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Metropoli kelimesi 9a~da§ terim olarak il, kasaba ve 

§ehir sozcligilntin ifadesidir. Metropol olmak i~in s1n1r iller

deki i§ gilcilnlin en az % 75~inin tar1m Ul§l alanlardaki yer

le§mi~ bulunmasi. ve belirli bir ntifus yo~unluguna ula§masi 

gerekir~ 

olduk~a zor sorunlar1 da bereberinde getirmektedir. Ke~tle§-

mede bu sorunlarin ba11nda gelmekte ve Hnilne ge~ilmez bir rol 
.., • • r • · · .., "'SA"'"" IKSIZ K.,.., ...., .,...,.., ~·· .., a.1..w.a.Ktaa:..r, ueael aey::i.m.iy.Le~ .. f.:\1.:1L · ._, LNJ.Ln~Mt" oJ.u§masin-

da kirsal kesimden btiylik kentlere yep1lan g6~ler en btiyilk ro-

lil oynamaktadi.r .. 

giln bilytik umutlarla akin akin go~ 

eden yurtta~larim1z bir~ok sosyal gereksini=nlerden yeterli 

d.erecede faydalanama:r..akta. ve boylece kapar.maz ,yaralar:i:i. ar,.::.1-

ma~ina neden olmaktadir. Bu da insa~ faktorlinli olcmsuz yHnde 

etkile~ektedi~8 Ozellikle belli bir tlilzeni olmayan gecekondu-

la~ ve sekinleri he= an bi~bit sor~nlarla ka~~i kar~1ya kal-

:naktadir. Insanlar birbilerin.e uyum sa~layamayarak karga§a--: 

larin olu§~as1na neden olraak ve boylece adalet ~arkini i§le-

mez hale getirmektedir~ 

L§te bu ttir kentle~mer.in aogurdugu sorunlar1n ~ozilmlin-

de 11ehirlere ula§acak olan gtivenlik hizmetlerinin rolti bliylik-

ttir .Do~al olarak boz'illan ka::i;.i d.lizeni gilvenlik Polis-Kollak 

'il),. C., 
'YU.ksekog:retim Ka:ruln 

DokW:na.ntasyo:o. Merkezi 
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goreviilerine bliylik sorumluluklar ytiklenmektedir. 

Bu tezin i9erigi ve amac1 genel olarak geli1mi§ illke-

lerdeki metropol ve Pelis ili1kilerini inceleyerek ba dene-

yimlerin 11ig1nda geli§mekte clan fflkemizin ko1ullar1na e1-

de~er sonu~iar ~ikarmaktir. 

Ozellikle sanayi §lehirlerini -;evreleyen ve gecekondu 

tipi yapilardan olu1an Detropol bolgelerin glivenlige ili1kin 

kamu hizmetlerinin uygulanmasina bagl1 olu1an halk ve kolluk 

hizmetleri olgularini sentezlemektir. 

Birinci bHltimde Ketropoliten yHnetimin Anayasadaki ye-

ri Anayasa Maddeleriyle aktarilm11. 

min kurulu1c 1ehirle1me planlar1n1n ol~1mas1 ve bu yonde ya-

Bol~m sonunda polisin gorevleri degi1ik a~ilardan e~e 

alinarak baz1 onerilere de~inilmi,tir. Ve bazi kanun htiklimle-

rinde Brrrekler verilmi~tir~ 

Tezimizin ikinci holtimilnde de A::ne::-ika' da.ki Metropol 

alanlar1 polis ve glivenlik hizmetleri incele~mi'~ Polis-Met-

konuyla ilgili 

Daha so~ratezimizin asili konusunG olu§turan '" -met..ropol. 

hayati ve sorcclari ele alinarak btiylimesiyle olu1an sorunlar 

sosyal yayilma ve degi§im, idari yayilma vedegi§im, Asker ve 

Polisin disipli~ konusllndaki m~kayesesi yasa ve k~rallar 

toplu :;:idtlet olaylan .. n1n olu§masiadaki f arkli goril1ler ele 

alinmi§ ve polis hiz~etinin nisbi •• • ... '! onemi :nes.i.eK ve ya§am ola-

rak fanksiyo~la~2 incelenmi§tir~ 
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1. :SOLUM 

TUEKIYE~DEKi METROPOLITAN ALAN VE 
KOLLUK {GUVENLIK) HiZMETLERi 

A. METROPOLITAN KAVRAMI VE METROPOLITAN YONETIMIN 
ANAYASADAKI IERI 

anayasa ile dilzenlen~i§tir. Idare kurulu§ ve gorevleriyle bu-
t:imiilr 

idarenin karulu§ ve gO~evleri~ ilierkezden yerinden yO-

netim esaslari.na dayanir. Xa~u tlizel ki§iligi ancak kanunla 

veya kanunun a~ik;a verdigi yetkiye d.ayan::.larak ku.rulur(l)" 

Ba§bakanl:tkr bakanl::.klar ve kamu tilzel ki§ilerin kendi 
.. 1 1 ·~ ·1 d. .. ~ . gorev a an ari.rri 1..1..gi en i.ren :teanur...ia:r1n ve ttizel ki§ilerin 

uygulamas::.ni sa~l&mak uzere ve bunlara aykl.r::t oln:a:nak :;;arti 

ile yonet~eniikler ~::.karabilirler. Hangi yonetmenliklerin 

resmi gazetetle ya12alanacagi kanunla belirtilir(2). 

ler ile YUksek Askeri Suranin kerar1ari yar~i denetimi di§in-

dad:tr. Itlare i§lemlere kar§:r. a~2lacak davalarda stire yazil2 

bildirim tarihintlen ba§lar. 

(1) Afiayasa nadde 123. 

(2) Anayasa madde 124. 
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larg1 yetkis~~ idari eylem ve i1lemlerin hukuka uygun

luRa yHnetimiyle sim1rl1d::.r. Ytirlitme gHrevini kanunlarda gHs-

terilen 1ekil ve esaslara aygun olarak yerine. getirilmesini 

k1s::.tlayacak idari eylem ve i1lem niteligi:::lde ·..reya takdir 

y~tkisioi kaldiracak yarg::. karar1 verilemez. 

Idari i1lemi;m uygulanraasi halinde telafisi gli~ veya 

ii&kans1z zara.rla:r11:a dogmas1 ve idari i1lemin. a~ik~a hukuka 

·ayk1r1 olaas::. 1artlsr1n1n birlikte durumunda 

gerek~e gHstererek yUrtitmenin durdurulmasina karar verilebi-

lir. 

Kanun olaga~iistil hallerde s1k1yonetim sef erberlik ve 

sava§ halinde ayri milli glivenlik kamu d.ilze;i::i ge:nel saglik 

nedenleriyle yiirlitl'&enin durdurulm.asJ.. karar1 vez-ilmesi::.1i s:i..

nirlayabilir. Idari ~ylem ve i1lemlerden do~an zarar2 odemek

le ytikilmlcdlir(3). 

ekonomik 1artlara we kamc 11 ~ • gere.K.i.e:rine .. . .., 
gore~ 1.L-

lerde diRer kademel~ bolti~lere ayrilir. Illerin idaresi yetki 

ge:ai1li~i esas:i..na deyanir. Kamu hiz:CTetlerinin goriil:nesinde 

veriJi. ve uyum sa~iaaak amac1yla~ birden ~ok ili i~ine alan 

. . ~ . . 1 . .. ~ . ( !. 'I yetKileri kanun a aazen~enir ~,. 

Mahalli idareler~ il belediye veya koy halk1n1n manal-

li :nli1terek ihtiyas;:lar1n1 kar:;;1lamak lizere kurulu:;i esaslarl 

kanJnla belirtilen ¥~ karar organlari yine kanunla gOste~ilen 

se~menler taraf:u1daim se~ilerek olu:;itu:-ulan ka:n~ tilzel ki~d-. 

lerdir .. 

Mahalli iderelerin kurulu1 ve yetkileri ile gBrevleri 

(3) Anayasa madae 125~ 

(4) Anayasa ~adde 116. 
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yerinden yonetim ilkesine uygun olarak kanunla dtizenlenir. 

Mahalli idarelerin se9imlere anayasan2n 67. raaddesindeki 

esaslara gore 5 y1lda bir yap1l1r. 

Kaaua bliyilk yerle§im merkezleri i<;in ozel yonetim bi

<;i:nleri getirebilir. Mahalli idarelerin sei;:ilmi§ organla:rinin 

orga.nl1k s2f at1ni kazanmalarina . ... . ~ .. 
J.J.J..§K::tn i tira.zlarin i;:oztii:::.li 

ve kaybetmeleri kanundaki denetim yargi yolu ile olur~ 

Ancak gorevleri ile bir su.9 sebebiyle hakk1nda. sort.t§-

turma veya kovu§tur~a ai;:1lan ~ahalli idare organlari veya or

ganlan .. n iiyelerini I9i:;;leri Bakani ge<;ici bir tedbir olarak 

Kesin htikme kadar uzakla§tirabilir. 

Merkezi id are mahalli idareler lizerinde. :lahalli hiz-

metlerirr idarenin btitlinltigil ilkesine ~ygu~ §ekilde ytirlit~lhle-

kamu gorevlerirrde birligin saglanmasi ~ 

koru:amas1 ve mahalli ihtiyar,;la:n.n geregi gibi . ... Kar§i.tenme.si 

awaci ile kanu~la belirtilen esas ve usuller dai~esinde idari 

veraset yetkisine sahiptir~ 

Hahalli itlarelerin belirli ka~~ hizmetlerinin gorill~e-

s::.. am.aci ile ken di aralan .. nda bakanlar kilrul u::c:.:i izni ile 

birlik kurmalar1 ~orevleri yetkileri oalive ve koll~k i§leri 
0 J • 

ve merkezi idare ile kar§1l1kl1 bag ve ilgileri kanunla dil-

zenlenir~ Bu idarelere gorevleri ile orantilari gelir kayrrak-

lar::. sa~lar(S)~ 

· Devletin kam~ iktisadi te§ebblisleri ile diger kamG til-

zel ki§ilerinin genel idare esaslarina gHre yilrUtmekle yilkilm-

lti olduklar~ kamu hizfuetlerini gerektigi asli ve silrekli go-
revlerr me~urlar ve diger kama gOrevlileri eli ile gO~tillir~ 

(5) Anayas~ madde 127~ 
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rn.ala:::-1 gorev ve yetkileri~ haklar:r. ve ylikti.mllillikleri ayl:i..k 

ve odenekleri ve di~er ozlilk i§leri kanunla dilzenlenir. 

Ust kademe yoneticilerinin yeti§tirme usul ve esaslari 

kanunla ozel olarak dtizenlenir. Memurlar ve dt~er kamu gorev-

lileri anayasa ve digel:." kanunla:ra sadik kalarak faaliyette 

bulunmakla yilkilmllidlirler~ 

Me~urlar ve diger kamu gorevlileri ile karau kurumu ni

teli~indeki m.eslek kurulu§lari ve bunlar1n list kurula§lar::.. 

mensuplarina savunma hakk~ tan1nmad1k~a disiplin cezasi veri-

lemez. 

Uyarma ve k1nama cezalar1 ile ilgili olanlar hari~ di-

siplin kararlari yargi denetimi d1§1nda birakilamaz. 

Silahli kcvvetler we mensapal::ri ile haki~ler ve savci

lar hakkindaki hiikiimler saklid::..r. Memurlar ve diger kahl~ go-
revlilerinin yetkilerini kullanirken i§ledikle~i kusurlardan 

dogan tazminat d.avalari kendilerid.e rilcu edilsek kaydi ile 

ve ka.nunun gosteridgi §ekil ve :;iartlara uygun olarak ancak 

idare aleyhine a~ilabili~ .. 

Memurlar ve diger kamu gorevlileri hakkindaki i§ledik-

leri iddia edilen su~lardan otliru ceza kovu§turmasi a~1lmas2 

kanunla belirlenen istisnalar di§inda kanunun gHsterdiRi ida-

B. ME.TROPOLiTAN PLANLAMANIN GER9EK\:ILIGi 

a) Yonetimin Kurul~§ll 

B11 husus anayasa:nn 126 ve 127. u:addelerinde yer al-

maktaair. Bakanliklarda merkezi kurulu§larin bolge ol~tisilnde 

(6) A:rnyasa Mad de 128,, 

(7) Anayasa Mad de 129 .. 
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orgiltlenebilmeleri i~in anaJasaya konmc.§l bul unan 126. raadde 

htikmil yerel idarelere ait bazi gorevleri ozel olarak planlama 

gorevini merkezi idarenin temsilcisi darm:nrnda bulunan . oaz1 

kurnlll§lara cievredilmesini gerektirmeyecegine dairdir. 

'Hirkiye' de imar ve planlama gorevi daima yerel gorev 

olarak kalm::t§l merkezi ida:=-enin bu aland.aki yetkileri sadece 

bir tak::i..m ve §ayet denetimi yetkilerinden ibaret olmu§ltur. 

127~ maddenin konusu ile mahalli idarelerdir. Mahalli 

y6netim birimleri bu maddede il belediye ve kHy olarak a;ik~a 

belirtilmi§tir. Bu birimler ·d1.§ll.nd.a han.gi adla olursa olsur:. 

yeni bir ~dare birimi meydana getirilemez. 

127. raadtlenin konusu ise mahalli idarelerdir. Mahalli 

yHnetim birimleri bu maddede il belediye ve kHy olarak a~ik~a 

belirtilmi1tir. Bu bi:=-i~ler d111nda hangi adla olursa olsun 

yeni bir idare biri~i ~eydana getirilemezA 

127. madderrin son fikrasinda l'den fazla mahalli yone-

tim birirai -cap::i..nda ele ab.nip plar..lad1g2 taktird.e etkin vve 

verireli olabilecek baz1 kamu hizmetlerini~ tek elde~ yliriltil-

lebilmesi i~in bir imkan vardir. Bu yBnetim birimlerinin ken-

di aralar1ntla cirlik kurmalar1n1 sa~l2yan hilkilmler mevc~ttur~ 

ve dana oncede;i de ;.-ard1. Ama bu k-:J.rumlardan geregi ke.1.ar 

Bunurr nedeni bilylik §ehir yonetiffii konusunda ~ozlim ara-

maya ~ck kisa sfireden beri ba1lam11 olmam2zd1r. 

Belediye yasa tasar1sinda birbirleriyle veya ozel ida-

re ve k6ylerle g5revleri hizmetleri ortaklaga g6rze ve yllrilt-

mek i-cin birlikler kurma hakki taninmi1t1r. Fakat bu birlik 

k~rma i1i ilgili idarenin isteRine b1rak1l~11t2r. Yerel bir-

lik kurma zoru3lulugu ilgili idarelere yilkle~melidir~ 
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9linkii mahalli yerle§lii::de degi§rne gosteren kentlerde 

planlama uygulama ve denetle~e yetkilerinin kullanilmasi il

gili id.are:J.in istegi i:n.rak:tl:nayacak nereced.e onec.lidir. Bu 

konuda bakanlar kuraluna iraar ve iskan Bakanl1R1n1n Hnermesi 

ilzerine ntif us ols;iisu:nden ba~imsiz olarak yerle§li:n plan lama 

bolgesi belirle~e yetkisi de verilebilir. Bu gozilm anayasada 

uygundur. Ama~ kamu hizmetlerinin daha etkin ve sUratli bir 

§ekilde yilrilttilmesidir. 

Mahalli yonetim, birliklerinin birlik ba§kani meclis

leri ve yonetim kurullari olmak ilzere tis; orgar::.1 olmalid:tr. 

Ba§lkan:...n Bakanlar ICuru."lu tarafindan ata:i.::nasJ.. yilksek teknik 

belgeye sahip ve yoneticilik nitelikleri bulur..an bir kimse 

olmas1 mtimktindlir. 9,ilnku anayasa yerel idarenin sadece genel 

karar orgarilan .. nin se);imel gelmesini §a.rt ko§maktad1r. Bir-

lik meclisi genel planla~a kararlar1 verecek planlar2 gorti§ilp 

karara ba~liyacak tekn.ik bilgiye. sahip liyelerder.. oln§mesina 

bliytik ti~izlik g5stermesi gereKen bir organdir. Btiyilklilgti ve 

nas1l kuru.lacag1 konusunda ~e:;;i tli ~ozumler dli§llir..i.ilebilir. 

Birlik bir bi~li~in ylirlitme organ1 niteligin-

dedi:r~ ser;:il:itesi ve k 
. . . ~ 

e~nisi.ne pl.an ~yg~lamas:i.. 

rub.sat ve d.enetim i§leri s;.e:;;i tli :;;ehir hizmetleri;:lin pla:r..li 

bir bi~iillde ylirlittilmesi ile ilgili sorumluluklar ve yetkiler 

verilmelidir~ 

T.. • . " • . .. "f • •• ..k ~ urKiye'Qe Kent~e1me pian1n1n ouyu~ ~mut~ar begle:lmak-

ta ihtiyatli olmaya gerektiren bazi nedenler vardir~ Metropo

litan plar..larea bir kil~lik §ehrin planlamasi~dan farkli yontem-

lerle ya~ilir~ Bu aedenle bu y6ctemlerde bilgisi ve tecrUbesi. 

olraayan kentle:;;;ne plan.lama. ekibi bir kentle§lme planlama eki-

01nin elind.e bile gOrkefilli bir s:al:;.§ine yapama.z ~ ~ehir Bl~e-

ginde metropol Ol~e~ine yilkseli§ planlama ey~emlerinde ideal 

bir ustal1k kapsam dilzeyine ula§ma a~acindan kaynak al2r. Oy-
sa. gen.i§ kapsam1l ula§l.labilirlikleri tsrti§ma koI:as-:i yapa-

bilecek sahalar Hte yanda3 planlema eyleminin coRrafya kapsa-
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m1n1n ne olacag1 ardindan onemli yonetimle ilgili ve siyasal 

sorunlar1 da stirtikler. Sonra geni§ kapsamal planlama konula-

rini tilril ye i~erigi bakiminda~ da soz konus~dar. Bir sosyal 

sistemin her yonil ile ve htitun ayr1nt1lar1 ile bilinmesi im

kansizdir. Boyle ol~nca eksik bilgilere dayan1larak pl~nlama 

ya da 30 yil olarak belirlenirken gelecege ait bazi varsay1m-

lar yap1l1r. Oysa hizli geli1meler i~inde bulunan bir dtinyada 

bu y5nden de ancak s1n1rl1 bir ustal1k ve geci§ kapsaml1 saA

lanabileceli unutulmamal1d1r. Tilrkiye gibi az geli§mi1 Ulkede 

blitlin bu sin1rlay1c1 etkenlerin 6nemi daha da bliyliktilr. 

Kentle1me yonetim orglitil knrmanin 2. ozelli~i bir or

giit i~inde yer alacak 6~el idare belediye kHy gibi yerel ida-

relerin ozelliklerinden belli ol~illerde ve alanlarda f eragat 

etn:elidir. Oysa Tiirikye ~de kil~iik ye:rel ozellige s1ms:tk1 sa-

ril~l§ ve b~nu demokratik rejimia kendilerine verdigi ~utlak 

bir fiak olarak saamaktadir. HAlk oy~ ile i§ ba§:tna gelen ye-

rel yonetimler ozelliklerir.i~ kcrunmas1 hususunda so~ derece 
. 1 1 . .. . 1 ..... • . . . . • ~ ~ k ~ auyar i 1K gosteri::- er. lGJrKl.ye ·(le nu. auyar .i1.t:t yere.t yOne-

tim hirimlerimizde ve onlar:r.n ettikleri topli;luklarda adeta 

bi:r k::.skan~lik ni teli~i kazam:119t1r. Siyasal netlenlerle bu. 

kil~tik yHnetim birimlerinin say1s1cda silrekli art11 olmu9tur. 

belediyelerden HzelliAini sin1rlayacak H~erilerini ve d5zen-

lemelerini kaoul etmelerini beklemek a9u·1 iyimserlik olt:r. 

Dolayisiyla bu birim imkanalri i~inde siyasal iktidarlar:::.n 

belediyelerden bu irnnud.a . ya <la ka:il:t onay almalar:::. ·iteyai1ut 

:netropolitan yonetim orglitlerini zoru~lu kilmad::tk~a ger~ek

le§tirmeleri imkansiz gorlilmekteair. 

U~uncu olarak plan ve plana sayg1s:::.zl:::.k ber dilzeydeki 

:pla=iilaraa giri:;dmlerini olO.u~u gi bi ~etropoli tan planlamanin 

ba1ar1s1n1 da azaltir bir etker.dir. Kentle§me planlay1c1larin 

list ten gelen liman ~ te:;:-sane ire ber..zeri direktifleri ken.ai 

ozel yontemleriyle bulduklar1 onerileri bagda9ir. G5rmedikle

ri haltle veri olarak kebal ettikleri sUrece plac ve planlama-
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da soz etmek imkan1 kalmaz. Partizan baskilarin teknik 9al1§-

malari yozla§t1r1ci etkileri giicli siyasal kurumlarin kademe

lenmesintlen a:;iagi hasamaklara biraz tleha ba§ar1l1 olabileceSi 

dli§iintilebilir~ 

Kii9lik toplulukla-::-da se~imle gelen yonetici 11<·e kilrur.i-

1.an .. n kendilerini denetim d:t§J. sayiuas2 ih timali daha ytiksek 

oldu~una gore plan ttygulamalarindaki aksamalarin ol~ek bliyil-

tlliko;:;e azalmasi. beklenebilir. Ancak btirada ol-;:;e~in bliylimesi 

ile birlikte baski ve siyasal sHmiirli konusu olan diger 51~ek

lerin. de biiyilmekte oldugu hatirda tutul:nalidir. Ozetlemek 

ge:rekirse kentle:;ime planlama eylemi teknik bir eylem oldugu 

kadar siyasal bir eyelm niteligindedir. 

C. KOLLUK ZABITA KAVRAMI 

Gen.el olarak~ kai;:u. dtizenini ko:ruma, kalla::ia, su~ ev 

su~lulari tespit etme~ yakala~a ve bu ama9la ilgili kuru~ ve 

kur:.:lus>lan.aa yard:.mc2 olma gorevlerine i<elluk (zab:..te.) go
revleri denilraektedir(8). nc gorevleri yapan veya te§kilatta 

bu ama~la gorevlendirilmi§ gorevliler i~inde kolluk (zabita) 

tan1m1 kullanilmaktad~r. 

Toplum i~erisindeki zararl1.lc:r1 toplumdan d1§ar1 at-

mak ~ soyutlall.ak kollt;~un vazifesi<lir. Yi:rilrliikte ola.:t 3201 

1 ~ . t ..., .. - ,_ " dd . (. "". . • say1 1 ~mniye- ~e§k1~aLi yasas1c1n ~. ~a esine ae~1,1K 

3452~ 15.6.1938) gore kolluk (zabita) te§kilati Genel (Umumi) 

Kolluk, Ozel ( -- . ' hususi; Koll~k olarek gorev ve yetkile=i bak1-

~in<lan ikili bir ayrima tabi tutulrnu:;itur(9). 

tilkemizde bu vazif eleri poli~ ve jendarma te§kilatlar~ 

yilriltm~kte ve bu te§kilatlar genel kolluk te9kilatlari olarak 

taninoaktadi:r~ ~Imdi bu genel kolluk te§kilatlarini inceleye-

li:r.. 

(8) Dr.DUNDAR"A.N., Emniyet Te§kilati .ve iiizmetleri~ s.l. 

{9) Dr.DUNDAR~A.N •• Ernniyet Te§kilati ve iiizmetleri ve Disiplin Huk~ku~ 
s.l. 
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D. KOLLUK G6REVLiLERt 

a) Genel Kolluk 

1- Polis 

3201 say1l1 Emniyet Te1kilat1 Ianunu'nun 4. maddesine 

gore polis silahli icll:"a ~re inzi bat kuvetidir. Diger bir de-

yimle polis yasalari yur5ten ve toplumda dlizeni saglayan si

lahli bir kuvvettir(lO). 

Balkin irz, can we mal1n1 korumak, konut dokunulmazli-

~in1, toplu~un refah1ni~ kamu ve ki§ilerin haklarini kullan

ma gllvencesini saRlamak polisin vazifesidir. 

Pelis ve jan.darma.ilil.n soru:nlu .oldi:klar:t gorevler: yti-

rilt::me bi9illii hak:;..m1ndan ayn:::.. r alanlar::.. yonilnden farkl:::..dir. 

d::..11nda gBrev yapar. Fakat bazi aksi uygulamalar ylizlinden po-

lisi:;. vazife ala;:n i';'-erisinde jandar:raaya tla gorev verildigi 

gorliltlektedir~ 

Polisin en ytiks<ek sorumlu.su I<;i§leri Bakan:::.., Emniyet 

!llerde Emniyet MUtlilrli~ il~ele~de Emniyet Amiri, kara

kollarda Emniyet Komiserleri gOrev yapar~ illerde Emniyet 

Te§kilat1 Valilere~ il~elerde Kaymaka~a, bllcaklarda ise bucak 

~un ve nizam hilkilmlerinin icrasitli temi~e ve mliste~it htikil~et 

Etkileri 1 s-.15 .. 

(11) 3201 sayili yasa, ~adde 1. 
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emirlerini ifaya m.ei:mr musallah bir inzi bat kuvvetidi:r ( 12). 

JeruiarE~ te§kilati da bir kolluk kc.vvetidir. Askeri 

bir kuvvet olaas:i.na ragmen di~er askeri birliklerden f arkli 

yan1 kolluk vazifesi yapmas1d1r. Ayni zamanda sivil bir ida

renin emrindedir. I9i§leri Bakanl1~1~na baglidir. Bakanl1k 

gorevi Jandarma Genel Komutanl1g1 arac1l1~1yla yilrlitlir. 

Gorevleri r raillki gorevler ~ adli gcrevler r askeri ve 

diger gHreTleri olmak iizere dHrde ayr1l1r. 

Yarg1 goreTlerinin yap1lmas1yla ilgili olarak Jandar

maya C. Savcilari emir verebilirler(13). Ancak bu stirekli bir 

baglilik de~ildir. 

b) Ozel Kolluk 

Devlet 1re yetkili niger- kami; tilzel ki§ilerince ozel 

met alanlar::..nda gilvenligi saglamak amaci te§1yan ve kendi ka-

nunlarina gore silah ta§::..ma ve k~llenma yetkisine sahip polis . 
ve jandarm.a ~h.§:u:ndaki kolluk kuvvetleridir. Gli:nrtik ve Tekel 

kclluRur orman kollugu, MIT. trafik kollugu, topLum kollu9u, 

9evik kuvvet, ~elediye kollugu, ortlu kolluRu, ~if t~i 
.,. .,. 

me.t.tar1-

ni koru=a kollnRu, k6y koruculari ve kir bek~ileri Hzel kol-

luk k~vvetlerine ornek olarak . gosterilebilir. ~ihldi bunlar::.. 

sirayla inceliyelim: 

1- Gumruk ve Tekel Kollugu 

Gtirarilk bolgelerinde ka~ak~1l1Ri.n onlenraesi r Is:i§leri 

Bakanlig::..'nin gHrevleri aras::..ndad::..r. Bakanl::..k be gorevi Jan-

darma GZnel Komutanl1g1 aracil::..g::.. ile yilriltliltir. 

(12) 1706 say1l1 Jannarma Kanunur ~adde 1. 

(13) CYUY madde 154~ 

(ll~) Dr.DUNDARrA.N~: Em.i'1iyet Te§kilat:i. ve Hiz:netlerir s.L~. 
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Gtirartik muhafaza orglitti liman sahalar1 ile glimrilk bel

gelerinde ka~ak~1l1g1n takibi gorevini yapmaktadirlar(lS). 

raekle gorevlidirler ( 16). Faka t bu birli~in gerekli dilzenden 

yoksun oldngu soylenebilir. 

2- Orman Kollugu 

Orman Ya.sas:;,. ile Kara Avc::i..ligi Yasasi. 7 na ili{!kin. her 

tlirlil su~larin soru§tur:nas1 gorev ve yetkilerinin verildigi 

gorevler §Unlardir: 

- Orman I§letme Mlidilrleri 

- Bolge 

- Bakim Memurlari(l7) 

Bt: m.emurlar av 
. .., neyvan.tarina 

Jandarma.r polis, 

~uhta~ ve bek9iler orman ~e~urlaT~na yard2m etmek zorundadir-

la.r,, 

3- MIT (Milli Istihbarat 1e§kilat2) 

MlTr devletin milli glivenlik politikasi ile ilgili 
'"ll ' esas OJ..a.:raK askeri: siyasir iktisa-

di, ticari, milli, sinai, il~i, teknik, biyografik ve psiko

lojik, ~illi gtivenlikle ilgili istihbarati devlet ~apinda is-

tihsal et~ek~ bu istihbarat1 Ba§bakanr Milli Guve~lik Kurul~-

na ve gerekli resmi ~akaralara ula§tirmakr yaymak~ istihba.rat

la u~ra.§an blitlir. daire ve kurumlar aras1nda koordina.syonu 

sa~lamakr psikolojik savunma icaplar1n1 yapmak ve istihbara-

(15) 6851 say2li yasa~ 

(16) 1918 say1l1 ya.sa~ 

(17) 4767 sayili yasa. 
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ta kar§i koymak gorevi ile yliklimlildilr(18). 

MIT~ in yapaca~i gorevler "yarg1sal n ni telik ta§!i:naz. 

4- Trafik Kollugu 

Yayalar::;_n: ta§itlarin muharrik (hareket-
~ . ) .i.1 makinalarin karayolu lizerindeik hal ve hareketlerine de-

nir~ Karayollar::;_ lizerindeki trafigin kontrol ve dtizenlenmesi 

Emniyet Genel Mtid.iirlilgti ~nee orgiltlenen bolge ve il trafik 

kollugu tarafin~an yapilmaktadii(l9). 

Yasan:::..n 4~ maddesine gore Karayollari Genel Mtidtirlil

~li ~ nde Tra.fik Fen Heyeti kurul~a§!tar. Ba orgutteki milhendis 

ve tek~isyenler Karayollar:::.. Trafik Yasa.si=na aykir:::.. gordlikle-

ri hnsuslari bir tutanakla saptayarak en yakin ilgili kolluga 

vermeye yetkili k~l~nmak suretiyle tTafik kollu~una yaTd1mC1 

teknik bir orglit olu§!turulmu§tur(20)~ 

3- Toplu~ Kollu~u 

Toplum kollu~~nun gorevlerini §oyle s1ralayabiliriz: 

- Demokratik ilkelere nyarak ozglirllik ve dlizeni kora-

maic.. 

- Yasad~§:t grev ve lokavtlarin topl~am ola~ ol11msuz 

etkilerini Onlemek~ 

- To pl umsal oleylan.n on.line ge9r.:ek, bu gi bi olayla:::-

meydana gelirse gerek~iginde zor kullanarak •• ~ <I on.temeK. 
A •• - • • ••f" • • • ~ - Anayasa·aa yeraian aemoxratix ~umnur1yet xur~miari-

onlar:t temsil 1! • • .. ~ .. 

efi.en Kl§!l.i.eri ve yaba.nc:t devlet bilyilklerini 

her tilrlti tehlike ve seld1r1dan korumak~ 

(18) KIZI1GUL YAVUZ~ 
Etkileri~ s.21.,. 

(19) KIZILGUL YAVUZ~ 
Etkileri~ s .. 22 .. 

(20) KIZILGiJL YAVUZ~ 
Etkile:::-i, . s. 23. 

('•• ~ .. ""'uven..1.:uc 

Gtiver.lik 

Gilvenlik 

Hiz;:et.inin Metropoliten 

Hizmetinin Metropcliten 

nizmetinin Met:::-opoliten 

Alar:in Geli§mesine 

Alan:.n Gelit?mesi:::le 

Alan.:r.r. Gel.i.;;~esine 
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- Toren ve gosterilerde gilvenlik onlemleri a.lmak ve 

gikabilecek olaylari onlemek. 

- Genel hayat1 etkileyen af etlerde ve yanginlarda caa 

ve mal emniyetine ait onlemleri almak ve kartarma faaliyet-

- Ger-ekti~inde I~i~leri 'BakanlJ..~1. z n::tn izniyle Trafik 

Polisi yetkilerine ... .. j .,_ 

aani p o .i.ar a.K trafik kollu~una yard1mc1 ol-

mak(21). 

Toplum kollu~u yukar1da sayilan gorevler di91ndaki 

gorevlerde ~alJ..§tJ..r11amaz(22). Toplu~ kollugu yargisal gorev 

de yapar. 

6- Qevik Kuvvet 

mensuplardan olu§an bir kurulu§tur. 

Toplnm polisinin yetkilerine sahiptir. Bu kurul~§~n ~ensupla-

ri dar ~evre hizmeti oaricinde ozellikle teror ve anar§i ten-

likesine kar§::t halk:t.n glivenli~i:ii sa~la:nak ve 0.evletin cto-

ritesini seglamak1a vazifelidir~ 

7- Belediye Kollugu 

Eeleaiye Kollu~u~ Belediye s:;_:::n .. ri i9inde beleaiyenin 

sih.hat ve huzt:.runun temin ve korunmas::.. ile gorevli olup b:i 

sifatla belediye yasasinin~ nizam ve yasaklarin b~nlara daye-

n1la.::-ak verilen emirle:rin ite mahku~ ol una.n cezala.rin yerine 

getiril~esi, a.yri.ca Belediye Yasas2:i::.n 15 ~re 19,. maddesiTI.tle 

yaz:tli gOrevlerin if as2 ire belediye susrlarinin izlen.mesi ve 

Belediye kollu~~ zor kullanabilir~ ceza yazabilir~ Si-

lahl:i de~ildirler. Yargisal .. ""' .. . . 
gorev~er1 yoKcur, 

(~1) 1422 sayili yasa madde 1. 

(22) 654 say1l1 yasa madde 3, 

(23) 1580 
..,. 

say11.1 yasa lltad.de 104 
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8- Ordu Kollugu 

211 sayil1 Turk Silahli Kuvvetleri I~ Hizmet Yasasi 1
-

n1n 91. madaesi uyari~ca garnizonlarda askeri disiplin korun

masi, onleyici kolluk ve yarg1sal gorevleri ile askeri trafik 

gorevleri garnizon komutar.l1~1na aittir. Ayni yasanin 94. 

ma.ddesine gOre herhangi Dir olayda askeri inzibatlarin kuv-

veti yeterli gelmediginde en yakin ki tadan asker ~a~ril1r. 

Acele ve gecikmesinde zarar umulan hallerde en yak::tn polis 

ve jandarmaya da· ba§varulur~ Polis ve jandarma yardim etmek

le ytiktimltidur. Polis ve jandarmalarin yardim istemeleri ha

linde ise askeri inzibatlar yardim talebinde yerine getirir-

ler. 

9- ~if t~i Mallarini Koruma Kollugu 

zarar verildi~i nallerde bunlar2 er.gelleyici tedbirler almak 

ve olayin devam ~tmesi halinde olu~an zararin belirlenillesine 

yarayacak d.elilleri toplamak durumu .:;>ehir ve kasabalarda ko

ruma meclislerine, kH7lerde ihtiyar meclisine bildir~ektedir. 

Bunun haricinde herhangi bir vazifede ~al1§t1r1lamazlar. Fa-

kat su baskin1r depreID~ v~s~ gibi ola~aalistli dnru~larda ba~l1 

bulunduklar1 yerdeki en bilyiik mtilkiye amirinin emrine girer-

ler" 

Qift~i mallarini koruilla bek~ileri silah kullanabilir-

ler(24). 

Bu kollugun ka~ak~il2~i men ve takibine ili§kin yard1m 

gorevleri de vardir(25)~ 

10- Koy Koruculari Ye Kir Eek~ileri 

Koy korucula,r2 koyde mun ta.:n.n emrincie genel gtivenlik 

(24) Koy yasas2 madde 11~ 

(25) 1918 sayili yasa madde 3. 
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ve esenli~in sa~lan~asi ~ koy s1n1rlan.. i~inde herkesin 1rz ~ 

can ve mal1n1 kor~mak i~in gorevlidirler(26). 

Koy korucular1 ozel giysilidirler. Koy koruculari a§a

~idaki hallerde silah kullanabilirler. 

Gorevini 1aparken kendisine saldiran ve hayat1n1 teh

likeye koyan kimselere kar§J.. kendi hayat1n1 korumak i~in~ 

Irz veya can. tehlikesine dil:;;en bir ki§inin hay a tini 

kurtarmak i~in ba1ka ;are bula~azsa~ 

Su~ilstU halinde sanik kar11 koyarsa, 

Yakalanaa bir cinayet mahkureu ka~ar ve dur emrini din

lemez ~ onu yakalamak i~in ba§ka ~are bulamazsa, 

E1kiye izleamesi s1ras1nda yataR olan yerlerden §ilphe

li bir ki1i ;ikar Te korcyucuncn "DUR" emrine uymaz ve ke~er-

sa(27). 

K~-........ bek~ileri jandarma gozetimintledirler. Onlar1 da 

jandarma gibi yarg~s&i ve onleyici nitelikte gorev yaparla=. 

Ay~i za~anda silahlid~rlar. 

c) Yardimc~ Kolluk 

Koy muhtarlar~ da asil gorevlerinin yaninda kolluk go

revleriyle de yUkUmlidilr. Daha ~ok yard1mc1 hir kalluk nite-

ligin.dedir_, 

Muhtar gore¥li meraurlarin bulun~adi~i yerlerde ka~ak-. 

9111~1 bizzat takip e~~ekle gorevli~ir(28). 

(26) KIZILGUL YAVUZ, G€iwe~lik Hizraetinin Metropoliten Aianin Geli§mesine 
Etkileri~ s.28. 

(27) Koy Ka.nunu, madde 17!. 

(28) 1918 say1l1 yasa? ~de 3. 



- :i.8 -

Ayn.ca Orman Koiruma. Orgiltilnih1 yardimcis::t olup ka.~ak 

orman mallar1n1 denetle~ekle ytikilmllidilr(29). 

2- 9ar§l Mahalle Bek~ileri 

<;ar§i ve :nahalle bekr;:ileri te§kilati belediye hudut

laii i9inde kurulan ve faaliyet gosteren bir te§kilattir(30). 

<;ar§l. Ye mahalle hek~ileri en bliyiik mlilkiye amirinin 

emrinde genel kollak kuwv.etlerine yardimci silahli bir kuru-

lu§tur. Polis te§kilatinin bulundugu yerlerde bek~i kurulu§-

poli.sin 

bulundu~u yerlerde bek~i kurulu§larinin 

o i19etleki en bujuk amiridir(31). 

Jand.ania :n1ntikas:u:u:iald bekr;:ilerin amiri o bolgedeki 

jandar~a birli~i ko:r:n1tan2di.r. var:;;::.. ve mahalle bekr;:ileri;:iir. 

ea bilyilk ozelli~i glindiiz ~al2§~amalar1d1r. Aksi taktirde gil~-

dliz r;:al::.§malari i~in kesinlikle ilde valinin il9ede ise kay-

maka~in onaylamas::. gerekix. 

Silan k~llanabilirler(32). 

d) Kendilerin.e Iollak Yetkileri Nitelikli Baz::. 

Yetkiler Veriien Ka~u Persor.eli 

Sosyal -;.evrede fertlerle ilgili sorunlara her zaman 

kollt:k gorevlilerinin :nlidahale etmesi scz konust:. degiltlir. 

Bu darun: gOz Onil:J.e a.linarak bazi k~m.u gOrevlilerine ve hiz-

~etlerir.e koll~k yetkisi yerilmi§tir. 

Ornek olarak TCDD memurlari ~ ,.,, ·• v ,_ 1 uemi .1."ap1..an· ari, 

Eregli Komilr I§letmeleri bekr;:ileri gosterilebilir. 

(29) Orman yasasi madde 84~ fikra 1. 

TEK ve 

(30) 772 say::.l::. ~ar§1 ve ~ahalle hukuk kanunu. 

(31) 772 sayil::. kanun madde 4. 
(32) Dr.DUNDAR,.iLN., Err-.niyet 1'e§kilat1 ve Hizmetleri. 
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1- Gemi Kaptanlarinin Kolluk Yetkileri 

Gemi kaptanlarina silah ta§lima yetidsi verilrai§I olup 

su9 ii:stii veya me§lru sanrnma halinde gemi kaptanlari silah 

Kaptanlar1n onleyici yetkileri vardir(34)~ Ayni zaman

da su~a el koymalarina ili§lkin gorevlere de sahiptirler(35). 

2- TCDD Memurlarinin Kolluk Yetkileri 

'l'CDD memurlan. Turk Ceza Kanunu uygulamasinda memur 

sayili.rlar(36)~ 

i:stasyon ve li;;ianlarda gorevli olan memurlar burada 

bir sa9 i§lemesi halinde kolluk emmurlar1 olaya el koyuncaya 

yaparlar~ 

3- TEK Koruma Gorevlilerinin Yetkileri 

IE[ tesislerini korumakla gorevli olanlar ve b~ gorev-

lerini yerihe getirmetle ge~el zabitaya tan1nm1~ olan hak ve 

yetkileiri gee.el zainta i:;ie el koyuncaya kar.iar kullan:tr(37). 

4- Eregli KHmilr i§letmeleri Koruma G6revlilerinin 

Yetkileri 

i§lletmedeki bek-;i ve itfaiye te§kilati amirli~i ozel 

yonetmeli~inde bu i§letiliedeki bek~ilere bazi kolluk gorevleri 

verilai§tir~ Fakat bu yetkile= herhangi bir yasa hilkmline da-

ya:nmamaktad1r~ 

e) Zab1tac1n (polisin) gorevleri. 

(33) 6136 sayili Ate§li Silah ve Bi~aklar Kar.unu, madde 7. 

(34) 1467 sayili kanun. 

(35) 1412 say2l1 kanun. 

(36) 6136 . "' . Kanun ~ao.a.e 26. 

(37) 1312 sayili TEK kenunu. 
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1-·GOREV KAVRAMI 

Tlirkiye CGmhuriyeti cir hukuk devletiairr dolay1s1yla 

her hukuk devletinde oldugu gibi bizde de 

gorevin hukuki bir dayanaginin ol~asi ya~i Anayasa?ya dayali 

olarak !YJ..karilan. kar.un, ti.izilk ve yonetmeliklerde bulumnas:;. 

¥eya belirledigi sinirlar i~inde yetkili olanlarca . ~ emir OJ.a-

rak verilmesi gerekmektedir. ba anlamda gorev kanun ttizlik ve 

yonetmeliklerin gorev olarak oelirleaigi i-;:in veya yetkili

lerce verilen emir do~rult~sunda istenen i§in yapilrnasi-

dir(38). 

· Polis~ asayi§, arame: §ah~s~ tasarurf e~niyetini ve 

mesken masuniyetini korur. Yardi~ isteyenlere yard~~a muhta~ 

;ocuk alil ve acizlere muavenet eder. 

Ka.nun ve nizamnameleri:l .. . .. . 
Kennis::..ne verdi~i vazif eleri 

ya.pa:;:-(39). 

Folisin Temel GOrevleri: 

Su~lar1n 
.. ~ . onJ..enmes1 su~ l ula::-1;,. ortaya -;; l.karilmas:r. 

i~in tedbirler almak. Su~ i1lendikten sonra bozulan kamu dil-

zen.ini eski ha.line sokmak ve st.:.i;:lnlari yakaliyarak ilgili 

yerlere gor.der~ek ol~ak tizere iki k1s1mda incelenir. 

Polise gorev veren yasalarcian ba1licas2 y1ne 2559 sa-

y1l1 yasad1r. Polisin gorevini §oyle ozetlemek ffi~mktindilr. 

Genel Emniyet Ile Ilgili Gorevleri: 

Gen.el era:;.iyet ile ilgili gorevler iki gr~pta incele-

nir. 

(38) Dr.DUNDAR~A.N.~ E~,iyet Te1kilat1 iiiz~etleri~ s.53. 

(39) 2559 say1l1 polis vazife ve selahiyetleri kanunu~ madde 
1. 
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1- Su~lularin su~ i§le~esine engel olamk 

2- Su~ i§lenmesinde~ sonra su~lulari yakalamak ve adli 

organlara dtizenleyecegi kovu§turma oelgeleri ile teslim et

m.ek. Adli organlarca kendisine yasalar t;rer9evesin.de isteni-

lenleri yerine getirmek- Bu yOnden i§lem yapa~ken zabiten~n 

yetkilerinden faydalanil2r. 

Trafik Ile Ilgili Gorevleri· 

Polise tarfik ile ilgili gorev veren yasa 6085 sayili 

trafik yasasi ile bu yasaya 232 sayili yasa ile eklenen ge~i

ci 10. maddeye gorev dlizenlenen·Karayollari Trafik Tilzligtidilr. 

Toplumsal Olaylar Ile flgili Gorevleri 

Bu konuda gorevler 5.7.1971 tarih ve 1442 say1l1 yasa-

Siyasi r·· ~ . 
bO!"ev .ter:::. 

Siyasi gorevleri ti~ grupta topla~ak mtimktind~r: 

1- Haberal~a gorevi 

2- Genel gilvenlik gHrevleri 

3- Pasaport-yabanc1lar ve h&d~t i§leri ile Nato ve 

benzeri uluslararasi antla§ffielar ile belirler.en gorevler 

Polise Diner Iasalar Ile Verilen GHrevler 

~ikan yasalar polise yeni gorevler ytikleraektedi:r. B'l: 

Polise gOrev yilkleyen mevzuat i~erisintle e~ Onemli 

Atatiirk aleyhine i§lerren su~lar ha~kinda kanun (no 5816) 

Turk bayra~i kan~nu (no 2994) 
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Se~imlerin temel hliklimleri ve se~men klitilkleri hakkinda kanun 

(no 298) 

Ceza mahke~eleri usulli kananu 

Me1at su~larin mnhakeme usulti kan~nu (3005) 

Toplanti ve toplama htirriyetinin korun~as2 hakkinda Kanun 

(no 6187) 

Ate1li silablar ve bi~aklar hakkinda kanu~ (no 6136-1308) 

Ta11nmas1 yasak olmayan sialhalrin alim-sat1m1 hakkinda kanua 

(2637) 

Rulet~ tilt, langirt ve benzeri oyun ve makinalari hakkinda 

kanun (n.o 1072) 

.Otelr pansiyon, ticarethane vesair umumi mtiesseselerde oturan 

ve 9al11anlar1n~ hliviyet varakas1 vermeleri mecburiyetine da-

ir kanan (1074) 
~ . me::i 1 

Tebligat kan~nu (7201) 

11 idaresi kanu4u 

hakki:.1da kan.::c 

Gar11 ve mahalle bekyileri kanun~ (772) 

Pasaport kanunu (5682) 

(5167) 

Yabanc~larin Turkiye'de ika~et ve seyahatleri hakkinda Kanun 

(5683) 

Dernekler kanunu (1630) 

Ttirkiye~de Tilrk vatanda§larina tahsis edilen sanat ve hizmet-

ler ha.kkinda kanun (2007) 

Umumi hayata mliessif afetle:::- dolayisiyla. a.linacak onlemler 

ile yap2lacak yardimlara ili§kin kanun (7269) 

Turk parasinin kiy~etini koruma hakkinda kanun (1567) 

Nakti tazrei~at kananu (6535) 

KoruEaya ~uhta~ ~ocuklar hakkindaki kanun (6972) 

Ogretici ve teknik fil~ler hakkinda kanun (3122) 

u~umi hifzisihha kanunu (1593) 

Uyu§turucu maddelerin murakabesi nakkindaki kanan (2313) 

Eczacilar ve eczaneler hakkinda kanun (6197) 

Fuhu§ ve fuhu§ nedeniyle bula1an hastaliklardan mlicadele tti-

Tababet -,,e 1uabatJ.. sanatla:rinin arz:::. icrasi:na 

(1219) 
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Ka~ak~1l1g1n mea ve takibine dair yasa (1918) 

~i gorillen verilecek ikrailliyelere ili§kin kanun 
,. 

0 . If. " • • • • • • • • • • {118) yun Ka61tair1 1~n1sar1 naKK1naaK1 Kanun ii 

Barut ve patlay1c1 maddelerle silah tef erruat1 ve av malzeme

sinin inhisarindan 91kar1lmas1 hakkindaki kanun (6551) 
,... . . • 1 k ("-4) ~enaiKaiar anunu LI· 

Toplu i1 sHzle1~esi grev ve lqkavt kanunu (275) 

Sivil mildafaa yasasi (7126) 

Basin kanunu (568) 

Matbaacilar kanunu (5681) 

Ttirk· harflerinin kabul ve tasdiki hakkindaki yasa (13537 

Beynelmilel erkanin kabulli hakkindaki kanun (1288) 

§apka iktisasi hakkJ .. nda kanun (671) 

Tekke ve zaviyelerle tilrbelerin seddine ve ttirbedarlik ile 

Ef en di~ bey~ pa1a ve tin-ranlar:i..~ kald.1r1lmas~na 0.air kanu:::t 

(2590) 

Baz1 kisvelerin giyilemiyecegi~e dair kanuh (2596) 

2- Polisin Arairleri 
. 

Polisin (za'lntan:u1) amirleri iki grupta toplanmakta-

d1r~ Bunlardan birincisi ida~i (millki) amir~ digeri ise·Atlli 

amirdir. 

3- Polisin Idari Amiri 

5442 sayili yasa geregince Tilrkiye ~erkezi idare kuru-

l~ ~u bakimdan cografi daruma gOre ekonomik §artlara ve kamu 

gorevlilerinin gereklerine gore illerep iller ilyelere~ il~e

ler de bucaklara holilnmli§tilr~ Il idaresi yetki geni§ligi ku-

ra.l:tna. dayan.ir"' 

Il genel idaresinirr yetkilisi -ralidir. Vali De-rlet ve 

Hilkilmetin temsilcisi olup~ her bakan2n teillsilcisi ve yilrtitme 

ara.c1dir ~ 
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Vali il genel ve ozel tile kolluk kuv-

vet ve orgiltlerinin amiridir. Su~ i91lenmesini onlemek r kamu 

diizen ve gilvenligini korumak i~in onlemler alir ve bu ama~la 

de kolluk kuvvetleri amir .ve memarlarina buyruk verir. 

Vali gorevli old;;.~u il S1.TI1I"l i)(indeki genel ire ozel 

kolluk kuvvetlerinin am.i:r ve memurlar1n1n yerlerini ges;ici 

ve devamil olarak de~i§tirebilir. 

Vali il i9indeki zabita kuvvetleri ile asayi§i koruya-

mayaca.klari ha.llerde en yak1n a.sker-i kuvvet komt:tanlar:indan. 

yard1m isterler; Ve bu istekleri ivedi yerine getirilir. 

Kaymakamlar il~e s1n1rlar1 i~i~&eki genel ve ozel kol

luk kuvvet ve orglitlerinin amiridir. Bu kuvvet Hrgtitleri SU~ 

i§lemesini Hniemek~ ka~u dttze~ Te g~veni&i temin etcek i~in 

yo:!etir. Bi:.;. or gilt arair ve memurla :n.. kaymaka:nlarca verilen 

emirleri yerirre getirmekle yilkil~ltidtir. 

ozel kollnk kuvvetleri a~ir ve wemurlar1 ge~ici veya slirekli 

yerlerini de~i§tir~ek~ slir:nek yetkisi Yardi.r. Il~e i~indeki 

zabita kuvvetleriyle asayi§i koruyamayacaklar1 hallerde vali-

ye bilgi vererek yardim isterler ve en yakin askeri birlige 

duru~u bildirirler. 

Vali ve kayrnakailllar kolluk a~irlerinden res~en uygula-

yacaklari kolluk gorevleri 

tiTilmesi~i buyururlar~ 

Valiler ve kay:ca.kamlar::i.n il ve il9e ii;:i:a1eki gorevli 

C~mhuriyet Savcilarir.a baz1 konularcia yazili bilgiler isteme 

yetkileri vardir. Bu durumda vali ye kaymakam kovu:;;turuc~ 

zahita gorevlerine de kari§ma durumunaa gorillmektedir. 

Yetki geni:;;li~i ilkesine ~ygan olarak zainta orgiltil 

mahalli kurulu:;;lar gorilnilmil verraekte . ~ . ise.ter ne otoriteye bag-



li'd:i..rlar ~ 

Yl.§1.n.daki 

E.gemenlik gorevi 

Ekonomik gorevler 

Sosyal gorevler 

Egitim gorevlerinden 
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gorevi anla-

birisidir- Bu bakimdan vali ve kaymakamlarin gerekit~inde or-

du birliklerinden yardim isteyerek asayi§i temin etmeleriatle 

g6~illdUIU gibi zabita ve crdu arasinda yakin bir ili1ki var

dir A idare hiikilmetin i§lerini ifaya tayin.olan vas1talar1 te-

min ile mtikellef oldugundac ordunun bir takira vasitalarda za-

bita marifeti ile te~in edilir-

Ask.ere alma i§lerinde o:::-du ihtiya~lar::..na ordunun 

emniyetiai temininde yard::..m etmek zab1tan1n gorevidir-

ialilerin ve kay~akamlarin kendi il ve il~eleri i~i~-

deki asayi§i korumakta ellerindeki kolluk kuvvetleri yetmeme-

si or~egiriae ola~~u gibi tiike ~ap::..nda ve tilkenin belli alan

larda i~ gilvenli~i tenin edilememesintle yonetiili kade~elerinin 

iste~iyle ortluda~ yeteri kadar kuvvet al::..r. Ancak ord~ emni-

yet ve asayi§in yerine getirmek i9in g5revi alirken idarenin 

hiyerar:;-:ik yap::..s1::.tla yaranrn.az yani yoneti:m si vil yonetioden 

askeri yonetime aktarilm::..§ olur. Il i9inde 

askeri birliklere yonetim B:i. iki 

Adli zabita su~lar::.. kovuvtur~ak, su~lalari ve su; is-

patlar1n1 bulup adli mercilere tesli~ etmeyi a~a~layan basti

r::..1c1 nitelikte bir g8rev" olarak tanimlanmakta ise de idari. 

-ve adli zabita gorevleri birbirlez-ine sik:t sik:tya bagl::..dir -

Hatta 5442 sayil::.. il idaresi yasasinda belirtildiRi gibi ida

ri zab~ta emirleri adli zabita gorevleri de yapabilirler. 

Idari ve adli zab1tan1n i§levsel alanda birhi=lerinden 

kesin olarak ayr1m1~a .. "' !\ .... ~ ot • 

1~Kan yoKtur. ~oari zanita iyi ~al1§ma-
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s1yla su~lari. szalt2r ve dolay:..siyla adli zabita.ya yardimci 

4- Polia2n Adli A~iri 

Polis 5rgiitlindeki kovu§turucu gHrevleri belirleyen te

mel yasa cez~ ~hkemeleri usul yasas1dir. 

Polisiia adli amiri C. Savc1s1d:;..r. §oyle ki suclarin 

bir SUl$ i:;?leiad:i~inde veya Oi.l durumu ogrend.i~inde kamu davasl. 

B~nun i~in de i§leri yaparken tlim. zab~ta makam ve rae-

murlarina buyrgt werir. Bu buyruklar duruma gore sHzlil ya da 

yaz1l:. olabilir~ 

Sozlti · ~Q1.rr:uklar1 zabita ami:n .. ne ha.ber vererek du:::-umu 

bildiTir~ C~ Smwcisinin edliyeye ili~kin~ buyruk ve istekle-

rini yerine ge~irmeyen a~ir ve memurlar hakk1nde da C. Savc1-

durum da zabita amirleri 
. . . 1 ' .. .... "I •• ... • "'"f\ .. .... " 
naKi~ er yasasi cuKum~erine caoiair. 
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2. BOLUii 

GEi.I~Mt~ ULKELERDEN AHERiKA METROPOLU r F'OLtS VE GUVEHLIK 

Geli§en tekr.oloji: bliytiyen §ehirler: sanayile§en alan-

iar~ milletin i~ sorunlar1n1 da ortaya ~ikarmi§~ boylece po

litikac1lar1n ve bili:n adamlar1n1n ancak 1950~1erde bu konuy-

la ciddi bir §ekilde ilgilen~e zaillani bulabilmi§lerdir. 1960 

y1::i.1nda: A.B.D. say:i..mi tilkenin % 69.9 7 u ke:ltsel alanlarde 

ott:.rurken!' toplam nilfusun % 66.66~si metropoliten ~ ~ ' a.t.an.taraa 

b '".L~ •·r:d·;,.. .. go··.,..:;1 ... ::s""ti- 1 66 ", "-A. U. • U. 5 U j;,, ~ •U. \,J, .":j {... L \ ,• fl 

Sosyal bilimciler ortaya 91kan sorunlar:i . .. ince..teye -

rek b~ alana h~kilmetin ilgisini 9ek~i§lerdir. B~ ko~~da 91ka-

rilan kitaplarin gazete ve yaz1lar1n listesi old~k9a fazla-

risine dahildir. 

Eu yillarda izlene~ politika h1zl1 n~fus kaynaklar1n1 
••""\ .. . ........ . ..:.. go..1..ge.te:::n.§ ... ir. J.§ ha§inda bulunan 1.:' • ~ rea.era.L Hliktimet z a:nar.; 

• • " "' ""! .t<.esin o.t.mamaK.t.a uygun olarak egi-

tim, se~men haklari kentle~e yardim bOlgesel planlama yoksul-

lara yard1m veJ~rnalarin ':.l.ygula:i~as:: gibi konularda · s:i.:::-atle 
~ ~ 

e.L.e a.Lin-

mas1 ortaya ~ikan sor~alar topl~m bilimcileri ile kritikleri 

teo:r-ik ve.dilrilstlilk endi§es:i. ol~atlar! tasvi.re sev~ etmi~tir .. 

(46) KIZILGUL YAVUZ, Gtivenlik rtizmetinin Metropolitea Alan1n Geli:;;~esine 
Etkileri. s.43. 
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Bu yont.emin. i~ine dahil olabilecekler arasinda vatanda.;;lan .. n 

gereksinimleri ve Metropol politikasi analizcileri bulun~ak

tadir~ Eular6cceden belirlenmi9 bir pclitikanin i~erigini 

analizi i;in temel olarak metropoliten ~evrenin 6zelliklerini 

ku.llanm1:;ila::-d1r. K::.saca clu:;;mu§ olan ::netropoli ten olaylarin 

tllmii insanoglunun bir hizmet sorununu izah i~in olu:;;turulmu~ 

bir yontemden ba§lka bir §BY degildir. 

Polis te:;;kilati illetropoliln ama~larini aynen uygula~ak 

ve karakterize etmek ~;in kurulmu:;; bir ktirumdur. Yani metro-

politen diinyada polis te§kilati adJ.. altinda ylirlirliiktedir. 

0 halde polis te§kilat1n1n geni§lemesi etki gilcilniln artmasi 

diler bir anlamda metropol i1leminin bilylimesinin ve geni§le~ 

mesinin bir aynasidir. Demokrasi ile yonetilen her illkede bu 

kurab .. :n aynen bu 1ekilde yliitimesi icap eder ~ aksi takdirde 

halki~ hiz~etsorunu izah edile~ez~ n~ da 0 illkenin tam bir 

demokra.tik lilk.e a:ilay1§2~1 y:;..Kar I" 0 halde her kelk1na.n ve 

kalkinma yolunda h~lunan iilke her1eyden once emniyet te1kila

t1yla halk sorunlarini bir arada ytirtit~ek zorundadir. Bunlar-
••.. · ... .,, .,, . d· k • aan oiris1n1n 1~eriemes1 · eme ayni anna ikisininde geli1ti-

rat~k dilzene yakla11r. Bu modeli~ en milke~mel 1ekilde Allieri-

ka 7 de olu1mas1n1n sebebi deSi1ik insan topluluklari ve bir-

~ok eyaletin bulunmasindan kaynaklanir. 0 halde polis . ~ . 
l.§.tevi-

nir.. 'tek tarife uygan olarak ai;:iklamak suya yazi yazmak gibi 

bili:sel tariflerle metropol saki:21erinin ~izdigi sosy.el ve 

ideolojik etkenlerle tanim1anabilir(47). 

Ba gtin toplumumuzda bir;ok bilim atlam1 ve ayain ki§i-

ler polis memurunu bir sosyal denetimci olarak gHrilr. Bazila-

(47) KIZiiGUL YAVUZ, Glivenlik Hizmetinin Metropolite~ Alanin Geli§mesine 
Etkileri ~ s. fi.3 • 
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ri ise polisin ka:aunu uygularn.a ve dlizeni koruma i:;ileri·yle 

me§gul olduguR~ dii§ilntir. Bunlarin kar11sindaki di~er bir grup 

ise poiisi ka~m otoritesiiin bir silahi Olarak gHrUr. Fakat 

en dogrusn bunla~i ajri ayri dil•ti~mek deRil hepsini bir arada 

daha geai§ bir ~er~evede dti,Unmektir. Bu 1ekilde davranild~gi 

~am~n polis iie metropoliin ~yrilmaz bir par~a oldulu anla,1-

Som zamanlarda dlinya tizerinde meydana geleri toplum dil

zenini bozucu olaylarda ise polis hakkinda .daha degi,ik g6-
·-

rti§ler orta1a ~ikm1§t2r. Bur.larin en ba§1nda demokratik bir 

gelmektedir. 

Ser;:i: hallerinde meyd.ana gelen toplum dUzenin bczc.cu 

olaylarda g6rev Jap~n polismemuru, devletin belas1n1n baski 

·araci olarak kullan2lan birey olarak goze ~arpar ki bu se~im 

eleyhtarlarinin ortaya att1~~ bir gOrti~tilr. 

A. POLIS VE METROPOL 

Genel alarak metropoliten alanlardaki idareyi karakte~ 

tirilmektedir~ Bunun yaninda mettopolite<l alanlarda polis 

hizmetlerinin. blr§l. kar§::..ya. bulundu~u .mali adaletsizlik ye 

dtizensizli~i gosterir. 

Polisin ala.nlardaki .. ~ . . yon.l ... em1n2 

izah etmek i~in sosyal-ekonomik idare deAi•im ve ge1i,im mo-

B. HALK-POLIS ILI§KILERI 

gia:di s1re m.etropoliten. ile polis arasinda degi§limli 

rol oynayan nbalk" kavrazina gel~i§tir. Halk ve polis sosyal 

olaylerin geli1imi ve deRi§imi sckaktaki sorunlarin tepki ve 

davr-ani.§llari.n. &yr:i:.n.t1la.ri .ile ilgilidir. Yani polis basit 

olarak kent ;,:tolitikalar::.n::.n i9inde ttim zeka ve kii;?iii~ini 
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kullanarak toplum diizenini oozan -olaylan_n f aaleririi ve bu 

hallerin gBrilnen we gHrlinmeyen kis1mlar1n1 bir prcdilkt6r gibi 

yonetmek farkina varmak ve mtidahale etmek zoru~dadir. Bu ko-

nuda bir~ok bilim adami (James Q.Wilson, Herbert Jabop, 

Harlan Hah1n Metropolde Polis Konusunu inceleyerek bilimsel 

tahl~l yapm11lard1r(48). 

C. AMERiKA METROPOLttNDE POLfS H!ZMETi 

Amerika son 25 yilda gerek i~ politika gerekse ekono

mik ve sosyal deRi1im a~1s1ndan diinyanin en hizli Ulkesidir. 

Modern kent gorlinilmilyle halkin bilyilyen s1k1nt1lar1 ile mey-

dana gelen geli§meler a~ik se~ik bir durumda gozilkmektedir. 

Bu da Amerikal1lar1 geli§en sorun paralelinde scrunlarin ~H-

zilralerine do~ru ~al1§rnalar yapmaya zorla~1§t1r. 

Ayni zamenda metropollerin etnik ve politik ayri~i 

milletir. osyal yap1s1~da f ark edilebiler- ~atlaklar olu1m~§-

tur. Buda yeni hizmet isteklerini kar§ilamakla gorevli sosyal 

kuru~larin mali imkanlarini artt1rilla kabiliyetlerini etkile-

B~ ~atlaklar sadece sosyal .kurumlar1 etkileillekle kal-

mami§ idari yonetimleri d~ etkilemi§tir (Yerel . " .,. . vJ.are.I.erin -;:o-

galmasi). Boyle bir ol~§ sadece ekonomik Ye siyasal alanda 
, .... ··1 ~. "i ;..,. d . ~.,_. '. '"1 . ,:! ou1unu memeiia r. nunun sonucun a gere~ e 6 1~1m n1zme~ erinae 

g~rek~e iskan veyerlevimde degi:;?ik sorunlar olu§turdugu gibi 

r1m1 politikasi). 

Bunlarin son~cunda ytirilyil§ler grevler ba§ kaldirmalar 

gibi akla gelebilecek tilm toplum isyanlari olU§lliU§tur. Bazi-

lari ise bu olaylari su~ veya dtizeni boz~a ola~ek gor~ekte-

(49) PERRY DAVID~C. Metropolde Polis. 
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Sana.yinin ve geli§menin her ttirlil yonleriyle ortaya 

~ikan bu hastaligin analizi bakimindan tart1§man1c ortas1nda 

polis irn.lunmaktadir. Artur Niederhof :~Polis me:nt;ru d evriye 

goreYi yaparken bir miher.li ta:;;ir. Kalkani co bu, silah1 ve 

not defteriyle bir ilham kayna~idir(50). 

Polis sosyal ya1ant1n1n dilzenleyicisi, sikintada clan-

lar i~in ise bir kurtar1c1d1r. Ba:;;ka bir deyi§le devriye me-

zuru annelerin asi ~ocuklar1n1 korkuttuau ofkeli devidir. 

Polishizmet~ bir milletin en ylik$ek deAerlerinden ~o-

gunµn halka iletilcesinde temel ara~tir. Ger~ekten de polis 

hizraeti sosyal ·~evrenin ihtiya~ duydugu kavramlari koru~akla 

g6revlidir (Yasa, dilzen, otorit~, adalet). 

si ve ba1kalar1ncakabulti i~erili ile ilgilidir. Polis g8rev-

lisi ise stirekli degi§en ve :vata:ida.:;; toplul!.!gunca degi.;;ik 

a;.1.lartla.n ele 8.lina.n dege:-leri Ol';ti.de t~tmakle sorumludcr ~ 

Oyle ise polis ayni zamanda traf ik memuru muha~ip evle~me da-

n11mani.iskan mlifetti§idir. Bu ytizdendir ki metropclae ya§a-

yan sosyal ~~vrelerin kar11la§tiR1 toplumsal ve ki§isel bu-

nalimlar polis htzwetinin bir aynisidir~ 

Vatanda§in toplumdaki §ikayetleri, idari hi~metlerinin 

~oR~nun ilniformali an temsilcisi olan dev~±ye polisi tarafin-

dan dinlenir. Bu §ikayetler ilgili sorunun ilgili ~akama mil-

:-acaat ediyormu~ca.sina polisi ~ag:r.rJ..p 
•• ""'! .. soy .J.e;::.ir. Bu §lekilde 

de geni§ idari hizmetin. §likayeti ile polis hizmetinin §ika-

yeti hirbirle~ine kari§maktadir~ Kisaca devriye polisi ida-

renin gHrlinen temsilcisi oldcRanden biltiln dikkatleri Uzerine 

~emekte, topl~msal huzursuzlu~un bir aynasi gortinlimil~il almak-

tadir. 

Polis halk a;is2ndan oltlugu kadar kendi idaresi ve ma-

liyesi a~isindan da tart1§1labilir~ Metropoliten alanlardaki 

(50) Genevese Euger. D.Esaret Miras~ ve Zenci Milliyet9ili~i-
11.in Kokleri. 
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polis dairelerinde yetki bHlilnme ve tekrari Hnemli bir sorun 

olmakta dairedeki mali imkanlarin de~i§ik dlizenlerde clmasi 

da mesleki imkanlardaki sikintiya sebep olur. Bu da polisin 

raetropol alanlartlaki tutars2z f aaliyetlerini yans:::.. tan~k ka-

rakterize. eder ~ 

Polis faaliyetlerinin mali kaynak ve yetki yapis1r po

lis hizmetinden bag1ms2z olarakmetropol imkanla:::-1n1n ifade 

edilmesinde kaynak olarak kullar.1labilir. 

1- Polis ve Metropol 

Polis hizmeti tt~ a~idan tarti11lmaya deRer gHrillmekte-

d.ir. 

Halk1c G6rli1il: Polis g5revlilerin gHrevi i~i ve gHrev 

di11 davran11lar1: ~etropolde polis hizmetinin yetki ve yap::.. 

2- Halk2r.. Gorli§li 

Halk1n polis 9al:r.1malar1 h.akk:::..ndaki gorti§lerini hir;;e 

saymak veya polis hizzeti a~isindan uzak tutmak anlamsizdir. 

Zirapolis hizmetinin etkinligi halk:::..n tizerir.dedir. Metropol 

halkinin polis lizerindeki gorli§lerini tesbit etmek i9in ye-

terli bir ara~ yoktur. Ancak vatanda~in polis hizmetlerindeki 

aksakl1r;1 gorcesi umdu~m:nrn di§11nda olayan . yard.im getirmesi 

ile u~dugu aras:::..ndaki bo§luk ne kadar bliytik clursa, sorunlar 

artacak ve ortaya tenkit~i gorii1ler ~:::..kacakt:::..r. 

Polis hizcetlerinde vatanda11n bekledigi hi~zeti bul-

masi~ orrun kendisini emniyette hissetcesini saglayacak~ poli-

sin gli9lenmesini isteyecek ve onu destekleyecektir. Vatanda-

1:::..n polis hizmeti hakkindaki ki§isel g8rU1U kendi tecrlibele-

(Si) Hann Harlan Halk ve Polis Teorik Bir Gorli1. Police:in 
,... • ., • rcr A l\t:M V ,,..., ll r ~ •; 1 l n-..,. 
~oc1ety~ rta:rnan ri1:ihn ~ayi~i t::J:.\c-~ .li.ayin a:r:t~ ":Jl.L"' 
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rine ~ gozlemle:-ine ve yayin ara~lari.na bagl1d1r. Polis hak-

kindaki dti1ilncele~in polis i§levinin yasal ve yapisal te1ek-

klililnli tam olarak yansi t.1p yansi tmad:q~:::..n:::.. tart1.§lmak temelden 

yanl11t1.r-. Halk:i..n goril§lle:rini degi§ik a91lar<lan olsa dahil 

kavramak gozor.line almak bu goril1lerin nedenlerini anlamak ba-

kimindan ·oneralidir.Bunlar biltlin gHril1leri yans1tmad1g1 ve 

yanli§l oldugu gerek~esiyle kenarda b1rak1lamazlar. 

3- PolisinDavran111 

Polis bilrokz-asisi kaideler ve gorevler hiyerar1isi 

i~inde yilrtittilecek birtakim for~eliteleri ortaya atan dtizen

lemeler olarak ele alinmaz. Polis ger~ekten de bir kisim sos-

yal ~evrenin gordillli gibi tek yonlil bir ~ali§ma kolu degil-

dir.Polis i§levini ve tilra orgar.izasyonunu burada canlandirmak 

zo::- claca.ktir.. B·ubak1rndan dedektif lerin ~ j a.ndarma casusla.-

rin, devriye memurlarinin, polis §eflerinin trafik polisleri-

n1n vediger polis gorevlilerinin davra::n§larinin ayr1 ayr:i. 

incelenmesiakadeiliik ~evrelerde ·kabul etlilci§ bir metoddur~ 

Polis me~urlarinin sadakatinCien, oncelikle Anayasaya 

sadakati yani A:layasada belirtil.en h:i.suslara uyumu 

ve Tilrkiye C~mhuriyeti kan~r.larina sadakatle uygulamayi anla-
, .,. . ( ... ,..,) 

~aK iaz1m~1r\J~ • 

Polis resmen s1fatlar2n~n gerektirdigi itibar ve gtive-

ne laik olduklar1n1 hizmet i~indeki Ye di§indaki davrani§la-

riyla gostermek zoruntladirlar. 9tinkli daha onceden belirttigi

miz gi bi raehlurlar1n i§ birligi is;incie )(alJ.§malan. esast:;.r. 

Devlet memurlari yabanci lilkelerde ·de devlet itibar1n1 ve g~-

rev haysiyeti:ii f iil ve davrani§lar<la b~lunamaz~ 

.., (-") .tar, :J::• •· 

( ~"L.) D- Du··N·ffi' AD A· N' ):;',,..~..; .. ,.,.,_ ..,,p~';,..;1.,, ........ """' r·· t"' . n· .. .,, . •• k • 
J ... • '"''': ..... , LJ•ru•.i.. J ~ t. i ~9•~... °' 1...... • ~ n::tz:i::e .Leri. ve v1s1 pl.1.:J. ttu UKt:. 

(53) Polisin Disiplinine Merasi~ ve Topluluklar1aki Rolil ve Karakollarir 
.,... ' • .., '- • .., V • ~ .., " ~ • "" .., " IM • • \ 
.te:;;;1G . .ta._1 l..te ·. azi.t.e.i.en .. ::-i.e t•l.t iBJ.l.m.atnar:te \HB(Hlej. 



- 34 -

Yukarida orneklerde belirtildigi gibi bu konuda kat1 

kurallarin htiktim silrmesi gerek~ektedir. 9linkli disiplin dav-

ran11lar1 ttim te1kilat1 ilgilendirdigi gibi metropoliter. hal-

kida ilgilendirir. 

Metropoliten alanlarda polisin. davran11lar1n1 ele 

al1rken yakla11m1~1z tek yonlil olmayacakt1r. Qalda§l polis i1-

levi incelenirken polisin davran111 ve polis idarelerinin mU

essesele1meleri yerinde perspektifler olacaktir(54). 

D. METROPDLI 

Metropoli sHzcillli ~aRda1 terim olarak . "' l. l. ~ kasabar ve 

1ehir sozcligtinlin net ifadesidir. Kentin i~inde ve etrafinda 

biitilnle1mi1 ve ekonomik faaliyet gosteren tli~ halki.kapsamak-

tad.::..r. Amerika n • .,. .. 1 Dl.TJ.B§ll.K Devletleri Say.:im Dairesi Sta:adart 

Metropolitan Istatistik Ala:J.l ( S. M. S. A.)~ nin :~Er:. az 50. 000 

yada daha fazla nlif~slu bir kent intiva eden iller toplul~gu 

olarak tarif edilir. Metro?ol olmak i~in sinir illerdeki i§ 

glictinli~ en az % 75~inin tari~ di~i alanlarda yerle§mi~ b~lun-

~asi ve belirli bir nilf~s yogulu~una ula§masi gerekir. Ayrica 

ildeki oto park yeri. ~evre iller arasindaki i§yeri, gazete 

dagilioi. tliketiciorani (Perakende sati§lar) ~la~im §ekille-

ri, sayim dairesi tarafindan cetropol Hzellikleri olarak gHz 

Online a.t1ni.r .. 
'f 

Bu §lekilde metropol 20. asirda Aoerikan illerintleki 

bilytimenin ifadesidir. 

E. METROPOLUN BUYUMESI 

Metrcpollin ger;ek tan1m1 sayim dairesitaraf indan yapi

lan tanimla s1n1rland1r1lamaz. Ba tanim metropolite~ alanlar

daki bazi temel ozellikleri ortaya 91kariliakta ve metropollin 

diger niteliklerine de temas etmemekt~dir. Ger~ekten de Ame-

(54) SKOLNICK,Jerome H. Davas1z Adalet Demokratik Cemiyette 
Folisr New York: 1967" 
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rika hayatindakimetropol olayinin yayilma hizi her ttirlli ta-

aiml. a§acak niteliktedir. 

Metropoliten alan genel olarak nilfusun li~te ikisinden 

fazlas1n1 olu§turan toplu~larin sosyal, ekonomik ve idare 

ya:;iama ortaml. olarak tanimlanabilir. Metropoli ten -;: evrenin 

yayilma hizi veya ba§kala§ma raodelleri sonu~lanan silre i9er

sinde karaktarezi edilir. Metropollin bilylime ve kimligi hak

kindaki bilgiler ~ekil l 1 de gosterilmektedir. 

0 Z E L L i I L E R 

Modeller 1 Sosyal 2 Ekonoraik 3 Idari 

(A) Iay:i..lm.a 

A-1 Sosyal 

Yay:tlma 

~~~iki§ Stires i ., 
(B).Degi§im. 

'!fl" .... 7' uygu:i.tuK "'v~e 

Farklil1k 

B-1 Sosyal 

A-2 Ekono:nik 

B-2 Ek.onomik 

Yayi1m.a 

F. SOSYAL YAYILMA VE DEGI~iM 

20. yUzyilda metropoliten alanlardaki dramatik bllytime 

Ulke n~fusunun art1§ gOster~esine sebep ol~u~tur~ Seyimlara 

gore ntifusun % 69:u metropoliten alanlarda ya§amaktadir. Met

ropol di§i alanlarda 10 yilda % 4~l~k bir art1§ gosterirken, 

di. Bu durum gosteriyor ki, Birle§ik DeYletlerde genel nilfus 

bilytimelerinin incelenffiesi i9in kesin metropoliten 
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tilke 20.yilzyilin ilk on yilinda kent statlisilne kavu§-

w.us;, merkezi kent.ler civar1ndaki alanlardan 9okdaha btiyilk 

oranda gelis;mivtir. Bununla beraber 1930'1arda merkezi kent 

bilylik oranda ~evre bolgelerin ti9te ikisi kadar olmu§, 1950~

lerde isebanliyolerin btiylime orani sadece ii9te hire ulas;mi§-

E~er §ehir merkezlerinin 9evresini tut.ma f aaliyetleri 

olmam1§ olsaydi, bu degi§im ~ok daha dramatik olacakti. 

En dramatik nlifus art1§lar1, kli9tik metropoliten alan

lardaki merkezi kentlerderbaaliyolerde meyda~a gelmi§tir. BG 

banliyolere goy olaylar:; .. na ulkenin kuzey do~usundaki btiyilk 

merkezi kentlerde rastlanmaktadir. Bunun yan1nda §ehir mer-

kezlerinde oturan zenci say1s1 iki kat1na 

da anla§::..ldi.~2 gibi ikili bir go-;: olay1 raeydana gelmi§ti:r. 

BanliyHlerdeki beyaz insan say1s1 artarken §ehir merkezlerin-

dede zenci say1s1 art~J..§tir. B~ gliclin etkisi en 9ok bilylik §e

hirlerde gHrtilmU§tlir(55). 

Ge~el olarak metropolitec alanlarda 1960-1970 y1llar1 

arasinda merkezi kentlerin beya.z sahille::-inin n!ifus art1§l. 

% 0.7 iken zencilerde nilfus art1§1 % 31=1 bulzc§tur. Bu durum 

gekil 2~de gosterilmektedir. 

1- SMSA Merkezi Kentlerde Irk Dag2lira1 (1950-1970) 

Xerkezi kent gittik~e artan say1da dli§lik gelirli, ge-

nellikle i§siz.aslinda pahaliya mal olan vatanda§larin oturma 

yeri haline gelirken merkezi kent d111 elanlar yUksek gelir-

tur. Beyazlar ve zenci~er a~asinda gelir ~engesizlikleri bli

yiiktli(56~57r58,59). Oyle kizenci metropol sakinlerinin geliri 

(55) .KIZILGUI.. YAVu"Z~ GU.venlik Hizmetinin Metropoliten Alan:Ln Geli§mesine 
Etkileri~ s"52. 

(56) Wilson Q.Ja;:i.es. Polis Moralir Reform ve Vatanda§ Saygisi. 
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(1969) beyazlar1n1nkinin % 61.8 7 ikadardir. Gorilldligil gibi 

aradaki gelir farki bilylik bir u~urum olu•tarmaktadir. Bu du-

Bevaz Zenci 

Bil t:iln SMSA?lar 

1950-1960 % 47 % 50 

1960-1970 % 0.7 % 31.0 

En Biiyilk 5 f 1 

1950-1960 % 6.9 % 55 .. 7 

1960-1970 % 10.0 % 38~5 

Beyaz Zenci 

Gelir Dilzeyj._ To Elam SMSA cc.occ T.OCCOC Si"'J.SA 

3000 D.altimia 8.1 7.6 ft .• 6 1.5.0 16.2 11-:..9 

3000 ve 5999 15.2 15.7 19.7 26.2 26 .. 5 26.0 

6000-11999 41.7 41.1 1-:.0 .1 40.6 41.3 38 .. 3 

12 Dolar ve 
Uzerinr.ie 35.0 35 .. 5 1-:-1.1 17 .2 16.1 21.2 

TOPLAl'i 100.0 99.9 100.1 99"9 100.l 100.0 

Bunlar eRitim, sur bula,1c1 hastaliklarla milcadeLe vs. 

Metropol idarelerindeki par~alanma ve ~ogalma i~in en iyi or-
nek okulidaresidir. Btt idarede mevc-.;.t bol ilnmti:;: belirli bir 

organizasyonu olmayan i<lareler bazen birbirlerinin yerini 

alabilirler. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerde idari faaliyet-

lerin bliyUk bir b61Umil metropollerin s1nirlar1 i9icde cere-

yan et~ekteair. Bu idarede de en bliytik farkliligi Emlak Vergi 

bolilmti goste:rir. Merkezi kent d1:;:1.ndaki idareler Yatanda:;:a 

~Ritim gibi Hnemli alanlarda deRi1ik i~erikler i9in deRi1ik 

dlizeyde harcama yapma imkani saRlarlar(57). 

(57) Mendelson Harold ye Bailey David H. Az1nl1klar ve Polis 
Ikili Cemiyette Polis Hizceti 

(58) Wilson James Q. Deli1ik polis davrani:;:larir seki~ top
lulukla kanun v.e nizamnamesi 
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H. SOSYAL DENETIM 

Daha onceki · tari:fle:-de olii:!gu gibi polisin digerbir 

adida sosyal denetim. memurudur. _Bu gorli§lli basinla birlikte 

bir ~ok bilim adamida kullanmaktadir. 

Mantiki olarak dti~undtlgil:nilzde d.ilzeni saglayan ahlaki 

kararlar1m1za sahip ~ikan bir denetimden bahsedilebilir. Bu 

idarede sosyal denetlemedir. Yani polisin ta kendisidir. Cum-

huriyet idaresine baktig1m1zda polisin kentlerdeki siyasal 

aurumunu kuvvetlendirmek i~in, kullanma hususunda yerel idare 

kadar istekli oldu~u goriiltir. 

I. POLIS TEKNOLOJISI 

Polis kuvvetleri 20. ylizyildan bu yana bazi ho, olma-

rari1§lar polisle halkin aras2na a~~1§, polis i;in deha degi-

Buglir. New York~ta poliste,kilat1n1n kurulu§undan beri 

Polis memurunun gHrev yaptili alandaki herkesin g6rdU-

etkin bir hizmet unsaru olarak kullanilmasi. 

Bulundugu ~evre d1§1nda kendisinin ihtiya~ d~yulaugun-

da bilgi Yer~esi~ 

Mesleki sor':L:.mluluklarJ..n:t etkin ve dilrilst bir . .. .. .. 
01y1mne 

saglamak tizere gHzetmek(59). 

(59) Gardner John, A. Kanuna sayg1y1 
polis tlegi§imi ve Trafik. 

sag lama ~ • >-'. ,, .. po.Ll.1..::l.K.asinaa 
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I. ASKER VE POLISiN MUKAYESELI ~EKi:LDE DISi:PLIN KONUSUNDAKI 

GfiVENLt~E !Li~KiN MUKAYEYES! 

Bugtin askeriyeein ba1aris1na baktig1m1zda gHzUmlize 

ozellikle::- ~arpar. Her §eyden once i:?birligi!le day ah. bir 

grup ~al1§masid1r_ Yani ast ilst olayi vardir. Bunlar her za

m.a<l birbirini denetler~Fakat polis · ise ya.lniz gorev yapi:r.ak 

zorundadir. Ger9i ast-list olay1 polis te1kilatinda da vardir. 

Fakatpolisgorevinin icras1 esnasinda yaln1zd1r ve o s::i..rada 

karar kendisine aittir. Polis ogrendigi §eyleri ba1kalar1ndan 

hatta en samimi arkada1larindan dahi gizlemek zorucdadir. Ay-
rica askerin aksine her glintin sonanda gorevinden ayr1l1r ve 

Polise askeri d.isipline gorev · ve sorainluluk duyg::.su 

verDe 9abalari ve bu ;abalar sonucunda ortaya ;ikarilen pek 

yak ttiztik ve yOnet~elikler hi~ bir zeman yilrtihlemi§tir~ Fakat 

bu ba§arisizlik polis ile halk arasinda gerginlik yaratmama-

l1dir* Polisin yet~i gilcti bilyilkttiT. Cesaret vedilrilstlUgtin 

licreti yoktur. Bu yilzden polis az ficret ald2Ain1 hissetigin-

den h1rsizl1k yapmaz. Polis ka~u.otoritesinin ve resmi kural-

larin 'l:ygulay1cis1d1r"' Ki~i grup ite denetimleriyle ilgili 

tecrllbeler polis gOrevlisinin ve f onksiyonunun bu ta~1mla~a-

s2n.:.. hakl:t .. , · ...... ·. p~·. ~ d ~· goscermeKt..ea2:r.. O..L2s:::..n scsya..t enet...J..m gorevlisi 

ola:rak tanimlanmas1 kesin ve kapsamli gori.ilmekte ~ fakat bi: 

tani~lamaya tamamen uyma~aktadir. 

1- Yase ve Kurallar 

D ., • • 
.t 0..L1.Sl.n rolil hususun1aki ci.iger halk kavrar.:lar:i.. yasa 

ve nizaw i§levidir~ Polis gOTevlisini~ i§i bir taraftan yasa-

ya saygiyi saglamak~ diger taraftan dtize~i kortmak olarak ta-

n1mlanmaktad1r. D ·• . ' t ..; d ~. • . emoKratiK op.tum a po.t1s1n znzar.:1 

fakat bunu yaparken yasaya dayand1r1lmamas1 istenir. 

Demokratik bilrokrasi ideolojisi kurallar2na disiplinli 

bagl1l1kta.n );Ok giri:;iim lizerindedu.rul~r ~ Yasalar ise bu.nun 
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aksiae~ vatanda§larin ferdi haklar1 ile gorevlilerin giri§im-

.leri~ih s1n~rlanmas1 ile ilgilidir. Nizamin etki~ligi ile bir 

diger taraf tan me§ruiyet UY-
J 

Ye 1me:;rnwrgani'zasyon olan~k polisin ba~l1ca sorununute§kil 

eder~ 

lie§rtdyet hakk1nda nerhangi bir nedenle ku§kU duyul-

dugG. takdirde ise polisin hizmeti kolayca kabul .. ~ 
eo.1..t.emez .. 

Bugia Ameriken kentlerinde polisler, Hgretmenler vb. g5~ev -

lilerdevam.11 hticumlara u~rarlar. Vatanda§J.n polisten ;:r.emnun 

olmamasinin genel memnuniyetsizligin bir sonucu ol~p olmadi-

gi ve ba nedenle btirokrasiye ve siyasal sistemin diger unsur-

lar1ns 1onetilip yoneltilmedigi veya vatanda§in polisten §i-

kayetinin siyasal sistemin duydugu 2emnuniyetsizlilin bir 

f onk.si:ronu:J.un ger!ellikle kabul ed.ilen ' ..,. Kapsam..L2 bi:r tan:tmi 

ilze~inde henUz bilim ada~lari ve uygulayic1la~ 
X • 1 • • A ' ,. • • 0 1 • ..,. • ' • • • • 6 i a~r. •ncaK nernang1 e ir~i oir aurum i~in .tama~en dogru 

oldugu soylenemez. Diger taraftan ge~mi§te bilim ada~lari ta-

raf1ndan ara:ia bir polise u.ygulanan ~e§i tli tan:imlamalarJ..n 

her hirinin yetersiz kaldig1n1 ileri slirebiliriz. 

2- Toplu §iddet Olaylari i~in Alternatif GHrli§ 

San.ayile§:ni§ topli;mla birlikte toph1 §iddet olaylar::t 

da ya.y,g:i.nla§::.J.§tir. Burada ta:rtJ..§J..la::-:. topln §iddet ve su~ 

kavrami Uzerindeki ~agda§ dil§tince ve s8z san.at::::. ate§li ve ' no-

~al ~larak zaptedilmi§ bir kentli grubu toplum~n temelind.eki 

su~lu sinif:i. gorilnttis~ vermektenir. 

Polis i§levi asli ve usulil olan yasaya saygiyi saRla-

m~k foaksiyonu ve yasada .; r- • ..... raae devri-

yesine Yerilmi§ hulunan nizami koruma fonksiyonundan olu1~u§-

tu:r~ Ay:r::.ca kam:i. intiza!l:ina kar§1 ..,. .,., • ... • ,.. • "'f 

o.tan.iar g1 D:t oaz1 sur,; .tar 

soz kon.usu oldu~":.rnda sahip oldu~u geni9 yerel ~... . .. . J e L..Kl. SJ. D8Zl. 
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su9lar, soz kon~su oldngunda sahip oldu~u geni§ yerel yetkisi 

sokakta tehlikeli wey& su~ on §artlarina yak:::.n dayrani§ i9in

ae gordtigli kimseyi yakalamak hususunda polise yardicci olur. 

Birhtikil:netin sadece yasalar::. ., .. ""\ . auzen..Le1:1es::. ve bunlar:t egemen 

k:::.lmas::. yeterli ~l~ayip ayn::. zamanda kaidelerin koyulmas::. ve 

empoze edilmesi adil wekabul edilebilir nitelikte olmal:::.dir. 

Bu nedenle polisin yetkileri siyasi me§ruiyet kcnusunda kamu 

deRerlerrdirilmelerine s1k1 s1k1ya bagl1 bulunmaktadir. 

Bcnun sonu~lari ise polis memurun degi1ik bi9imde et

kiler. Demokratik weme§ru organizasyonun tiyesi olarak polisin 

yasa ve nizam i1levleri ile ilgilidir. Bu prensip nizamin ko-

runmas1 ile ilgiii karal ve usullerin yasani~ kesin uygulama 

isteklerine ba~l1 k.almaktadir. Boylece yasa vatanda:;n baz::.. 

formalitelere uy~ad1~1ndan dolayi· ceza evine gonderilmesi 

i9in verilecek keyfi kararlar ve emirlerden korur. 

Davranl§ kistaslar:::. kesinlikle spesifik ve a91k d.aima 

ileriye dcntik ve sa:nigin lehine de yorumlamaktad.ir. Ayrica 

lenigi ileri stirtil~ii~tilr. 

Unutm.ar.D.ak gerekir ki Skolnick ve Kadisch gibi bilim. 

adamlarica yasap sosyal nizam. ilkesine ~Bre Ustiln birdurum-

dadir. Yasa k~rallarin1n uygulanmas::..~daki yasalli~ ilkesi va-

tanda§l~ veya bir toplu~ kesiminin~ yasama ve yilriltmenin ke~-

di Orf ve adetleri~i kOril kOrilne kabul ettirmeye ~ali§mak gi-

bi keyfidavran2:;lar1na k.ar§1 korur. Yasa ku:::-allarinin asli 

su.<;lar olarak tarnii!nladi~:r. sus-;lar bazen nizama kar11 olarak. 

yor~mlanabilen fiilleri olu~turdugu Ol~~de nizamin koru&~as1 

ile uzla9t1rilahili~~ Bu itibarla metropoliter. alaalarda ye-

rel der.etim bir ~ok polis §efir polis komiserir kent yoneti-

cisi~ raeclis liyesi taraf:indan ytirilttil~ekte ve polis faaliyet-

leri ile ilgili bir o kadar deli§ik politike uygulanmaktadir. 
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Detroit~ raetropoliten alan1n grafik olarak bu ozelli

~i~i ~ok iyi yans1t~aktad1r. Bolgede hizmet yapan 85 polis 

tioitesi bulunmaktadir. 

Metropoliten yayilma ve degi§imden do,~an en belirgin 

deagesizliklere yoksulluk dilzeyinin altinda ya1ayanlar1n ge

lirleriyle ilgili istatistiklere bak1ld2g1nda rastlanmakta-

dir. Yoksulluk diizeyinde ve altinda ya§amini silrtliiren aileler 

toplam aile say1s2na gore en yliksek orana merkezi kentlerde 

rastlan2r. Bu durumda ytiksek maliyetli olan vatinda§ potensi-

yeli~ia en biiyilk bolil~li yine kente dil§mektedir. 

3- Ya:;; 

lirsal ~iftlik alanlari istisna edilirse merkezi kent 

d~§~n&a otuxanlarin merkez kent sakinlerinden daha ge~ olduk-

lar~ goxilltir. ~ehirlerde normal ya§ 65~dir. Bu durum merkezi 

ke~tte yiiksekmaliyetli sosyal hizmetlerden yararlanan pctan-

siyelis varl2~in1n gostergesidir. 

!;_.- E,gitiin 

Bilindi~i gibi en dti§tik e~itim dilzeyi kirsal ~iftlik 

rastlanmaktadir. Ancak metropol ala~ 

n1n1 goz ontine ald1~1mizda zenci ve ispanyol as1ll1 sakinler 

en dU~Hk elitime sahip balk kitlesini olu§turur~ Metropcliln 

her alsninda elitim diizeyi lisenin alt1ndad1r. Merkezi ke~t-

lerde tizel elitire sonrasi sorunlar gilncelliRini korumaktadir. 

Ancak §U da ger~ektir ki zenciler ve tli~er :::.rk az1nl2klar:::. 

berazlaria eRitim dilzeyine gore ikinci s1radad1r. 

5- Istihda.m 

Bilindi~i gibi metropol alanlar1n h1zl1 geli§mesi hil-

ylik sorunlari da beraberinde getirir. Bu scrunlarin ba§inda 

i1sizlik gelir~ Ozellikle ispanyol asilli ve zenci . . irt<J..naan 

otaalar merkezi kenttei§ bulmakta gil~lilk ~ekmekte ve i§sizlik 

oranlar2 da beyazlara g8re iki misli fazla olmaktadir. Mer-
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kezi kent d1§1 bolgelerinde bu oranlar btiyilk f arklil2k gos-

termemesine ragmen genelde onemli Hl~illerdedir. 

6- Merkezi Kentlerde oturan sakinlerin kenti:! huzur-

Bu de~erlendirmenin geryek mi yoksa hayal mi oldugunu anlareak 

igin yapilan oaemli ve tek ara:;itirma ~~BA§BAKANLIK GUVENLIK 

VE ADALET IDARESi KURULUNUN': Eirle§ik Devletlerde suy kurban-
lar1 alusal gHzlem raporu adli incelemesidir. 

Merkezi kentten i§sizlikte~ gittik~e artan oranda pa-

yi::n. ald:;..g1 er. ~Hi§ ilk tier et ve egi time bur ad a rastlaadigin1 

gostermektedir. Ayr1ca en zayif halk tabakasicia barada ya§a

maktadir. Bu durum kent idaresi i~in yOk karma§ik hiz~et so-

ru~lari yaratmaktad1r~ 

Merkezi kent karma§lk yap1s1yla etnik bakimdan degi§ik 

gruplarin en btiyilk ol~lide topland1g1 yerle§ia. yeridir. Bu go-

run um to.pl Ut!sal f arklili.klar:i eri ti rcesine olmasina ra.gm.eh 

yerler-

de oturan topluluklar bu konuda birbirine uycayac ithalat un-

surlar:tdir,,, 

Topl:l:n.larda ~ 

sosya.L:- kill tii::-el veetnik f arkl1l1k-

laT hiz~et sorununun ~Ozil~tinde gil~ltikler ortaya ~1karmakta-

dir. Metropoliln bu deRi§ik kesimlerice hizmet getiren polis 

istekr te:r..ki t ·ve Ovgtiler 

alir ki, bu da polisingHrlinil1ttnU deRi§tirmektedir. Polis 

olaylar kar§1s1nda daha sert~k1ric1 ve miltecaviz olmaktad2r. 

Bur.a en basitornek polis mem~ru ile vatanda§in ba~irip ~a~ir-

mas:tdir ... 

Polis hizmetinin etkinligini degerlendirirken kent sa-

kinlerinin gOril§le~i gOz Onilnde tutarak hareket etmek Oneoli 



isede zararl2d1r. Albert Reisee gHre "Bugiin su~ ve gtivenlik 

konular2 bir blitiln olarak tilkede olmasa bile i::etropollerin 

9o~unda halkin dikkatini btiytik ol~tide ~ek~ektedir. Bilhassa 

kentlerde oturan vatanda11n ~o~unan su9u cemiyetin kar§J.. 

kar11ya bulundugu sorunlarin en Hnemlisi sayilmaktadir. 

J. POLIS HIZMEIININ NISPi ONEMI 

Bugtin metropoliten alanlarda ya1ayac insanlar i~in su

~un ha§l1caendi1e kayna~i oldu~u hususunda pek ku§ku kalma-

m21t1r. Yapilananketlerde su9 Hrremli bir 19 soiun olarak or-

taya ~2km11t1r.Bostcn ve §ikago- gibi su9 orani yliksek illerde 

acil tedavi gerektiren paramaya vakalarina bile rastlanm11-

t:ir. 

Kanun adam.1 olarak pol1s1::i gorevi olaylar2 tarafsiz 

degerlendirir. Adil bi:.:- :;rekilde tesbi t etlllektedir. iiava ve 

kararlar analete b1rak:i..lmal1d1r. Ulkedeki yasalari ~yg4larken 

de Ol~illil dav~anacakt1r~ AIDaci bilttin kanunlari~ e§it ,_ ~ 1ar1...Lar-

de e§it kicselere uygulanmasid:tr. Yaci killtilrlti ve varlikli 

bir insar.la bir gangstere kanaaa ~ygun tama~en ayni muafilele 

yap:tlir. Fakat ~i"aha ;ok zanl::tn:tn anladiRi f arkli :ir.uameleyi 

yap~ak gerekir. Polisin dilrilst vesert davrani~i onu ~evrele-· 

:K. MESLEK VE YA§AM OLARAK·POLiS FONKSIYONU 

illkede pek az ~eslek diger g5revlilere kiyasla 

nizl::i..k ii;:ir:de ylirlitlil:i:.ekle ve hizmetin bir bolilmil olarak ba§-

kalarinin ya§a~a ve HlUmU U~erinde kontrol ihtimali ta§:tzak

t.adir. Polis mesle~i halk:i..n . sorunlar:u.1.l giderm.ek amaciyla 

yaptig1 ~al11ma esasinda daima· yanl1z ;al:t1may1 gerektirir. 

Tipki bi·::-doktor gi bi olayan te§his koynak on:.rn go::-evidi::-. 
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S 0 N U 9 

Danya stirekli deRiyen bir ~ehreye btirilnmti1tUr. Bu de

Ri§ikligin yaratt1~1 sars1nt1lar2n onlenmesi i~in al1noas1 

gerekea onlemler her zaman gilndeme gel~ektedir~ Devletin gil~

lendirilmesi? glivenlik gil~lerinin sayi ara~ ve gere~ yontinden 

dab.a yeterli bir seviyeye ~ikarilmasi kentlere go9en halkin 

i§r okal~ hastahane v.s. gibi ihtiya~lar1n1n giderilmesi si-

yesi istikra.r1n yeniden . ~ 

K.Ur Ul.:m.a. S 1. gerekli ~al:t§ma.lar 

yapmak ¥~b. ilk akla gelenler aras1n<lad1r. 

Ulkeraizde de ba:;;ta belirtti~imiz gibi bu ko:rnda baz1 

~a.balar goste:-ilmektedir. Ornegin sorunlar1n s,:ozlilmesi 1s,:2n 

f arkli ulkelerden farkli disiplinlerle bilim ada~lari 

araya gelerek fi~iversitelerde bazi ara§t:::.rmaler yapmaktadir. 
.. . 
Ozellikle Barolar Birli~ie Istanbul Gazeteciler Cemiyeti gibi 

~aktadl.r~ Bilim adamalrl. aras1nda • .. '!' .. :Kesin 01r sonuca. "¥ar::.lip 

.,, ~ . ey.Lem.terin da siyasa.l. 

yapiya bUrUnen kent hayat1nda huzursuzluklara sebep olmakta-
.. .,. . ~ . gcreY.LJ..J.eri-

nin arara girmesi scnucunda devletin iyice aciz dli§tli~li goz

ler.mi:;?tiir ~ Ayn.ca Turkiye ~ nin Orta Doguya yak1nl1~:::. d.olayi

siyla ortaya 9J .. kan belli bir i vr:ie kazand::..~1 goriile::. dinsel 
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ve etnik ay1ri.m k1sik1rtmalar1 devleti zor duruma sokmakta-

Ulkemizde baz1 ideolojik kutupla§malar1n sebep oldugu 

oleylarin siyasel nitelikli terH~ ve tedhif olaylarinin glinil-

ratizde ya§anm11 aci aci ger~eklerin dogrultusunda saglikli bir 

tahlile gereksinmeyi artirmaktatlir. 

Be§ hilyilk kent olan Is tanhul r Ankara r Izmir t Adana~ 

Bursa illerini ~evreleyen metropollerin gorilntille:::-iyle bir-

likte ortaya ~ikan hastaliklarin analizi bak1~1ndan tart11ma-

ni.n ortas:tnda mihek ta1:;. olarak polis bulunmaktad:i..r. Polis 

uniformali olarak idari hizmetlerin ~ogunun te~silcisidir. 

Daha dogrusu bir milletin en ytiksek degerlerinden ~ogunu hal

ka ilet:nekle gorevlid.ir ve modern to pl u~da yasa ~ otori te ve 

adalet gibi kavramlari sosyal yafellia uygulamakla yetkilidir; 

Kisaca polis bir tilkenin i~ gtivenli~inden sorumludar. Ayr2ca 

tilke i~indeki bar:::.911n ~ hirligirr ~ hu.znrl:n ve glivenligin tem-

silcisidir. 

Metropoliten alenin geli§:mesinde gi!vealik ., . ._. . 
n::..zm.et.1n1n 

Ulkemizde sa~la~ metropoliten alanlarin k~rulmasi tek-

nik ve bilimsel bir aalay11la geli§ci§ iilkelerin metropol de-

ceyimleri gHz HnUne alinarak ~Hzftmlenmeye ~ali§ilmal::.dir. 

M ' .., .., 1 • •• .., • .. 1 "' necropoi a~an ar1naa gorevii guven 1x birin:lerinin so-

rurnluluk ala~ler1 kis1tlandir1lma~alid1r~ 

Saglikli hir gtivenlik gHrevinin ol~1abilmesi i~in hiz-

la lojmen 

Metropoliten elanlarda gorevli kolluk hizmetlerinin 

kendi gorev alanalriada yetkilerir.i birir.ci tlereceden k~llan-
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Hizmet gorevleri k1yafetlerine~ gorevin ciddiyetini 

belirtici §ekilde itina gostermelidirler. 

Metropol bolgelerinde h1.zl1 bir geli§menin kaydeail

~esi igin imar mtidiirlu~il~ belediye ve diger yerel yonetim ku

rulu§lar1.yla i~birligi yap1lmal1d1r. 
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