirme programları gibi geliştirmiş oldukları resmi sistemlerdir (Güz ve 

ikli, 2

Yukarıda belirtildiği gibi karakollarda görevli rütbeli personel 

bünyesindeki diğer bütün çalışanlara hem kişisel hem de örgütün halkla 

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ilişkilerindeki tavırlarını aktarabilir. Böylece personeli ile hem mesai içi hem 

mesai dışı iletişim döngüsü oluşturmuş olurlar ve halkla ilişkilere yönelik 

birliktelik sağlanmış olur. Çünkü bir kurumun dış çevre ile sağlıklı bir iletişim 

kurabilmesi onun kendi içinde gerekli iletişimi ve uyumu sağlayabilmesi ile 

mümkündür (Yorulmaz, 2001: 119).  

Katılımcıların da %77,1’i kendi personeli ile mesai içi ilişki düzeylerini 

yeterli 

düş

etme

iletiş ksikliğinin azımsanamayacak boyutlarda olduğu görülmüştür.  

Ayrıca kurum içi iletişimin iyi olmasıyla birlikte, diğer personeller de 

kendilerini kurumun bir üyesi olarak görecekler ve yönetim tarafından kendilerine 

değer verildiği düşüncesine sahip olacaklardır (Yorulmaz, 2001: 114). 

ablo 18: Görev Esnasında Tarafsız Davranıldığını Belirtme 
 

 
 
 
 

 

 

Katılımcıların görevleri esnasında vatandaşlara tarafsız davrandıklarını 

belirtenlerin oranı %94,3 iken bu yargıya katılmayanlar sadece %5,7’de kalmıştır. 

Oranları çok küçük olsa da, yanlı davranmanın sebebi sorulduğunda; üst 

görürlerken, yalnızca %10’u ilişki düzeylerini yetersiz görmektedirler. Bu 

 e

ünceler, Emniyet Örgütü’nde, örgüt içi iletişimin sağlıklı olduğuna işaret 

ktedir. Ancak başka bir kurumda olmadığı kadar intihar olaylarının yaşandığı 

örgütte, örgüt içi iletişimde problemler olduğunu söylemekde yanlış olmayacaktır. 

Çünkü intihar olaylarının sebeplerinin araştırıldığı pek çok incelemede, kurum içi 

im

 

T

35 50,0 50,0 50,0
31 44,3 44,3 94,3

3 4,3 4,3 98,6
1 1,4 1,4 100,0

70 100,0 100,0

Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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kademeden gelen baskılarla tarafsız olamadıklarını belirtmişlerdir.  

Hissettirdiklerini Belirtme 

 
 

 

 

 

 

Katılımcıların %75,7’si kişisel problemlerini vatandaşlara hissettirmeden 

görevlerini yaptıklarını belirtirken, yalnızca %10’u bunu başaramadığını 

belirtmişlerdir. Yapılan mülakatlarda, vatandaşların polisten tiyatrocu gibi 

davranmasını istedikleri anlaşılmıştır. Yani “yakınlarından birini kaybeden bir 

tiyatrocu aynı gün nasıl sahneye çıkıp insanları eğlendirip güldürebiliyorsa, 

polisde türlü sıkıntıları da olsa görevi esnasında bunları vatandaşa yansıtmadan, 

güler yüzle hizmet edebilmelidir”. Alınan cevaplar vatandaşların istediği yönde de 

olsa hala onların bu konuda tam olarak tatmin olmadıkları gözlemlenmiştir.  

atılımcıların %90’ı çalıştıkları birime teşkilat içinde yeteri kadar değer 

verilm

Vatandaşların isteklerinin katılımcıların ifadesiyle gerçekleştiğini 

söylesek bile vatandaşların bu durumdan hala tam olarak memnun olmadıkları 

gözlemlenmiştir. 

  

Tablo 19: Kişisel Problemlerini Vatandaşlara Mecburen 

 

K

ediğini belirtirken mevcut durumdan memnuniyetini bildirenlerin oranı ise 

sadece %4,3’tür. Burada yine rütbeli personelin güdülenemediğini görmekteyiz 

(tablo 20).  

 

1 1,4 1,4 1,4
6 8,6 8,6 10,0

10 14,3 14,3 24,3
36 51,4 51,4 75,7
17 24,3 24,3 100,0
70 100,0 100,0

Cumulative
PercentFrequency Percent Valid Percent

Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum

Valid

Total
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Tablo 20: Çalışılan Birime Örgüt İçinde Yeteri Kadar Değer 
Verildiğini Bildirme 

  
 

 
 

yumlarını sağlayabilmeleri gerekmektedir.  

 
 

 

Örgüt yapılarının büyümesi sonucu örgüt içi işbölümünün de devamlı 

arttığı bir ge

şir.  

 

 

 

Görev yerlerinde kendi personelini güdülemesi beklenen rütbeli personelin 

öncelikle kendi do

 

Tablo 21: İyi Derecede Kurum İçi İletişimin Halkla İlişkilere Olumlu 
Etkisi Olduğunu Belirtme 
 

 

 

rçektir. Dolayısıyla, örgüt üyelerinin birbirine bağımlılıkları artmakta, 

birinin performansı bir diğerininkini etkilemekte ve bir diğerinden de 

etkilenmektedir. Öyleyse, örgüt içersinde bireysel faaliyetlerin bir eşgüdüm 

içersinde yapılması kaçınılmaz bir sonuç halini alacaktır. Bir eşgüdümün başarılı 

bir şekilde gerçekleştirilebilmesi,  kuşkusuz bireyler arasında yoğun bir iletişimi 

gerektirecektir.  

Örgüt içi iletişim, hem yöneticinin iş göreni etkilemesini, hem de iş 

görenin yöneticiye yanıtını içeren çift yönlü bir iletişim süreci olarak gerçekle

3 4,3 4,3 4,3
4 5,7 5,7 10,0

26 37,1 37,1 47,1
37 52,9 52,9 100,0
70 100,0 100,0

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum

Valid

Total

35 50,0 50,0 50,0
33 47,1 47,1 97,1

1 1,4 1,4 98,6
1 1,4 1,4 100,0

70 100,0 100,0

Cumulative
PercentFrequency Percent Valid Percent

Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum

Valid

Total
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Örgütün her köşesinde varlığını ve önemini kabul ettiren iletişim düzeni, 

aynı zamanda örgütsel düzenin başarısını da yansıtır. Nitekim bir örgütte etkili ve 

sürekli işleyen bir iletişim düzeni varsa, o örgütün sağlıklı yürüdüğü ve başarılı 

çalıştığı söylenebilir. Bu yaklaşım içinde örgütsel düzen ile iletişim düzeni 

neredeyse eş anlamlı kullanılmaktadır (Gürgen, 1997: 37).  

larında hemen hepsi ( %97,2) iyi derecede kurum 

içi ileti

belirtm

vurgulam

 
 
 

 

bulm

Bu çerçevede katılımcı

şimin genel olarak halkla ilişkiler olgusuna olumlu etkisi olduğunu 

işler ve kendi kurumlarında bu akışı sağlamaya çalıştıklarını 

ışlardır.  

 

Tablo 22: Polis Halk İlişkisi Bağlamında Vatandaşların Polisle 
İlişkisini Genel Olarak Yeterli Değerlendirme 
 

 

 

Araştırmada katılımcıların %68,5’i vatandaşların polisle ilişkisini yeterli 

azken, %31,4’ü yeterli bulmaktadır. Ayrıca kararsız katılımcıların çokluğu 

da yine dikkat çekmiştir. 

Katılımcıların %90’ı vatandaşların rütbeli personelle görüşmeyle olayların 

daha çabuk ve etkin çözüleceğine inandıklarını düşünürken, sadece %8,6’sı bu 

fikre katılmadıklarını belirtmişlerdir. Vatandaşların herhangi bir sebepten ötürü 

müracaatlarında kendileriyle görüşmek istemelerinden bu kanıya vardıklarını 

bildirmişlerdir (tablo: 23).   

5 7,1 7,1 7,1
17 24,3 24,3 31,4
33 47,1 47,1 78,6
15 21,4 21,4 100,0
70 100,0 100,0

Cumulative
PercentFrequency Percent Valid Percent

Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum

Valid

Total
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Tablo 23: Vatandaşların Rütbeli Personellerle Görüşme İle Olayların 
Daha Çabuk ve Etkin Çözüleceğini Düşündüklerini Belirtme 

 
 

Etkili Olduğunu Belirtme 

 
 

ılımcıların büyük çoğunluğu ( %82,9) vatandaşların eğitim düzeyinin 

sorunla

oranı

tarafl

memnuniyet hakkındaki fikirlerini beyan etmeleri istenmiştir (Tablo: 25). 

Karakollardaki tutum ve davranışlardan vatandaşların memnun olarak 

ayrıldıklarını söyleyenlerin oranı %58,6 iken katılmayanların oranı %11,4 

kararsızların oranı ise %30’dur. Burada rütbeli personellerin tutumundan 

vatandaşların tutumları öğrenilmeye çalışılmıştır.  

 

 

 

 

 

Tablo 24: Vatandaşların Eğitim Düzeylerinin Sorunların Çözümünde 

 

 

 

 

 

Kat

rın çözümünde önemli olduğuna inanmaktadırlar. Karasız olanların oranı 

sadece %7,1 iken eğitim düzeyinin herhangi bir etkisi olmadığını düşünenlerin 

 ise % 10’dur. Bu cevaplardan polis halk ilişkilerindeki problemlerin tek 

ı eğitimle tamamen giderilemeyeceğinin bir kez daha teyidi alınmıştır.  

Katılımcılardan, vatandaşların karakollardaki uygulamalardan duyduğu 

21 30,0 30,0 30,0
42 60,0 60,0 90,0

1 1,4 1,4 91,4
3 4,3 4,3 95,7
3 4,3 4,3 100,0

70 100,0 100,0

Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

27 38,6 38,6 38,6
31 44,3 44,3 82,9

5 7,1 7,1 90,0
4 5,7 5,7 95,7
3 4,3 4,3 100,0

70 100,0 100,0

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum

Valid

Total

Percent
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Tablo 25: Vatandaşların Karakollardaki Tutum ve Davranışlardan 

 

 

 

Memnun Olduklarını Belirtme  
 
 

Yapı

Katılı etot uygulamadıklarını ama vatandaşların 

davran rından, müracaatlarından ve sözlü ifadelerinden bu kanıya ulaştıklarını 

belirtm ir. 

 

ablo 26: Vatandaşların Karakollardaki Uygulamaları Yasal 
Bulduklarını Belirtme  

 
 

ine katılımcılardan karakollardaki uygulamaların vatandaşlar tarafından 

Katılı

uygulam

yalnı

 

 

cılar herhangi bir m

ışla

işlerd

lan mülakatlarda rütbeli personele vatandaşların bu tutumunu öğrenebilmek 

için herhangi bir ölçme metodu uygulayıp uygulamadıkları sorulmuştur. 

m

T

 

 

 

 

Y

yasalara uygun olup olmadığının algılanması hususunda fikirleri istenmiştir. 

mcıların büyük çoğunluğu (%82,9) vatandaşların karakollardaki 

aların yasalara uygun olduğunu algılayabildiklerini düşünmekte iken 

zca %4,3’ü bunu anlayamadıklarını belirtmişlerdir.  

4 5,7 5,7 5,7
37 52,9 52,9 58,6
21 30,0 30,0 88,6

8 11,4 11,4 100,0
70 100,0 100,0

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum

Valid

Total

10 14,3 14,3 14,3
48 68,6 68,6 82,9

9 12,9 12,9 95,7
3 4,3 4,3 100,0

70 100,0 100,0

Cumulative
PercentFrequency Percent Valid Percent

Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum

Valid

Total
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Tablo 27: Rütbelere Göre Alınan Halkla İlişkiler Eğitimini Genel 

 

 

 

 

Olarak Yeterli Değerlendirme 

iler eğitimini yeterli bulanların 

oranı %

ve ba

yardı larının %61,5’i,  başkomiserlerin ise %58,8’i halkla ilişkiler alanında 

kendi aldıkları eğitimleri yeterli bulmaktadırlar. Komiserlerin ise %22,5’i 

“aldığı  halkla ilişkiler eğitimi yeterli” derken, %60’ı bu eğitimleri yetersiz 

görmektedirler. Buradan ankete katılan komiserlerin daha tutarlı olduklarını ve 

 

 

 

 

 

Katılımcıların genelinde alınan halkla ilişk

38,6’dır. Örgüt’ün halkla ilişkiler faaliyetleri hakkında komiser yardımcısı 

şkomiserlerin büyük oranı yetersiz derken, kendi rütbeleri arasında komiser 

mcı

m

örgütleriyle daha barışık veya örgüt problemleriyle kendilerini 

özdeşleştirebildikleri görülmektedir. Komiser yardımcılarının kendi eğitimlerini 

%61,5 oranında yeterli görürken örgütlerinin halkla ilişkiler faaliyetlerini büyük 

oranda yetersiz görmeleri onların ya örgütleriyle hala bütünleşemeyip kendilerini 

soyutladıklarını ya da kendi bilgi ve becerilerini diğer personelle herhangi bir 

sebepten ötürü paylaşamadıklarını göstermektedir.   

 

0 8 0 4 1 13
,0% 61,5% ,0% 30,8% 7,7% 100,0%
,0% 40,0% ,0% 12,9% 33,3% 18,6%
,0% 11,4% ,0% 5,7% 1,4% 18,6%

3 6 7 23 1 40
7,5% 15,0% 17,5% 57,5% 2,5% 100,0%

42,9% 30,0% 77,8% 74,2% 33,3% 57,1%
4,3% 8,6% 10,0% 32,9% 1,4% 57,1%

4 6 2 4 1 17
23,5% 35,3% 11,8% 23,5% 5,9% 100,0%
57,1% 30,0% 22,2% 12,9% 33,3% 24,3%

5,7% 8,6% 2,9% 5,7% 1,4% 24,3%
7 20 9 31 3 70

10,0% 28,6% 12,9% 44,3% 4,3% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10,0% 28,6% 12,9% 44,3% 4,3% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
toplam
sayı
% satır
% sütun
toplam
sayı
% satır
% sütun
toplam
sayı
% satır
% sütun
toplam

komiser yrd

komiser

başkomiser

katılımcıların

gösterir
tablo

rütbelerini

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

Hiç
Katılmıyorum

alınan halkla ilişkiler eğitiminin yeterliliğini gösterir tablo

toplam
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Tablo 28: Rütbelere Göre Teoride Alınan Halkla İlişkiler Eğitiminin 
Pratikte Aynen Uygulanabileceğini Düşünme 

 
 

atılımcıların genelinde hizmet öncesi alınan halkla ilişkiler eğitiminin 

hizmet

ların oranı ise %15,7’dir. Buradaki verilerde bir önceki açıklamaları 

adeta doğrulamaktadır. Araştırmaya katılan komiserlerin verdiği cevapların oranı 

yine birbiriyle örtüşürken, komiser yardımcılarının %62,9’u, başkomiserlerin ise 

%82,4’ü alınan eğitimlerin pratikte uygulanamadığını belirtmişlerdir. Komiser 

yardım larının %15,4’ü, başkomiserlerin ise sadece %11,8’i aldıkları eğitimleri 

pratikte gulayabildiklerini bildirmişlerdir. Komiserlerin ise %45’i alınan 

eğitimleri pratikte uygulayabildiklerini bildirirken, %35’i bu uygulamayı değişik 

sebeplerden ötürü başaramadıklarını belirtmişlerdir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 esnasında uygulanabileceğini düşünenlerin oranı %31,4 iken “aldığım 

eğitimi uygulayamıyorum” diyenlerin oranı %52,9 olmuştur. Kararsız 

katılımcı

cı

 uy

 

 

 

0 2 2 9 0 13
,0% 15,4% 15,4% 69,2% ,0% 100,0%
,0% 10,5% 18,2% 29,0% ,0% 18,6%

,0% 2,9% 2,9% 12,9% ,0% 18,6%

2 16 8 10 4 40
5,0% 40,0% 20,0% 25,0% 10,0% 100,0%

66,7% 84,2% 72,7% 32,3% 66,7% 57,1%

2,9% 22,9% 11,4% 14,3% 5,7% 57,1%

1 1 1 12 2 17
5,9% 5,9% 5,9% 70,6% 11,8% 100,0%

33,3% 5,3% 9,1% 38,7% 33,3% 24,3%

1,4% 1,4% 1,4% 17,1% 2,9% 24,3%

3 19 11 31 6 70
4,3% 27,1% 15,7% 44,3% 8,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4,3% 27,1% 15,7% 44,3% 8,6% 100,0%

sayı
%satır
% sütun
% toplam

sayı
%satır
% sütun
% toplam

sayı
%satır
% sütun
% toplam

sayı
%satır
% sütun
% toplam

komiser yrd

komiser

başkomiser

katılımcıların
rütbelerini
gösterir
tablo

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım

teoride alınan halkla ilişkiler eğitiminin pratikte uygulanabilirliğini gösterir
tablo

Hiç
KatılmıyorumKatılmıyorum toplam
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Tablo 29: Rütbelere Göre Emniyet Örgütünün Halkla İlişkiler 

 
Faaliyetlerini Genel Olarak Olumlu Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katılımcıların genelinde Emniyet Örgütü’nün halkla ilişkiler faaliyetlerini 

terli görenlerin oranı yalnızca %10’dur. Yetersiz görenler %62,9 iken 

aşkomiserlerin %87,3’ü örgütlerinin halkla ilişkiler faaliyetlerini yetersiz 

ulmaktadırlar. Komiserlerin %40’ı karasız kalmışlardır. Kararsızların oranının 

u rütbede bu kadar yüksek çıkması, onların bir şekilde cevap vermekten 

çındıkları, ya da örgüt faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmadıklarını 

stermektedir. Örgüt faaliyetlerini en yetersiz gören grup karakol amirleri olan 

aşkomiserlerdir. Araştırmanın genelinde de örgütlerini eleştirmede 

şkomiserlerin başı çektiği görülmüştür.  

Başkomiserler, Emniyet Örgütü’nün hiyerarşik yapısıyla doğru orantılı 

olarak karakollarda sorumluluğu en fazla olan kişilerdir. Özellikle 28 ve 29. 

tablodaki verilerden ötürü, başkomiserleri diğer rütbelilerden ayırabiliriz. Kendi 

ye

ka

b

b

b

ka

gö

b

ba

rarsızlar %27,1’dir. Komiser yardımcılarının %69,2’si, komiserlerin %50’si ve 

2 2 8 1 13
15,4% 15,4% 61,5% 7,7% 100,0%
28,6% 10,5% 23,5% 10,0% 18,6%

2,9% 2,9% 11,4% 1,4% 18,6%

4 16 13 7 40
10,0% 40,0% 32,5% 17,5% 100,0%
57,1% 84,2% 38,2% 70,0% 57,1%

5,7% 22,9% 18,6% 10,0% 57,1%

1 1 13 2 17
5,9% 5,9% 76,5% 11,8% 100,0%

14,3% 5,3% 38,2% 20,0% 24,3%

1,4% 1,4% 18,6% 2,9% 24,3%

7 19 34 10 70
10,0% 27,1% 48,6% 14,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10,0% 27,1% 48,6% 14,3% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam

sayı
% satır
% sütun
% toplam

sayı
% satır
% sütun
% toplam

sayı
% satır
% sütun
% toplam

komiser yrd

komiser

başkomiser

katılımcıların
rütbelerini
gösterir
tablo

toplam

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

örgütün halkla ilişkiler faaliyetlerinin yeterliliğini gösterir
tablo

Hiç
Katılmıyorum toplam
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görevlerini, aldığı eğitimler çizgisinde sürdüremeyen başkomiserlerin, en azından 

mahiyetinde görev yapan grup amirlerinin daha rahat çalışmalarını 

sağlayabilecekleri düşünülmektedir.  

 
 
Tablo 30: Rütbelere Göre Vatandaşlarla İletişim Sorunu Olduğunu 

Belirtme 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Katılımcıların toplamda %62,8’i örgüt olarak vatandaşlarla iletişim 

sorunları olduğunu belirtirlerken, %18,5’i ilişkilerin sağlıklı olduğunu 

%53,9’u bu iletişim sorununu bilgi ve uygulama eksikliğine dayandırmışlardır. 

Buradan vatandaşlarla olan problemlerin büyük çoğunluğunun bilgi eksikliği ve 

bilginin uygulamaya yansıtılamadığından kaynaklandığını söyleyebiliriz.  

bildirmişlerdir. Komiser yardımcılarının %46,2’si, komiserlerin %72,5’i, 

başkomiserlerin ise % 52,9’u bu yargıya katılmaktadırlar. Komiser 

yardımcılarının %38,5’i karasız kalmıştır. Bu oranın yüksek olması yine dikkatleri 

çekmektedir. “Vatandaşlarla iletişim problemimiz var” diyen deneklerden, 

komiser yardımcılarının %100’ü, komiserlerin %75,8’i, başkomiserlerin ise 

1 5 5 2 0 13
7,7% 38,5% 38,5% 15,4% ,0% 100,0%
8,3% 15,6% 38,5% 16,7% ,0% 18,6%
1,4% 7,1% 7,1% 2,9% ,0% 18,6%

8 21 7 3 1 40
20,0% 52,5% 17,5% 7,5% 2,5% 100,0%
66,7% 65,6% 53,8% 25,0% 100,0% 57,1%
11,4% 30,0% 10,0% 4,3% 1,4% 57,1%

3 6 1 7 0 17
17,6% 35,3% 5,9% 41,2% ,0% 100,0%
25,0% 18,8% 7,7% 58,3% ,0% 24,3%

4,3% 8,6% 1,4% 10,0% ,0% 24,3%
12 32 13 12 1 70

17,1% 45,7% 18,6% 17,1% 1,4% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

17,1% 45,7% 18,6% 17,1% 1,4% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam

komiser yrd

komiser

başkomiser

katılımcıların
rütbelerini
gösterir
tablo

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım

vatandaşla olan iletişim sorununu gösterir tablo

Hiç
Katılmıyorum toplamKatılmıyorum
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Yapılan mülakatlarda vatandaşlar, polisle aralarındaki iletişim eksikliğinin 

en büyük nedeninin, polisin yaptığı veya yapacağı uygulamalar hakkında 

kendilerini bilgilendirmemesi olduğunu belirtmişlerdir. Görüşülen kişinin verdiği 

bir örnekte, son olarak İstanbul Narkotik Polisi’nin Cuma günleri camilerde 

vatandaşları uyuşturucu hakkında bilgilendirmesi, vatandaşlara kendi çocuklarının 

eğitimleri ve arkadaş gruplarının takip edilmesinin ne kadar önemli olduğunu 

göstermiştir. Bu tür uygulamalar polisi vatandaşlara daha sıcak ve sempatik 

gösterecek, çocuğunda meydana gelen değişimi fark eden anne ve babalar polise 

başvurabileceklerdir.  

Vatandaşların istedikleri bilgilendirilme konusunda katılımcılarında 

duyarlı olduklarının gözlemlenmesi bu problemlerin zamanla aşılabileceğini 

göstermektedir. 

Komiser yardımcılarının %30,8’i, komiserlerin %32,5’i, başkomiserlerin 

ise %23,5’i karakola herhangi bir sebepten ötürü müracaat eden vatandaşlarla ilk 

iletişimin rütbelilerle yapılmasının uygun olacağı kanısındadırlar. Bununla birlikte 

komiser yardımcılarının %69,2’si, komiserlerin %40’ı, başkomiserlerin ise 

%64,7’si bu fikre katılmamaktadırlar.  

Aslında ilk iletişimin rütbelilerle yapılmasını düşünen deneklerin iyi 

niyetli olduğu bilinmektedir. Ama karakollardaki rütbesiz diğer personellerin 

kendi amirlerince bile %35 dolayında yetersiz görülmesi konunun ne kadar vahim 

olduğunu göstermektedir (tablo 31). 
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Tablo 31: Rütbelere Göre Karakola Müracaat Eden Kişilerin İlk 

Değerlendirme 
İletişimlerini Rütbeli Personellerle Gerçekleştirmelerini Daha Uygun 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

konusunda yönlendirmeleri gerektiği düşünülmektedir. Uzun vadede ise Örgüt’ün, 

bütün personelinin kendini tanıtma ve karşısındaki tanıma olarak ifade 

edebileceğimiz iletişim ağını rahatlıkla kurabilecek pozisyona gelebilecek 

çalışmaları başlatması gerekmektedir. 

  Katılımcılardan komiser yardımcılarının %38,5’i, komiserlerin %57,5’i, 

başkomiserlerin ise %23,5’i “karakollara gelen müracaatların adli makamlara 

sevkinden önce çözümü için çalıştıklarını” beyan ederlerken, komiser 

yardımcılarının %53,8’i, komiserlerin 27,5’i, başkomiserlerin ise %70,6’sı bu 

yargıya katılmadıklarını belirtmişlerdir. Aslında burada öğrenilmeye çalışılan 

polis amirlerinin daha çok iki taraflı müracaatlardaki hareket tarzları idi (tablo 

32).  

Kısa zamanda yapılabilecek en önemli şeyin amirlerin sorumluluğuna 

düştüğü ve personelini hizmet öncesi kazanamadığı becerileri elde etme 

 

 
 

1 3 0 7 2 13
7,7% 23,1% ,0% 53,8% 15,4% 100,0%

11,1% 18,8% ,0% 31,8% 14,3% 18,6%
1,4% 4,3% ,0% 10,0% 2,9% 18,6%

7 10 7 9 7 40
17,5% 25,0% 17,5% 22,5% 17,5% 100,0%
77,8% 62,5% 77,8% 40,9% 50,0% 57,1%
10,0% 14,3% 10,0% 12,9% 10,0% 57,1%

1 3 2 6 5 17
5,9% 17,6% 11,8% 35,3% 29,4% 100,0%

11,1% 18,8% 22,2% 27,3% 35,7% 24,3%
1,4% 4,3% 2,9% 8,6% 7,1% 24,3%

9 16 9 22 14 70
12,9% 22,9% 12,9% 31,4% 20,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
12,9% 22,9% 12,9% 31,4% 20,0% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam

komiser yrd

komiser

başkomiser

katılımcıların
rütbelerini
gösterir
tablo

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

Hiç
Katılmıyorum

karakola müracaat eden kişilerle, ilk iletişimin rütbelilerle yapılmasının
uygunluğunu gösterir tablo

toplam
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Tablo 32: Rütbelere Göre Karakola İntikal Eden Olayların Adli 

 

 

 

 

 

Makamlara Sevkinden Önce Karakolda Çözümünü Değerlendirme 
 
 

 
 
 
 
 
 

miserlere göre yapılan görevler esnasında 

polisin

dımcılarının %46,2’si, komiserlerin %70’i, 

 olarak polisin vatandaşlara olan davranışını 

olumlu” değerlendirirken, komiser yardımcılarının %15,4’ü, komiserlerin %10’u, 

başkom ı bu yargıya katılmadıklarını beyan etmişlerdir (tablo 

 

 

Fakat yapılan mülakatlarda rütbeli personelin karakollara yapılan bütün 

müracaatları değerlendirdikleri görülmüştür. 

Yinede yapılan mülakat ve elde edinilen diğer bilgilerin ışığında, komiser 

sınıfının komiser yardımcıları ve başko

 babacan tavrını daha fazla göstermek istedikleri anlaşılmaktadır. 

Başkomiserlerin ise karakollarda taraflara yapılan barış ve anlaşma çabalarını 

biraz daha gereksiz gördükleri anlaşılmaktadır. 

Katılımcılardan komiser yar

başkomiserlerin ise %57,9’u “genel

iserlerin ise %23,6’s

33). 

0 5 1 7 0 13
,0% 38,5% 7,7% 53,8% ,0% 100,0%
,0% 20,8% 12,5% 25,9% ,0% 18,6%

,0% 7,1% 1,4% 10,0% ,0% 18,6%

7 16 6 8 3 40
17,5% 40,0% 15,0% 20,0% 7,5% 100,0%
87,5% 66,7% 75,0% 29,6% 100,0% 57,1%

10,0% 22,9% 8,6% 11,4% 4,3% 57,1%

1 3 1 12 0 17
5,9% 17,6% 5,9% 70,6% ,0% 100,0%

12,5% 12,5% 12,5% 44,4% ,0% 24,3%

1,4% 4,3% 1,4% 17,1% ,0% 24,3%

8 24 8 27 3 70
11,4% 34,3% 11,4% 38,6% 4,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

11,4% 34,3% 11,4% 38,6% 4,3% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam

sayı
% satır
% sütun
% toplam

sayı
% satır
% sütun
% toplam

sayı
% satır
% sütun
% toplam

komiser yrd

komiser

başkomiser

katılımcıların
rütbelerini

tablo
gösterir

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

Hiç
Katılmıyorum

müracaatların adli makamlara sevkinden önce karakollarda çözümü için
ne kadar uğraşıldığını gösterir tablo

toplam
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Tablo 33: Rütbelere Göre Polisin Vatandaşlara Davranışını Genel 
Olarak Olumlu Değerlendirme 

 
 

 

 

 
 

şlar arasında iletişim sorunları olduğunu 

beyan 

ara öncelikle kendisi uyan, kararlarını kesin fakat yumuşak bir dille ifade 

edebile

polistir. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisin vatandaşlara karşı davranışlarının değerlendirildiği bu bölümde 

katılımcıların her üç grubunun da düşüncelerinin birbirine yakın olduğu 

görülmektedir. Komiser yardımcılarındaki %38,5’lik karasız oran ise yine 

dikkatleri çekmektedir.  

Daha önce Örgüt ile vatanda

eden deneklerin burada vatandaşlara olan yaklaşımın olumlu olduğunu 

belirtmeleri arasında bir çelişki olduğu sanılabilir. Ama herhangi bir ilişki de 

iletişim problemleri olması tarafların birbirine karşı davranışlarının olumsuz 

olacağı anlamına gelmemektedir.  

Halka yakın polis, duygularını kontrol edebilen, karşısındaki kişiye göre 

davranış biçimini anında seçebilen, uygulamalarının nedenini açıklayabilen, 

kurall

n, kendisine güvenle yaklaşılan, adil, tarafsız, dürüst bir kişiliğe sahip olan 

0 6 5 2 0 13
,0% 46,2% 38,5% 15,4% ,0% 100,0%
,0% 15,0% 31,3% 28,6% ,0% 18,6%
,0% 8,6% 7,1% 2,9% ,0% 18,6%

2 26 8 3 1 40
5,0% 65,0% 20,0% 7,5% 2,5% 100,0%

50,0% 65,0% 50,0% 42,9% 33,3% 57,1%
2,9% 37,1% 11,4% 4,3% 1,4% 57,1%

2 8 3 2 2 17
11,8% 47,1% 17,6% 11,8% 11,8% 100,0%
50,0% 20,0% 18,8% 28,6% 66,7% 24,3%
2,9% 11,4% 4,3% 2,9% 2,9% 24,3%

4 40 16 7 3 70
5,7% 57,1% 22,9% 10,0% 4,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
5,7% 57,1% 22,9% 10,0% 4,3% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam

komiser yrd

komiser

başkomiser

katılımcıların
rütbelerini
gösterir
tablo

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım

polisin vatandaşa davranışınının değerlendirildiğini gösterir tablo

Hiç
KatılmıyorumKatılmıyorum toplam
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Tablo 34: Rütbelere Göre Kendi Karakol Personellerini Sürekli 
Eğittiklerini Belirtme 

 

 
 

     

 
 
 
 
 
 

 
 

ının %92,3’ü, komiserlerin %75’i, 

başkom

an niteliğinin ve davranışlarının 

geliştir

şitli çağdaş ülkelerdeki polis temel eğitimine genel 

olarak bakıldığında, polis temel eğitiminin bir yılla üç yıl altı ay arasında değiştiği 

lkelerdeki polis temel eğitiminin teorik kısmı 

  

 
 
 
 
 
 

Katılımcılardan komiser yardımcılar

iserlerin ise %94,2’si “polis halk ilişkisi bağlamında kendi karakol 

personellerini sürekli eğittiklerini” beyan ederken, komiserlerin %20’si ile 

başkomiserlerin %5,9’u bu beyana katılmamaktadırlar.  

Eğitim, bireylerin topluma sağlıklı ve verimli bir şekilde uyum 

sağlamalarına yardımcı olan bir süreçtir. İns

ilmesinin yolu da eğitimden geçer. Ülkeler gelişmişlik yarışında, 

çağdaşlarının önünde olarak uluslar arası arenada söz sahibi olabilmek, ekonomik 

gücünü artırmak ve 21. yüzyılı en iyi bir biçimde değerlendirebilmek için sürekli 

kendilerini her alanda yenileme ve eğitim olanaklarını artırma yoluna 

gitmektedirler. Dünyadaki çe

görülmektedir. Genel olarak bu ü

2 10 1 0 0 13
15,4% 76,9% 7,7% ,0% ,0% 100,0%
14,3% 22,7% 33,3% ,0% ,0% 18,6%

2,9% 14,3% 1,4% ,0% ,0% 18,6%

10 20 2 6 2 40
25,0% 50,0% 5,0% 15,0% 5,0% 100,0%
71,4% 45,5% 66,7% 100,0% 66,7% 57,1%

14,3% 28,6% 2,9% 8,6% 2,9% 57,1%

2 14 0 0 1 17
11,8% 82,4% ,0% ,0% 5,9% 100,0%
14,3% 31,8% ,0% ,0% 33,3% 24,3%

2,9% 20,0% ,0% ,0% 1,4% 24,3%

14 44 3 6 3 70
20,0% 62,9% 4,3% 8,6% 4,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

20,0% 62,9% 4,3% 8,6% 4,3% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam

sayı
% satır
% sütun
% toplam

sayı
% satır
% sütun
% toplam

sayı
% satır
% sütun
% toplam

komiser yrd

komiser

başkomiser

katılımcılar
n rütbelerini
gösterir
tablo

ı

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım

polis halk ilişkisi bağlamında, rütbeli personelin kendi karakol
personeline verdiği eğitimi gösterir tablo

Hiç
KatılmıyorumKatılmıyorum toplam
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kısa olarak polis okullarında verilmekte, kalan sürenin en az %50’den fazla süresi 

kadroda uygulamalı olarak verilmektedir ( Karaman, 2002: 357). Katılımcıların 

bu oranlarda personelini eğittiklerini bildirmeleri hiç şüphesiz çok olumlu bir 

gelişmedir ama bu eğitim çalışmalarının planlı ve daha yaygın olarak verilmesi 

gerekmektedir.  

 

Tablo 35: Rütbelere Göre Sosyal Çevreye Ayrılabilen Zamanı Yeterli 
Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katılımcıların hiçbiri aileme ve çevreme ayırabildiğim zamanı yeterli 

buluyorum kanısına “tamamen katılıyorum” dememiştir. Komiserlerin %20’si, 

başkomiserlerin ise sadece %5,9’u sosyal çevrelerine ayırabildikleri zamanı 

yeterli bulurken komiser yardımcılarından olumlu cevap veren olmamıştır. 

Bununla birlikte komiser yardımcılarının tamamı, komiserlerin %80’i, 

başkomiserlerin ise %94,2’si bu süreyi yetersiz görmüşlerdir.  

Araştırmanın yapıldığı Çankaya ilçesinin genel nüfusu 769.000 iken polis 

bölgesi nüfusu 750.000 ( brifing dosyası, 2006), Keçiören ilçenin genel nüfusu 

0 0 3 10 13
,0% ,0% 23,1% 76,9% 100,0%
,0% ,0% 13,6% 25,6% 18,6%
,0% ,0% 4,3% 14,3% 18,6%

3 5 17 15 40
7,5% 12,5% 42,5% 37,5% 100,0%

100,0% 83,3% 77,3% 38,5% 57,1%
4,3% 7,1% 24,3% 21,4% 57,1%

0 1 2 14 17
,0% 5,9% 11,8% 82,4% 100,0%
,0% 16,7% 9,1% 35,9% 24,3%
,0% 1,4% 2,9% 20,0% 24,3%

3 6 22 39 70
4,3% 8,6% 31,4% 55,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
4,3% 8,6% 31,4% 55,7% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam

komiser yrd

komiser

başkomiser

katılımcıların
rütbelerini
gösterir
tablo

toplam

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum
Hiç

Katılmıyorum

sosyal çevreye ayrılabilen zamanın yeterliliğini gösterir
tablo

toplam

 135



625167 iken polis bölgesi nüfusu 577.517 ( brifing dosyası 2007), Yenimahalle 

ilçenin genel nüfusu 1.251.023 iken polis bölgesi nüfusu 1.052.135 ( brifing 

dosyası 2007)’dir. 2000 sayımına göre alınan bu nüfus oranları, üç ilçedeki 

karakol sayısına bölündüğünde, yaklaşık olarak bir karakolun sorumluluk alanına 

düşen nüfus sayısı 100.000 kişidir. Almanya’da yaklaşık 50.000 kişilik nüfusa bir 

polis karakolu düşmektedir (Vatan, 2005).  

100.000 kişinin her türlü güvenlik problemlerinde ilk olarak başvurdukları 

karakolların sorumluluğunu paylaşan karakol ve grup amirlerinin toplumsal ilişki 

gereksinimlerini tam olarak karşılayamadıklarını beyan etmelerinin sebebi çok 

açıktır. Yapılacak bir düzenleme ile karakolların iş yükünün biraz daha 

hafiflet

Düzeylerini Yeterli Değerlendirme 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ilmesi, başta rütbeli personelin daha sonra da karakollarda görevli diğer 

personelin güdülenmesini kolaylaştıracak bu da polis halk ilişkisine olumlu 

yansıyacaktır. 

 

Tablo 36: Rütbelere Göre Kendi Personelleri İle Mesai İçi İlişki 

 

0 13 0 0 0 13
,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%
,0% 32,5% ,0% ,0% ,0% 18,6%
,0% 18,6% ,0% ,0% ,0% 18,6%

13 14 8 3 2 40
32,5% 35,0% 20,0% 7,5% 5,0% 100,0%
92,9% 35,0% 88,9% 75,0% 66,7% 57,1%
18,6% 20,0% 11,4% 4,3% 2,9% 57,1%

1 13 1 1 1 17
5,9% 76,5% 5,9% 5,9% 5,9% 100,0%
7,1% 32,5% 11,1% 25,0% 33,3% 24,3%
1,4% 18,6% 1,4% 1,4% 1,4% 24,3%

14 40 9 4 3 70
20,0% 57,1% 12,9% 5,7% 4,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
20,0% 57,1% 12,9% 5,7% 4,3% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam

komiser yrd

komiser

başkomiser

katılımcıların
rütbelerini

tablo
gösterir

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım

personel ile mesai içi ilişki düzeyinin yeterliliğini gösterir tablo

Hiç
Katılmıyorum toplamKatılmıyorum
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Katılımcılardan komiser yardımcılarının tamamı, komiserlerin %67,5’i, 

başkomiserlerin ise %82,4’ü personeli ile mesai içi ilişki düzeylerini yeterli 

görürken, komiserlerin %12,5’i, başkomiserlerin ise %11,8’i ilişki düzeylerini 

yetersiz görmektedirler.  

ütbeli personelin mahiyetinde çalışanlarla ilişki düzeylerinin bu denli 

yüksek

 

oparlanacak olursa, örgütsel iletişimin gelişmiş ve etkin uygulanıyor 

olması ılımı sağlayacaktır. Katılımın örgüt ve çalışanlar açısından; olaylara 

bütüncül bakabilme, sorun çözme, yetenek ve bilgi gelişimi, işin sevdirilmesi, 

örgütle bütünleşme gibi faydaları olduğu söylenebilir. Çalışanların bireysel 

yetenek ve niteliklerinin farkına varılması, uygun kişiye uygun görevin 

verileb

).   

R

 olması, karakollardaki tüm çalışanların bir şekilde görevleri ile alakalı 

konularda söz sahibi olabileceklerini göstermektedir. Bu da bütün personelin

moralini ve üretkenliğini anlamlı düzeyde yükselmekte, birlikte alınan kararlar 

daha iyi uygulanmakta, ast üst ilişkisi iyileşmekte ve doyum düzeylerini 

artırmaktadır.  

T

 kat

ilmesi, örgütsel ve bireysel amaçların belirlenip örgütün tümüne kabul 

ettirilebilmesi sağlanacaktır (Sezer, 1986: 41). 

Katılımcılardan komiser yardımcılarının %92,4’ü, komiserlerin %95’i, 

başkomiserlerin ise %94,1’i görevlerini yaparlarken tarafsız davrandıklarını 

belirtirken, komiser yardımcılarının %7,7’si, komiserlerin %5’i, başkomiserlerin 

ise %5,9’u bu yargıya katılmadıklarını bildirmişlerdir (tablo 37
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Tablo 37: Rütbelere Göre Görev Esnasında Tarafsız Davranıldığını 
Belirtme 

 
 
 
 
 
 
 
 

38: Rütbelere Göre Kişisel Problemlerin Vatandaşlara 
Mecburen Hissettirildiğini Belirtme 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Katılımcılardan komiser yardımcılarının %7,7’si, komiserlerin %10’u, 

başkomiserlerin ise %11,8’i “karakol ortamında kişisel problemlerimi vatandaşa 

hissettirmek zorunda kalıyorum” derken, komiser yardımcılarının %76,9’u, 

 

 

 

 

 

 

Tablo 

 

 

  

 
 

6 6 1 0 13
46,2% 46,2% 7,7% ,0% 100,0%
17,1% 19,4% 33,3% ,0% 18,6%
8,6% 8,6% 1,4% ,0% 18,6%

17 21 1 1 40
42,5% 52,5% 2,5% 2,5% 100,0%
48,6% 67,7% 33,3% 100,0% 57,1%
24,3% 30,0% 1,4% 1,4% 57,1%

12 4 1 0 17
70,6% 23,5% 5,9% ,0% 100,0%
34,3% 12,9% 33,3% ,0% 24,3%
17,1% 5,7% 1,4% ,0% 24,3%

35 31 3 1 70
50,0% 44,3% 4,3% 1,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
50,0% 44,3% 4,3% 1,4% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
%toplam
sayı
% satır
% sütun
%toplam
sayı
% satır
% sütun
%toplam
sayı
% satır
% sütun
%toplam

komiser yrd

komiser

başkomiser

katılımcıların
rütbelerini

tablo
gösterir

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum

Hiç
Katılmıyorum

görev esnasındaki tarafsızlığı gösterir tablo

toplam

0 1 2 9 1 13
,0% 7,7% 15,4% 69,2% 7,7% 100,0%
,0% 16,7% 20,0% 25,0% 5,9% 18,6%
,0% 1,4% 2,9% 12,9% 1,4% 18,6%

1 3 7 16 13 40
2,5% 7,5% 17,5% 40,0% 32,5% 100,0%

100,0% 50,0% 70,0% 44,4% 76,5% 57,1%
1,4% 4,3% 10,0% 22,9% 18,6% 57,1%

0 2 1 11 3 17
,0% 11,8% 5,9% 64,7% 17,6% 100,0%
,0% 33,3% 10,0% 30,6% 17,6% 24,3%
,0% 2,9% 1,4% 15,7% 4,3% 24,3%

1 6 10 36 17 70
1,4% 8,6% 14,3% 51,4% 24,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1,4% 8,6% 14,3% 51,4% 24,3% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam

komiser yrd

komiser

başkomiser

katılımcılar
rütbelerini
gösterir
tablo

ın

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

Hiç
Katılmıyorum

kişisel problemlerin vatandaşa ne kadar hissettirildiğini gösterir tablo

toplam



komise

Değer Verildiğini Belirtme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94,1’i bu yargıya katılmayarak 

çalıştık

da belirtmeleri, 

diğer personeli güdüleme açısından ne kadar zor durumda olduklarının bir 

göstergesidir.  

rlerin %72,5’i, başkomiserlerin ise %82,3’ü bu yargıya katılmadıklarını 

belirtmişlerdir. Üç grup katılımcılar arasında özel hayatlarındaki problemlerini 

vatandaşlara hissettirme noktasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

Tablo 39: Rütbelere Göre Çalışılan Birime Örgüt İçinde Yeteri Kadar 

Katılımcılardan sadece komiserlerin %7,5’i karakollara teşkilat içerisinde 

yeteri kadar değer verildiğini düşünürken, komiser yardımcılarının tamamı, 

komiserlerin %85’i, başkomiserlerin ise %

ları birim olan karakollara örgüt içerisinde yeteri kadar değer verilmediğini 

belirtmişlerdir. Yukarıda açıklamalarda belirtildiği gibi karakol ve grup amirleri 

karakollarda çalışan diğer personelin her türlü ihtiyaçlarından sorumludur. Ancak 

çalıştıkları birime önem verilmediğini bu kadar yüksek oranlar

 

0 0 4 9 13
,0% ,0% 30,8% 69,2% 100,0%
,0% ,0% 15,4% 24,3% 18,6%
,0% ,0% 5,7% 12,9% 18,6%

3 3 18 16 40
7,5% 7,5% 45,0% 40,0% 100,0%

100,0% 75,0% 69,2% 43,2% 57,1%
4,3% 4,3% 25,7% 22,9% 57,1%

0 1 4 12 17
,0% 5,9% 23,5% 70,6% 100,0%
,0% 25,0% 15,4% 32,4% 24,3%
,0% 1,4% 5,7% 17,1% 24,3%

3 4 26 37 70
4,3% 5,7% 37,1% 52,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
4,3% 5,7% 37,1% 52,9% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam

komiser yrd

komiser

başkomiser

katılımcıların
rütbelerini

tablo
gösterir

toplam

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

çalışılan birime örgüt içinde ne kadar değer verildiğini
gösterir tablo

Hiç
toplamKatılmıyorum
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Tablo 40: Rütbelere Göre İyi Derecede Kurum İçi İletişimin Halkla 
İlişkilere Olumlu Etkisi Olduğunu Belirtme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katılımcılar genel olarak kurum içi iletişimin farkındadırlar. Komiser 

 %97,5’i, başkomiserlerin ise tamamı iyi 

lerdir. Sadece komiser yardımcılarının %7,7’si bu yargıya 

amaktadırlar. Yapılan mülakatlarda rütbeli personeller, zor şartlar altında 

görev yapsalar da en azından kendi personeli ile iletişim ağını mümkün olduğu 

kadar düzgün tutmaya çalıştıklarını belirtmişlerdir. 

Katılımcılardan komiser yardımcılarının %7,7’si, komiserlerin %5’i, 

başkomiserlerin ise %11,8’i vatandaşların polisle ilişkisini yeterli görürlerken, 

komiser yardımcılarının %84,6’sı, komiserlerin %57,5’i, başkomiserlerin ise 

%82,3’ü vatandaşların polisle ilişkisini yeterli görmemektedirler. Komiserlerin 

%37,5’nin kararsız kalması dikkatleri çekmektedir (tablo: 41). 

 

  
 
 

  

 
 
 

yardımcılarının %92,3’ü, komiserlerin

kurum içi iletişimin halkla ilişkiler olgusuna doğrudan ve olumlu etkisi olduğunu 

belirtmiş

katılm

 

5 7 0 1 13
38,5% 53,8% ,0% 7,7% 100,0%
14,3% 21,2% ,0% 100,0% 18,6%

7,1% 10,0% ,0% 1,4% 18,6%
16 23 1 0 40

40,0% 57,5% 2,5% ,0% 100,0%
45,7% 69,7% 100,0% ,0% 57,1%
22,9% 32,9% 1,4% ,0% 57,1%

14 3 0 0 17
82,4% 17,6% ,0% ,0% 100,0%
40,0% 9,1% ,0% ,0% 24,3%
20,0% 4,3% ,0% ,0% 24,3%

35 33 1 1 70
50,0% 47,1% 1,4% 1,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
50,0% 47,1% 1,4% 1,4% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam

komiser yrd

komiser

başkomiser

katılımcıların
rütbelerini
gösterir
tablo

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum

kurum içi iletişimin halkla ilişkiler olgusuna etkisini
gösterir tablo

Kararsızım Katılmıyorum toplam
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Tablo 41: Rütbelere Göre Vatandaşların Polisle İlişkisini Genel 

 
Olarak Yeterli Değerlendirme 

 
 
 
 

 

 

yardım

ın anlayış, kabul ve yardım düşüncesi temeli üzerine kurulmuştur. 

Bir baş a deyişle, bu ülkede, polisin halk, halkın da polis olduğu inancı vardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teşkilat mensuplarıyla yapılan mülakatlarda vatandaşların, görevleri 

esnasında kendilerine yeteri kadar yardımcı olmadıkları, karakola müracaatlarında 

bilerek polisin işini güçleştirdikleri öğrenilmiştir.  

Vatandaşlarla yapılan mülakatlarda, bazı durumlarda gerçekten polise pek 

 etmedikleri anlaşılmıştır. Vatandaşlar “savcılık ve akabinde uzayan 

mahkeme işlerinden dolayı veya bazı olaylarda olaya karışan kişilerin sosyal 

statülerinden çekindikleri için sahip oldukları bilgiyi polisten sakındıklarını” 

beyan etmişlerdir. Bazı vatandaşlar ise “suç üzerine olay mahalline intikal eden 

polis ekibinin davranış şeklinin olay hakkında bilgi sahibi olmalarını etkilediğini, 

daha nazik ve anlayışlı yaklaşımla vatandaşların polise daha fazla bilgi aktarımı 

yapacağından emin olduklarını” belirtmişlerdir.  

Silah taşımayan ve yaptırım güçleri sınırlı olan polisin görevi, İngiltere'de 

bütünüyle halk

k

1 1 11 0 13
7,7% 7,7% 84,6% ,0% 100,0%

20,0% 5,9% 33,3% ,0% 18,6%
1,4% 1,4% 15,7% ,0% 18,6%

2 15 13 10 40
5,0% 37,5% 32,5% 25,0% 100,0%

40,0% 88,2% 39,4% 66,7% 57,1%
2,9% 21,4% 18,6% 14,3% 57,1%

2 1 9 5 17
11,8% 5,9% 52,9% 29,4% 100,0%
40,0% 5,9% 27,3% 33,3% 24,3%

2,9% 1,4% 12,9% 7,1% 24,3%
5 17 33 15 70

7,1% 24,3% 47,1% 21,4% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7,1% 24,3% 47,1% 21,4% 100,0%

sayı
% satır
%sütun
% toplam
sayı
% satır
%sütun
% toplam
sayı
% satır
%sütun
% toplam
sayı
% satır
%sütun
% toplam

komiser yrd

komiser

başkomiser

katılımcıl ın
rütbelerin
gösterir
tablo

ar
i

toplam

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

polis halk ilişkisi bağlamında vatandaşın polisle ilişkisinin
yeterliliğini gösterir tablo

Hiç
Katılmıyorum toplam
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Gerçek

Belirtme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katılımcılardan komiser yardımcılarının tamamı, komiserlerin %90’ı, 

başkomiserlerin ise %82,3’ü vatandaşların karakollara herhangi bir sebepten ötürü 

müracaatlarında kendileri ile görüşmek istediklerini bununla birlikte, komiserlerin 

%7,5’i, başkomiserlerin ise %17,7’si buna katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

Yapılan mülakatlarda rütbeli personeller, “vatandaşların karakolları 

ten, yakalanan suçluların büyük bir oranı, halkın verdiği bilgi ve ihbarlara 

dayanmaktadır. İngiltere'de halkın polise karşı güveni konusunda çeşitli tarihlerde 

yapılan araştırmalar, bu ülkede halkın polise güveninin yüksek olduğunu 

göstermiştir. İngiliz geleneğinde polis, hiç bir zaman halktan ayrı bir kurum değil, 

"üniformalı vatandaşlar" olarak görüle gelmiştir. Ayrıca polisi en etkin denetleyen 

kamuoyudur. Gerçekten polis, en iyi şekilde duyarlı bir kamuoyu tarafından 

denetlenmektedir ( Kızılay ve Aydın, 2006: 66–68). Ülkemizde de polisi en iyi 

denetleyecek kamuoyundan başkası değildir. 

 

Tablo 42: Rütbelere Göre Vatandaşların Rütbeli Personellerle 
Görüşme İle Olayların Daha Çabuk ve Etkin Çözüleceğini Düşündüklerini 

3 10 0 0 0 13
23,1% 76,9% ,0% ,0% ,0% 100,0%
14,3% 23,8% ,0% ,0% ,0% 18,6%
4,3% 14,3% ,0% ,0% ,0% 18,6%

15 21 1 2 1 40
37,5% 52,5% 2,5% 5,0% 2,5% 100,0%
71,4% 50,0% 100,0% 66,7% 33,3% 57,1%
21,4% 30,0% 1,4% 2,9% 1,4% 57,1%

3 11 0 1 2 17
17,6% 64,7% ,0% 5,9% 11,8% 100,0%
14,3% 26,2% ,0% 33,3% 66,7% 24,3%
4,3% 15,7% ,0% 1,4% 2,9% 24,3%

21 42 1 3 3 70
30,0% 60,0% 1,4% 4,3% 4,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
30,0% 60,0% 1,4% 4,3% 4,3% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam

komiser yrd

komiser

başkomiser

katılımcıların
rütbelerini
gösterir
tablo

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

vatandaşların rütbelilerle görüşme ile olayların ne kadar çabuk ve etkin

Hiç
Katılmıyorum

çözüleceğini düşündüklerini gösterir tablo
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problem

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katılımcılardan komiser yardımcılarının %76,9’u, komiserlerin %82,5’i, 

başkomiserlerin ise %88,2’si vatandaşların eğitim düzeylerinin polis halk 

ilişkilerindeki sorunların çözümünde doğrudan etkisi olduğunu düşünürlerken, 

komiser yardımcılarının %15,4’ü, komiserlerin %7,5’i, başkomiserlerin ise 

%11,8’i halkın eğitim düzeyinin öneminin olmadığını belirtmişlerdir.  

Yapılan mülakatlarda rütbeli personel ve vatandaşlar, eğitimi daha iyi olan 

insanın kendini ifade yeteneğinin de daha iyi olacağını vurgulamışlar ve 

lerinin çözüm yeri, kendilerini ise çözüm için bir üst makam olarak 

gördüklerinden dolayı kendileri ile görüşmek istediklerini” beyan etmişlerdir. 

Vatandaşlarla yapılan mülakatlarda ise “rütbeli personelin yaklaşım tarzlarının 

daha yumuşak olduğu ve problemlerinin çözümünde onların vereceği özel 

talimatların etkili olabileceği düşüncesi ile rütbelilerle görüşmek istediklerini” 

belirtmişlerdir.  

 

Tablo 43: Rütbelere Göre Vatandaşların Eğitim Düzeylerinin
Sorunların Çözümünde Etkili Olduğunu Belirtme 

 

 
0 10 1 2 0 13

,0% 76,9% 7,7% 15,4% ,0% 100,0%
,0% 32,3% 20,0% 50,0% ,0% 18,6%
,0% 14,3% 1,4% 2,9% ,0% 18,6%

21 12 4 1 2 40
52,5% 30,0% 10,0% 2,5% 5,0% 100,0%
77,8% 38,7% 80,0% 25,0% 66,7% 57,1%
30,0% 17,1% 5,7% 1,4% 2,9% 57,1%

6 9 0 1 1 17
35,3% 52,9% ,0% 5,9% 5,9% 100,0%
22,2% 29,0% ,0% 25,0% 33,3% 24,3%

8,6% 12,9% ,0% 1,4% 1,4% 24,3%
27 31 5 4 3 70

38,6% 44,3% 7,1% 5,7% 4,3% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

38,6% 44,3% 7,1% 5,7% 4,3% 100,0%

sayı
% satır
% sütuno
% toplam
sayı
% satır
% sütuno
% toplam
sayı
% satır
% sütuno
% toplam
sayı
% satır
% sütuno
% toplam

komiser yrd

komiser

başkomiser

katılımcıl
rütbelerini

arın

gösterir
tablo

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

polis halk ilişkisi bağlamında vatandaşın eğitim düzeyinin önemini
gösterir tablo

Hiç
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vatandaşların eğitim düzeylerinin artmasının polis halk ilişkilerindeki sorunların 

çözümüne olumlu katkısı olacağını belirtmişlerdir.  

Yapılan araştırmalarda Türkiye’de halkın 10 milyonunun okuma 

yazmasının olmadığı,  21 milyonunun ise ilkokul mezunu olduğu saptanmıştır. Bu 

durum Emniyet Örgütü’nün hizmet verdiği halkın büyük bir çoğunluğunun eğitim 

düzeyinin polis halk işbirliğini sağlıklı bir şekilde sağlayacak durumda olmadığını 

göstermektedir. Polis sevgisi insanlara çocukken aşılanmalıdır. Bu amaçla 

verilecek dersler “milli güvenlik” dersiyle sınırlı tutulmamalıdır. Polisliğin ve 

toplum l huzuru sağlamanın kutsal bir hizmet olduğunu vurgulayacak ve polis 

meslek

e yeteneği kazandırılmalıdır (Vatan, 2005). 

 

   

 
 
 
 
 
 

sa

 etiğinden bahseden konular işlenerek genç dimağlara eleştirel bakış açısı 

ve muhakem

 

Tablo 44: Rütbelere Göre Vatandaşların Karakollardaki
Uygulamaları Yasal Bulduklarını Belirtme 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Katılımcılardan komiser yardımcılarının tamamı, komiserlerin %72,5’i, 

başkomiserlerin ise %94,2’si vatandaşların karakollardaki uygulamaların yasalara 

1 12 0 0 13
7,7% 92,3% ,0% ,0% 100,0%

10,0% 25,0% ,0% ,0% 18,6%
1,4% 17,1% ,0% ,0% 18,6%

7 22 8 3 40
17,5% 55,0% 20,0% 7,5% 100,0%
70,0% 45,8% 88,9% 100,0% 57,1%
10,0% 31,4% 11,4% 4,3% 57,1%

2 14 1 0 17
11,8% 82,4% 5,9% ,0% 100,0%
20,0% 29,2% 11,1% ,0% 24,3%
2,9% 20,0% 1,4% ,0% 24,3%

10 48 9 3 70
14,3% 68,6% 12,9% 4,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
14,3% 68,6% 12,9% 4,3% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam

komiser yrd

komiser

başkomiser

katılımcıların
rütbelerini
gösterir
tablo

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum

uygulamaların yasalara uygunluğunu gösterir tablo

Kararsızım Katılmıyorum toplam
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uygun olduğunu hissedebildiklerini belirtirken, sadece komiserlerin %7,5’i bu 

yargıya katılmadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların büyük çoğunluğu 

vatandaşların uygulamaların yasal olduğunu algılayabildiklerini belirtse de polis, 

yasal meşruiyetle birlikte toplumsal meşruiyeti de dikkate almalıdır. Diğer bir 

anlatımla polis, kamu vicdanını da dinlemelidir (Bahar, 2002: 305). 

Ankete katılan kadın personel sayısı çok az olduğundan bayan rütbelilere 

özgü genelleme yapmak çok doğru olmayacaktır. Ancak önemli birkaç konuda 

katılım

 

 
 
 
 

görevlendirilm

cıları cinsiyetlerine göre ayırarak değerlendirmenin araştırmaya renk 

katacağı düşünülmüştür.  

 

Tablo 45: Cinsiyetlere Göre Vatandaşların Polisle İlişkisini Genel 
Olarak Yeterli Değerlendirme 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Görüldüğü gibi erkek katılımcıların %87,2’si vatandaşların polisle 

ilişkisini yeterli görmezken kadınlarda bu oran %100’e çıkmıştır. Yapılan 

mülakatlarda vatandaşlar, karakollarda daha fazla kadın personelin 

esinin daha sempatik olacağını söylerken, kadın rütbeli personeller 

vatandaşların polise yaklaşımını olumsuz bulduklarını beyan etmişlerdir. 

0 0 2 1 3
,0% ,0% 66,7% 33,3% 100,0%
,0% ,0% 6,1% 6,7% 4,3%
,0% ,0% 2,9% 1,4% 4,3%

5 17 31 14 67
7,5% 25,4% 46,3% 20,9% 100,0%

100,0% 100,0% 93,9% 93,3% 95,7%
7,1% 24,3% 44,3% 20,0% 95,7%

5 17 33 15 70
7,1% 24,3% 47,1% 21,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
7,1% 24,3% 47,1% 21,4% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam

kadın

erkek

katılımcıların
cinsiyetitni
gösterir
tablo

toplam

Katılıyorum Kararsızım

polis halk ilişkisi bağlamında vatandaşların polisle
ilişkisinin yeterliliğini gösterir tablo

Hiç
KatılmıyorumKatılmıyorum toplam
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Tablo 46: Cinsiyetlere Göre Çalışılan Birime Örgüt İçinde Yeteri 
Kadar Değer Verildiğini Belirtme 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ıkmıştır. 

Çıkan sonuçları, bayan personelin fiziksel özelliklerinden kaynaklanan ve erkek 

laştıklarını da söylemek mümkündür.  

Katılımcılardan 0 ile 2 yıl arası çalışanların %22,2’si, 3 ile 5 yıl arası 

çalışanların %36,8’i, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %58,3’ü bu güne kadar 

aldıkları halkla ilişkiler eğitiminin yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Burada 

karakollarda çalışma süreleri artıkça rütbeli personelin aldıkları eğitimi daha fazla 

oranlarda yeterli buldukları görülmektedir. Yapılan anketlerde rütbeli personelin 

tamamının hizmet öncesi haricinde herhangi bir halkla ilişkiler eğitimi 

almadıklarını beyan etmelerine rağmen, artan çalışma yılıyla doğru orantılı olarak 

eğitimlerini yeterli bulmaları dikkatleri fazlasıyla çekmiştir (tablo 47).  

 

 

   Erkek katılımcıların sadece %3’ü görev yaptıkları karakollara örgüt içinde 

değer verildiğini düşünürken kadın katılımcılarda bu oran %33,3’e ç

personele oranla daha uygun çalışma saatlerine sahip olmalarına bağlayabiliriz. 

Bununla birlikte kadın rütbelilerin erkeklere oranla daha rahat güdülendiklerini ve 

doyuma u

1 0 0 2 3
33,3% ,0% ,0% 66,7% 100,0%
33,3% ,0% ,0% 5,4% 4,3%

1,4% ,0% ,0% 2,9% 4,3%
2 4 26 35 67

3,0% 6,0% 38,8% 52,2% 100,0%
66,7% 100,0% 100,0% 94,6% 95,7%

2,9% 5,7% 37,1% 50,0% 95,7%
3 4 26 37 70

4,3% 5,7% 37,1% 52,9% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4,3% 5,7% 37,1% 52,9% 100,0%

sayı
%satır
%sütun
% toplam
sayı
%satır
%sütun
% toplam
sayı
%satır
%sütun
% toplam

kadın

erkek

katılımcıların
cinsiyetitni
gösterir
tablo

toplam

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

çalışılan birime örgüt içinde ne kadar değer verildiğini

Hiç
Katılmıyorum

gösterir tablo
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Tablo 47: Hizmet Sürelerine Göre Alınan Halkla İlişkiler Eğitimini 

 

 

 

Genel Olarak Yeterli Değerlendirme 

 
 

ısı ve yaklaşım olsa da sadece tecrübeye dayalı yönetim demir, kum ve 

çimento gibi yığınlara benzer. Bunları bir bina haline getirecek olan teknik çizim 

ve hesaplamalar gibi mühendislik hizmetleridir ve bu da ancak eğitim ile 

mümkündür. İşte bu nedenle, başta emniyet müdürleri ve sıralı amirler olmak 

üzere yönetimde görev alan tüm personel sürekli ve sistemli bir eğitim süreci 

içinde olmalıdır (Özgüler, 2003). 

 

 

 

 

 

Karakol tecrübesi artıkça rütbeli personelin, olası verilecek bir halkla 

ilişkiler eğitimini angarya olarak gördüklerini söylemek mümkündür. Her ne 

kadar bir polis yöneticisinin asıl başarılı olması gereken alan, teknik bilgiden çok 

bakış aç

Katılımcılardan 0 ile 2 yıl arası çalışanların %37’si, 3 ile 5 yıl arası 

çalışanların %42,1’i, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %16,7’si teoride aldıkları 

halkla ilişkiler eğitimini pratikte aynen uygulayabildiklerini belirtmişlerdir (tablo 

48).  

 

0 6 4 15 2 27
,0% 22,2% 14,8% 55,6% 7,4% 100,0%
,0% 30,0% 44,4% 48,4% 66,7% 38,6%
,0% 8,6% 5,7% 21,4% 2,9% 38,6%

2 5 3 9 0 19
10,5% 26,3% 15,8% 47,4% ,0% 100,0%
28,6% 25,0% 33,3% 29,0% ,0% 27,1%
2,9% 7,1% 4,3% 12,9% ,0% 27,1%

5 9 2 7 1 24
20,8% 37,5% 8,3% 29,2% 4,2% 100,0%

71,4% 45,0% 22,2% 22,6% 33,3% 34,3%

7,1% 12,9% 2,9% 10,0% 1,4% 34,3%

7 20 9 31 3 70
10,0% 28,6% 12,9% 44,3% 4,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
10,0% 28,6% 12,9% 44,3% 4,3% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun

% toplam

sayı
% satır
% sütun
% toplam

0-2
yıl

3-5
yıl

6 yıl
ve
üzeri

katılımcıların
karakollardaki

sürelerini
gösterir tablo

çalışma

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

Hiç
Katılmıyorum

alınan halkla ilişkiler eğitiminin yeterliliğini gösterir tablo
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Tablo 48: Hizmet Sürelerine Göre Teoride Alınan Halkla İlişkiler 
Eğitiminin Pratikte Aynen Uygulanabileceğini Değerlendirme 

 
 

 
 

Bununla birlikte 0 ile 2 yıl arası çalışanların %37’si, 3 ile 5 yıl arası çalışanların 

%47,3’ü, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %75’i bu yargıya katılmadıklarını 

belirtmişlerdir. Burada karakollarda çalışma süreleri artıkça rütbeli personelin 

teoride aldıkları eğitimi uygulamaya yansıtmalarının giderek zorlaştığını 

görmekteyiz. Bu bilgilerden, ülkemizdeki polis eğitiminin, teoride ve uygulamada 

farklı olduğu görülmektedir.  

 Katılımcılardan 0 ile 2 yıl arası çalışanların %22,2’si, 3 ile 5 yıl arası 

çalışanların ise yalnızca %5,3’ü Emniyet Örgütü’nün halkla ilişkiler faaliyetlerini 

yeterli bulurken, 0 ile 2 yıl arası çalışanların %40,7’si, 3 ile 5 yıl arası çalışanların 

%63,1’i, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %87,5’i örgütlerinin halkla ilişkiler 

faaliyetlerini yeterli bulmamaktadırlar. Bu veriler de bizlere karakollarda çalışma 

süreleri arttıkça rütbeli personelin mensubu olduğu örgütün halkla ilişkiler 

faaliyetlerini daha az düzeyde yeterli bulduklarını göstermektedir. Aslında halkla 

ilişkilerin önemli bir kolu tanıtmadır (tablo: 49). 

 

2 8 7 8 2 27
7,4% 29,6% 25,9% 29,6% 7,4% 100,0%

66,7% 42,1% 63,6% 25,8% 33,3% 38,6%
2,9% 11,4% 10,0% 11,4% 2,9% 38,6%

0 8 2 7 2 19
,0% 42,1% 10,5% 36,8% 10,5% 100,0%
,0% 42,1% 18,2% 22,6% 33,3% 27,1%
,0% 11,4% 2,9% 10,0% 2,9% 27,1%

1 3 2 16 2 24
4,2% 12,5% 8,3% 66,7% 8,3% 100,0%

33,3% 15,8% 18,2% 51,6% 33,3% 34,3%

1,4% 4,3% 2,9% 22,9% 2,9% 34,3%

3 19 11 31 6 70
4,3% 27,1% 15,7% 44,3% 8,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,3% 27,1% 15,7% 44,3% 8,6% 100,0%

sayı
% satır
%sütun
% toplam
sayı
% satır
%sütun
% toplam
sayı
% satır
%sütun

% toplam

sayı
% satır
%sütun
% toplam

0-2
yıl

3-5
yıl

6 yıl
ve
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gösterir tablo
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Tamamen
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Tablo 49: Hizmet Sürelerine Göre Emniyet Örgütünün Halkla 
İlişkiler Faaliyetlerini Genel Olarak Olumlu Değerlendirme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eticileri bu konuda bilgilendirebilir. Böylece 

karako

ın %73,6’sı, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %54,2’si vatandaşlarla 

iletişim ı olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte 0 ile 2 yıl arası 

 
  

 

Hedef kitlelerin aydınlatılması, kararların açıklanması vb. amacıyla ve 

sorunlu noktalarda hedef kitleyi bilgilendirme tanıtmadır. İnisiyatif kaynak 

kuruluştadır. Tanıtma özel bir çaba ister, kendiliğinden olmaz. Planlanıp 

uygulanması gerekir. Halkla ilişkiler ise gizliliği ortadan kaldırmaya çalışır 

(Kazancı, 2006).  

Bu nedenle karakollarda çalışma tecrübesi giderek artan personelden bu 

sıkıntıların farkında olması beklenir. Ayrıca örgüt faaliyetlerine katkıda bulunmak 

için hem kendi personelleri ve karakol mıntıkasında bu faaliyetleri hayata 

geçirebilir hem de daha üst yön

llar bazında tanıtmadan başlayarak halkla ilişkiler faaliyetleri 

iyileştirilebilir. 

Katılımcılardan 0 ile 2 yıl arası çalışanların %63’ü, 3 ile 5 yıl arası 

çalışanlar

 sorunlar

2 2 8 1 13
15,4% 15,4% 61,5% 7,7% 100,0%
28,6% 10,5% 23,5% 10,0% 18,6%

2,9% 2,9% 11,4% 1,4% 18,6%
4 16 13 7 40

10,0% 40,0% 32,5% 17,5% 100,0%
57,1% 84,2% 38,2% 70,0% 57,1%

5,7% 22,9% 18,6% 10,0% 57,1%
1 1 13 2 17

5,9% 5,9% 76,5% 11,8% 100,0%
14,3% 5,3% 38,2% 20,0% 24,3%

1,4% 1,4% 18,6% 2,9% 24,3%
7 19 34 10 70

10,0% 27,1% 48,6% 14,3% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10,0% 27,1% 48,6% 14,3% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam

komiser yrd

komiser

başkomiser

katılımcıların
rütbelerini
gösterir
tablo

toplam

Katılıyorum Kararsızım

örgütn halkla ilişkiler faaliyetlerinin yeterliliğini gösterir
tablo

Hiç
KatılmıyorumKatılmıyorum toplam
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çalışan

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alka, huzur ve güvenin sağlanmasında polise ne gibi 

layabileceği bir dil kullanılmalı, 

ların %18,5’i, 3 ile 5 yıl arası çalışanların %15,8’i, 6 yıl ve daha fazla 

çalışanların ise %20,8’i vatandaşlarla herhangi bir iletişim sorunları olmadığını 

belirtmişlerdir (Tablo:50)  

 

Tablo 50: Hizmet Sürelerine Göre Vatandaşlarla İletişim Sorunu 
Olduğunu Belirtme 

 

 
 
 
 

Polis halk işbirliği sağlanmasında en önemli husus polisin hizmet verdiği 

alanlarda halkı eğitmesidir. H

katkıları olacağı anlatılmalıdır. Bunu sağlamak için önce herhangi bir olayda 

dikkat edilmesi gereken hususların neler olabileceği, olaylar karşısında seyirci 

kalınmaması gerektiği, suç işleyenlerin polise bildirilmesi gerektiği verilmelidir. 

Halka huzur ve güvenin ancak onların katkılarıyla gerçekleşebileceği kavratılmalı 

ve eğitimin sürekliliği sağlanmalıdır.  

Bu ve benzeri konularda halk sürekli olarak, kitle iletişim araçları, 

toplantılar, seminerler, kısa süreli kurslar ve çeşitli basın-yayın araçlarıyla 

eğitilmelidir. Bu eğitim çalışmalarında halkın an

1 16 5 5 0 27
3,7% 59,3% 18,5% 18,5% ,0% 100,0%
8,3% 50,0% 38,5% 41,7% ,0% 38,6%
1,4% 22,9% 7,1% 7,1% ,0% 38,6%

7 7 2 2 1 19
36,8% 36,8% 10,5% 10,5% 5,3% 100,0%
58,3% 21,9% 15,4% 16,7% 100,0% 27,1%
10,0% 10,0% 2,9% 2,9% 1,4% 27,1%

4 9 6 5 0 24
16,7% 37,5% 25,0% 20,8% ,0% 100,0%

33,3% 28,1% 46,2% 41,7% ,0% 34,3%

5,7% 12,9% 8,6% 7,1% ,0% 34,3%

12 32 13 12 1 70
17,1% 45,7% 18,6% 17,1% 1,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
17,1% 45,7% 18,6% 17,1% 1,4% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun

% toplam

sayı
% satır
% sütun
% toplam

0-2
yıl

3-5
yıl

6 yıl

üzeri
ve

katılımcıların
karakollardaki
çalışma
sürelerini
gösterir tablo

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım

vatandaşla olan iletişim sorununu gösterir tablo

Hiç
KatılmıyorumKatılmıyorum toplam
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özellik

sorunla

Sorununun Genel Olarak Bilgi ve Uygulama Eksikliğinden Kaynaklandığını 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le okumu yazma bilmeyenlere yönelik çalışmalarda dikkatli olunmalıdır. 

Söz konusu hedef kitlenin kültürel, ekonomik ve sosyal durumları iyi analiz 

edilmeli, yetişkinlerin hangi grup ve topluluk içinde yaşadıkları öğrenilmeli ve 

eğitim çalışmaları bu tür özelliklerine dayandırılmalıdır.  

Özetle, polis kendisini tanımayan bu kitleye kendisi ulaşmalı ve onlara 

hizmet verdiği alanlarda eğitmelidir (Vatan, 2005). Çünkü bütün insanlar 

hayatlarını etkileyen kararlar hakkında bilgilendirilme hakkına sahiptir. Emniyet 

Örgütü de yaptığı ve kamuoyu ile paylaşımıyla ilgili herhangi bir sakınca olmayan 

olumlu faaliyetleri tanıtım yolu ile vatandaşa duyurmalıdır. Bu durum onları ve 

vatandaşı bütün olumsuzluklara karşı kenetleyecek ve aralarındaki iletişim 

rını minimum düzeye çekecektir. 

 

Tablo 51: Hizmet Sürelerine Göre Vatandaşlarla Olan İletişim 

Belirtme 

 

Bir önceki bölümde vatandaşlarla iletişim problemleri olduğunu kabul 

eden katılımcılardan, 0 ile 2 yıl arası çalışanların %82,4’ü, 3 ile 5 yıl arası 

8 6 1 2 0 17
47,1% 35,3% 5,9% 11,8% ,0% 100,0%
61,5% 23,1% 25,0% 40,0% ,0% 32,7%
15,4% 11,5% 1,9% 3,8% ,0% 32,7%

3 8 1 1 2 15
20,0% 53,3% 6,7% 6,7% 13,3% 100,0%
23,1% 30,8% 25,0% 20,0% 50,0% 28,8%

5,8% 15,4% 1,9% 1,9% 3,8% 28,8%
2 12 2 2 2 20

10,0% 60,0% 10,0% 10,0% 10,0% 100,0%

15,4% 46,2% 50,0% 40,0% 50,0% 38,5%

3,8% 23,1% 3,8% 3,8% 3,8% 38,5%

13 26 4 5 4 52
25,0% 50,0% 7,7% 9,6% 7,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
25,0% 50,0% 7,7% 9,6% 7,7% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun

% toplam

sayı
% satır
% sütun
% toplam

0-2 yıl

3-5 yıl

6 yıl

üzeri
ve

katılımcıla
karakollardaki

gösterir tablo

rın

çalışma
sürelerini

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

vatandaşla olan iletişim sorununun ne kadar bilgi ve uygulama
eksikliğinden kaynaklandığını gösterir tablo

Hiç
Katılmıyorum toplam
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çalışanların %73,3’ü, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %70’i bu iletişim 

eksikliğinin bilgi ve uygulama eksikliğinden kaynaklandığını belirtmişlerdir. 

 Yukarıdaki açıklamalarda da vatandaşlar, kendilerini doğrudan veya 

dolayl olarak etkileyebilecek durumlarda polis tarafından bilgilendirilmeyi 

bekled

 

 olarak adlandırılan tanıtmanın yanında, gerek aktardığı bilgilere 

tepkileri, gerekse genel olarak halkın kurumdan beklentilerini öğrenmeye yarayan 

bilgi toplama yani tanıma aşamasıdır (Öztürk, 2002: 340).  Yani bu bilgi ve 

uygulama eksiklikleri, hem vatandaşların polisin uygulamalarına uzak kalması 

hem de polisin yeteri kadar vatandaşları tanımamasından kaynaklanmaktadır. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ı 

iklerini belirtilmişlerdir. Ancak halkla ilişkiler temelde iki aşamalı bir 

süreçtir (Kazancı, 2006).  

Hedef kitlenin genel olarak aydınlatılması, kararların açıklanması, bilgi 

eksikliğinin giderilmesi için, sorunlu noktalarda hedef kitleyi bilgilendirme

çalışması

Tablo 52: Hizmet Sürelerine Göre Karakola Müracaat Eden Kişilerin 
İlk İletişimlerini Rütbeli Personeller İle Gerçekleştirmelerini Daha Uygun 
Değerlendirme 

4 5 7 9 2 27
14,8% 18,5% 25,9% 33,3% 7,4% 100,0%
44,4% 31,3% 77,8% 40,9% 14,3% 38,6%
5,7% 7,1% 10,0% 12,9% 2,9% 38,6%

2 4 0 8 5 19
10,5% 21,1% ,0% 42,1% 26,3% 100,0%
22,2% 25,0% ,0% 36,4% 35,7% 27,1%
2,9% 5,7% ,0% 11,4% 7,1% 27,1%

3 7 2 5 7 24
12,5% 29,2% 8,3% 20,8% 29,2% 100,0%

33,3% 43,8% 22,2% 22,7% 50,0% 34,3%

4,3% 10,0% 2,9% 7,1% 10,0% 34,3%

9 16 9 22 14 70
12,9% 22,9% 12,9% 31,4% 20,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
12,9% 22,9% 12,9% 31,4% 20,0% 100,0%

sayı
% satır
%sütun
% toplam
sayı
% satır
%sütun
% toplam
sayı
% satır
%sütun

% toplam

sayı
% satır
%sütun
% toplam

0-2
yıl

3-5
yıl

6 yıl

katılımcıların

çalışma
sürelerini

karakollardaki

gösterir tablo

ve
üzeri

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

Hiç
Katılmıyorum

karakola müracaat eden kişilerle ilk iletişimin rütbelilerle yapılmasının
uygunluğunu gösterir tablo
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Katılımcılardan 0 ile 2 yıl arası çalışanların %33,3’ü, 3 ile 5 yıl arası 

çalışanların %31,6’sı, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %41,7’si karakollara 

müracaat eden kişilerle ilk iletişimin rütbeli personelle yapılmasının daha uygun 

olacağını düşünmektedirler. Bunun yanında 0 ile 2 yıl arası çalışanların %41,7’si, 

3 ile 5 

gütün bütün personelini biran önce 

vatand larla sağlıklı iletişim kurabilecek düzeye getirecek çalışmalara yönelmesi 

gerekm

 

 

     

 
 
 
 

yıl arası çalışanların %62,4’ü, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %50’si bu 

yargıya katılmadıklarını belirtmişlerdir.  

Daha önceki açıklamalarda karakolların yoğun iş yükü nedeniyle 

müracaatlarda ilk iletişimin rütbelilerle yapılmasının imkansız olduğu 

vurgulanmıştır. Ayrıca Emniyet Örgütü gibi vatandaşlarla sürekli iletişim halinde 

olan kurumlar, sadece halkla ilişkiler uzmanlarıyla hedef kitlelerinin sorunlarına 

çözüm bulamazlar. Bunun yerine ör

aş

ektedir.  

 

Tablo 53: Hizmet Sürelerine Göre Karakola İntikal Eden Olayların 
Adli Makamlara Sevkinden Önce Karakolda Çözümünü Değerlendirme 

 

 
 
 

 
 
 

6 10 4 6 1 27
22,2% 37,0% 14,8% 22,2% 3,7% 100,0%
75,0% 41,7% 50,0% 22,2% 33,3% 38,6%

8,6% 14,3% 5,7% 8,6% 1,4% 38,6%
1 7 3 7 1 19

5,3% 36,8% 15,8% 36,8% 5,3% 100,0%
12,5% 29,2% 37,5% 25,9% 33,3% 27,1%

1,4% 10,0% 4,3% 10,0% 1,4% 27,1%
1 7 1 14 1 24

4,2% 29,2% 4,2% 58,3% 4,2% 100,0%

12,5% 29,2% 12,5% 51,9% 33,3% 34,3%

1,4% 10,0% 1,4% 20,0% 1,4% 34,3%

8 24 8 27 3 70
11,4% 34,3% 11,4% 38,6% 4,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
11,4% 34,3% 11,4% 38,6% 4,3% 100,0%

sayı
%satır
% sütur
%toplam
sayı
%satır
% sütur
%toplam
sayı
%satır
% sütur

%toplam

sayı
%satır
% sütur
%toplam

0-2
yıl

3-5
yıl

6 yıl
ve
üzeri

katılımcıların
karakollardaki
çalışma
sürelerini
gösterir tablo

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım

müracaatların adli makamlara sevkinden önce karakollarda çözümü için
ne kadar uğraşıldığını gösterir tablo

Hiç
KatılmıyorumKatılmıyorum toplam
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Katılımcılardan 0 ile 2 yıl arası çalışanların %57,2’si, 3 ile 5 yıl arası 

çalışanların %42,1’i, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %33,4’ü intikal eden 

olaylar

dirmişlerdir.  

 

 

 

ı adli makamlara sevk etmeden önce karakollarda çözümü için 

uğraştıklarını belirtmişlerdir. Bunun yanında 0 ile 2 yıl arası çalışanların %25,9’u, 

3 ile 5 yıl arası çalışanların %42,1’i, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %62,5’i bu 

yargıya katılmadıklarını bil

Burada yine karakollarda çalışma süreleri artan rütbeli personelin intikal 

eden olayları daha çabuk bir şekilde adli makamlara sevk etme yöneliminde 

oldukları görülmektedir. Sonuçları yapılan mülakatlarla karşılaştırdığımızda; 

karakolda çalışmaya yeni başlayan personelin, polisin babacan tavrını daha fazla 

göstermek istedikleri ve vatandaşların sorunlarıyla daha titiz ilgilendikleri, 

çalışma yılı arttıkça iş yükünü daha fazla yoğunlaştırmamak için müracaatları adli 

makamlara bir an önce sevk etmek istedikleri görülmüştür.  

 

Tablo 54: Hizmet Sürelerine Göre Kendi Karakol Personellerini 
Sürekli Eğittiklerini Belirtme 

 

 

 

 

 

7 14 2 3 1 27
25,9% 51,9% 7,4% 11,1% 3,7% 100,0%
50,0% 31,8% 66,7% 50,0% 33,3% 38,6%
10,0% 20,0% 2,9% 4,3% 1,4% 38,6%

5 11 1 1 1 19
26,3% 57,9% 5,3% 5,3% 5,3% 100,0%
35,7% 25,0% 33,3% 16,7% 33,3% 27,1%
7,1% 15,7% 1,4% 1,4% 1,4% 27,1%

2 19 0 2 1 24
8,3% 79,2% ,0% 8,3% 4,2% 100,0%

14,3% 43,2% ,0% 33,3% 33,3% 34,3%

2,9% 27,1% ,0% 2,9% 1,4% 34,3%

14 44 3 6 3 70
20,0% 62,9% 4,3% 8,6% 4,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
20,0% 62,9% 4,3% 8,6% 4,3% 100,0%

sayı
% satır
%sütun
% toplam
sayı
% satır
%sütun
% toplam
sayı
% satır
%sütun

% toplam

sayı
% satır
%sütun
% toplam

0-2
yıl

3-5
yıl

6 yıl
ve
üzeri

katılımcıların
karakollardaki
çalışma
sürelerini
gösterir tablo

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım

polis halk ilişkisi bağlamında rütbeli personelin kendi karakol personeline
verdiği eğitimi gösterir tablo

Hiç
KatılmıyorumKatılmıyorum toplam
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Katılımcılardan 0 ile 2 yıl arası çalışanların %77,8’i, 3 ile 5 yıl arası 

çalışanların %84,2’si, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %87,5’i polis halk ilişkisi 

bağlamında kendi personelini sürekli eğittiklerini bildirmişlerdir. Bunun yanında 

0 ile 2 yıl arası çalışanların %14,8’i, 3 ile 5 yıl arası çalışanların %10,6’sı, 6 yıl ve 

daha fazla çalışanların ise %12,5’i bu yargıya katılmadıklarını bildirmişlerdir.  

Bu verilerden, rütbeli personelin karakollardaki çalışma yılları arttıkça 

kendi 

Yeterli Değerlendirme 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

personelini halkla ilişkiler konusunda daha fazla eğitme eğiliminde 

oldukları anlaşılmaktadır. Burada oranları azda olsa bu yargıya katılmayan rütbeli 

personelin de bulunması üzücü bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Tablo 55: Hizmet Sürelerine Göre Sosyal Çevreye Ayrılabilen Zamanı 

 

 

Katılımcılardan 0 ile 2 yıl arası çalışanların %3,7’si, 3 ile 5 yıl arası 

çalışanların %5,3’ü, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise yalnızca %4,2’si ailelerine 

ve sosyal çevrelerine ayırabildikleri zamanı yeterli görmektedirler. Bununla 

birlikte 0 ile 2 yıl arası çalışanların %85,1’i, 3 ile 5 yıl arası çalışanların %89,5’i, 

 
 
 

1 3 13 10 27
3,7% 11,1% 48,1% 37,0% 100,0%

33,3% 50,0% 59,1% 25,6% 38,6%
1,4% 4,3% 18,6% 14,3% 38,6%

1 1 3 14 19
5,3% 5,3% 15,8% 73,7% 100,0%

33,3% 16,7% 13,6% 35,9% 27,1%
1,4% 1,4% 4,3% 20,0% 27,1%

1 2 6 15 24
4,2% 8,3% 25,0% 62,5% 100,0%

33,3% 33,3% 27,3% 38,5% 34,3%

1,4% 2,9% 8,6% 21,4% 34,3%

3 6 22 39 70
4,3% 8,6% 31,4% 55,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
4,3% 8,6% 31,4% 55,7% 100,0%

sayı
% satır
%sütun
% toplam
sayı
% satır
%sütun
% toplam
sayı
% satır
%sütun

% toplam

sayı
% satır
%sütun
% toplam

0-2
yıl

3-5
yıl

6 yıl
ve
üzeri

katılımcıların
karakolla daki
çalışma
sürelerin
gösterir 

r

i
tablo

toplam

Katılıyorum Kararsızım

sosyal çevreye ayrılabilen zamanın yeterliliğini gösterir tablo
Hiç
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6 yıl v

öre Kendi Personelleri İle Mesai İçi 
İlişki Düzeylerini Yeterli Değerlendirme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ıl arası çalışanların %74’ü, 3 ile 5 yıl arası 

irler, astların üstlerine verdiği bilgiler, yapılan toplantılar, 

yazışm lar, telefon görüşmeleri gibi faaliyetler ile birbirleriyle ve çevresiyle 

etkileşen personelin iletişim faaliyetlerinin tümünü kapsar (Yıldırım, 2001: 52). 

e daha fazla çalışanların ise %87,5’i bu süreyi yetersiz görmektedirler. 

Alınan verilerden karakollarda çalışma süreleri değişse de bütün rütbeli personelin 

yaklaşık olarak aynı düzeyde toplumsal gereksinimlerini karşılayamadıklarını 

belirttikleri görülmüştür.   

 

Tablo 56: Hizmet Sürelerine G

 

 

 

Katılımcılardan 0 ile 2 y

çalışanların %84,2’si, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %75,2’si personelleri ile 

mesai içi ilişki düzeylerini yeterli görmektedirler. Ayrıca 0 ile 2 yıl arası 

çalışanların %7,4’ü, 3 ile 5 yıl arası çalışanların %5,3’ü, 6 yıl ve daha fazla 

çalışanların ise 16,7’si bu yargıya katılmadıklarını belirtmişlerdir. Örgütsel 

iletişim; verilen em

a

8 12 5 1 1 27
29,6% 44,4% 18,5% 3,7% 3,7% 100,0%
57,1% 30,0% 55,6% 25,0% 33,3% 38,6%
11,4% 17,1% 7,1% 1,4% 1,4% 38,6%

5 11 2 0 1 19
26,3% 57,9% 10,5% ,0% 5,3% 100,0%
35,7% 27,5% 22,2% ,0% 33,3% 27,1%
7,1% 15,7% 2,9% ,0% 1,4% 27,1%

1 17 2 3 1 24
4,2% 70,8% 8,3% 12,5% 4,2% 100,0%

7,1% 42,5% 22,2% 75,0% 33,3% 34,3%

1,4% 24,3% 2,9% 4,3% 1,4% 34,3%

14 40 9 4 3 70
20,0% 57,1% 12,9% 5,7% 4,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
20,0% 57,1% 12,9% 5,7% 4,3% 100,0%

sayı
% satır
%sütun
% toplam
sayı
% satır
%sütun
% toplam
sayı
% satır
%sütun

% toplam

sayı
% satır
%sütun
% toplam

0-2
yıl

3-5
yıl

6 yıl
ve
üzeri

katılımcıların

sürelerini

karakollardaki
çalışma

gösterir tablo

Total

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

Hiç
Katılmıyorum

personel ile mesai içi ilişki düzeyinin yeterliliğini gösterir tablo

Total
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Örgütsel iletişim, örgütün işleyişini sağlamak ve hedeflerine ulaştırmak 

amacıyla, gerek örgütü oluşturan çeşitli bölüm ve öğeler, gerekse örgüt ile çevre 

arasında girişilen devamlı bir bilgi ve düşünce alış verişine ve bölümler arasında 

gerekli ilişkilerin kurulmasına olanak tanıyan toplumsal bir süreçtir (Budak, 1994: 

272). Örgütlerin yaşayabilmesi, örgütün amaçları doğrultusunda etkili bir iletişim 

politika

ın %16,7 

oranında kendi personeli ile mesai içi ilişki düzeyini yeterli tutmamaları dikkatleri 

çekmiş

met Sürelerine Göre Görev Esnasında Tarafsız 
Davra ldığını Belirtme 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

sı oluşturmasına bağlıdır. Öte yandan, etkili bir yönetim de iyi bir iletişim 

sürecine bağlıdır. Yani iletişim örgütsel faaliyetlerin temelini oluşturur (Elma ve 

Demir, 2000: 135). 

Tüm bu bilgilerin akabinde özellikle 6 yıl ve daha fazla çalışanlar

tir. Rütbeli personelin çoğu ilişkilerini iyi seviyede tuttuklarını belirtseler 

de bu ilişki düzeylerini gözden geçirmeleri gerektiği düşünülmektedir. 

 

Tablo 57: Hiz
nı

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8 17 2 0 27
29,6% 63,0% 7,4% ,0% 100,0%
22,9% 54,8% 66,7% ,0% 38,6%
11,4% 24,3% 2,9% ,0% 38,6%

10 8 0 1 19
52,6% 42,1% ,0% 5,3% 100,0%
28,6% 25,8% ,0% 100,0% 27,1%
14,3% 11,4% ,0% 1,4% 27,1%

17 6 1 0 24
70,8% 25,0% 4,2% ,0% 100,0%

48,6% 19,4% 33,3% ,0% 34,3%

24,3% 8,6% 1,4% ,0% 34,3%

35 31 3 1 70
50,0% 44,3% 4,3% 1,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
50,0% 44,3% 4,3% 1,4% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun

% toplam

sayı
% satır
% sütun
% toplam

0-2
yıl

3-5
yıl

6 yıl
ve
üzeri

katılımcıların
karakollardaki
çalışma
sürelerini
gösterir tablo

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum

görev esnasındaki tarafsızlığı gösterir tablo

Hiç
KatılmıyorumKatılmıyorum toplam
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Katılımcılardan 0 ile 2 yıl arası çalışanların %92,6’sı, 3 ile 5 yıl arası 

çalışanların %94,7’si, 6 yıl ve daha fazla çalışanların 95,8’i “görevleri esnasında 

vatandaşlara tarafsız olarak davranışta bulunduklarını” beyan etmişlerdir. Bununla 

birlikte 0 ile 2 yıl arası çalışanların %7,4’ü, 3 ile 5 yıl arası çalışanların %5,3’ü, 6 

yıl ve daha fazla çalışanların ise sadece %4,2’si bu yargıya katılmadıklarını 

belirtm

larını halkın kabulüne ve halkın saygınlığını kazanma ve sürdürme 

yeteneklerine bağlı olduğunu bilmek, halkın saygı ve desteğini kazanma ve 

sürdürmenin aynı zamanda kanunların uygulanmasını sağlama görevinde halkın 

gönüllü işbirliğini de sağlama anlamına geldiğini bilmek, halkın işbirliği 

sağlanabildiği ölçüde, polisin amaçlarını gerçekleştirmek için zorunlu ve fiziki 

güç kullanma gereğini önemli ölçüde düşüreceğini bilmek  halkın desteğini arama 

ve korumanın kamuoyu tellallığı yaparak değil, kanun maddelerinin adil olup 

olmadığ

k;  

polisin de, halkın çıkar ve refahını sağlamak üzere, aslında her vatandaş için 

işlerdir.    

İngiliz polisinin temel ilkeleri şunlardır: Suç ve kargaşayı önlemek, polisin 

işlev ve görevlerini yerine getirme gücünün, her zaman, onların varlık, eylem ve 

davranış

ını tartışmadan, kişilerin sosyal statü ve refah düzeyine bakmadan, halkın 

bütün bireylerine tam bir tarafsızlık içinde, dostluk ve kişisel hizmet sunmakla, 

saygılı ve nezaketli davranmakla, hayatı koruma ve kurtarmada kişisel fedakarlık 

yapmakla sağlanabileceğini göstermek, fiziki gücü, ancak yapılan ikna, öğüt ve 

uyarıların halkın işbirliğini sağlamada yetersiz kalması durumunda, düzenin 

yeniden tesisi ve kanunun uygulanmasını sağlamak üzere, özel bir durum 

gerektiğinde ve minimum derecede kullanmak, polisin halk ve halkın da polis 

olduğu tarihi geleneğine önem vererek her zaman halkla ilişkiyi sürdürme
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zorunlu

 halkın bütün bireylerine tam bir tarafsızlık içinde, dostluk ve 

kişisel 

r bir farkı 

yoktur.

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 olan görevleri sürekli olarak yapan bir vatandaş olduğunu unutmamak, 

polisin her zaman operasyonel işlevlerine kati bir şekilde bağlı kalma gereğini 

kavrayarak, yetkililerce suçlama, cezaya çarptırılma, devletin veya kişilerin 

haklarını gasp etme gibi suçlama görünümünden uzak durmak, kargaşa ve suçun 

olmamasının, polisin etkinliğinin her zaman bir göstergesi olduğunu bilmektir 

(Kızılay ve Aydın,2006: 48–50).  

Görüldüğü gibi İngiliz Polisi için de kişilerin sosyal statü ve refah 

düzeyine bakmadan,

hizmet sunmanın önemi çok fazladır. Yapıları farklı olsa da aslında bütün 

polis teşkilatlarının amaçları aynıdır.   

Katılımcılarında büyük çoğunluğu vatandaşlara tarafsız davrandıklarını 

belirtmişlerdir. Ayrıca çalışma yıllarının belirtilen yargıda kayda değe

 

 

Tablo 58: Hizmet Sürelerine Göre Kişisel Problemlerin Vatandaşlara 
Mecburen Hissettirildiğini Belirtme 

 

0 2 4 12 9 27
,0% 7,4% 14,8% 44,4% 33,3% 100,0%
,0% 33,3% 40,0% 33,3% 52,9% 38,6%
,0% 2,9% 5,7% 17,1% 12,9% 38,6%

0 2 2 12 3 19
,0% 10,5% 10,5% 63,2% 15,8% 100,0%
,0% 33,3% 20,0% 33,3% 17,6% 27,1%
,0% 2,9% 2,9% 17,1% 4,3% 27,1%

1 2 4 12 5 24
4,2% 8,3% 16,7% 50,0% 20,8% 100,0%

100,0% 33,3% 40,0% 33,3% 29,4% 34,3%

1,4% 2,9% 5,7% 17,1% 7,1% 34,3%

1 6 10 36 17 70
1,4% 8,6% 14,3% 51,4% 24,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1,4% 8,6% 14,3% 51,4% 24,3% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun

% toplam

sayı
% satır
% sütun
% toplam

0-2
yıl

3-5
yıl

6 yıl
ve
üzeri

katılımcıların
karakollardaki
çalışma
sürelerini
gösterir tablo

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

Hiç
Katılmıyorum

kişisel problemlerin vatandaşa ne kadar hissettirildiğini gösterir tablo

toplam
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Katılımcılardan 0 ile 2 yıl arası çalışanların %7,4’ü, 3 ile 5 yıl arası 

çalışanların %10,5’i, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %12,5’i ise karakol 

ortamında kişisel problemlerini vatandaşa hissettirmek zorunda kaldıklarını 

elirtm 0 ile 2 yıl arası çalışanların %77,7’si, 3 ile 5 yıl 

arası çalışanların %79’u, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %70,8’i bu yargıya 

katılmadıklarını bildirmişleridir. Görüldüğü üzere katılımcıların karakollardaki 

çalışma sürelerinin değişmesi kişisel problemlerini vatandaşlara hissettirme 

noktasında dikkate değer bir fark ortaya koymamaktadır. 

 

Tablo 59: Hizmet Sürelerine Göre Çalışılan Birime Örgüt İçinde 
Yeteri Kadar De

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b işlerdir. Bunun yanında 

ğer Verildiğini Belirtme 

 

 

Katılımcılardan 0 ile 2 yıl arası çalışanların %7,4’ü ve 3 ile 5 yıl arası 

çalışanların %5,3’ü çalıştığım birime örgüt içinde yeteri kadar değer verildiğini 

düşünüyorum derken 6 yıl ve daha fazla çalışanlardan bu yargıya katılan 

2 1 13 11 27
7,4% 3,7% 48,1% 40,7% 100,0%

66,7% 25,0% 50,0% 29,7% 38,6%

2,9% 1,4% 18,6% 15,7% 38,6%

1 0 6 12 19
5,3% ,0% 31,6% 63,2% 100,0%

33,3% ,0% 23,1% 32,4% 27,1%

1,4% ,0% 8,6% 17,1% 27,1%

0 3 7 14 24
,0% 12,5% 29,2% 58,3% 100,0%
,0% 75,0% 26,9% 37,8% 34,3%

,0% 4,3% 10,0% 20,0% 34,3%

3 4 26 37 70
4,3% 5,7% 37,1% 52,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4,3% 5,7% 37,1% 52,9% 100,0%

sayı
%satır
% sütun
% toplam

sayı
%satır
% sütun
% toplam

sayı
%satır
% sütun
% toplam

sayı
%satır
% sütun
% toplam

0-2
yıl

3-5
yıl

6 yıl
ve
üzeri

katılımcıların
karakollardaki
çalışma
sürelerini
gösterir tablo

Total

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

çalışılan birime örgüt içinde ne kadar değer verildiğini gösterir
tablo

Hiç
Katılmıyorum Total
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olmamıştır. Bununla birlikte 0 ile 2 yıl arası çalışanların %88,8’i, 3 ile 5 yıl arası 

çalışanların %94,7’si, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %87,5’i çalıştıkları 

birime örgütleri içinde yeteri kadar değer verilmediğini düşünmektedirler. 

İnsanların kendilerine ve çalıştıkları kuruma değer verildiğini düşündüklerinde 

çalışma verimleri artmakta ve iş doyumları daha kolay olmaktadır. Sertçe 

tarafından, emniyet hizmetleri yönetici sınıfının iş doyumu düzeyinin belirlenmesi 

ve değişik birimlerde çalışanlar arasında fark olup olmadığını belirlemek üzere 

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Personeli üzerinde bir araştırma yapılmıştır (2002). 

Bu araştırmaya göre; karakollarda çalışan personelin diğer birimlerde çalışanlara 

oranla daha az doyum sağladıkları, yaş değişkenine göre 50 yaş ve üstünün daha 

az iş doyumuna sahip oldukları, takdir belgesi almanın fiziksel özellikler, ast üst 

ilişkileri, karara katılım ve iletişimde doyum artışı sağladığı, personelin en çok iş 

stresinden rahatsız oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. Yapılan bu araştırmayla 

doğru orantılı olarak, karakollarda çalışma süresi arttıkça rütbeli personelin daha 

az iş doyumuna sahip oldukları görülmektedir.  

Katılımcılardan 0 ile 2 yıl arası çalışanların %96,3’ü, 3 ile 5 yıl arası 

çalışan

r. Bu oran dikkate alınmamaktadır. Daha 

önce p

inin farkındadırlar. Ama az da olsa karakollarda çalışma yılıyla 

doğru orantılı olarak bu yargıya katılma oranı da artmaktadır (tablo 60).  

ların %94,7’si, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise tamamı iyi derecede 

kurum içi iletişimin genel olarak halkla ilişkiler olgusuna olumlu etkisi olduğunu 

düşünmektedirler. Katılımcılardan sadece 0 ile 2 yıl arası çalışanların %3,7’si bu 

yargıya katılmadıklarını beyan etmişti

ersonelin rütbeleri büyüdükçe bu görüşe katılma oranlarının arttığını 

görmüştük. Burada da görüldüğü gibi genel olarak katılımcılar kurum içi 

iletişimin önem
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Tablo 60: Hizmet Sürelerine Göre İyi Derecede Kurum İçi İletişimin 
Halkla İlişkilere Olumlu Etkisi Olduğunu Belirtme 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 61: Hizmet Sürelerine Göre Vatandaşların Polisle İlişkisini 
Genel Olarak Yeterli Değerlendirme 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                               
  

 

 

 

 

9 17 0 1 27
33,3% 63,0% ,0% 3,7% 100,0%
25,7% 51,5% ,0% 100,0% 38,6%

12,9% 24,3% ,0% 1,4% 38,6%

11 7 1 0 19
57,9% 36,8% 5,3% ,0% 100,0%
31,4% 21,2% 100,0% ,0% 27,1%

15,7% 10,0% 1,4% ,0% 27,1%

15 9 0 0 24
62,5% 37,5% ,0% ,0% 100,0%

42,9% 27,3% ,0% ,0% 34,3%

21,4% 12,9% ,0% ,0% 34,3%

35 33 1 1 70
50,0% 47,1% 1,4% 1,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

50,0% 47,1% 1,4% 1,4% 100,0%

sayı
% satır
%sütun
%toplam

sayı
% satır
%sütun
%toplam

sayı
% satır
%sütun

%toplam

sayı
% satır
%sütun
%toplam

0-2
yıl

3-5
yıl

6 yıl
ve
üzeri

katılımcıların
karakollardaki
çalışma
sürelerini
gösterir tablo

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

kurum içi iletişimin halkla ilişkiler olgusuna etkisini gösterir
tablo

toplam

3 12 6 6 27
11,1% 44,4% 22,2% 22,2% 100,0%
60,0% 70,6% 18,2% 40,0% 38,6%

4,3% 17,1% 8,6% 8,6% 38,6%
1 3 11 4 19

5,3% 15,8% 57,9% 21,1% 100,0%
20,0% 17,6% 33,3% 26,7% 27,1%

1,4% 4,3% 15,7% 5,7% 27,1%
1 2 16 5 24

4,2% 8,3% 66,7% 20,8% 100,0%

20,0% 11,8% 48,5% 33,3% 34,3%

1,4% 2,9% 22,9% 7,1% 34,3%

5 17 33 15 70
7,1% 24,3% 47,1% 21,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
7,1% 24,3% 47,1% 21,4% 100,0%

sayı
%satır
%sütun
% toplam
sayı
%satır
%sütun
% toplam
sayı
%satır
%sütun

% toplam

sayı
%satır
%sütun
% toplam

0-2
yıl

3-5
yıl

6 yıl
ve
üzeri

katılımcıların
karakollardaki
çalışma
sürelerini
gösterir tablo

toplam

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum
Hiç

Katılmıyorum

polis halk ilişkisi bağlamında vatandaşın polisle ilişkisinin
yeterliliğini gösterir tablo

toplam



Katılımcılardan 0 ile 2 yıl arası çalışanların %11,2’si, 3 ile 5 yıl arası 

çalışanların %5,3’ü, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %4,2’si vatandaşların 

polisle ilişkisini yeterli bulmaktadırlar. Bununla birlikte 0 ile 2 yıl arası 

çalışanların %44,4’ü, 3 ile 5 yıl arası çalışanların 79’u, 6 yıl ve daha fazla 

çalışan

Tablo 62: Hizmet Sürelerine Göre Vatandaşların Rütbeli 
Personellerle Görüşme İle Olayların Daha Çabuk ve Etkin Çözüleceğini 
Düşündüklerini Belirtme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ların ise %87,5’i vatandaşların polisle ilişkisini yetersiz görmektedirler. 

Ayrıca 0 ile 2 yıl arası çalışanların % 44,4’ü bu yargı karşısında kararsız 

kalmışlardır. Görüldüğü üzere, rütbeli personelin karakollarda çalışma süreleri 

arttıkça vatandaşların polisle ilişkisini yetersiz görme oranları da artmaktadır. 

Buradan karakollarda çalışma yılları artan rütbeli personelin kendilerinden daha 

az çalışanlara oranla daha fazla güdülenmeye ve daha fazla anlayışa ihtiyaçları 

olduğu çıkarılabilir. 

 
 

14 9 1 2 1 27
51,9% 33,3% 3,7% 7,4% 3,7% 100,0%
66,7% 21,4% 100,0% 66,7% 33,3% 38,6%
20,0% 12,9% 1,4% 2,9% 1,4% 38,6%

4 14 0 1 0 19
21,1% 73,7% ,0% 5,3% ,0% 100,0%
19,0% 33,3% ,0% 33,3% ,0% 27,1%

5,7% 20,0% ,0% 1,4% ,0% 27,1%
3 19 0 0 2 24

12,5% 79,2% ,0% ,0% 8,3% 100,0%

14,3% 45,2% ,0% ,0% 66,7% 34,3%

4,3% 27,1% ,0% ,0% 2,9% 34,3%

21 42 1 3 3 70
30,0% 60,0% 1,4% 4,3% 4,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
30,0% 60,0% 1,4% 4,3% 4,3% 100,0%

sayı
%satır
% sütun
% toplam
sayı
%satır
% sütun
% toplam
sayı
%satır
% sütun

% toplam

sayı
%satır
% sütun
% toplam

0-2
yıl

3-5
yıl

6 yıl

üzeri
ve

katılımcıla
karakollardaki

gösterir tablo

rın

çalışma
sürelerini

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

vatandaşların, rütbelilerle görüşme ile olayların ne kadar çabuk ve etkin
çözüleceğini düşündüklerini gösterir tablo

Hiç
Katılmıyorum toplam
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Katılımcılardan 0 ile 2 yıl arası çalışanların %85,2’si, 3 ile 5 yıl arası 

çalışanların %94,8’i, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %91,7’si vatandaşların 

karakollarda rütbeli personelle görüşmeyle olayların daha çabuk ve etkin 

çözüleceğine inandıklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte 0 ile 2 yıl arası 

çalışanların %11,1’i, 3 ile 5 yıl arası çalışanların %5,3’ü, 6 yıl ve daha fazla 

çalışanların ise %8,3’ü bu yargıya katılmadıklarını dile getirmişlerdir. Görüldüğü 

gibi katılımcıların çoğu vatandaşların bu düşünce içerisinde olduklarını beyan 

etmektedirler. Karakollardaki çalışma süreleri bu yargıda anlamlı bir fark ortaya 

koymamıştır.  

 

Tablo 63: Hizmet Sürelerine Göre Vatandaşların Eğitim Düzeylerinin 

 

 

 

Sorunların Çözümünde Etkili Olduğunu Belirtme 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katılımcılardan 0 ile 2 yıl arası çalışanların %74’ü, 3 ile 5 yıl arası 

çalışanların %89,5’i, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %87,5’i polis halk ilişkisi 

bağlamında vatandaşın eğitim düzeyinin sorunların çözümünde önemli olduğuna 

işaret etmektedirler. Bunun yanında 0 ile 2 yıl arası çalışanların 18,5’i, 3 ile 5 yıl 

12 8 2 3 2 27
44,4% 29,6% 7,4% 11,1% 7,4% 100,0%
44,4% 25,8% 40,0% 75,0% 66,7% 38,6%
17,1% 11,4% 2,9% 4,3% 2,9% 38,6%

9 8 1 0 1 19
47,4% 42,1% 5,3% ,0% 5,3% 100,0%
33,3% 25,8% 20,0% ,0% 33,3% 27,1%
12,9% 11,4% 1,4% ,0% 1,4% 27,1%

6 15 2 1 0 24
25,0% 62,5% 8,3% 4,2% ,0% 100,0%

22,2% 48,4% 40,0% 25,0% ,0% 34,3%

8,6% 21,4% 2,9% 1,4% ,0% 34,3%

27 31 5 4 3 70
38,6% 44,3% 7,1% 5,7% 4,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
38,6% 44,3% 7,1% 5,7% 4,3% 100,0%

sayı
%satır
%sütun
% toplam
sayı
%satır
%sütun
% toplam
sayı
%satır
%sütun

% toplam

sayı
%satır
%sütun
% toplam

0-2
yıl

3-5
yıl

6 yıl
ve
üzeri

katılımcıların
karakollardaki

sürelerini
gösterir tablo

çalışma

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

Hiç
Katılmıyorum

polis halk ilişkisi bağlamında vatandaşın eğitim düzeyinin önemini
gösterir tablo

toplam
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arası ç

met Sürelerine Göre Vatandaşların Karakollardaki 
ını Belirtme 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

katılmadıklarını bildirmişlerdir.  

alışanların %5,3’ü, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise sadece %4,2’si bu 

beyana katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bu verilerden rütbeli personellerin 

karakollarda çalışma süreleri artıkça, iletişimin iki taraflı olduğunu ve her iki 

tarafında eğitim düzeylerinin bu iletişimin sağlığı açısından öneminin daha fazla 

farkında oldukları görülmüştür.  

 

Tablo 64: Hiz
Tutum ve Davranışlardan Memnun Olduklar

 

Katılımcılardan 0 ile 2 yıl arası çalışanların %51,8’i, 3 ile 5 yıl arası 

çalışanların %68,4’ü, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %58,3’ü vatandaşların 

polisin karakollardaki uygulamalarından memnun olarak ayrıldıklarını 

belirtmişlerdir. Bununla birlikte 0 ile 2 yıl arası çalışanların %3,7’si, 3 ile 5 yıl 

arası çalışanların %15,8’i, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %16,7’si bu yargıya 

 
 

 
 
 
 
 

2 12 12 1 27
7,4% 44,4% 44,4% 3,7% 100,0%

50,0% 32,4% 57,1% 12,5% 38,6%
2,9% 17,1% 17,1% 1,4% 38,6%

2 11 3 3 19
10,5% 57,9% 15,8% 15,8% 100,0%
50,0% 29,7% 14,3% 37,5% 27,1%

2,9% 15,7% 4,3% 4,3% 27,1%
0 14 6 4 24

,0% 58,3% 25,0% 16,7% 100,0%

,0% 37,8% 28,6% 50,0% 34,3%

,0% 20,0% 8,6% 5,7% 34,3%

4 37 21 8 70
5,7% 52,9% 30,0% 11,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
5,7% 52,9% 30,0% 11,4% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun

% toplam

sayı
% satır
% sütun
% toplam

0-2 yıl

3-5 yıl

6 yıl
ve
üzeri

katılımcıların
karakollardaki
çalışma
sürelerini
gösterir tablo

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum

karakollardaki tutum ve davranışlardan memnuniyeti
gösterir tablo

Kararsızım Katılmıyorum toplam
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Elde edilen verilerden, vatandaşların memnuniyeti hususunda karakollarda 

çalışma sürelerine göre fazla bir fark olmadığı ancak karakollarda çalışma süresi 

arttıkça vatandaşların da memnuniyetsizliğinin arttığı düşünülmektedir.   

 

Tablo 65: Hizmet Sürelerine Göre Vatandaşların Karakollardaki 

 

 

Uygulamaları Yasal Bulduklarını Belirtme 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ararsız olan katılımcıların sayısı, karakollarda çalışma süreleri az olan 

rütbeli personel arasında daha fazladır.  

 
 
 

 
 
 

Katılımcılardan 0 ile 2 yıl arası çalışanların %74,1’i, 3 ile 5 yıl arası 

çalışanların %84,2’si, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %91,6’sı vatandaşların 

karakollardaki uygulamaların yasalara uygun olduğunu hissedebildiklerini 

belirtmişlerdir. Bununla birlikte 0 ile 2 yıl arası çalışanların 3,7’si, 3 ile 5 yıl arası 

çalışanların %10,5’i bu yargıya katılmadıklarını bildirmişlerdir. Elde edilen 

verilerden karakollarda çalışma süresi arttıkça vatandaşların tutumlarının daha iyi 

gözlemlenebildiği anlaşılmaktadır.  

K

6 14 6 1 27
22,2% 51,9% 22,2% 3,7% 100,0%
60,0% 29,2% 66,7% 33,3% 38,6%
8,6% 20,0% 8,6% 1,4% 38,6%

2 14 1 2 19
10,5% 73,7% 5,3% 10,5% 100,0%
20,0% 29,2% 11,1% 66,7% 27,1%
2,9% 20,0% 1,4% 2,9% 27,1%

2 20 2 0 24
8,3% 83,3% 8,3% ,0% 100,0%

20,0% 41,7% 22,2% ,0% 34,3%

2,9% 28,6% 2,9% ,0% 34,3%

10 48 9 3 70
14,3% 68,6% 12,9% 4,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
14,3% 68,6% 12,9% 4,3% 100,0%

sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun
% toplam
sayı
% satır
% sütun

% toplam

sayı
% satır
% sütun
% toplam

0-2 yıl

3-5 yıl

6 yıl
ve
üzeri

katılımcıların
karakollardaki

sürelerini
gösterir tablo

çalışma

toplam

Tamamen
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım

Katılmıyoru
m

uygulamaların yasalara uygunluğunu gösterir tablo

toplam
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Araştırmadaki katılımcıların %98,6’sı yüksek okul mezunu olduğu için, 

herhangi bir anlamlı fark teşkil etmeyeceği düşünüldüğünden öğrenim 

durumlarıyla ilgili herhangi bir çapraz tablo verisi alınmamıştır.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 167



SONUÇ 

 

Hizmet ve uygulama açısından polis dünyada birçok üniversitede araştırma 

konusu olmakta ve bu alanda yapılan çalışmalar çeşitli platformlarda 

değerlendirilerek huzur ve güvenliğin sağlanması anlamında “polislik” ile ilgili 

problemlere ve bu problemlerin çözümüne temel oluşturmaktadır.  

arak karşımızda durmaktadır. Bir yandan toplumu seven ve topluma hizmet 

tmeyi ilke edinen polisler diğer yanda polisi seven ve onlara yardımcı olmaya 

lışan bireyler topluluğunu var etmek, çağdaş bir Türkiye için vazgeçilmez 

defler olmalıdır. Ancak bu başarılması o kadar da kolay olmayan bir konudur. 

te bu bağlamda Türkiye’de polisle ilgili yazılı kaynakların ve araştırmaların 

lığı, polis üzerine yapılan çalışmaların önemini daha da artırmaktadır.  

Giderek karmaşık hale gelen dünyada suçlar hem nitelik hem de nicelik 

çısından büyük değişime uğramaktadır. Bugün ortaya çıkan suç türlerinin 10 yıl 

ce adlarını dahi tahmin etmek mümkün değildi. Bu nedenle, günümüzde polis 

teşkilatlarının rolleri hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde değişmektedir. 

Böyle bir meslekte, değişimi takip edecek, teşkilatına şekil ve yön verecek, 

kurumunun hizmet kalitesini belirleyecek, kurumunu zor durumlardan, uzun ve 

kısa vadeli krizlerden kurtaracak yine o kurumun yöneticilerinden başkaları 

değildir. Polis teşkilatlarında bu fonksiyonları yerine getirecek ve o rolü 

oynayacak olanlar başta emniyet müdürleri ve orta düzey yöneticilerdir.  

Türkiye’de ise polislik uygulamalarının dünya standartlarına ulaşması ve 

to

ol

e

ça

he

İş

az

a

ön

plumla barışık polis gücü oluşturulması ülkenin en önemli konularından birisi 
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Çalışmada rütbeli personellerin genel olarak iletişim ve halkla ilişkiler 

konularına bakış açıları incelenmiştir. Veriler, rütbeli personellere uygulanan 

anket ve mülakatlarla elde edilmiştir. Ayrıca varsayımları daha sağlıklı 

sınayab

işkilere yönelik hizmet içi eğitim almadıklarını 

beyan 

iserlerin 

çoğunl u (%58,8) kendi eğitimlerini yeterli görmektedirler.  

ilmek için, karakollarla sürekli iletişim halinde bulunan bölge esnafları ve 

rasgele seçilen vatandaşlarla da mülakatlar yapılmış ve önemli bilgilere 

ulaşılmıştır. Deneklerden elde edilen bilgilere göre, 

• Karakollarda görevli rütbeli personellerden yalnızca biri lise 

mezunudur.  

• Katılımcılar halkla il

etmişlerdir.  

• Genel olarak katılımcıların çoğunluğu aldığı halkla ilişkiler eğitimini 

yeterli bulmazken (%48,6), komiser yardımcılarının (%61,5) ve başkom

uğ

• Katılımcıların çoğunluğu (%62,9) kendi örgütlerinin halkla ilişkiler 

faaliyetlerini yetersiz bulmaktadırlar. Katılımcılar “polis halk ilişkisi 

faaliyetlerinin en tepeden en alta hep birlikte, yazılı ve görsel basının daha aktif 

kullanılarak yapılması gerektiğini” bildirmişlerdir. 

• Örgüt faaliyetlerini en yetersiz gören grup karakol amirleri olan 

başkomiserlerdir (%87,3). Araştırmanın genelinde de örgütlerini eleştirmede 

başkomiserlerin başı çektiği görülmüştür.   

• Katılımcıların çoğu (%52,9) teoride aldıkları halkla ilişkiler eğitimini 

pratikte uygulayamadıklarını belirtmişlerdir. 
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• Katılımcıların çoğu (%62,8) vatandaşlarla iletişim sorunları olduğunu 

ve bunun genellikle bilgi ve uygulama eksikliğinden kaynaklandığını 

belirtmişlerdir.  

• Yapılan mülakatlarda vatandaşlar, polisle aralarındaki iletişim 

eksikliğinin en büyük nedeninin, polisin yaptığı veya yapacağı uygulamalar 

hakkında kendilerini bilgilendirmemesi olduğunu belirtmişlerdir. 

Hipotezlerde rütbeli personellerin hizmet öncesi ve hizmet içi aldıkları 

halkla ilişkiler eğitiminin yeterli olmadığı ve alınan bu halkla ilişkiler 

eğitimlerinin uygulamada standart davranış biçimi oluşturmadığı belirtilmişti. 

Katılımcıların da hizmet öncesi aldıkları halkla ilişkiler eğitimini yeterli 

bulmad

nla daha fazla yeterli görmeleri dikkatleri 

çekmiş

niyet hizmetlerinin daha verimli 

yürütül

 Katılımcıların çoğunluğu (%82,9) polis halk ilişkisi bağlamında kendi 

personellerini sürekli eğittiklerini belirtmişlerdir. 0 ile 2 yıl arası çalışanların 

ıkları ve uygulamada farklı davranışlar ve görüşler sergiledikleri 

anlaşılmıştır. Hizmet öncesi temel eğitim, personelin yetişmesinde ne denli 

önemli ise en az onun kadar personelin bilgisini günün şartlarına göre geliştirmesi 

de önemlidir. Bunun için hizmet içi eğitimlerin sıklaştırılması gerekmektedir 

(Vatan, 2005). 

Ancak öncelikle komiser yardımcılarının daha sonara başkomiserlerin 

kendi eğitimlerini komiserlere ora

tir.  

Varsayımlarda belirtilen, em

ebilmesi ayrıca polisin halkla bütünleşerek hizmette daha iyi görev 

yapabilmesi için daha iyi eğitilmiş personele ihtiyaç olduğu kanısı da böylece 

teyit edilmiş olmaktadır.  

•
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%77,8’i, 3 ile 5 yıl arası çalışanların %84,2’si, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise 

%87,5’i ayrıca başkomiserlerin %94,2’sinin bu şekilde düşünmeleri, rütbeli 

personellerin karakollardaki çalışma yılları arttıkça kendi personellerini halkla 

ilişkiler konusunda daha fazla eğitme eğiliminde olduklarını göstermiştir. 

 Katılımcıların çoğunluğu (%83) vatandaşlara güler yüzle, sıcak ve 

dostça bir karşılama yaptıklarını belirtmişlerdir. 

 Katılımcıların çoğu (%77,1) kendi personelleri ile mesai içi ilişki 

düzeyl li bulduklarını belirtmişlerdir. 

 Katılımcıların çoğunluğu (%94,3) görevleri esnasında vatandaşlara 

tarafsız davrandıklarını belirtmişlerdir. 

 Katılımcıların çoğu (%75,7)  kişisel problemlerini vatandaşlara 

hissettirmeden görevlerini yaptıklarını belirtmişlerdir. 

 Katılımcıların hemen hepsi (%97,2) iyi derecede kurum içi iletişimin 

genel olarak halkla ilişkiler olgusuna olumlu etkisi olduğunu belirtmişlerdir. 

 Katılımcıların büyük çoğunluğu (%82,9) vatandaşların eğitim 

düzeylerinin sorunların çözümünde önemli olduğuna inanmaktadırlar. 

arsayımlarda Emniyet Teşkilatı orta düzey yöneticilerinin, halkla ilişkiler 

konusunda üzerlerine düşen büyük sorumluluğun yeteri kadar farkında 

olmadı arı belirtilmişti. Ancak yukarıdaki beyanlardan orta düzey yöneticilerin 

genel olarak bu konularda önemli olan d  sergiledikleri anlaşılmıştır.  

 Katılımcıların genelinde %45,7’si “karakollara intikal eden olayları, 

adli m

onları en babacan rütbeliler sınıfına sokmuştur.  

•

•

erini yeter

•

•

•

•

V

kl

avranışları

•

akamlara sevk etmeden önce taraflar arasında uzlaşma için çalıştıklarını” 

beyan ederlerken, en fazla oranla komiserlerin (%57,5) bu şekilde düşünmeleri 
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• Katılımcıların büyük çoğunluğu (%90) çalıştıkları birime teşkilat 

içinde yeteri kadar değer verilmediğini belirtmişlerdir.  Bu oran erkek 

katılım

edikleri 

görülm

ir. 

 yıl arası 

çalışan

doğruluğunun anlaşılmasının yanında, karakollarda hizmet süresi daha fazla olan 

cılarda sadece %97 iken kadın katılımcılarda %66,6’ya düşmüştür. Çıkan 

sonuçlar, bayan personellerin fiziksel özelliklerinden kaynaklanan ve erkek 

personellere oranla daha uygun çalışma saatlerine sahip olmalarına bağlanabilir. 

Bununla birlikte kadın rütbelilerin erkeklere oranla daha rahat güdülendiklerini de 

söylemek mümkündür. 

• Katılımcıların çoğunluğu (%87,1) aileleri ve çevrelerine ayırdıkları 

zamanı yeterli bulmadıklarını belirtmişledir. Buradan onların, toplumsal ilişki 

gereksinimlerini tam olarak karşılayamadıkları ve güdülenem

üştür. 

• Katılımcılardan 0 ile 2 yıl arası çalışanların %37’si, 3 ile 5 yıl arası 

çalışanların %42,1’i, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %16,7’si teoride aldıkları 

halkla ilişkiler eğitimini pratikte aynen uygulayabildiklerini belirtmişlerd

• Katılımcılardan 0 ile 2 yıl arası çalışanların %57,2’si, 3 ile 5 yıl arası 

çalışanların %42,1’i, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %33,4’ü intikal eden 

olayları adli makamlara sevk etmeden önce karakollarda çözümü için 

uğraştıklarını belirtmişlerdir. 

• Katılımcılardan 0 ile 2 yıl arası çalışanların %44,4’ü, 3 ile 5

ların 79’u, 6 yıl ve daha fazla çalışanların ise %87,5’i vatandaşların polisle 

ilişkisini yetersiz görmektedirler. 

Varsayımlarda karakollarda çalışma süresi arttıkça rütbeli personellerin 

veriminin düştüğü bildirilmişti. Yukarıdaki verilerin ışığında varsayımın 
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rütbeli personeller ile rütbesi daha büyük olan başkomiserlerin genel olarak 

verimlerinin düştüğü ve daha fazla güdülenecek materyale ihtiyaç duydukları 

anlaşılm

n bütün bilgilerin ışığında orta düzey yöneticilerin, Emniyet Örgütü 

için n a

ce yazılmış değerlendirmelerin bir kısmını yinelemek yerinde 

olacakt  

deki önemlerini bir 

kat da

halk ilişkileri konusundaki 

duyarlı la

lacaktır. 

lerine de bağlıdır. İyi bir yönetim ve 

nitelikl yö

öneticilerinin yönetim sorumlulukları da artmaktadır. 

itimi”nin dahil 

aktadır. 

Verile

e k dar önemli oldukları görülmüştür. Bu noktada, konunun özelliği 

dolayısıyla daha ön

ır. 

Orta düzey yöneticilerin Örgüt’ün vatandaşlara açılan ilk kapısı olan 

karakollarda yoğun olarak görev yapmaları, polis halk ilişkisin

ha artırmıştır. Vatandaşları yapılan uygulamalar hakkında biraz daha 

bilgilendirme ve kendi personeline biraz daha polis halk ilişkisinin önemini 

bildirmekle, polis halk ilişkisi önündeki problemlerin çözümünde ilk adım atılmış 

olacaktır. Dolayısıyla bu yöneticilerin polis 

lık rı, eğitimleri ve sergiledikleri davranışların gelişmesi ayrıca kendi 

personellerine daha düzenli bilgi birikimlerini aktarmakla; genel olarak emniyet 

örgütünün halkla ilişkilerine büyük katkısı o

Polis teşkilatlarının başarısı sadece alanda görev yapan görevlilerin değil, 

hiç şüphesiz yönetimin bilgi, beceri ve nitelik

i, neticiler olmaksızın idealleri sokakların gerçekleri ile buluşturmak 

mümkün değildir. Ne var ki, çeşitliliği ve boyutları giderek artan problemler 

karşısında polis y

Türk Polis Teşkilatı, potansiyel açıdan modern bir teşkilat olmak için 

gerekli her türlü kaynağa sahiptir ve bu yolda hızla ilerlemektedir. Son yıllardaki 

eğitimde yeniden yapılanma sürecinde sisteme “yöneticilik eğ
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edilme

erekmektedir. Ayrıca hizmet öncesi eğitimlerde uygulamaya 

yönelik

e tabi tutulmamaktadırlar. 

taya çıkan kaliteli yöneticilerin ürettiği bazı güzel 

projele  b

ayışıyla 

çalıştır le

si bunun en güzel kanıtıdır. Ancak bu eğitimin sadece üst düzey 

yöneticilerle sınırlı olması yeterli değildir. 

Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında, özellikle hizmet içi 

eğitimlerin şekil, yöntem ve içerik açısından modern bir yaklaşımdan uzak 

olduğunu söylemek mümkündür. Uygulamanın eğitime yansımasından, seminer 

hazırlama ve sunmaya, öğretim yöntemlerinden eğitimin aşamalandırılmasına 

kadar birçok hususun yeterli olmadığı uzun soluklu bir araştırmaya gerek 

bırakmayacak kadar açıktır. İçeriğin yapılacak bir ihtiyaç analizine göre yeniden 

tasarlanması g

 çalışmaların daha fazla yapılması büyük önem taşımaktadır.    

Yöneticiler periyodik olarak sistemli bir şekilde yenilenmeye ve 

geliştirilmey

Modern teşkilatlar ise sorunların nedenini öncelikle yönetimde ve 

yöneticilerde aramakta ve onların nasıl daha etkili hale getirilebileceğinin yollarını 

aramaktadırlar (Özgüler, 2003). 

Zaman zaman or

rin ütünün kalitesinde önemli bir değişiklik yapamadığı gerçeği, Türk 

Polis Teşkilatı’nın aslında her gün yaşadığı bir tecrübedir. Bu nedenle, bugün 

Türk Polis Teşkilatı’nda yapılabilecek ilk ve en önemli iş, her düzeydeki amir ve 

yöneticilerin modern ve demokratik bir toplum için gerekli olan bir polis 

teşkilatının ilke ve değerleri doğrultusunda (eğitilmesi) yenilenmesidir. Bu 

yapıldığı takdirde amirler memurları daha yüksek bir mesleki etik anl

abi cek, modern performans ve yetenek değerlendirme sistemlerini 
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kurabil k

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ece , kısacası daha etkili ve verimli bir teşkilat yönetimine 

kavuşulabilecektir. 

 175



ÖZET 

 

Halkla ilişkiler uygulamaları ile yönetimler, halkın bilgi ve aydınlanma 

gereksinimini karşılayabilmekte, onların tepkilerini öğrenerek kendi eylem ve 

işlemlerine yön verebilmektedirler. 

Bununla birlikte kamu düzeninin sağlanması ve bu düzenin korunması 

görevi, op

r alan 

suçun e

nın bütünleyici bir parçasıdır. İşte bu noktada polis-

halk iş iğ

nasıl daha etkili hale getirilebileceğinin yollarını 

aramak

erin modern ve demokratik bir toplum için gerekli olan bir polis 

teşkilat

 t lum hayatındaki yeri açısından büyük öneme sahip bir kamu 

hizmetidir. Güvenlik ihtiyacının karşılanması devletin en temel sorumlulukları 

arasında yer almaktadır. Devletin sahip olduğu bu sorumluluklar arasında ye

önl nmesi ve kovuşturulması görevi polise verilmiştir. Bu görev de halkın 

tepkileriyle şekillenecektir.  

Bütün toplumlarda polis, güvenliğin ve kamu düzeninin sağlanması gibi 

sorumlulukları ile sosyal yapı

birl ine ve bütünleşmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Modern polis teşkilatları sorunlarının nedenlerini öncelikle yönetimde ve 

yöneticilerde aramakta ve onların 

tadırlar. Günün değişimlerini takip edecek, teşkilatına şekil ve yön 

verecek, kurumunun hizmet kalitesini belirleyecek, kurumunu zor durumlardan, 

uzun ve kısa vadeli krizlerden kurtaracak yine o kurumun yöneticilerinden 

başkaları değildir. 

Türk Polis Teşkilatı’nda yapılabilecek ilk ve en önemli iş, her düzeydeki 

amir ve yöneticil

ının ilke ve değerleri doğrultusunda (eğitilmesi) yenilenmesidir. 

 

 176



ABSTRACT 

 

By means of Public Relations Applications, authorities can be informed 

about the reactions and opinions of the public. These reactions and opinions are 

the guidelines of the behaviours of the authorities. 

 Providing the public order is the most important public service. The most 

important responsibility of the governments is providing the public order. For this 

reason, public relations is the main point of the public order solutions. 

The main problem of the police organisations is to find contemporary 

solutions to provide public order and cope with the crime. Public relations 

applications are key for the success in providing public order. 
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EKLER 

Ek 1: Dilekçe Formu 

 

ANKARA VALİLİĞİNE 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Anabil

Rütbeli Personelin Rolü” konulu bitirme 

tezimd

in tarafımdan uygulanması hususunda; 

                         

        

 

 

 

 

im Dalı yüksek lisans öğrencisiyim. “Polis Halk İlişkisi Bağlamında 

Ankara İlinde Karakollarda Çalışan 

e uygulanmak üzere ekte sunulan anket formunun, Çankaya, Keçiören ve 

Yenimahalle ilçelerine bağlı karakollarda görevli rütbeli personele, deneklerin 

kimlik bilgilerine yer verilmeksiz

Bilgi ve gereğini arz ederim.19.06.2007                                                            

 

 

                                                                              Alparslan ÖZTÜRK 

                                                                                        Komiser 

                                                                       Cumhurbaşkanlığı Kor. Md.    

                                                                                Tel: 0 505 2293818 

 

EKİ: 1 Adet anket formu (6 Sayfa) 

 

 178



Ek 2: Uygulanan Anket Formu 

 

Araştırmada uygulanan anket formu: 

Kıymetli meslektaşlarım, 

Bu araştırma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı yüksek lisans tez çalışması için tarafımdan 

yapılmaktadır. Çalışmanın amacı polis-halk ilişkisinde, Emniyet Teşkilatı orta 

düzey yönetici grubunun rolünü belirlemeye çalışmaktır. Cevaplarınız sadece 

araştırmanın amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu nedenle anket üzerine 

kimlik bilgilerinizi yazmanıza gerek yoktur. 

Anket, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, kişisel bilgilerinizi, ikinci 

bölüm ise iletişim çerçevesinde, sizin tecrübe ve düşüncelerinizi yansıtacak 

soruları kapsamaktadır.   

Sorulara vereceğiniz samimi cevaplar, doğru sonuçlara ulaşılabilmesi ve 

araştırmanın güvenirliği açısından büyük önem taşımaktadır. 

Katkılarınızdan dolayı teşekkür eder saygılar sunarım.           

 

                                                                                 Alparslan ÖZTÜRK  

                                                                                           Komiser 

                                                                         Cumhurbaşkanlığı Kor. Md.                             

 

  

                                                                                 Tel: 0 505 2293818 
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Tezin Adı: “Polis Halk İlişkisi Bağlamında Ankara İlinde Karakollarda 

Görevli Rütbeli Personelin Rolü”. 

 

1. BÖLÜM 

 

1. Cinsiyetiniz? 

a) kadın b) erkek 

 

2. Öğrenim durumunuz? 

a) İlköğretim (ortaokul) b) lise ve dengi c) yüksek okul/ üniversite  

d) lisansüstü 

 

3. Halkla ilişkiler eğitiminizi (varsa, polis akademisi ve okulları 

haricinde aldığınız halkla ilişkiler eğitimi) yazınız. 

               

    

5. Karakollarda toplam olarak kaç yıldır çalışıyorsunuz? 

a) 0–2 yıl b) 3–5 yıl c) 6 yı

 

 

 

4. Rütbeniz? 

a) komiser yardımcısı b) komiser c) başkomiser 

 

l ve üzeri 
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2. BÖLÜM 

 

1. Bu güne kadar aldığım halkla ilişkiler eğitimini yeterli buluyorum.  

               

ini pratikte aynen 

uygulayabiliyorum. 

) tamamen katılıyorum b) katılıyorum c) kararsızım d) katılmıyorum                  

e) hiç katılmıyorum 

 

3. Genel olarak teşkilatımın halkla ilişkiler faaliyetlerini yeterli 

buluyorum.  

a) tamamen katılıyorum b) katılı ızım d) katılmıyorum                  

e) hiç katılmıyorum 

 

4. Vatandaşla iletişim sorunumuz olduğunu düşünüyorum. 

a) tamamen katılıyorum b) katılı ızım d) katılmıyorum                  

e) hiç katılmıyorum 

 

4. soruya cevabınız tamamen kat eya katılıyorum ise: 

orunun bilgi ve uygulama yetersizliğinden 

kaynaklandığı düşünüyorum. 

a) tamamen katılıyo sızım d) katılmıyorum                  

e) hiç katılmıyorum 

a) tamamen katılıyorum b) katılıyorum c) kararsızım d) katılmıyorum   

e) hiç katılmıyorum 

2. Teoride almış olduğum halkla ilişkiler eğitim

a

yorum c) karars

yorum c) karars

ılıyorum v

5. Bu iletişim s

rum b) katılıyorum c) karar
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6. Karakola müracaat eden kişilerle ilk iletişimin rütbeli personelle 

gerçekleştirilmesinin daha uygun olduğunu düşünüyorum. 

a) tamamen katılıyorum b) katılıyorum c) kararsızım d) katılmıyorum  

e) hiç katılmıyorum 

 

7. Karakola intikal eden olayların adli makamlara sevkind

                

en önce 

karako

) tamamen katılıyorum b) katılıyorum c) kararsızım d) katılmıyorum                        

e) hiç k tılmıyorum 

ra sevkini 

sağları

rum                  

e) hiç k tılmıyorum 

. Polisin vatandaşa davranışını genel olarak olumlu 

değerlendiriyorum. 

) tamamen katılıyorum b) katılıyorum c) kararsızım d) katılmıyorum                  

e) hiç k tılmıyorum 

nda; kendi karakol personelimi sürekli 

eğitirim

orum c) kararsızım d) katılmıyorum                  

e) hiç k

lda çözümü için çalışırım.  

a

a

 

8. Karakola intikal eden olayların bir an önce adli makamla

m. 

a) tamamen katılıyorum b) katılıyorum c) kararsızım d) katılmıyo

a

 

9

a

a

 

10.  Polis halk ilişkisi bağlamı

. 

a) tamamen katılıyorum b) katılıy

atılmıyorum 
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11. Vatandaşlara güler yüzle sıcak ve dostça bir karşılama yapıyorum. 

a) tamamen katılıyorum b) katılıyorum c) kararsızım d) katılmıyorum  

e) hiç katılmıyorum 

 

12. Aileme ve çevreme ayırabildiğim zamanı yeterli buluyorum. 

a) tamamen katılıyorum b) katılıyorum c) karars

                

ızım d) katılmıyorum                  

e) hiç k

esai içi ilişki düzeyimi yeterli buluyorum. 

               

4.  Görevimi yaparken tarafsız davrandığımı düşünüyorum. 

m                  

e) hiç k

ek 

zorunda kalıyorum. 

) tamamen katılıyorum b) katılıyorum c) kararsızım d) katılmıyorum                  

e) hiç k tılmıyorum 

şkilat içinde yeteri kadar değer verildiğini 

düşünüyorum. 

tılıyorum b) katılıyorum c) kararsızım d) katılmıyorum                  

atılmıyorum 

 

13.  Personelim ile m

a) tamamen katılıyorum b) katılıyorum c) kararsızım d) katılmıyorum   

e) hiç katılmıyorum 

 

1

a) tamamen katılıyorum b) katılıyorum c) kararsızım d) katılmıyoru

atılmıyorum 

 

15. Karakol ortamında kişisel problemlerimi vatandaşa hissettirm

a

a

 

16. Çalıştığım birime te

a) tamamen ka
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e) hiç katılmıyorum 

 i fiziki şartlarının vatandaşla olan ilişkilerimizi 

olumlu etkilediğini düşünüyorum. 

b) katılıyorum c) kararsızım d) katılmıyorum                  

e) hiç k

8. İyi derecede kurum içi iletişimin genel olarak halkla ilişkiler 

olgusu lu

) kararsızım d) katılmıyorum                  

e) hiç k m 

 olisle ilişkisini yeterli 

buluyorum. 

 katılmıyorum                  

e) hiç k

 

20. Vatandaşlar, rütbeli personelle görüşme ile olayların daha çabuk ve 

etkin çözüleceğine inanıyorlar. 

) tamamen katılıyorum b) katılıyorum c) kararsızım d) katılmıyorum                  

e) hiç k

 

 

 

17. Karakolların iy

a) tamamen katılıyorum 

atılmıyorum 

 

1

na o mlu etkisi olduğuna inanıyorum. 

a) tamamen katılıyorum b) katılıyorum c

atılmıyoru

 

19. Polis halk ilişkisi bağlamında; vatandaşın p

a) tamamen katılıyorum b) katılıyorum c) kararsızım d)

atılmıyorum 

a

atılmıyorum 
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21. Polis halk ilişkisi bağlamında; vatandaşın eğitim düzeyinin 

sorunla

n katılıyorum b) katılıyorum c) kararsızım d) katılmıyorum                  

e) hiç k ı

şlar karakollardaki tutum ve davranışlarımızdan memnun 

olarak ayrılıyorlar. 

              

yorum 

aşlar karakollardaki uygulamalarımızın yasalara uygun 

olduğunu hissedebiliyorlar. 

atılmıyorum                  

e) hiç k ı

   Eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa lütfen yazınız. 

rın çözümünde önemli olduğuna inanıyorum. 

a) tamame

atılm yorum 

22. Vatanda

a) tamamen katılıyorum b) katılıyorum c) kararsızım d) katılmıyorum    

e) hiç katılmı

 

23.  Vatand

a) tamamen katılıyorum b) katılıyorum c) kararsızım d) k

atılm yorum 
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Ek 3: Uygulanan Mülakat Formu 

İLAT MENSUPLARINA 

uzda halkla ilişkilerin rolü nedir? 

 Halkla ilişkilerinizde problem veya eksiklik var mı? 

B

Polis- halk ilişkisi bağlamında; bu problemlerin ortadan kaldırılması 

için ne ap

ersonel halkla ilişkilerin geliştirilmesi için neler yapabilir? 

 Aldığınız halkla ilişkiler eğitimini pratikte niçin tam olarak 

uygulayamıy

ir poliste bulunması gerekli gördüğünüz en önemli özellik 

nedir? (Bilgi

 Polisi verimli ve etkin hizmet yapmaktan alıkoyan en önemli faktörler 

nelerdir? (Bü

bütünleşememe veya diğer faktörler ) 

Vatanda

usunuz? 

  Konu hakk

 

 

 

TEŞK

• Halkla ilişkileri nasıl tanımlarsınız? 

• Kurumun

•

• u problemlerden en önemlisi nedir? 

• 

ler y ılabilir?  

• Rütbeli p

•

orsunuz?  

• Örnek b

li, çalışkan, kibar ve güler yüzlü, yansız, iş becerisi olması veya 

başka bir özellik) 

•

rokrasi, yetki azlığı, alt yapı kaynak yetersizliği, güvensizlik, halkla 

yeterince 

• şların karakoldaki görevli personelin tutum ve davranışlarına 

duyduğu memnuniyeti ölçebiliyor m

• ında eklemek istedikleriniz nelerdir? 
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VATANDAŞLARA 

• olis- halk ilişkisi bakımından; polise bakış açınız nasıldır? 

• Polis den

P

ilince aklınıza gelen ilk birim hangisidir? 

 Sizce örnek bir polis- halk ilişkisi nasıl olmalıdır? 

G

K

klaşım görüyorsunuz? 

 Emniyet teşkilatının hangi biriminden nasıl yararlanabileceğinizi 

biliyor

P

şkisi önündeki en önemli sorun nedir? 

 Bu konuda vatandaşın ne gibi bir sorumluluğu olduğunu 

düşünü

ğitim düzeyi bu problemleri ne ölçüde etkiliyor? 

Vatanda

 Halk olarak, polise görevi esnasında yeterince yardımcı olduğunuza 

inanıyor musunuz? 

• Konu hakkında eklemek istedikleriniz nelerdir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•

• enel olarak polisin, size yaklaşımını nasıl buluyorsunuz? 

• arakollarda görevli rütbeli personel hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Onlardan nasıl bir ya

•

 musunuz? 

• olise verilen halkla ilişkiler eğitimi hakkında bilginiz var mı? 

• Polis- halk ili

•

yorsunuz? 

• Halkın e

• şlar bu problemlerin giderilmesi için neler yapabilir? 

•
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