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GİRİŞ 

Türk toplumu olarak, geçmişten gelen, küçüklere sevgi, büyüklere saygı, iyi komşu-
luk ilişkileri, düşkünlere yardım vb. kültürel özelliklerimiz aslında polislik yaklaşı-
mının uygulanmasını kolaylaştırıcı niteliklerdir. Bununla beraber, özellikle büyük 
şehirlerde geçim sıkıntısına düşen insanların bu değerlerden gittikçe uzaklaştığı, 
çeşitli suç ve şiddet ortamına sürüklendiğine tanık olunmaktadır. 

Polislik sivil olmayan bir mesleki kategoridir. Sorunların büyük bir kısmı bu kate-
gorinin sivil toplumsal düzende uyum arama çabasından kaynaklanır. Bunun için 
polis sivil düşünceli olmalı ama profesyonel işlevini, çekinmeden, komplekse gir-
meden uygulamaktan asla geri durmamalıdır.  

Ülkenin iç güvenliği açısından hayati bir önem taşıyan güvenlik güçlerinin özellikle 
uygulama alanında faaliyet gösteren terör, asayiş ve kaçakçılık gibi birimlerinde 
bazı etik ilkelerin yerleştirilerek bütün çalışanlara benimsetilmesi büyük önem ta-
şımaktadır. Bu konuda, AB ülkelerinde kapsamlı çalışmalar yapılıp meslek etik 
ilkeleri tek tek tanımlanmış olmasına rağmen bu konunun ülkemizde yansımaları 
oldukça yenidir (Sevinç, 2000: 905).  

MESLEK ETİĞİ 

Meslek etiği kavramının açılımına girmeden önce etik kavramının geniş bir tanımı-
nı yapılması yararlı olacaktır. Yaradılış sürecinin en başından bu yana iyi ve kötü 
hep birbiriyle çatışan iki kavram haline gelmiştir. Ve insanda doğası gereği iyiye 
yönelim göstermektedir. Dürüstlük, yardımseverlik, sadakat gibi değerler iyi, tam 
tersi olarak, yalancılık, kalp kırma gibi kavramlar ise kötü olarak nitelendirilmiştir. 
Bu gibi değer unsurları vazgeçilemez etik değerler olarak teşekkül etmiştir. Bu 
değerler zorlayıcı bir unsur olarak insanları iyiye yöneltmeye çalışmaktadır (Aydın, 
2000: 102). 
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Batı dillerinde ethics olarak bilinen ve felsefenin bir alt dalı olan bu disiplin dili-
mizde yakın zamanlara kadar ahlâk ya da ahlâk bilimi olarak adlandırılmıştır (As-
lan, 2001: 6-7). Günlük hayatta sıkça kullandığımız ahlâk kavramı son yıllarda iş ve 
meslek hayatında da sıkça kullanılır olmuştur (Erdemir, Öz, Güleç, 2004: 69). 

Etik kavramı, bireylerin eylem ve etkinliklerinin toplum üzerindeki etkileri ile top-
lumun normlarına uyum açısından yasal ve moral sorumluluklar olarak tanımlan-
maktadır (Tek, 1997: 31). Bir başka ifade ile etik, ahlâksal olanını özünü ve temel-
lerini araştıran bilim insanın kişisel ve toplumsal yaşamındaki ahlâksal davranışla-
rıyla ilgili sorunları ele alıp inceleyen felsefe dalıdır (Uygur, 2003: 123; Cevizci, 
2002: 3). Bir başka kaynağa göre etik, manevi görev ve yükümlülükle bağlantılı 
olarak neyin iyi neyin kötü olduğu ile ilgilenen bir disiplindir (Koontz and 
Weicrich, 1998: 611; Özgener 2004: 6). 

Etik kavramı diğer tüm mesleklerde olduğu gibi polislik mesleğinde de giderek 
daha fazla üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir. Bu kapsamda, bu çalışmada 
incelenen etik kavramı polis meslek ahlâkı ve ilkeleri anlamında ele alınmıştır.  

POLİS MESLEK ETİĞİ 

Polis meslek etiğini; “polislikle ilgili ahlâki değerler bütünü” olarak tanımlamak 
mümkündür. Nasıl ki insanlar toplum yaşamında huzurun temini için bazı ahlâki 
değerlere uygun davranmak zorunda iseler, güvenlik organizasyonlarının en önemli 
öğelerinden biri olan polisler de mesleğinin gerektirdiği ahlâk kurallarına uygun 
davranmalıdırlar. Polis meslek etiğini oluşturan kuralların çoğu teşkilatın kuruluş ve 
işleyişini düzenleyen metinlerde yer almaktadır. Ancak, yasaların koyduğu kurallar 
ile etik kurallar her zaman örtüşmeyebilir. Ya da etik kurallar, yasada henüz yer 
almamış olabilir. Çünkü yasalar, genellikle etik tartışmalardan sonra gerçekleşebilir. 

Polisin, meslek etiğine uygun davranışlar göstermesi, aynı zamanda halkın da gü-
ven ve desteğini sağlayacaktır. Halkın güven ve desteğinin sağlanmasıyla birlikte 
suçla mücadeledeki başarı oranı da yükselecektir (Kara, 2005). Bu nedenle polis 
meslek etiğine önem vermek gerekmektedir. 

Polis meslek etiğinin önemi şuradan kaynaklanmaktadır; bu üniformayı giyen polis, 
belli nitelikler kazanır. Başarılı, dürüst yardımsever bir insanın bu üniformayı giy-
mesiyle polis, başarılı, dürüst ve yardımsever olur. Acımasız, adaletsiz, hileci bir 
insanın bu üniformayı giymesiyle de polis acımasız, adaletsiz ve hileci olur (Beren, 
2001: 75).  

Bir meslek dalı olarak polislik mesleğinde de bazı etik ve değer kavramlara kısaca 
değinmek gerekirse (Aydın, 2000: 101-113), 

• Mesleki sorumluluk,  
• Mesleki etkinlik, 
• Mesleki profesyonellik, 
• Örnek kişilik, 
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• Eleştirilere açıklık, 
• Bireye saygı, 
• Hak ve hürriyetlerin korunması, 
• Eşitlik ilkesinin gözetilmesi, 
• Özel hayata saygı, 
• Sır saklama, 
• Dürüstlük, olarak sıralanabilir. 

Genel olarak emniyet örgütünü ve ayrı ayrı olarak her bir branşın belirlenmiş etik 
ilkeleri ya da etik ilkeleri uygulama programı bulunmamaktadır. Oysa ki görevi 
vatandaşlara güvenlik hizmeti sunmak olan ve bu hizmetin sunulması sırasında 
vatandaşların hareket alanlarına yasaların verdiği yetkileri kullanarak müdahale 
edebilen terör, asayiş, kaçakçılık gibi birimlerde görevli polislerin yaşam tarzına, 
hak ve özgürlüklere uygun hareket edebilmesinde meslek etik ilkelerinin belirlene-
rek bu ilkelerin hizmetiçi eğitimlerde kazandırılması oldukça önemlidir (Sevinç, 
2000: 905- 906). 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ  

Bu çalışmada, Karaman İli’nde görev yapmakta olan polisler üzerinde,  

• Polis meslek etik değerlerini saptamak,  
• Resmi elbise ile sivil elbise içinde iken hangi duygular içinde olduklarını belir-

lemek,  
• Meslek seçiminde rol oynayan etmenleri ve genel hatlarıyla sorunlarını tespit 

etmek,  

amaçlarıyla ve polis teşkilatının tartışması gereken temel konuları belirlemeye yö-
nelik olarak yüz yüze anket çalışması yapılmış ve bu çalışma SPSS istatistiksel veri 
analiz programı aracılığıyla değerlendirilerek, elde edilen veriler araştırmanın so-
nuçları kapsamında ortaya konulmuştur.  

ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Tablo 1. Ankete Katılanların Yaş Grupları İtibari İle Dağılımı 

YAŞ Frekans Yüzde 
20–30 21 14,0 
31–40 82 54,7 
41–50 44 29,3 
51+ 3 2,0 

Toplam 150 100,0 

Anketi cevaplayanların yaş dağılımı incelendiğinde cevaplayıcıların %14’ünün (21 
Kişi) 20-30 yaş grubu arasında olduğu, 31-40 arası 82 personelin olduğu (%54,7), 
44 kişinin (%29,3) 41-50 yaş grubu arasında olduğu ve son olarak 51 yaş ve üzerin-
de 3 çalışanın olduğu (%2) tespit edilmiştir.  
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Tablo 2. Ankete Katılanların Çalışma Süreleri İtibari İle Dağılımı 

Çalışma Süresi Frekans Yüzde 
1–5 15 10,0 

6–10 28 18,7 
11–15 58 38,7 
16–20 23 15,3 
21–25 23 15,3 
25+ 3 2,0 

Toplam 150 100,0 

Çalışan personelin mesleki tecrübeleri incelendiğinde karşılaşılan durum şu şekil-
dedir; 15 kişinin (%10) 1-5 senedir çalışmakta olduğu, 6-10 yıl arası tecrübeye sa-
hip personelin oranının %18,7 olduğu (28 kişi), 11-15 yıl arası çalışan 58 kişi 
(%38,7) olduğu, 16-20 ve 21-25 yıllık tecrübesi olan personelin sayısının 23’er kişi 
(%15,3) olduğu, 3 personelin (%2) 25 yılın üzerinde bir süredir çalıştığı tespit edil-
miştir.  

Tablo 3. Ankete Katılanların Eğitim Düzeyleri İtibari İle Dağılımı 

Frekans Yüzde 
 İlkokul 2 1,3 
 Ortaokul 13 8,7 
 Lise 77 51,3 
 Yüksekokul 41 27,3 
 Fakülte 17 11,3 
 Toplam 150 100,0 

Polis teşkilatı mensuplarından 2 kişi (%1,3) ilkokul mezunudur. Ortaokul mezunu 
13 kişi (%8,7) bulunmaktadır. Lise mezunu 77 personel toplam cevaplayıcıların 
%51,3’ünü oluşturduğu gözlenmiştir. Yüksekokul mezunu 41 personel (%27,3), 
fakülte mezunu 17 kişi (%11,3) bulunmaktadır.  

Emniyet mensubu cevaplayıcılara “mesleğiniz özel hayatınıza nasıl yansıdı” şeklin-
de bir soru sorulmuştur. Bu soruya “ciddileştim ve katılaştım” şeklinde cevap veren 
çalışanların sayısı 32 kişidir (%21,3). 61 kişi (%40,7) “sorunlu ve sinirli oldum” 
şeklinde cevap vermişlerdir. “Hoşgörülü ve sevecen oldum” diyen 21 kişi (%14) 
olmuştur. “Hiçbir değişiklik olmadı” diyen personel ise 35 kişidir (%23,3). Bu so-
ruya bir personel ise cevap vermemiştir.  

Tablo 4. Ankete Katılanların Meslek Mensubu Olmalarının Özel Yaşamlarına  
Yansıması 

Frekans Yüzde 
 Ciddileştim ve katılaştım 32 21,3 
 Sorunlu ve sinirli oldum 61 40,7 
 Hoşgörülü ve sevecen oldum 21 14,0 
 Hiçbir değişiklik olma 35 23,3 
 Cevapsız 1 ,7 
 Toplam 150 100,0 
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Tablo 5. Ankete Katılanların Üniforma İçinde İken Hissettikleri 

 Frekans Yüzde 
 Rahat ve güvenli 12 8,0 
 Sorumlu bir kişi 54 36,0 
 Göreve hazır 24 16,0 
 Sevilmeyen biri 24 16,0 
 Dikkat çekici 36 24,0 
 Toplam 150 100,0 

 

Polislik mesleğinin ifa edenlerin üniformanın ayrıcalığından yararlanıp yararlana-
madıklarını ölçmek amacıyla “Polis giysisi içinde yalnızken kendinizi nasıl hissedi-
yorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. 12 kişi (%8) rahat ve güvenli hissettiği-
ni, 54 kişi (%36) sorumlu bir kişi olduğunu belirtmiştir. Göreve hazır olduğunu 
belirten 24 kişi (%16) bulunmaktadır. Kendini sevilmeyen biri olarak hisseden per-
sonel sayısı da 24 kişidir. 36 kişi (%24) ise üniformanın dikkatleri kendi üzerlerinde 
topladığını ifade etmektedir.  

Tablo 6. Yaptığı Mesleği Seven Personel İle Sevmeyenlerin Çocuklarının Polislik 
Mesleğini Seçimlerine Bakış Açısı 

Kendi çocuğunuzun da sizin mesleğinizi 
yapmasını ister misiniz? 

 
 

 Evet Hayır 
Toplam

Evet 12 108 120 Mesleğinizi  
seviyor musunuz? Hayır  30 30 
Toplam 12 138 150 

 

Mesleğini sevdiğini söyleyen personelin bu konuda gerçekleri söyleyip söylemedi-
ğinin tespiti amacıyla anket içerisinde kendi çocuğunuzun da aynı mesleği yapma-
sını ister misiniz? Şeklinde bir çapraz soru yerleştirilmiştir. Burada ortaya çıkan 
sonuç dikkat çekicidir. Çünkü mesleğini sevdiğini belirten personel sayısı 120 kişi-
dir ve bu 120 kişiden yalnız 12’si çocuklarının da polislik mesleğini yapmasına 
sıcak bakmaktadırlar.  

Tablo 7. Maaşlarını Yeterli Bulan Personel İle Bulmayanların Ek İş Yapıp  
Yapmadıklarına Göre Dağılımı 

Ek iş yapıyor musunuz? 
Evet Hayır 

Toplam

Evet  18 18 Maaşınız giderlerinizi karşılamaya yetiyor 
mu? Hayır 18 109 127 
Toplam 18 127 145 
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Polislere maaşlarının giderlerini karşılayıp karşılamadığı sorulmuştur. 18 cevapla-
yıcı maaşlarını giderlerini karşıladığını ifade ederken, 127 kişi ise maaşlarını gider-
lerinden daha düşük olduğunu belirtmiştir. Aynı personele ek iş yapıp yapmadıkları 
sorulmuştur. Maaşlarının giderlerini karşıladığını belirten 18 personel ek iş yapma-
dıklarını belirtirken, maaşlarının az olduğunu belirten personelden 109’u ek iş yap-
madıklarını belirtmiştir.  

Tablo 8. Ankete Katılanların Süreç İçerisinde Mesleğe Bakış Açılarının Değişip 
Değişmediğine Göre Dağılımı  

Frekans Yüzde 
 Evet 138 92,0 
 Hayır 12 8,0 
 Toplam 150 100,0 

Personelin mesleğe başladıktan sonraki meslekle ilgili düşünceleri ile mesleğe baş-
ladıktan sonraki meslekle ilgili düşüncelerinin aynı olup olmadığı sorulmuştur. 
Meslek mensupluğunun başlangıcındaki düşünceleri ile mesleğin ilerleyen yılların-
daki düşüncelerinin farklı olduğunu belirten personel toplam cevaplayıcıların 
%92’sini (138 kişi) oluşturmaktadır. Düşüncelerinde süreç içerisinde değişiklik 
olmadığını belirten 12 personel bulunmaktadır.  

Tablo 9. Polislere Göre Meslek Etiği 

Frekans Yüzde 
Polislikle ilgili ahlâki değerler bütünüdür 44 29,3 
Belirli bir meslek grubunun mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu, 
hizmet ideallerini korumayı amaçlayan ilkeler ve kurallar bütünüdür.  

31 20,7 

Geçmiş ve bugüne ilişkin iyi-kötü, doğru-yanlış ölçülerinin anlatımıdır. 37 24,7 
Grup içerisinde bir disiplin ruhu yaratmaktır 15 10,0 
Polislerin mesleğe ilişkin olarak ortaya koyduğu ve geliştirdiği ilkeler 
bütünüdür.  

22 14,7 

Cevapsız 1 ,7 
 Toplam 150 100,0 

Tablo 10. Polislerin Polislik Mesleğini Seçme Nedenleri 

N Ortalama Sta. Sapma 
 Ekonomik nedenler 150 3,8000 1,09911 
 İdealleriniz 150 3,1600 1,38098 
 Yapabileceğiniz en iyi meslek olması 150 2,9600 1,31527 
 Seçme şansınızın olmaması 150 2,5600 1,53036 
 Üniversiteyi kazanamama 150 2,9745 1,41394 
 Aile baskısı 150 2,5510 1,70890 
 Arkadaş çevresi 150 2,5487 1,41668 

i) Ölçekte 1- Hiç Önemli Değil, 5 –Çok Önemli şeklindedir.  
ii) Friedman Testinde X2= 86,319, p=0,000 
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Polislik mesleğini seçen kişilere bu mesleği neden tercih ettikleri sorulmuştur. Ce-
vaplayıcılara göre meslek seçiminde en önemli faktör olarak ekonomik nedenler 
gelmektedir. İdealleri nedeni ile polislik mesleğini seçtikleri konusunda karar vere-
memişlerdir. Yapabileceğiniz en iyi meslek olması, seçme şansınızın olmaması, 
üniversiteyi kazanamama, aile baskısı, arkadaş çevresi faktörlerinin meslek seçi-
minde önemli olmadığını belirtmişlerdir.  

Tablo 11. Polislik Mesleği Seçilirken Dikkat Edilen Faktörler 

 N Ortalama Sta. Sapma
 Devlet Güvencesi 146 4,1849 1,15671 
 Resmi Elbise 146 2,7466 1,51686 
 Silah 144 2,6944 1,27525 
 Kolay Yapılabilir Olması 144 2,2778 1,54849 
 Makam 144 1,8958 1,10129 

Cevaplayıcılar polislik mesleği seçerken hangi faktörleri göz önünde bulundurduk-
ları sorulmuştur. Devlet güvencesinin meslek seçiminde önemli bir faktör olduğunu 
belirtmişlerdir. Resmi elbise, silah, kolay yapılabilir olması cevaplayıcılar tarafın-
dan önemli olmayan faktörler olarak nitelendirilmiş, makam faktörünün ise hiç 
önemli olmadığı vurgulanmıştır.  

Tablo 12. Polislerin Mesleklerini Ele Alış Biçimleri 

 N Ortalama Sta. Sapma
 Yapması çok zor bir meslek 150 4,3600 1,09471 
 Tekrar seçme şansım olsa polis olmazdım 146 3,9863 1,26484 
 Polis olmaktan çok memnun değilim 147 3,0952 1,37658 
 Vasat bir meslek 146 3,0205 1,53339 
 Mükemmel bir meslek 148 2,3851 1,40225 

Polislere mesleklerini nasıl değerlendirdikleri sorulmuştur. Bu konuda polisler, 
yapması çok zor bir meslek olduğu konusunda görüş belirtmişlerdir. Tekrar seçme 
şansım olsa polis olmazdım ifadesine de katıldıklarını belirterek mesleğin çok zor 
olduğuna yeniden bir vurgu yapılmıştır. Polis olmaktan çok memnun değilim, Vasat 
bir meslek yargıları konusunda kararsız kalmışladır. Mükemmel bir meslek olduğu 
yargısına ise katılmamaktadırlar.  

Tablo 13. Polislik Mesleğinin Sorunları 

 N Ortalama Sta. Sapma
Polis imajının halkın gözünde kötü olması 149 4,3289 ,96172 
Maddi sorunlar 150 4,3200 1,08881 
Birden fazla kanun ve yönetmeliğe tabi olmak 140 4,2143 1,28514 
Kimi basın mensuplarının olumsuz tutumları 149 4,1812 1,10315 
Sosyal imkânlardan yeterince yararlanamamak 150 4,1600 1,25895 
Giyim kuşam sorunu 146 3,4110 1,55218 
Askerlik sorunu 146 2,8836 1,56033 
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Polislere mesleklerinde sorun olarak gördükleri noktalar sorulmuştur. Buna göre 
polisler polis imajının halkın gözünde kötü olması, maddi sorunlar, birden fazla 
kanun ve yönetmeliğe tabi olmak, kimi basın mensuplarının olumsuz tutumları, 
sosyal imkânlardan yeterince yararlanamamak noktasında sorun yaşamaktadırlar. 
Giyim kuşam ve askerlik konularını ise sorun olarak görmemektedirler.  

Tablo 14. Meslek Etiği İle İlgili Olarak Tartışılması İstenilen Konular 

N Ortalama Sta. Sapma 
Yanlış yollara sapmamak için polislerin maaşları düzel-
tilmelidir 

149 4,7852 ,51417 

Mesleki uzmanlık alanı ile ilgili gerekli araç gereçler son 
teknolojiye uygun olarak verilmelidir 

149 4,7114 ,51063 

Personelin iyi seçilmesi, belli bir kişinin partinin eleman-
larıyla doldurulmamasına özen gösterilmelidir 

142 4,4014 ,85103 

Vatandaş potansiyel suçlu gözüyle değerlendirilmemeli-
dir 

148 4,3176 1,15492 

Çağdaş polis anlayışının yerleştirilmesine yardımcı olma-
sı bakımından hukuk dersleri yanında psikoloji, etik 
sosyoloji, ekonomi gibi derslere ağırlık verilmelidir 

143 4,0070 1,46555 

Polislerin kendi ilinde görev yapabilmesi sağlanmalıdır 149 3,9530 1,24301 
Polis meslek etiği üzerinde daha sıkı durulmalıdır 149 3,9463 1,34960 

Emniyet teşkilatı mensuplarından polislik mesleği ile ilgili olarak tartışılması gere-
ken konuların neler olduğunu sıralamaları istenmiştir. Cevaplayıcıların tartışılması-
nı elzem buldukları en önemli konu maaşlar konusudur. Diğer önemli konu ise uz-
manlık gerektiren alanlarda gerekli teknolojik araçların sağlanmasıdır. Bir diğer 
konu ise siyasi kayırmacılıktır. Vatandaşlara suçlu oldukları şeklinde yaklaşma 
noktasında da polislerin bu durumdan hoşnut olmadıkları gözlenmiştir. Polislerin 
kendi illerinde görev yapabilmelerinin tartışılması gerektiğini düşündükleri ortaya 
çıkmıştır.  

Tablo 15. Meslek Mensuplarınca Önemli Bulunan Ve Değer Verilen Faktörler 

N Ortalama Sta. Sapma 
 Dürüstlük (doğruluk) 150 4,8000 ,49154 
 İnsanlara saygı 150 4,7600 ,42851 
 Bağlılık 145 4,7448 ,52413 
 Yasa (yasayı uygulamak ve desteklemek) 148 4,7297 ,57846 
 Hizmet (halkı korumak ve hizmet etmek) 148 4,7027 ,63309 

Polislerden, önemli buldukları ve değer verdikleri yargıları önem derecesine göre 
sıralamaları istenmiştir. Bu yargılamanın analizi sonucunda belirtilen tüm yargılar, 
meslek mensuplarınca oldukça önemli bulunmakla beraber, kendi içlerinde bir sıra-
lama yapıldığında, dürüstlük, polislerin en önemli gördüğü kavram olarak belirtil-
miştir. Bunu takiben sırasıyla insanlara saygı, bağlılık, yasanının uygulanması, halkı 
korumak kavramları sıralanmıştır.  
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Tablo 16. İkilemde Kalınan Konular 

N Ortalama Sta. Sapma
 Görev ve yetki sınırları 145 4,4069 ,58329 
 Görüş sorulmaması 145 4,0345 1,17505 
 Karar verme yetkisi 145 3,4621 1,50010 
 Yasaya sıkı bağlılık 145 3,1241 1,42343 
 Sadakat 145 3,0483 1,56937 
 Hediyeler 145 2,3862 1,32385 

 

Meslek mensuplarına görevlerinin gereğini yerine getirirken tablo 16’da yer alan 
yargılardan hangileri konusunda daha fazla tereddüt yaşadıkları sorulmuştur. Görev 
ve yetki sınırlarını belirlenmesi polislerin en fazla tereddütte kaldıkları konudur. 
Hediye alma konusunda ise tereddütte kalmadıklarını belirtmişlerdir. Konun aydın-
latıcı olması bakımından bu konu yüz yüze anket yapılan deneklerden açıklayıcı 
bilgiler istenmiş hediye almama konusunda kesin kararlılık gösterdiklerinden tered-
dütte kalınmayan bir konu olarak ortaya çıkmıştır.  

Polislerden, polis mesleğinde etik değerleri önem derecesine göre sıralamaları is-
tenmiştir. Buna göre dürüstlük polislerin en önemli buldukları ve önem verdikleri 
ahlâki değerdir. Mesleki bilgi ve tarafsızlıkta önem verilen bir başka etik yargıdır. 
Eşitlik ve tarafsız, insan hakları gizli bilgilerin saklanması, mesleki sorumluluk ve 
etkinlik konuları da etik değerlerden olarak görülmektedir.  

Tablo 17. Polislik Mesleğindeki Etik Değerler 

N Ortalama Sta. Sapma
 Dürüstlük 145 4,8069 ,56883 
 Mesleki bilgi ve tarafsızlık 145 4,7862 ,41140 
 Eşitlik ve tarafsızlık 145 4,7793 ,43251 
 İnsan hak ve Özgürlükleri 145 4,6828 ,54903 
 Gizli Bilgilerin saklanması 145 4,6690 ,85029 
 Mesleki sorumluluk 145 4,3586 1,09084 
 Mesleki etkinlik 145 4,2759 1,15159 

 

Tablo 18. Polislik Mesleğindeki Etik Olmayan Değerler 

 N Ortalama Sta. Sapma
Ayrımcılık-Kayırma 140 4,6643 ,89451 
Kötü muamele 140 4,6143 ,96400 
Rüşvet-Yolsuzluk 140 4,5357 ,99936 
Görevi kötüye kullanma 140 4,5000 1,02837 
Dalkavukluk 140 4,3929 1,20369 
İşkence, Şiddet, Baskı 140 4,3929 1,12969 
Korkutma 140 4,2857 1,17090 
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Polislere üstteki soruyu takiben etik dışı buldukları değerleri sıralamaları istenmiş-
tir. Ayrımcılık ve kayırma en fazla etik dışı bulunan yargıdır. Bununla birlikte soru-
da verilen diğer ifadelerin de etik dışı davranışlar olarak nitelendirildiği gözlem-
lenmiştir. 

Tablo 19. Polislerin Taşıması Gereken Nitelikler 

N Ortalama Sta. Sapma 
Dürüstlük 145 4,8552 ,40790 
Tahriklere kapılmamak 145 4,7793 ,52000 
Tahrik edici olmamak 145 4,7310 ,48955 
Şüphecilik 145 4,6483 ,52083 

 

Polislik mesleği mensupları tarafından polislerin taşıması gereken nitelikler şu şe-
kilde sıralanmıştır. Buna göre polisler dürüst olmalı, tahriklere kapılmamalı, aynı 
şekilde tahrik unsuru olmamalıdır. Aynı zamanda iyi bir polis olaylara ve etrafına 
şüpheci bir gözle bakmalıdır.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Güvenlik personelinin uygulamaları hem yasal sınırlar içinde hem de “etik” ilkeler 
çerçevesinde olmalıdır. Her iki alanın gerçekleri karşılayacak şekilde ortaya konu-
lacak olan güvenlik hizmeti, kamu vicdanında kabul görecek ve güvenlik uygula-
malarını meşrulaştıracaktır. 

Yapılan anket çalışması sonucunda üzerinde durulması gereken hususlar şunlardır; 
Polisin verimli olmasını tek bir nedene bağlamak mümkün değildir. Bu konuda 
ücretin azlığı, ağır çalışma koşulları, imajlarının kötü olması ve eğitimsizlik büyük 
rol oynamaktadır. Polis olacak kişinin üniformanın arkasına sığınarak menfaat sağ-
laması ve kafasından “işsiz kaldım bari polis olayım” mantığı çıkarılmalıdır. Görev 
yetki ve sınırlarının tam olarak belirlenmesi, ayrımcılık ve kayırmacılığın engel-
lenmesi üzerinde hassasiyetle durulması gereken başlıklar olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Bu konular çözüme kavuşturulduğu an polisin meslek etiğine uygun davranış-
lar gösterme oranını arttırması ile de birlikte halkın güven ve desteği daha fazla 
oranda kazanılmış olacaktır. 
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