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Abstract 

The purpose of this research is to look at the degree of political involvement in the Turkish 
police organisation with a special reference to promotion and transfer applications of the 
police officers. Applications abiding by the rules would indicate not only higher 
professionalism but also more democratic functioning of the organisation. 

Two data sets were employed in the research. One of these reflects the biographical 
information, promotion and transfer history of the 300 police directors. The second one 
probes perceptions of officers from different ranks about promotion and transfer 
applications. It is shown that there are serious deviations from the rules, which affect not 
only the efficiency and quality of the service provided by the organisation but also lower 
the morale and job satisfaction of the officer. 

Political interference seems to be the most important reason for ‘out-of-rule’ 
applications in promotion and transfers. It is also pointed out that the police are not 
different from the rest of the society and actually mirrors the characteristics of the society 
in which it operates. 
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Giriş 

Bu araştırmanın amacı, Türk Polis Teşkilatında, özellikle Emniyet Müdürlerinin tayin ve 
terfilerinde gözlenen politik müdahaleleri ve bu müdahalelerin boyutlarını tesbit etmektir. 
Kurallara uygun olarak yapılan uygulamalar sadece teşkilattaki profesyonelliğin değil aynı 

                   
1 Recep Gültekin, Emniyet Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Daire Başkanı; Yusuf Ziya Özcan, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Öğretim Üyesi. 
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zamanda o teşkilatın ne kadar demokratik olduğunu da gösterir. Araştırmada iki ayrı veri 
seti kullanılmıştır: ilki, birinci sınıf emniyet müdürlerinden 300’nün kimlik bilgilerini 
(doğduğu yer, okul mezuniyeti, terfi ve tayinleri gibi) içermekte; ikincisi ise değişik 
rütbelerdeki amirlerin Teşkilattaki tayin ve terfi uyugulamaları hakkındaki algılamalarını 
tesbit etmektedir. Veriler, tayin ve terfilerde konusunda kural-dışı uygulamaların yaygın 
olduğunu ve bunların büyük bir bölümünün politikacılardan kaynaklandığını 
göstermektedir.  

Türk Polis Teşkilatında üst düzey emniyet müdürlerinin yüksek sesle dile getirdikleri 
tayin ve terfilerdeki uygulamalarla ilgili problemler bu çalışmaya ilham kaynağı olmuştur. 
Sıkça dile getirilen problem, tayin ve terfilerde ilgili ciddi kural-dışı uygulamalar 
olduğudur. Bu uygulamaların nedenleri ile ilgili genel kanı kural dışı uygulamaların politik 
müdahaleler sonucu gerçekleştiğidir. Bu çalışmada yapılmak istenen, varlığı yaygın olarak 
iddia edilen bu tür uygulamaların boyutlarını göstermek daha sonra teşkilatın bu 
uygulamalar konusundaki görüşlerini ve teşkilat üzerindeki etkilerini anlamaya çalışmaktır. 

Tayin ve terfilerle yakından ilgili olan bir nokta Türk Polis Teşkilatının yapısıdır. Polis 
Teşkilatının yapısı oldukça merkeziyetçidir. Yapının en üstünde İçişleri Bakanlığı yer alır. 
Polis Teşkilatından sorumlu olan Emniyet Genel Müdürü İçişleri Bakanı tarafından üçlü 
kararname ile atanır ve İçişleri Bakanlığına karşı sorumludur. Herbiri birinci sınıf emniyet 
müdürü olan 80 il emniyet müdürü ile merkezdeki daire başkanları doğrudan Genel 
Müdüre bağlıdır. Her il kendi içinde alt birimler ve kaza teşkilatlarına sahiptir. Polis 
Karokolları taşrada en alt birimdir. Jandarmanın sorumlu olduğu kırsal kesimler çıkarılırsa 
ülkenin her tarfında görev yapan 150000 civarındaki emniyet görevlileri büyük bir polis 
gücünü oluşturmaktadır. 

Bu merkezi örgütsel yapılanmada, politika ve kararlar merkezde emniyet genel 
müdürlüğünce belirlenir. Aslında Teşkilatta hakim olan bu merkezi yönetimin, güçlü bir 
idari sisteme sahip olan Osmanlı Devletine kadar uzanan bir geçmişi vardır. Merkezden 
yönetim, Türkiyedeki bazı modern teşkilatlarda hala geçerli olup polis teşkilatı da 
bunlardan birisidir. Böyle bir sisteme bağlı kalmanın nedeni, siyasi, terör ve narkotik gibi 
asayiş problemlerinin, merkezden idare edilen polis gücü tarafından daha etkili bir şekilde 
kontrol edilebileceği fikrinin Teşkilatta hakim olmasıdır. Bazı yazarlar polis teşkilatı için 
merkezi olmayan yapının daha uygun olacağını savunmalarına rağmen (Aydın,1996) 
teşkilatta hakim olan eğilim hala merkeziyetçilik yönündedir. 2 

Polisin merkeziyetçi bir idari yapıya sahip olması burada incelenek konu için son 
derece önemlidir. Polisin, seçilmiş sivil bir Bakana karşı sorumlu olması, onun İçişleri 
Bakanının üyesi olduğu hükumetteki partinin tamamen kontrolu altında bulunması 

                   
2 Merkez – taşra türündeki teşkilatlanmalar ile ilgili çeşitli görüşler için Berkley’in (1969) The Demokratic 
Policeman başlıklı eserine bakınız.. 
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demektir. Aydın bu durumu şöyle izah eder: “Polis tamamen hükümet eden partinin 
kontrolündedir. Türkiyede bütün polislikle ilgili meseleler İçişleri Bakanlığının 
sorumluluğundadır. Politikaların tesbitinde bakanın rolü ve gücü büyüktür. O bu konularda 
tek otoritedir”. (1976:78,79) Demokrasi prensiplerinin tam yerleşmediği bir ülkede bu 
durum gerçekte kendi bölgelerinde değişik politik mefaatlerini polis teşkilatı vasıtasıyla 
icra etmek isteyen hükümet partisinin politikacılarına bir davetiyedir. Her hükumet 
değişikliğinde teşkilatta üst düzey amirler arasında yapılan büyük çaplı tayin ve terfiler bu 
görüşü doğrulamaktadır. 

Politikacıların denetimindeki merkezi polis yönetimi Türkiye’ye özgü bir olgu olmayıp 
tam tersi diğer ülkelerde de geçerlidir. Politik müdahalenin en dikkate değer örnekleri 
Marksist ideolojinin takip edildiği memleketlerde gözlenmektedir. Boyley’e göre: 
“….polisin bir siyasi parti tarafından haricen kontrolü kominist devletlerin ana 
özelliklerinden birisidir.” (Cited in Fu 1994:278 ). Kominist devletler için ordu ve polis 
hükumetin iki koludur. Proletarya diktasının iki keskin kılıcı olarak kabul edilirler ve 
partinin “mutlak” kontrolu altında olmaları beklenir. 

Politikleşme, polisi, bir partinin zor kullanma aracı haline getirir. Bu yüzden sadece 
polisin görev öncelikleri değil aynı zamanda günlük operasyonları da parti tarafından 
belirlenir. Bu durumda polis, Çin’de görüldüğü gibi “her istenileni yapan sınırsız zor 
kullanma yetkisine sahip bir güç” haline gelir.(Bowden, 1978.186). Bununla beraber Çin 
polisinin içinde bulunduğu siyasi sistem yüzünden polislikle ilgili konuların 
belirlenmesinde bağımsız bir birim olarak hareket edemediği gerçeği gözardı 
edilmemelidir. “Güçlünün” Çin polisi değil fakat onu kontrol eden partinin olduğu açıktır. 
Çin polisi “demir kafese kapatılmış bir aslan “ görüntüsündedir. Şurası bir gerçektir ki 
politik güç aracılığı ile kazanılan otorite, polisin bağımsızlığı için uzun dönemde en büyük 
engeli teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan bazı merkeziyetçi olmayan polis güçlerinin de politik etkilerden muaf 
olmadıkları bilinmektedir. Merkeziyetçi olmayan Amerikan polisi3 hakkında Walker 
şunları yazmaktadır. “19. Yüzyılda Amerikan polisinin hizmetlerinin kalitesi daha kötü 
olamazdı. Polis hiçbir anlamda profesyonel değildi. Polis hizmetlerinde kokuşmuşluk ve 
yetersizlik hakimdi… Bu problemlerin kaynağı politikaydı... Siyaset,.: personel 
standardları, kanun uygulama öncelikleri, bozulma ve polis reformu gibi polisliğin her 
safhasını etkisi altına almıştı “ (l983:7). Walker ayrıca şunu da ilave etmektedir: “Polisin 
kokuşması doğrudan politika ektisinin bir ürünüdür.Bu polisle sınırlı bir durum değildi, 
adalet sisteminin büyük bir kısmı bütün şehir yönetimi de bu çürümüşlüğün içinde idi.” 

                   
3 Fosdick 1972 ve Walker 1983 “On the American Police”, Mc Kenzie ve Gallagher 1989 “For the 
Comparative Study on the American and British Police” e müracaat edin. 
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Reiner’in Polis Şefleri4 üzerine yazdığı ünlü çalışmasına benzer bir metedoloji takip 
eden Moore, Avustralya polis idarecileri hakkındaki çalışmasında Victoria ile bağlantılı 
olarak “Geçmişten daha çok müdahale eğilimi var” (1994:211), New South Welsch ile 
ilgili olarak da “Açıkca polisin idaresine gittikçe artan Bakanlık müdahalesi vardır. Gelecek 
bir kaç yıl içinde bu çok önemli bir mesele olarak devam edecektir.” (1994:211) 
demektedir. 

Reiner, İngiltere’de politikacılar ve polis şefleri arasındaki ilişkileri detayları ile ele 
alır.Polisin politik kontrolünün politikacılar için niçin hayati önem arzettiğini konusunda 
“…bir totaliterin rüyası dışında, bu ülkede tek-parti devleti düşünülemez “ (1985:1) 
demektedir. Farklı zamanlarda polis teşkilatının daha fazla politize olması (1959-1981) 
veya politize olmaması (1981 den sonra) ile neticelenen polis şefleri ile politikacılar 
arasında devam eden mücadeleye rağmen açıkca şuna işaret etmektedir “…bu memlekette 
hiç bir zaman ülkenin tümünü etkileyecek ve politikacıların hizmetinde bir polis gücü 
olmamıştır. Bizim milli polisimiz halktandır ve halk için olmuştur.” (1985:17) İngltere’ye 
ait bu çalışmadan şunu çıkarmak mümkündür: bir ülkedeki politik sistemin şekli, büyük 
ölçüde o ülkedeki polisin karakterini belirlemektedir. “…polis kültürü değerleri itibariyle 
hiç bir şekilde ne yasal nede halkın ahlakından tamamen farklı veya sapmış değildir. Polis 
büyük ölçüde halkın temsilcisidir.” (1985:175). Bu noktada Casamayor şöyle demektedir. 
“Bir polis sistemi, hizmet verdiği toplum kendini değiştirmediği müddetçe baştan aşağı 
değiştirilemez. Eğer Amerikan polisi kanunlara az özen gösteriyorsa onun vatandaşı da 
elbette aynı şeyi yapacaktır.”5 (Berkey, 1968:197)  

Politikanın polise müdehalesiyle ilgili örnekler çoğaltılabilir, ancak burada önemli olan 
siyasetin, yapılanması ne olursa olsun (merkezi veya yerel), zorlayıcı gücü kullanmak için 
devlet tarafından otorite olarak tayin edilen polisin kontrolünden doymak bilmeyen bir haz 
aldığının görülmesidir. Polis yetkililerinin, polis ve siyasetin6 karıştırılmadığı yolundaki 
iddialarına rağmen, onlar bir şekilde birbirine bağlı ve birbirinden ayrılamazlar. Toplum 
içinde oynadıklardaki roller, onları siyasetin tam ortasına itmektedir. “   polis gerçekten 
hangi kanunun uygulanacağını, hangi ölçüde uygulanacağını, kime karşı ve hangi ortamda 
uygulanacağı konularında politikalar üretir.” (Cox. 1996:48). Bununla beraber politik olma 
ile politize olma arasındaki kesin fark Reiner tarafından belirlenmiştir.” Polislik işi 
(Policing) kaçınılamıyacak derecede politik olabilir ancak politize olmayabilir ki bundan 
kastedilen kullanılan yaklaşımların, taktiklerin veya çalışma ve örğütlenme konularının 
açık siyasi tartışmaların odağı olmamasıdır.” (1985:3). Polisin politize olmaması İngiltere 
için doğru olabilir, fakat polisin açıkça politize olması bazı ülkeler için hala söz 

                   
4 Reiner, R. 1992 Chief Constables, Oxford: Oxford University Press. 
5 Casamayor şöyle söyleyerek tamamlar “Amerikan polisinin korkutucu özellikleri onları yaratan 
toplumun korkutucu yönlerini yansıtır.” (Berkley:1968:198). 
6 Lambert 1984 “Polis rolü ile ilgili geleneksel iddialar ve karşı görüşler için Lambert 1984’e bakınız. 
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konusudur.7 “Her ülkede polisin meşruluğu için tabii sınırlamalar olduğu…” (Reiner 
1985:4) gerçeği hatırlanırsa bütün bu tartışma polisin meşruluk derecesinin tartışılması 
haline gelebilir. 

Türk polis teşkilatıda politik müdahalelerin söz konusu olduğu teşkilatlardan birisidir 
ve bu müdahaleleri gösteren yadsınamaz göstergeler mevcuttur. Türk politikasında sık 
rastlanan bir olgu haline gelen hükumetteki değişiklikler sonucu iller ve diğer önemli 
mevkilerdeki emniyet müdürlerinin büyük bir bölümünde yapılan değişiklikler, siyasetin 
polis teşkilatı ile ne kadar sıkı bir şekilde birbirine bağlı olduğunu göstermektedir. Üst 
rütbeli amirler arasında, terfi edip il emniyet müdürü olmak için hükumetteki partinin 
bakan ve milletvekillerinin desteğine ihtiyaç duyma inancı çok yaygındır. Bütün bunlar 
polis ve politika arasında derin bağların olduğunu gösterir.  

Verilerin analizine geçmeden önce terfi ve tayinlerle ilgili bazı ön bilgiler faydalı 
olacaktır. Devlet memurlarının nitelikleri, tayinleri, görev ve sorumlulukları, maaş ve 
sosyal hakları ile diğer hususlar anayasa ve özellikle 657 sayılı “Devlet memurları 
kanunu”nda kurallara bağlanmıştır. Buna ilaveten emniyet hizmetleri sınıfı personelinin 
seçimi, eğitimi, tayinleri, terfileri, her rütbede bekleme süreleri gibi hususlar. 6.8.1992 gün 
ve 92/3393sayılı ve 9.7.1993 tarih ve 93/4633 sayılı Bakanlar kurulunca kabul edilen 
yönetmeliklerde açıkça belirtilmiştir. 

Polis teşkilatında amir rütbeleri komiser yardımcılığı ile başlar sırasıyla komiser, 
başkomiser, emniyet amiri ve emniyet müdürü olarak devam eder.Emniyet müdürlüğü tek 
yıldızdan başlamak üzere dört yıldıza kadar devam eder: .dördüncü sınıf, üçüncü sınıf; 
ikinci sınıf ve birinci sınıf. Yönetmelik esaslarına göre emniyet müdürleri için her sınıfda 
bekleme süresi 3 yıldır (madde 9). 1937 tarihli 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile 
belirlenen terfi kuralları zaman içerisinde değişikliğe üğramıştır. Ancak buradaki 
araştırmaya konu olan birinci sınıf emniyet müdürlerinin bu rütbeyi alıncaya kadar 
hakettikleri rütbeler için bekleme süreleri en az üç yıl prensibi esas alınarak 
değerlendirilmiştir.  Bekleme sürelerinde zaman zaman yapılan mevzuat değişiklikleri, üst 
rütbeli personel sayısının artmasıyla ortaya çıkan hiyerarşik yapıdaki bozulmanın 
giderilmesi amacıyla yapılmıştır. Üst kademelerde terfi edecek müdürler için boş kadro 
bulunmadığından ciddi problemler ortaya çıkmaktadır. Bu durum özellikle birinci sınıf 
emniyet müdürleri için vahim hale gelmiştir. Terfileri geldiği halde bir üst rütbeye 
atanamayan ikinci sınıf emniyet müdürleri ile terfi ettikleri halde daha aktif görevlerde 
vazife almak isteyen birinci sınıf emniyet müdürleri kendilerine uygun pozisyonlara 
gelebilmek için ya mahkemelere yada baskı gruplarına (politikacı, medya, mafia v.s.) 
başvurmaktadırlar. 

Kurallara göre terfi etmenin iki önemli kriteri vardır. Bunlar başarı (liyakat) ve 
kıdemdir. Geçmiş uygulamalarla şimdiki uygulamalar arasındaki önemli fark başarı ve 

                   
7 Wiebrens 1990” An illuminating Dutch account of transferring of a purely technical issue of police 
personnel re-allocation into a political issue” ya bakınız. 
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kıdem kıstasının yer değiştirmesidir. Başarı sisteminin vazgeçilmez unsuru olan sınav şartı 
kaldırıldıktan sonra terfiler konusunda karar vermek için emniyet müdürlüğüne kadar olan 
rütbeliler için “merkez değerlendirme kurulu”, emniyet müdürleri için “yüksek 
değerlendirme kurulu”oluşturulmuştur. Yüksek değerlendirme kurulu emniyet genel 
müdürünün başkanlığında genel müdür yardımcıları ve bazı daire başkanlarından 
oluşmaktadır. 

Dört yıllık üniversite seviyesinde eğitim veren Polis Akademisi mezunu komiser 
yardımcısı olarak işe başlar ve her üç yılda bir terfi alarak8 en yüksek rütbe olan birinci 
sınıf emniyet müdürlüğüne ulaşabilir. Bir başka deyişle polis idarecileri en alt rütbeden en 
üst rütbeye kadar herhangi bir objektif seçme sisteminden geçmemektedir. Bu otomatik 
terfi sistemi büyük bir amir enflasyonu doğurduğu açıktır. Herhangibir eleme sisteminin 
yokluğu yanında iyi bir personel planlamasının olmaması durumu daha da vahim 
kılmaktadır. Burada vurgulanmak istenen nokta herhangibir eleme sisteminin olmaması 
nedeniyle terfi bekleme durumuna düşen bir çok polis amirinin politik girişimlere çok daha 
eğilimli olacağıdır. 

Daha objektif ve demokratik olarak nitelenebilecek devletlerdeki terfi uygulamaları 
bizdekinden farklıdır. Örnek olarak birbirinden farklı iki ayrı terfi sistemi, İngiltere ve 
Amerika Birleşik Devletleri burada kısaca özetlenecektir.  

İngiltere ve Wales’de polislikten, komiser yardımcılığı ve müfettişliğe terfide, yazılı 
sınavdaki başarı karar verici faktördür. Metropol polisinde uygulanan sistem ise diğer 42 
polis kuruluşundan farklılık göstermektedir. Metropol polisin hizmetinde iki yılını dolduran 
herhangi bir polis, metropol polis sınav birimi tarafından hazırlanan komiser yardımcılığı 
sınavına katılabilir. Müfettişlik sınavına girecek adayların komiser yardımcılığında asgari 4 
yıl hizmet vermesi gerekmektedir. Hem hizmeti tutan hemde sınavda başarılı olanlar, başarı 
sırasına göre formda doldurdukları yerlere, sınavı takip eden yıl içinde terfi ettirilerek 
yollanırlar. Bu sistemde adayların idarecilik yetenekleri ve operasyon performansları 
değerlendirilmemektedir, ancak teşkilat, adayların bu açıdan terfiye uygunluklarını 
değerlendirebilmek için “değerlendirme merkezini” faaliyete geçirmişitir.  

Metropol polisi dışındaki polis teşkilatlarında, komiser yardımcılığı sınavı için iki yıllık 
hizmet kriteri hala geçerlidir ancak sınav İçişleri Bakanlığı imtihan birimi tarafından 
hazırlanmakta ve bütün İngiltere ve Wales için standart hale getirilmektedir. Komiser 
yardımcılığı sınavında başarılı olan herhangibir polis, müfettişlik imtihanına girebilir. Polis 
şeflerinin (Emniyet müdürleri) değerlendirilmesinde bir seçim kurulu olduğu için, bir çok 
amir sınavda başarılı olsa bile terfi edemiyebilir. Bu nedenle önemli moral problemler 
ortaya çıkabilmektedir.  

                   
8 Bu süre daha sonraki uygulamada dört yıla çıkarılmıştır. 
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Metropol sisteminin gücü, terfiye istekli olanların çalışkan, gayretli olmalarına ve 
yarışmaya açık boş kadro bulunmasına dayanmaktadır. “Yarışma”da (sınavda) başarılı 
olamıyan fakat ehliyetli olan adaylar, komisyonca değerlendirilerek, bölge teşkilatlarında 
bulunan az sayıdaki boş kadrolar için mülakata alınmaktadır.  

İngiliz sistemi ile ilgili olarak polisteki terfilerin kesinlikle başarıya dayandığı 
söylenebilir. Her erkek veya bayan aynı eğitim ve olanaklarla aynı seviyede polisliğe 
başlarlar. Komiser yardımcılığına terfi, meslekteki yükselmede en önemli aşamadır ve eğer 
iyi ilerleme kaydederse erkek veya bayan beş yıl içinde bu rütbeye ulaşabilir. Komiser 
yardımcılığına terfi etmeden önce polisiye konuları içeren sınavı kazanmaları ve amirleri 
tarfından terfi için seçilmeleri şarttır. Komiser yardımcısı (sergeant) olarak kamu 
yönetiminin ana prensipleriyle sevk ve idareyi öğrenirler. Terfideki diğer adım 
müfettişliktir. Burada yine seçilme ve sınav şeklindeki iki aşamalı süreç geçerlidir. İngiltere 
ve Wales’deki bütün polis teşkilatlarında, müfettişliğin üzerindeki bütün rütbelere terfiler, 
yazılı sınav olmaksızın mülakat yoluyla değerlendirme merkezlerince yapılır. 

Amerika’da polisleri tayin etmek için kullanılan ilk süreç seçimdi. Bugün dahi 
idarelerin büyük bir kısmında halkın katılımını sağlaması açısında halkın oylarına 
başvurulması tercih edilen bir yoldur. Yıllar içerisinde hernekadar yeni kurulan polis 
karakollarında polis sadece mahkumların muhafazası ve mahkemelerin güvenliği gibi 
işlerle ilgilense dahi özellikle şerifleri tayin etmek için yapılan seçimlerde gözle görülür bir 
azalma olmadı.  

Polis şeflerinin seçimi için yapılan doğrudan seçimlerin giderek azalmasına rağmen 
polis görevlilerinin çoğu, seçimle gelen bölge belediye başkanınca seçilip atanan polislerce 
yürütülmektedir. Bununla beraber bazı durumlarda polis şefleri, kendisi şehir konseyi 
tarafından(city council) seçilen ve buraya karşı sorumlu olan idareciler tarafından seçilir ve 
atanır. Hernekadar özellikle şerifler seçim isteselerde, üst düzey polis kadroları transfer 
yoluyla doldurulmaktadır. Transfer yetkisini, çoğunlukla kaza veya şehrin belediye 
başkanı, zaman zamanda şehir konsey üyeleri kullanırlar. 

 

Örneklem ve Veriler 

Bu çalışmada iki tür veri kullanıldı. İlki, birinci sınıf emniyet müdürlerinden toplanmıştır. 
Bu verilerin toplandığı zaman da teşkilatta 333 birinci sınıf emniyet müdürü çalışmaktaydı. 
Haklarında bilgi edinilebilenlerden 300 tanesi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 
Bu müdürler hakkındaki bilgiler Polis Dergisi başta olmak üzere diğer basılı materyal ile 
şahısların kendilerinden, ve Resmi Gazetelerde yayımlanan tayin kararlarından elde 
edilmiştir. Bu yollardan bilgisine ulaşılamayan 30 civarındaki müdür örnekleme 
alınmamıştır. Dışarıda bırakılan müdürler, toplamın çok az bir bölümünü (% 10) içerdiği 
için örneklemeden doğabilecek oldukça önemli bir problemin olmadığı, tam tersine evrenin 



Polis Bilimleri Dergisi 

 

76 

tümünün alındığı kabul edilebilir. Toplanan bu bilgiler istenilen analizlerin yapılabilmesi 
için bilgisayar ortamına aktarıldı. Özlük bilgileri olması nedeniyle bilgilerin toparlanması 
ile ilgili çalışmalar bizzat Teşkilat mensubu olan ilk yazar tarafından gerçekleştirilmiştir. 

İkincisi, başkomiser ve üstü rütbedeki amirler arasında yapılan bir anket çalışmasından 
elde edilen bilgilerdir. Bu çalışmanın evreni iki açıdan belirlendi:. 1) Evrene seçileceklerin 
yakın gelecekte kritik (15 yıl ve üstü tecrübe) tayin ve terfilere konu olmaları ve. 2) 
Başkomiser ve üstü rütbelilerin polis ve teşkilat hakkında daha fazla ve geçerli bilgilere 
sahip olmalarıdır.Bu özelliklere sahip polislerden oluşan evren büyüklüğü. Örneklem 
tamamiyle rastlantısal teknikle seçilmiş olup elde edilen örneklem büyüklüğü 705’dir. 
Örnekleme çıkan polislerin rütbelerine göre dağılımları aşağıdadır.9 

 

Tablo 1. Örnekleme  çıkan polislerin rütbelerine  göre  dağılımları 

Rütbe Sayı Yüzde 

Başkomiser 68 22.5 

Emniyet Amiri 47 14.8 

4.cü derece Emniyet Müdürü 24 8.4 

3.cü derece Emniyet Müdürü 65 22.1 

2.ci deece Emniyet Müdürü 62 21.1 

1.ci derece Emniyet Müdürü 40 11.1 

  

Tayin ve Terfilerde Kural-dışı Uygulamalar 

Bu bölümün amacı polis teşkilatında tayin ve terfilerde takip edilen kural dışı uygulamaları 
göstermektir. Kural dışı uygulamalar tayin ve terfilerle ilgili kurallara uymayan 
uygulamalar olarak ele alınacaktır. Burada amaçlanan bu tür uygulamaların sadece 
açıklanması değil aynı zamanda onların sayısal olarak boyutlarının saptanması olacaktır. 
Bu anlamda Teşkilatta olanları sergiledikten sonra elde edilen bilgiler teşkilat içindeki 
politikalar ve Teşkilata dışarıdan yapılan politik etkilerle ilişkilendirilecektir. Daha sonra 
gösterileceği gibi, politikanın her çeşidi polis teşkilatına müdahale eden en önemli faktör 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bölümün esas amacı politik müdahalenin olabileceği alanları 
ve bunların boyutlarını ortaya çıkarmaktır. 

                   
9 Daha fazla bilgi için Gültekin 1997 e bakınız. 



Türkiye’de Polis ve Politika İlişkisi 

 

77 

Daha önce belirtildiği gibi bu kısımda kullanılacak veriler emniyet müdürleri hakkında 
çeşitli kaynaklardan toplanan basılı bilgilerdir. Bilgiler içerisinde müdürlerin görevleri 
esnasında aldıkları mükafat ve cezalar, terfi ve tayin tarihleri, tahsil durumları 
bulunmaktadır. Hem Teşkilatta çalışan müdürler hemde Teşkilatın kendisi için daha ciddi 
adaletsizliklere yol açması nedeniyle öncelikli olarak terfi ve tayinlere yer verilecektir. Bu 
çeşit adaletsizliklerin sadece polisin çalışması için değil aynı zamanda geleceği içinde çok 
büyük etkileri olduğu açıktır. 

Kuralsız uygulamaların en etkili genel göstergelerinden biri rütbeler arasında geçen 
zamandır. Kurallara göre bir sonraki terfi için bekleme süresi müdür sınıfı için ortalama 3 
yıldır. Rütbelerarası bekleme sürelerini analiz etmek, geçerli kurallardan herhangi bir 
sapmanın olup olmadığını görmemizi kolaylaştıracaktır. Tablo 2. bir sonraki rütbeye terfide 
ve en son rütbeye ulaşmada geçen bekleme sürelerini ara rütbeleride dikkate alarak 
vermektedir. 

 

Tablo 2. Rütbeler arası ortalama bekleme süreleri. 

A Ort. süre (yıl) Std. Sapma 
Kom. Yar.- Komiser 2.93 .71 
Komiser- Başkomiser 2.68 .81 
Başkomiser- Emniyet amiri 3.02 .83 
Em. amiri- 4.s.Emn.Müd. 3.38 1.12 
4.s. Emn.müd.-3.s. Emn. Müd. 2.47 1.47 
3.s.Emn.müd.- 2.s. Emn. Müd. 2.98 1.88 
2.s.Emn. müd.- 1.s. Emn. Müd. 3.35 2.70 
 

B Ort. süre (yıl) Std. Sapma 
Komiser 2.93   .71 
Başkomiser 5.6 .86 
Emniyet amiri 8.64 1.23 
4. s. Emn.müd. 12.01 1.51 
3. s. Emn.müd. 14.33 2.13 
2. s. Emn.müd. 17.01 2.66 
1. s. Emn.müd. 18.46 3.66 

 

Bölüm A, rütbeler arasındaki ortalama bekleme sürelerini göstermektedir. Açıkça 
görülmektedir ki ortalamaların hiçbirisi 3 yıl değildir. Eğer kurallar tam uygulanmış olsaydı 
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bütün ortalamalar üçe eşit olacaktı. Belki bundan daha önemli bir bilgi, rütbeler 
yükseldikçe standart sapmaların giderek artmasıdır. Bu, terfi için bekleme sürelerinde ciddi 
oynamalar olduğunu göstermektedir. Bazı müdürler devrelerinden daha az beklerken 
diğerleri daha uzun sürede aynı rütbeye gelmektedirler. Giderek artan standart sapmaların 
gösterdiği gibi, bu adaletsizlikler hiyerarşik yapı içinde rütbeler yükseldikçe daha da 
artmaktadır. Standart sapma değerleri, adaletsizliklerin ölçüsü olarak ele alınırsa, rütbe 
hiyerarşisinin üst kademelerinde daha çok adaletsizliğin olduğunu ileri sürülebilir.  

Bölüm B, komiser yardımcılığı rütbesi baz alınarak birinci sınıf emniyet müdürlüğüne 
kadar geçen ortalama toplam bekleme süreleri verilmektedir. Verilen ortalamalar en son 
rütbeye kadar ortalama bekleme sürelerini özetlemektedir. Eğer terfileri düzenleyen 
kurallara uyulsaydı, ortalamalar 3 den başlayarak üçer üçer artan bir seyir takip edecekti. 
Başka bir ifade ile ortalamaların sırası ile 3, 6, 9, 12, 15, 18, ve 21 örneğini takip etmesi 
beklenecekti. Tabloda gözlenen ortalamalar bu kalıbı takip etmemektedir. Bu ise 
müdürlerin, bulundukları rütbeye ulaşıncaya kadar farklı bekleme sürelerine tabi 
olduklarına işaret etmektedir ve kesin olarak üç yıl bekleme kuralının uygulanmadığını 
göstermektedir. Dikkati çeken nokta, emniyet amiri ve dördüncü sınıf emniyet 
müdürlüğüne yükselmeler hariç, terfilerin olması gereken süreden önce yapıldığıdır. Bu 
nedenle kurallardan sapmaların müdürlerin faydasına yönelik çalıştığı görülmektedir. 
Sistem genel olarak geçerli kuralları uygulamadan daha çok, amirlere erken terfi imkanı 
verir hale gelmiştir. Bu durum bazı amirlere uygulanan farklı kayırmalara işaret eden 
standart sapmalarda ifadesini bulmaktadır. Keza, standart sapmaların büyüklükleri farklı 
uygulamaların ölçüsü olarak alınırsa, kayırmaların daha çok yüksek kademelerde olduğu 
anlaşılır. Başka bir değişle, bazı amirler kendi devrelerinden çok daha önce üst rütbelere 
terfi etmektedirler. Örneğin bazı birinci sınıf emniyet müdürleri bu rütbeye 13 yıl gibi çok 
kısa bir sürede ulaşabilirken bazılarının 28 yılda bu rütbeye erişmeleri çok dikkat çekicidir. 
Genel olarak terfilerin gerekli olan bekleme sürelerinden daha önce gerçekleşmesine 
rağmen, üst rütbelere terfiler hakkındaki rahatsızlıklar bu tür uygulamalardan 
kaynaklanmaktadır. 

Kural dışı uygulamaları tesbit etmede alternatif bir yol da terfi aylarına bakmaktır. 
Tayin zamanının önemini vurgulamak ve meseleyi daha iyi açıklamak için terfi zamanı ile 
ilgili orduda gözlenen düzenliliği hatırlatmakta yarar vardır. Tablo 3 her rütbe için terfilerin 
aylara göre dağılımını göstermektedir. 
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Tablo 3. Ay ve rütbelere göre terfi zamanı. 

 
         
         

AYLAR KOM. 
YRD. 

KOM. BAŞ 
KOM. 

EMN. 
AMİRİ 

4.S. 
E.M. 

3.S. 
E.M. 

2.S. 
E.M. 

1.S. 
E.M. 

ARALIK 3.1 5.2 7.0 14.7 19.2 2.9 9.7 6.7 
OCAK .7 6.9 3.1 4.6 13.3 4.9 2.1 6.7 
ŞUBAT .7 6.3 3.3 2.8 4.9 3.4 3.4 1.8 
MART 1.0 7.3 7.3 2.8 7.3 3.9 12.4 11.7 
NİSAN 1.0 4.5 13.6 7.0 4.2 5.4 9.0 14.8 
MAYIS .3 .3 1.4 3.5 2.4 2.9 3.4 2.5 

HAZİRAN 30.9 9.4 1.7 10.9 12.9 6.8 1.4 4.2 
TEMMUZ 26.4 20.5 21.6 7.4 5.2 7.3 12.4 6.0 
AGUSTOS .7 2.1 3.5 11.6 12.4 12.7 13.8 17.3 

EYLÜL. 17.7 8.0 2.4 7.7 4.9 13.2 13.1 11.3 
EKİM. 15.3 16.0 31.4 17.9 6.3 15.1 12.4 10.6 
KASIM 2.1 13.5 3.1 9.1 7.0 21.0 6.9 6.4 

 Tablodaki yüzdeler terfi zamanı ile ilgili mevcut kuralın uygulanmadığını 
göstermektedir. Terfiler yılın herhangi bir ayında yapılabilmektedir ve bu durum istisnasız 
bütün rütbeler için geçerlidir.Yalnız başına bu bilgi Teşkilatta kurallara ne ölçüde bağlı 
kalındığını göstermek için yeterlidir. Tablo dikkatlice incelenirse tayinlerin Haziran, 
Temmuz, Ağustos, Ekim, Kasım aylarında yoğunlaştığı görülecektir. Amirlerin sonbahar 
veya kış aylarında taşınma gibi rahatsız edici bir durumla karşılaşmamaları dahi dikkate 
alınmamaktadır. Tablo 3’de sunulan yüzdeler, daha kolay incelenebilmeleri için mevsim 
bazında derlenip ve en yüksek yüzdelerin altı çizilerek bakıldığında terfilerin daha çok 
sonbahar mevsiminde yapıldığı görülecektir. Kurallara göre terfi dönemi olan yaz 
aylarındaki terfiler çoğunlukla hiyerarşide en alt rütbe olan komiser yardımcılığı kademesi 
için geçerlidir.  

Yukarıdaki açıklamalar bekleme süresi ve terfi zamanı hakkındaki gerçeği 
göstermektedir. Bekleme süresi rütbelere göre ve rütbeler arasında farklılık göstermektedir. 
Ayni şekilde terfi zamanıda herhangi bir kuralı takip etmemektedir. Birbirini tamamlayan 
bu bulgular Türk Polis teşkilatında, böyle bir teşkilattan beklenen profesyonelliğe 
uyulmadığına işaret etmektedir.  

Terfilerle ilgili bakılması gereken bir başka noktada, terfinin alındığı görev yeridir. 
Terfi yeri il bazında alınırsa, terfinin elde edildiği yerin dağılımı bir anlamda, amirlerin iller 
arasındaki dağılımını verir. İl sayısı fazla olduğu için amirlerin illere göre dağılımını her 
rütbe için incelemek zor olacaktır. Bu nedenle terfi alınan yerlerle ilgili açıklamalar büyük 
şehirlerle sınırlanacaktır. Aşağıdaki tablo seçilmiş sınıflar için terfi edilen illeri 
vermektedir. 

RÜTBE 
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Tablo 4. Rütbelere göre terfi edilen iller (%) 

 
  Emniyet Emniyet 1.Derece 
İl Komiser Amiri Müdürü Emn.Müd Toplam 
Adana 1.0 1.1 1.7 .7 1.3 
Ankara 48.0 36.8 37.6 42.7 47.0 
Antalya 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0  
Aydın 0.0 0.0 2.1 2.1 1.1 
Balıkesir 0.0 1.1 1.3 1.0 1.0 
Bolu 1.2 1.1 0.0 .3 0.0 
Bursa  1.2 0.0 1.6 1.0 1.3 
Denizli 0.0 1.1 0.0 .3 0.0 
Diyarbakır 0.0 1.8 1.5 .7 1.2 
Edirne 0.0 1.1 0.0 .3 0.0 
Elazığ 0.0 1.8 1.5 1.7 1.3 
Erzincan 1.0 0.0 0.0 .7 0.0 
Erzurum 0.0 1.1 1.0 1.4 0.0 
Eskişehir 0.0 0.0 1.3 .7 0.0 
G.antep 0.0 0.0 1.7 .7 1.0 
Gümüşhane 0.0 0.0 1.0 2.4 0.0 
Hatay 1.0 1.4 0.0 .3 0.0 
İstanbul 13.6 13.7 8.0 2.1 10.0 
İzmir 7.1 8.1 3.9 2.1 4.9 
Kars 1.2 0.0 1.1 1.0 1.0 
Konya 1.3 1.8 1.2 .7 1.2 
Malatya 0.0 0.0 1.4 2.1 0.0 
Manisa   1.4 1.8 1.1 0.0 1.0 
Mardin 0.0 0.0 1.3 1.7 0.0 
Sakarya 0.0 1.1 0.0 .3 0.0 
Samsun 0.0 1.4 1.3 .3 0.0 
Ş.Urfa 1.0 1.1 0.0 0.0 0.0 
Van 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 
Zonguldak 1.5 1.8 1.1 1.0 1.1 
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Komiser sınıfına ait sütundada görüldüğü gibi bu sınıfın hemen yarısı (%48) Ankara’da 
rütbelerini almışlardır. Bunu %13.6 ile İstanbul ve %7.1 ile İzmir takip etmektedir. Ankara 
için böyle yüksek bir yüzde beklenmemektedir. En alt kademe olan komiser sınıfının, 
Ankarada bulunmaları biraz daha anlaşılır olan amir ve müdür sınıfları ile 
karşılaştırıldığında, çoğunluğun niçin Ankara’da çalıştığı anlaşılamamıştır. Aynı durum 
amir sınıfı için de geçerlidir. Amirlerin yüzde 37’si terfilerini Ankara’da almışlardır. Bunu 
%14 ile İstanbul, %8.1 ile İzmir takip etmektedir. Bu yığılmayı açıklamak için nüfus akla 
gelen ilk kriter olabilir. Eğer il nüfusu göz önünde bulundurulursa İstanbulun daha çok 
amir için terfi yeri olması gerekirdi. 

Müdürler için Ankara yine en yüksek yoğunlaşmanın olduğu şehirdir. Dördüncü 
sınıftan birinci sınıfa kadar bütün emniyet müdürlerinin %38 inin Ankara’da terfi ettikleri 
gözlenmektedir. Bu oran İstanbul için %8, İzmir için ise %4 dür. Eğer sadece birinci sınıf 
emniyet müdürleri ele alınacak olursak bu oran %38 den %43 yükselmektedir. Ancak 
birinci sınıf emniyet müdürlüğü kadrolarının büyük çoğunluğu (Teftiş Kurulu ve APK 
uzmanlığı) Ankarada bulunduğundan müdürlerin Ankara’da yoğunlaşması anlaşılabilir. 

Amirlerin çalıştığı birimlerin dağılımıda teşkilatta bazı sıkıntıların olduğunu gösteren 
ipuçlarını sergilemektedir. Bazı birimlerin sadece belli illerde bulunması terfilerin bu 
illerde yoğunlaşmasına neden olmakta ve eşit olmayan bir görüntü yaratmaktadır. 
Aşağıdaki tablo amirlerin rütbelerine göre birimlere dağılımını vermektedir.  

 

Tablo 5 . Amirlerin rütbelerine göre birimlere dağılımı 

Kom. Baş Emn  1.Der. 2.Der. 3.Der. 4.Der. Birim 1+ 
Yrd Kom. Kom Amiri Müd Müd Müd. Müd. 
100 10.8 19.0    17.0 17.3  21.1  14.5    0.0 0.0 
101 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    10.4 
102 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 
104 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
130 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 
133 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 
150 74 75.1 76.1 72.3 70.9 50.9 38.8 0.0 

 

1100 Genel Müdürlüğü, 101 APK’yı, 102 Teftiş Kurulu’nu, 104 Polis Akademisini, 
130 İl Emniyet Müdürünü, 133 Polis Kolej ve Okullarını ve 150 İl Emniyet Müdürlüklerini 
temsil etmektedir. 
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Tablo 5’e sadece %10’un üzerinde olan birimler dahil edilmiştir. Emniyet Genel 
Müdürlüğü biinci ve ikinci sınıf emniyet müdürleri hariç diğer rütbelilerin terfi ettikleri 
birimdir. İkinci ve üçüncü satırlarda görüldüğü gibi APK (101) ve Teftiş Kurulu’nun (102) 
her ikisinde alt rütbeli amir bulunmamaktadır. Bu birimler genelde, birinci sınıf emniyet 
müdürü olduktan sonra aktif görevden alınan müdürler için rezerv görevi yapmaktadır. 
Beklendiği gibi müdürlerin büyük bir bölümü (%41) nün birinci sınıf emniyet 
müdürlüğüne terfileri il emniyet müdürlüğü yoluyla olmuştur. Polis okulları üçüncü yıldızı 
almak için potansiyel terfi yerleridir ki müdürlerin yüzde 39’u üçüncü yıldızlarını Polis 
Okullarında almıştır. 

Amirlerin terfi ettikleri il ve birime bakarak Teşkilattaki terfi sistemi hakkında bazı 
temel noktaları saptamak mümkündür. Terfi yeri ile ilgili olarak her rütbedeki bütün 
amirlerin üçte birinden fazlasının terfilerini Ankara’da aldıkları söylenebilir. Amirlerin 
Ankara’da yoğunlaşması ne Ankara’nın nüfusuna nede buradaki olay ve suç sayılarına göre 
orantılı değildir. Burada gözlenen personel fazlalığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 
Ankara’da olması ile izah edilebilir. Halbuki Ankara dan nüfüs bakımından üç kat daha 
büyük olan İstanbul, Ankara’nın sahip olduğu amir sayısının üçte birine bile sahip değildir. 

 Bütün rütbelerdeki amirler için Ankara’da bulunmak birçok avantaj sağlamaktadır. Ast 
rütbeliler için, sosyoloji, psikoloji, eğitim, siyasi bilimler, kamu idaresi gibi alanlarda lisans 
üstü çalışmalar için imkanlar açıktır. Benzer şekildeAnkara’da her zaman yabancı dil ve 
bilgisayar kurslarına katılma imkanı vardır. Hizmet-içi eğitimden faydalanmak daha 
kolaydır. (Buraya kadar sayılan avantajlar İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirler içinde 
geçerlidir) Ayrıca Ankara’da vazife yaparken yükselebilme imkanı daha fazla olan 
müdürlerle karşılaşabilir ve çalışabilirler. Böylece onların ekibinin bir üyesi olma şansını 
elde ederler. Üst rütbeli müdürler için Ankara’da bulunmak işgal ettiği kadroya bağlı olarak 
iki anlama gelebilir; eğer pasif bir görevde ise Ankara, politikacılardan yardım almak veya 
Teşkilat içinde politika yaparak aktif bir göreve yeniden atanmak için bulumaz bir imkan 
sağlar. Fakat aktif bir görevde ise amir kendisini politikanın ortasında bulur.  

 

Tayin ve Terfilerle İlgili Algılar 

Bu bölümün amacı başkomiser ve üstü rütbelerde çalışan polis amirlerinin, Teşkilattaki 
tayin ve terfi uygulamaları hakkındaki algılarını ortaya çıkarmaktır. İnancımız odur ki bir 
önceki bölümde sergilenmeye çalışılan sapmaların kendileri kadar nasıl algılandıkları da 
çok önemlidir. Bunlar Teşkilatın moral ve ahlak kodlarıyla ilgili olduğundan sanıldığından 
çok daha önemlidir. Polis amirlerinin daha üst rütbeye terfi edebilmek için politikacıların 
yardımlarına ihtiyaçları olduğunu bilmeleri oldukça politize olmuş teşkilatın daha fazla 
politize olmasına katkıda bulunacaktır. Böyle bir ortamda amirlerin çabaları, asli polislik 
fonksiyonlarını yerine getirmekten daha çok politik destek elde etme yönünde olacaktır.  
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Bu bölümde önce algı ve beklentilerini anlamaya çalışacağımız amirlerin çeşitli 
özelliklerine bakmak yararlı olacaktır. Rütbeleri itibariyle örnekleme çıkan amirlerin yüzde 
22.5 başkomiser, yüzde 14.8 emniyet amiri, yüzde 11.1 dördüncü sınıf emniyet müdürü, 
yüzde 22.1 üçüncü sınıf emniyet müdürü, yüzde 22.1 ikinci sınıf emniyet müdürü ve yüzde 
8.4 birinci sınıf emniyet müdürüdür.Meslekteki ortalama hizmet süreleri 16.4 yıldır. 
Aşağıdaki tablo rütbelere göre amirlerin ortalama hizmet yılını vermektedir. 

 

Tablo 6.  Rütbelere göre ortalama hizmet süreleri 

Rütbe  Ortalama Hizmet 

Başkomiser 8.5 
Emniyet Amiri 10.4 
4 .Sınıf Emn. Müd. 13.0 
3. Sınıf Emn. Müd. 18.5 
2. Sınıf Emn. Müd. 22.2 
1. Sınıf Emn. Müd. 26.3 
Toplam 16.4 

 

Örnekleme çıkan polisler ortalama 4.6 ilde çalışmışlardır. .Tablo 7 rütbelere göre 
çalışılan il sayılarının ortalamasını göstermektedir. 

 

Tablo 7. Rütbelere göre çalışılan ortalama il sayısı. 

Rütbe Ortalama il sayısı 

Başkomiser 2.7  
Emniyet Amiri 3.5 
4. Sınıf Emn. Müd. 3.6 
3. Sınıf Emn. Müd. 5.4 
2. Sınıf Emn. Müd. 6.5 
1. Sınıf Emn. Müd. 5.8 
Toplam 4.6 
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Tablodan ikinci sınıf emniyet müdürlerine kıyasla birinci sınıf emniyet müdürlerinin 
daha az yer değiştirdikleri kolayca görülebilir. Bu kurallara uyulması halinde 
karşılaşılmaması gereken bir durumdur. Başkomiserden ikinci sınıf emniyet müdürüne 
kadar olan yükselme eğilimi birinci sınıf emniyet müdürlerinin daha az il değiştirmiş 
olması nedeniyle bozulmaktadır. 

Teşkilatta çalışma yılı ile tayin sayısı arasındaki ilişkiyi saptamak için Pearson 
korelasyon katsayısı kullanılmış ve değeri .62 olarak bulunmuştur. Bu güçlü bir ilişkiye 
işaret etmekle birlikte kuralların tam uygulandığı bir Teşkilatta daha yüksek olması 
gerekirdi. Mükemmelden az bir ilişki genelde tayin ile terfi arasındaki birebir olmayan 
ilişkiden ve en önemlisi bazı amirlerin terfi etseler bile bulundukları yerlerden her nasılsa 
ayrılmamalarından kaynaklanmaktadır. Dört yıldız alarak mesleğinin en yüksek 
kademesine çıkmış ancak Ankara’dan hiç ayrılmamış amirlerin bulunması Teşkilatta 
kurallara ne ölçüde uyulduğunu göstermesi bakımından ilginçtir. 

Terfi kurallarından rütbe atlama anlamında sapmaların olup olmadığını ve varsa 
boyutlarını saptamak için örnekleme çıkan amirlerin son rütbeleri önceki rütbelerinin 
çarpraz tablosu elde edildi.(Büyüklüğü nedeniyle burada verilmemiştir) Tablodan, on 
üçüncü sınıf ve iki dördüncü sınıf emniyet müdürünün aradaki rütbeleri atlayarak birinci 
sınıf emniyet müdürü oldukları görülmektedir. Aynı şekilde emniyet amirlerinden biri 
ikinci sınıf, 14’ü üçüncü sınıf emniyet müdürlüğüne aradaki rütbeliri atlayarak terfi 
etmişlerdir. Genelde, yüksek rütbeli amirlerin yüzde 9.1’inin terfilerinde kurallara 
uyulmamıştır. 

Polis amirleri bütün bu kural-dışı tayin ve terfi uygulamalarını nasıl algılamaktadırlar? 
Bu algılamaları saptamak için polis amirlerine terfilerle ilgili iki soru soruldu. Birincisi, 
onların genel olarak teşkilattaki terfileri kurallara uygunluk açısından nasıl algıladıkları, 
ikincisi ise kendi terfilerini nasıl algıladıkları ile ilgiliydi. Tablo 8 rütbelere göre genel 
olarak tayinler ile ilgili algı ortalamalarını vermektedir.  

 

Tablo 8 Rütbelere göre tayinlerle ilgili genel algı ortalamaları 

Rütbe Ort.algı 
Başkomiser 4.1 
Emniyet Amiri 4.5 
4 Sınıf Emn. Müd. 4.6 
3. Sınıf Emn. Müd. 4.0 
2. Sınıf Emn. Müd. 3.8 
1. Sınıf Emn. Müd. 4.7 
Toplam  4.2 
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Bir ile on arasında değişen cevap kategorilerinden küçük olanlar kuralsızlığı gösterdiği 
için teşkilatta uygulanan kuralları negatif algıladıkları söylenebilir.Bir başka deyişle hemen 
bütün rütbelerdeki amirler Teşkilattaki tayinleri kuralsız olarak algılamaktadırlar. Tabloda 
ikinci sınıf emniyet müdürlerinin algıları en düşük olarak ortaya çıkmıştır ki bunun nedeni 
bu rütbedekilerin birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etmeleri için gerekli kadroların 
çok sınırlı olmasıdır. Buna karşılık en yüksek ortalamaya sahip birinci sınıf emniyet 
müdürlerinin bu tür algıları onların ulaşılabilecek en yüksek rütbeye ulaşmış 
olmalarındandır. Buna rağmen bu ortalamanın daha yüksek olmaması dikkat çekicidir. Tek-
Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) sonuçları değişik rütbelerdeki amirlerin 
algılarında gözlenen farklılıkların önemli (istatistiksel olarak anlamlı) olmadığını 
göstermektedir. (F=1.09; s.d.=5,294, p=.36)  Kısaca, bütün rütbelerdeki amirler teşkilattaki 
tayin ve terfi uygulamalarının kurallara uymadığını düşünmektedirler. 

Benzer şekilde polis amirlerine kendi terfileri hakkındaki algıları soruldu. Tayinlerle 
karşılıştırıldığında terfilerin, özlük hakları ile ilgili olduğu için daha önemli olduğu açıktır. 
Şurası bir gerçektir ki terfilerdeki herhangi bir problem, sadece ilgili amirin moral ve 
verimini düşürmeyecek aynı zamanda genel olarak teşkilatın kendisi ve bizzat başındaki 
amire karşı olumsuz hisler beslenmesine yol açacaktır. Kendilerine kuralların öngördüğü 
şekilde adaletli uygulama yapılmayacağına inanan amirler, hakkettiklerine inandıkları 
özlük haklarını elde etmek için Teşkilat dışı faktörleri zorlayacaklardır. Bu durum, Teşkilat 
dışı unsurların Polis Teşkilatına müdahale etmesine davetiye çıkarmak anlamına gelir. Öyle 
görünüyorki Teşkilat dışı müdahaleleri kesme yollarından birisi, bütün amirler için 
kuralların eşitce uygulanması ve kuralların adaletsiz uygulanmasından doğan şikayetlerin 
aşağıya çekilmesidir. Terfilerdeki haksız uygulamaların önemli bir neticesi, gerçekten terfi 
etmeye hakkı olmayan birinin yükseltilerek bu rütbeyi hak eden başarılı amirlerle aynı 
seviyeye getirilmesiyle ortaya çıkan ciddi eşitsizliklerdir. Netice olarak daha az ehliyetli 
kişilere önemli görevler verilmekte, bu ise şüphe yokki teşkilatın baştan başa etkinliğini 
düşürmekte, daha da kötüsü gerçekten hakettikleri halde terfi ettirilmeyen amirler 
bakımından kapanmayacak psikolojik problemler yaratmaktadır. Tablo 9. amirlerin 
rütbelerine göre kendi terfileriyle ilgili algı ortalamalarını vermektedir. 

Tablo 9. Rütbelere göre terfileriyle ilgili algı ortalamaları 

Rütbe Ort.algı 
Başkomiser  6.6 
Emniyet Amiri 6.2 
4. Sınıf Emn. Müd. 6.4 
3. Sınıf Emn. Müd. 4.4 
2. Sınıf Emn. Müd. 4.4 
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1. Sınıf Emn. Müd. 6.0 
Toplam 5.5 

 

Özellikle üçüncü. ve ikinci sınıf emniyet müdürleri, terfilerin kurallara uygun şekilde 
yapıldığı konusunda en düşük algılara sahiptirler. Bu iki rütbe, hiyerarşide en yüksek 
rürbeden önceki rütbeler olmaları bakımından, bilhassa önemlidir. Önceki bölümde de 
işaret edildiği gibi rütbeler arttıkça terfiler zorlaşmaktadır.Bu sebepten amirlerin bir üst 
rütbeyi almada karşılaştıkları zorluklar gittikçe artmaktadır. Aynı varsayımı alt rütbeler için 
ileri sürmek, onların bir üst rütbeye otamatik olarak terfileri söz konusu olduğundan 
mümkün değildir. Daha önce değinildiği gibi üst rütbelerdeki problemler bu kadroların 
kısıtlı olmasından kaynaklanmakta ve bu konuda bir tedbir alınmadığı için devam 
etmektedir. 

Terfiler hakkında daha tutarlı algıların gelişmesinde şüphesiz hizmet süresi en önemli 
faktörlerden biridir. Bir Polis, Teşkilatta ne kadar uzun çalışırsa kendi ve diğerlerinin 
terfileri hakkında o derece bilgili olacaktır. Hizmet süresi ile Teşkilatta genel olarak terfi 
uygulamaları arasındaki ilişkinin gücünü ölçmek için Pearson korelasyon katsayısı 
hesaplandı. Pearson korelasyon katsayısı (r) -.26 olarak ortaya çıktı. Bu, Teşkilatta hizmet 
süresi arttıkça terfi uygulamalarının o kadar menfi algılandığını göstermektedir. Bu negatif 
ilişkinin ne kadarının amirin kendi terfi uygulamalarından ne kadarının başkalarına yapılan 
kural-dışı uygulamaları gözlemiş olmasından kaynaklandığını bilmek zordur. Kaynğı ne 
olursa olsun Teşkilatta daha uzun süre kalanlar, kural-dışı uygulamaları bilmekte ve bu 
nedenle negatif algılar geliştirmerktedirler. 

Yukarıda ifade edilen soruya bir ölçüde cevap vermek ve terfi uygulamalarında kendi 
tecrübeleri ile genel olarak Teşkilattaki uygulamalar arasındaki ilişkiye ışık tutmak 
amacıyla aşağıdaki çarpraz tablo elde edilmiştir. Tabloda yüzdeler, kendi tecrübelerinin 
genel algı üzerindeki etkisini görebilmek için satır istikametinde hesaplanmıştır. Bu 
durumda karşılaştırmaların sütun istikametinde yapılması gerekir. 

 

Tablo 10. Terfilerde kendi ve genel uygulamalarla ilgili algıların çarpraz tablosu 

Terfilerle ilgili genel algı 

        Kural-dışı                       Kurallı 

Kendi terfisi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Toplam 

Kural-dışı 28.1 7.0 13.3  8.6 21.9 4.7 10.2 4.7 0.0 1.6 100 
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Kurallı 5.1 2.3 5.6 4.5 15.3 6.8 14.1 20.9 13.0 12.4 100 

Toplam 14.8 4.3 8.9 6.2 *18.0 5.9 12.5 14.1 7.5 7.9 305 

 Ki-kare (x2)=82.5  sd=9p= .00001, Somers’ D= .59 

 

Yorumu kolaylaştırmak için her sütunda yüksek olan yüzdelerin altı çizilmiştir. Bu 
yüzdeleri takip ederek kendi terfilerinde kural dışı uygulamalar muhatap olanların genel 
olarak Teşkilattaki terfi uygulamalarını negatif algıladıkları kolayca görülebilir. Bu eğilime 
ek olarak kendi terfilerinin kurallara göre yapıldığını vurgulayanlar genelde olumlu 
algılamalara sahiptirler. Ki-kare değerinin olasılığı kendisine ait terfi uygulamaları ile 
Teşkilatta genel olarak uygulanan terfi uygulamaları arasında istatiksel olarak bir ilişki 
olduğunu göstermektedir ve Somer’s D istatistiğininde ölçtüğü gibi oldukçada güçlü bir 
ilişkidir.  

Buraya kadar tayin ve terfilerle ilgili algılara bakıldı. Aslında tayin ve terfilerle arasında 
bir ilişki mevcuttur. Yeni bir rütbeye terfi çoğunlukla bir tayinle olmaktadır. Benzer bir 
ilişkinin tayin ve terfi algılamasında da olacağı beklenebilir. Tayin ve terfi algılamaları 
arasında bir ilişkinin var olup olmadığını varsa gücünü görmek için Pearson korelasyon 
katsayısı hesaplandı ve değeri .44 olarak bulundu. Bu değer, iki tür algı arasında pozitif bir 
ilişki olduğunu ve gücününde de orta derecede olduğunu göstermektedir. 

Enteresan olan ve yukarıda sorulan soruya cevap niteliği taşıyan bir konu kendisine 
yapılan uygulamaların etkisi kontrol edildiğinde kendisiyle ilgili algıları ve genel algıları 
arasındaki ilişkinin ne olacağıdır. Bu kontrolü yapma imkanı veren kısmi (partial) 
korelasyon katsayısı .kendi tecrübesi kontrol edildiğinde algılar arasındaki ilişkinin 35’e 
düştüğünü göstermektedir.Bu son derece önemlidir ve eğer polis amiri sadece kendisine 
yapılan uygulamalar etkisinde kalıp karar verseydi bu katsayının çok daha düşük çıkması 
gerekirdi. Bu da yukarıda rapor edilen algılar arasındaki ilişkinin polis amirinin kendisine 
yapılan uygulamalardan bağımsız olarak geçerli olduğunu gösterir. 

Bu konudaki tartışmayı bir adım ileri götürmek amacıyla probleme başka bir açıdan 
yaklaşmak faydalı olacaktır. Bir polis amirinin kendisi özellikle terfilerinde kural-dışı bir 
uygulamaya maruz olmayabilir ancak Teşkilatta bu tür uygulamalar yaygın olduğu için bir 
gün kendisinede böyle davranılacağını düşünebilir. Teşkilatta hakim olan genel kanıyı ve 
özellikle ast rütbeli amirlerin bu konudaki algılarını öğrenmek için soru kağıdına eklenen 
soruya cevap veren amirlerin yüzde 73’ü kendi terfilerinde kural-dışı bir uygulama 
bekledikleri lerini belirtmişlerdir. Kendilerine şimdiye kadar yapılmasa bile birgün kural-
dışı uygulama yapılacağı ile ilgili bu yaygın kanı, polis amirlerinin dörtte üçünün bu 
konuda ne kadar endişeli oldukları ortaya koymaktadır. Hiç şüphesiz bu tür endişenin 
Teşkilatın moral yapısı üzerindeki etkisi çok olumsuz olacaktır. Bu endişenin rütbelere 
göre dağılımı aşağıdadır. 
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Tablo 11. Rütbelere göre terfilerle ilgili endişe 

Rütbe* 
Endişe BK EA 4SEM 3SEM 2SEM 1SEM 
Evet 70.1 75.0  72.0 79.7 82.0 44.4 
Hayır 29.9 25.0   28.0 20.3 18.0 55.6 
Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

*BK Baş komiseri, EA emniyet amirini, 4SEM dördüncü sınıf emniyet müdürünü, 3SEM 
üçüncü sınıf emniyet müdürünü, 2SEM ikinci sınıf emniyet müdürünü ve 1SEM birinci sınıf 
emniyet müdürünü temsil etmektedir. 

 

Üç yıldızlı müdürlerin %82’i terfileri konusunda endişelidir. Bu anlaşılabilir bir 
durumdur zira kadro sıkıntısı nedeniyle en zor terfiler üç yıldızdan dört yıldıza olmaktadır. 
İkinci derecede endişeli grup üç yıldızlı emniyet müdürleridir (%79.9) ki onları emniyet 
amirleri (%75), tek yıldızlı emniyet müdürleri (%72) ve başkomiserler(%70) takip 
etmektedir. Dört yıldızlı emniyet müdürleri terfilerle konusunda en az endişeli guptur. 
Bunun nedeni ise onların Teşkilatta ulaşılabilecek en üst rütbeye ulaşmış olmalarıdır. 
Burada dikkati çeken nokta en üst rütbeye ulaşmış ve terfi edebilecekleri başka bir rütbe 
olmayan dördüncü sınıf emniyet müdürleri arasında bile endişenin bu derece yaygın 
olmasıdır. Kendi durumlarından kaynaklanmayan bu endişenin, Teşkilattaki 
uygulamalardan kaynaklandığı açıktır. 

Polis amirlerine endişeleri yanında terfilerle ilgili zorluklar da soruldu. Endişelerin bu 
zorluklardan kaynaklandığı düşünülürse ikisi arasında bir parelellik olması beklenen bir 
sonuçtur. Aşağıdaki tablo çeşitli rütbelere terfi etmede karşılaşılan zorluk ortalamalarını 
vermektedir. 

 

Tablo 12. Rütbelere terfide algılanan ortalama zorluk 

Terfi Edilecek Rütbe Ortalama zorluk* 

Emniyet Amirliği 2 
Tek yıldız Emn. Müdürlüğü 3 
İki-yıldız Emn. Müdürlüğü 4 
Üç-yıldız Emn. Müdürlüğü 8 
Dört-yıldız Emn. Müdürlüğü 9 

*Burada ortalama değil ortanca değerler kullanılmıştır. 
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Tablodaki yüzdeler alt rütbeden üst rütbeye doğru terfilerin daha zor olacağının 
alğılandığını açıkça göstermektedir. Bir önceki tablo ile beraber düşünüldüğünde polis 
amirlerinin terfilerle ilgili endişeleri daha iyi anlaşılacaktır. 

Tayin ve terfilerle ilgili kural-dışı uygulamalar Teşkilatta herkes tarafından bilinmekte 
ve bu sorunun nasıl çözüleceği tartışılmaktadır. Bu tartışmalar sırasında sıkça sözü edilen 
bir çözüm, Türk Ordusun’da uygulanan terfi ve emeklilik sisteminin Polis Teşkilatında 
uygulanmasıdır. Bu konuda görüşlerini almak için polis amirlerine Ordu’da uygulanan 
sistemin Polis Teşkilatında uygulanmasının ne kadar faydalı olacağı soruldu. Tablo 13 
rütbelerine göre yanıtları özetlemektedir. 

  

Tablo 13. Rütbelere göre ordu terfi sisteminin faydası. 

Rütbe  Ort. fayda 
Başkomiser 7.5 
Emniyet Amiri 7.6 
4  Sınıf Emn. Müd. 7.2 
3. Sınıf Emn. Müd. 8.3 
2. Sınıf Emn. Müd. 9.0 
1. Sınıf Emn. Müd. 8.4 

 

Bütün rütbelerde çalışan amirler Ordu’da uygulanan terfi sisteminin Polis Teşkilatı için 
faydalı olacağına inanmaktadırlar. Daha önce açıklandığı gibi en kritik terfi sayılan üç 
yıldızdan dört yıldıza terfi edecek durumda olanlar Ordu’daki sistemin uygulanmasını çok 
daha faydalı görmektedirler. Özellikle en üst rütbeye ulaşmış dört yıldızlı müdürlerin 8.4 
gibi yüksek bir ortalama göstermesi problemin ciddiyeti ve çözümü için ne kadar ciddi 
olduklarına işaret etmesi bakımından enteresandır. 

Daha önce tayin ve terfiler açısından çalışılan il ve birimlerin dağılımı verilmişti. Bu 
gerçek durumu yakalamaya yönelik bir gayretti. Burada ise çalışılan il ve birimin, terfiler 
için önemi ile ilgili algılarına yer verilecektir. Polis amirlerinin yüzde 64’ü çalışılan il ve 
birimi terfileri için önemli gördüklerini belirtmişlerdir. Hangi rütbeler için çalışılan il ve 
birim önemlidir sorusuna polis amirleri sırasıyla müdür sınıfı, komiser sınıfı ve amir sınıfı 
cevabını vermişlerdir.  

Teşkilat Üzerindeki Etkiler 

Polis Teşkilatına terfi ve tayinler yoluyla en fazla etkinin politikacılar yoluyla yapıldığı 
artık herkesce kabul edilen yaygın bir görüştür. Ancak Teşkilatı herhangi bir yolla 
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etkilemeye çalışan sadece politikacılar değildir. Polisi ve çalışmasını etkilemeye çalışan 
başka baskı gruplarıda mevcuttur. Politikacılarda dahil olmak üzere bütün baskı gruplarının 
polis üzerinde ne derece bir negatif etkisinin olduğu sorulduğunda alınan cevapların 
ortalaması 1’den (çok az) 10’a (çok fazla) uzanan cevap kategorileri için 7.7 çıkmıştır. Bu 
yüksek ortalama Teşkilatın bu türden dış etkileri ne kadar olumsuz gördüğünü açıkça 
ortaya koymaktadır. Rütbeler açısından görüşlerinde bir farklılık var mıdır diye 
araştırıldığında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür (Tek-Yönlü varyans analizinde 
F=1.5 ve p=.17 olarak hesaplanmıştır. Bu olasılık değeri rütbeler arasında, söz konusu dış 
etkileri negatif görme açısından bir farkın olmadığını göstermektedir). 

Bu çalışmanın en iddialı yanı herkesin bildiği ama şimdiye kadar ilmi çalışmalarda 
gösterilemeyen politikacı etkisini göstermeyi amaçlamış olmasıdır. Bu amaç doğrultusunda 
polis amirlerine en negatif etkinin kimden geldiği soruldu ve baskı gruplarının isimleri 
verilerek önem sırasına göre dizmeleri istendi. Yanıtlarda politikacılar yüzde 69’la ilk 
sırada yer alırken İnsan Hakları yüzde 17 ile ikinci, medya yüzde 13 ile üçüncü sırada yer 
almaktadır. Buradan hareketle şunu söylemek mümkündür: Polis Teşkilatını ve 
çalışmalarını en fazla olumsuz etkileyen grup politikacılardır. Bu sonuç bu çalışmanın en 
önemli bulgusudur ve politikacılara atfedilen rolü doğrulamaktadır. Baştan beri tayin ve 
terfi uygulamalarında olduğu sergilenmeye çalışılan düzensizlik ve kuralsızlıkların en 
önemli nedeni polis amirlerinin yüzde 70 tarafından politikacılar olarak görülmektedir. 

Polis amirlerine bu baskı gruplarının Teşkilat üzerinde olumlu etkilerinin olup olmadığı 
da sorulmuş ve alınan yanıtlardan sırasıyla İnsan Hakları, medya ve politikacıların olumlu 
etki yaptıklarının düşünüldüğü saptanmıştır. Bu bulgu polis amirlerinin iddia edildiği gibi 
bazı gruplara karşı olmadıklarını, tam tersine onlar tarafından yapılan olumlu ve olumsuz 
etkilerin farkında olduklarını göstermektedir ki bu açıdan kayda değer bir sonuçtur. 

Bu çalışma açısından son derece önemli ve yukarıdaki sonucu kuvetlendiren bir nokta 
söz konusu baskı gruplarının bizzat örnekleme çıkan amirlerin terfi ve tayinlerinde rol alıp 
almadıklarının bilinmesidir. “Yukarıda sayılan baskı grupları bizzat sizin tayin veya 
terfinizde etkili oldu mu?” şeklinde yöneltilen soruya amirlerin yüzde 35’i “evet” yanıtını 
vermişlerdir. Sorunun cevaplayan açısından hassasiyeti ve korkutuculuğu düşünülürse 
gerçek sayının yüzde 35’in çok üzerinde olduğu varsayılabilir Polis amirlerinin yüzde 
35’nin açıkça terfilerinde baskı gruplarının etkilerini kabul etmeleri Teşkilat açısından 
üzerinde çok dikkatle durulması gereken bir nokta olmalıdır. 

Burada akla gelen soru şudur: “Baştan beri sayılan kural-dışı uygulamaların hüküm 
sürdüğü bir Teşkilatta çalışanlar nasıl etkilenirler? Bu kural-dışı uygulamaların sonuçları 
nelerdir? ” Aslında bu soruların cevapları burada ele alınamayacak kadar geniş ve 
karışıktır. Ancak olabilecek en ciddi sonuç bir polis amirinin bütün bu kural-dışı 
uygulamalara tepki olarak meslekten ayrılmayı düşünmesidir. Bu nedenle sorukağıdında 
polis amirlerine hiç meslekten ayrılmayı düşünüp düşünmedikleri soruldu. Şaşırtıcı şekilde 
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soruya, yüzde 56 gibi büyük bir kesimin olumlu yanıt verdikleri gözlendi. Aslında bu genel 
anlamda polis Teşkilatının bir değerlendirmesidir ve son derece önemlidir. Büyük bir 
kesimin ayrılmayı düşünmesi şaşırtıcı olmakla birlikte Teşkilatta eskiden beri bu tür bir 
memnuniyetsizliğin olduğu bilinmektedir. Polis Akademisi öğrencileri arasında yapılan bir 
araştırmada (Özcan ve Çağlar, 1994) öğrencilerin yüzde 46’sı Akademi yerine başka bir 
yüksek okulda olmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 

 

Sonuç 
Ülkemizde politikacıların, polisin iç işlerine müdahale etmeleri yadsınamaz bir gerçektir. 
Polis, mafya ve politikacı işbirliğini sergileyen Susurluk olayı, politikacılar ve polis 
arasındaki yakın ilişkinin bir delilidir. Hatta son zamanlarda bir emniyet müdürünün 
bakanın kendi şahsi girişimleri ile görevinden alınması olayı, politikacı polis ilişkisinin ne 
derece derin ve yoğun olduğunu göstermektedir. Bakanlığın bir gecelik operasyonu ile 
görevdeki emniyet müdürünün, bakanın onayladığı bir başka emniyet müdürü ile 
değiştirilmesi olayı da, politikacıların kişisel isteklerinin nasıl devletin yüksek seviyeli 
bürokratlarının atanmasına ilişkin yerleşik kuralları hiçe saydıklarının da göstergesidir. Bu 
konudaki yazın incelendiğinde ve Türkiye’deki örneklerine bakıldığında, Polis Teşkilatının 
politikacıların etkilerinden tümüyle bağımsız olduğunu söylemek neredeyse imkansızdır. 

Emniyet Teşkilatı nasıl yapılanmış olursa olsun ve emniyet görevlileri nasıl seçilmiş 
olurlarsa olsunlar, politikacılar ve emniyet görevlileri birlikte çalışmak zorundadırlar. 
Politikacılar polisinözlük haklarından çalışma yetki ve sorumluluklarına kadar bütün 
polislikle ilgili işleri düzenleyen kanunları yapmakla yükümlüdürler. İşte bu durum polisi 
politikacıya bağımlı hale getirmektedir. Kanun koyucu olarak politikacılar Teşkilatın 
bütçesinden emniyet görevlilerinin terfileri için gerekli düzenlemelere kadar karar 
verebilmektetir. Hükümetler, polisin çalışmasını etkileyecek karar mekanizmalarını tayin 
hakkına sahiptir. Bu tür bir yapılanma polisin politikacıdan bağımsız hareket etme şansını 
hiçe indirgemektedir. Böyle bir yapılanmada polisin söz hakkı yoktur. Ne söylenirse 
yapmak durumundadır ve itiraz edemezler. Ülkemizde bunun en iyi örneği seçimler 
esnasında gözlenir. Seçim öncesi politikacılar gecekondulara tapu verileceği konusunda 
vaadlerde bulunurlar. Bu bir anlamda yeni gecekonduların yapılmasına teşviktir. Hemen 
seçimden sonra politikacılar bu gecekonduların yıkılmasına karar verir ve polis marifetiyle 
gecekondular yıkılır. Polis Teşkilatındaki hiçbir görevli bu amaçsız ve tutarsız politikayı 
sorgulayamaz ve halkla karşı karşıya getirilir. 

Demokratik toplumlarda politikacıların ve polisin hak ve sorumlulukları kanunlarla 
belirlenmiştir ve bu kanunlara uyulmaktadır. Ülkemizdede bu konuda kanunlar vardır ama 
uygulanmalarında sapmalar daha fazladır. Türkiye gibi demokratik kuralların iyi 
yerleşmediği ve tamamen içselleşmediği ülkelerde polis-politikacı ilişkisini düzenleyen 
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kanunlardan sapmaları gözlemek doğaldır. Kanuna saygının yerleşmediği bir ülkede ne 
politikacıdan nede polisden kanuna uymalarını beklemek yersizdir.  

Yukarıda Polis Teşkilatı ile ilgili olarak sözü edilen problemler aslında ülkemizde 
hemen her örğütte rastlanacak türdendir. ‘Polis toplumun aynasıdır’ sözü ile anlatılmak 
istenen polis teşkilatının toplumun özelliklerini taşıdığıdır. Bu anlamda Türk toplumu 
değişmedikçe polis teşkilatında değişme beklemek olanaksızdır. Ülkemizde genel anlamda 
kanuna ne kadar saygı varsa polisimizdede o kadar olacaktır. Daha demokratik bir toplum 
son analizde iyi bir reçete gibi görünsede uzun bir zaman gerektirir ancak burada ele alınan 
tayin ve terfilerle ilgili sorunlar için basit tedbirlerle çözümler üretmek mümkündür. Bu 
basit tedbirlerden birkaçı aşağıda verilmektedir: 

 1) Bugüne kadar Teşkilatta hiçbir zaman uygulanmayan bir personel planlaması 
çerçevesinde Polis Akademisine kabul edilen öğrenci sayısının azaltılması ve Akademiye 
giriş şartlarının zorlaştırılması gerekir. 

 2) Akademiden mezun bir öğrenci, üst rütbelere terfi ederken hiç bir elemeye tabi 
tutulmamakta ve en üst rütbeye olan birinci derece emniyet müdürlüğüne kadar otamatik 
olarak yükselmektedir. Her rütbe için standard eleme sürecinin terfilerde uygulanması ve 
yalnızca başarılı olanların terfi ettirilmesi hem belirli rütbelerdeki yığılmayı önleyecek 
hemde personel kalitesini yükseltecektir. 

 3) Daha üst rütbeye terfi etmesi mümkün olmayan personel için erken emeklilik 
alternatifi getirilmelidir. 

Bu basit önlemler Polis Teşkilatını daha profesyonel, daha saygın ve kaçınılmaz olarak 
daha demokratik yaparki politikacılarda dahil olmak üzere dışardan gelecek etkileri büyük 
ölçüde azaltır. 
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