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Tasarının Özeti

Tasarı ile 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlara, en az 6 ay polis
meslek eğitimi verilmesi, 10000 adet kadro için, Polis Meslek Eğitim
Merkezlerinin açılarak, bu birimlerde polis meslek eğitimi verilecek adayların bir
an önce TeĢkilata kazandırılması ve TeĢkilatın personel ihtiyacının kısa süre
içinde karĢılanması amaçlanmaktadır. Tasarı ile Emniyet TeĢkilatı Kanununda
değiĢiklik yapılarak görev unvanlarından 2 nci meslek derecesine "Polis Meslek
Eğitim Merkezi Müdürü", 3 üncü meslek derecesine "Polis Eğitim Medkezi Müdür
Yardımcısı" unvanları eklenmekte ve bu sebeple kadrolar ihdas edilmesi
öngörülmektedir.
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AYRIŞIK OY
Polis, toplumda güven ve huzuru sağlamakla görevli bir kamu elemanıdır.
Dolayısıyla toplumun polise güven duyması ve polisin de bu güveni koruması ve artırarak
sürdürmesi temel esastır.
Bu yasa ile ihtiyaç duyulan polis kadrolarının artırılması ve artırılan kadroların da,
okul ayırımı gözetilmeksizin 4 yıllık yüksek okul mezunları arasından seçilecek kiĢilerce
doldurulması amaçlanmaktadır. Ancak bu amacın, yukarıda açıkladığımız temel esasın,
yani polise duyulacak güveni uzun sürede güçlendirecek ve sürdürecek istikrarlı
politikalarla desteklenmesi gerektiği açıktır. Oysa bu Yasa, polislik mesleğinin geliĢmesine
katkıda bulunacak bir yasa değildir.
ġöyle ki:
1- Yasa ile hangi yüksek öğretim kurumundan mezun olanların polisliğe kabul
edileceğine yer verilmemiĢtir. Getirilen tek kural, "en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumu"
koĢuludur. Bu koĢul tek baĢına, polislik mesleğini seçecek olanlar için yeterli ve objektif bir
kural değildir. Kaldı ki, hangi okullardan mezun olanların sınava kabul edileceği,
yönetmeliğe bırakılmıĢtır. Bu yönüyle düzenleme, Anayasanın 128. maddesine aykırılık
oluĢturmaktadır. Çünkü bir alt hukuk normu olan yönetmelik, tümüyle siyasal
kadrolaĢmaya açık bir yapıya izin veren bir hukuk normdur. Örneğin, bu Yasaya göre
çıkarılacak bir yönetmelikle, sadece bir okulun mezunlarının polislik mesleğine alınmasına
olanak sağlayan bir düzenleme yapılabilecektir. Böyle bir düzenleme de, güvenlik
hizmetlerinin gereklerine uygun eleman alımının, önünü tıkayacağı açıktır.
2- Polislik, gittikçe önem kazanan bir meslektir. Çünkü toplumun güven duyacağı
polisin çok iyi eğitilmesi gerekir. Bu Yasa ile eğitim alanı belirsiz okullardan sınavla
seçilecek kiĢilerin altı aylık bir eğitim sonrasında polis olarak atanmaları öngörülmüĢtür.
GeliĢen teknoloji ve gittikçe karmaĢıklaĢan bir yapı içinde iĢlenen suçları, altı aylık bir
eğitimle çözmeyi beklemek doğru bir yaklaĢım değildir. Bu Yasa ile oluĢturulacak yapı,
suçların önlenmesini değil, suçların çözümünü ve suçluların yakalanmasını
zorlaĢtıracaktır. Bu da polise duyulan güveni büyük ölçüde sarsacaktır. Dolayısıyla eğitim
süresinin yetersizliği, polislik mesleğinde aranılması gereken kaliteyi önemli ölçüde
düĢürecektir.
3- Polislerin çok zor koĢullarda görev yaptıkları bilinmektedir. Ancak polis,
üstlendiği görevin gereği olarak hak ettiği aylığı alamamaktadır. Bu nedenle meslekten
ayrılmalar artmaktadır. Bu Yasa ile, yeni alınacakların 6 yıllık süre ile bir baĢka kuruma
geçmesi engellenmektedir. Dolayısıyla bu Yasa ile, iyi eğitim almıĢ polisler, baĢta özlük
haklarının yetersizliği olmak üzere, çeĢitli nedenlerle meslekten ayrılacak, buna karĢın iyi
eğitim almamıĢ polisler meslekte kalmaya devam edeceklerdir. Bu sonucu doğuracak bir
yasanın, polislik mesleğine uzun dönemde ciddi zararlar vereceği açıktır.
4- Soruna köklü çözüm, polis eğitimi veren okulların sayısını artırmak ve bu
okullarda verilen eğitimin kalitesini yükseltmektedir. Bu Yasa daha çok siyasal
kadrolaĢmaya ortam hazırlayan bir anlayıĢla Parlamentoya sunulmuĢ ve aynı anlayıĢla
yasalaĢmıĢtır. Bu anlayıĢın baĢta polisler olmak üzere, tüm yurttaĢlara zarar vereceği
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açıktır. Çünkü polis, siyasal mücadelelerden uzak, yasaları tüm yurttaĢlara eĢit uygulayan
bir kimliği ve kiĢiliği sergilemek zorundadır.
5- Bu Yasanın Parlamentoya sevk gerekçesi, polis açığının ivedilikle
giderilmesidir. Bu çerçevede yapılan düzenlemenin de geçici olması gerekir. Çünkü amacı
kısa sürede gereksinmeyi gidermektir. Ama bu düzenlemeyi geçici değil de kalıcı
kılarsanız, polislik mesleğinde oluĢturmayı amaçladığımız kaliteyi bozar, sistemi
yozlaĢtırırsınız. DevĢirme anlayıĢı ile polis gereksinmesini gidermek, sağlıklı bir yönetim
anlayıĢı değildir. Bu anlayıĢ, sistemde yozlaĢmalara ortam hazırlar, polislik mesleğinde
duyulması gereken güven unsurunu yıpratır. Bu Yasa maalesef, güvenlik sisteminde ve o
sistemin ayrılmaz bir parçası olan polislik mesleğinde ciddi zaaflara yol açabilecektir.
6- Kalıcı ve sağlıklı önlemler almak yerine, günü kurtarmaya ve siyasal yandaĢları
devlet mekanizması içine yerleĢtirmeye dönük bu Yasa, Anayasa Mahkememizin verdiği
kararlar ve hukuk sistemimiz göz ardı edilerek ön yargıyla hazırlanmıĢtır.
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