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GENELGE 

  

  

Kolluk birimlerinin ve kolluk personelinin görevini yürütürken uyması gereken etik ilkeleri belirleyen 

ve ilgili birimlerin katılımları ile hazırlanan Kolluk Etik İlkeleri, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 

Hayati YAZICI ve Bakanımız Sayın Beşir ATALAY tarafından imzalanarak 24.Ekim 2007 tarihinde 

yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

  

Kolluk birimleri için hazırlanan ‘Kolluk Etik İlkeleri’, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, 

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile bu teşkilatlarda 

görev yapan kolluk görevlilerini kapsamaktadır. 

  

Uluslararası uygulamalarda da kabul gören Kolluk Etik İlkeleri ve ilkelerde ifade edilen değerler 

Bakanlığımızca önemli bir husus olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle; 

1.      Merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan kolluk personeli bağlı oldukları kolluk birimleri 

tarafından kolluk Etik İlkeleri hakkında bilgilendirileceklerdir. 

2.      Hizmet anlayışına dönüşmesi amacıyla etik ilkeler eğitim programlarına dercedilecek, 

personele bu kapsamda eğitim (ders, kurs, seminer) verilecektir. 

3.      Personelin performans ve sicil değerlendirilmesinde kolluk etik ilkelerine uyumu göz önüne 

alınacaktır. 

4.      Kolluk Etik İlkelerine aykırı davranışlar, disiplin uygulamaları açısından, mevzuatta açıkça 

hüküm bulunmadığı durumlarda “kurumca belirlenen usul ve esaslara aykırı davranışlar” 

kapsamında değerlendirilecektir. 

5.      Kolluk Etik İlkelerinin broşür halinde basılıp alt birimlere ve personele dağıtılması ile 

kurumlarımızın internet sitelerinde yayınlanması hususunda gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

  

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim. 
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KOLLUK ETİK İLKELERİ 

  

  

GİRİŞ 

  

Kolluk, bir toplumda hak ve özgürlüklerin korunmasında ve kamu güvenliğinin sağlanmasında toplum 

hayatı için vazgeçilmez bir unsurdur. Kolluk görevi Anayasa, uluslararası sözleşmeler, kanunlar ve diğer 

ilgili mevzuata göre yürütülür. 

Kolluk Etik İlkeleri, kolluk personelinin görevini yürütürken uyması gereken ilkeleri belirlemek, görevin 

yerine getirilmesinde adalet, tarafsızlık, dürüstlük, liyakat, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı 

kalarak halkın güvenini tesis etmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Kolluk birimlerinin temel görevi, sorumluluk alanlarında bireylerin hak ve özgürlüklerini koruyarak, 

güvenliği, asayiş ve kamu düzenini sağlamaktır. Bu onurlu ve saygın görev kolluk personeli tarafından yerine 

getirilmektedir. Görevin yerine getirilmesinde kolluk personelinin uymak zorunda olduğu davranış kuralları 

bütünü olan Kolluk Etik İlkeleri her rütbedeki personelin görevini ehliyet ve liyakatle yürütebilmesi için yol 

gösterici bir rehberdir. 

Anayasamız, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi Kolluk Etik İlkeleri Rehberi referans 

alınarak hazırlanan bu ilkeler, kolluk görevlilerinin kanunların koyduğu kuralları benimseyip uygulamasını 

sağlayacağı gibi, kolluk personelinden beklenen davranış kurallarının toplum tarafından bilinmesini de 

sağlayacaktır. 
  

KAPSAM 

  

Bütün kolluk birimlerinin katkılarıyla hazırlanan Kolluk Etik İlkeleri, Jandarma Genel Komutanlığı, 

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünü ve bu 

teşkilatlarda görev yapan kolluk görevlilerini kapsar. 

  

A- KOLLUĞUN GÖREVLERİ 

1.      Kolluğun temel görevleri şunlardır:  

✓      Bireyin temel hak ve özgürlüklerini korumak, 

✓      Emniyet ve asayişi sağlamak, 

✓      Kamu düzenini korumak, 

✓      Suç işlenmesini önleyici tedbirler almak ve suçla mücadele etmek, 

✓      Suçları aydınlatmak ve şüphelileri adli makamlara teslim etmek, 

✓      Yardım isteyenler ve yardıma muhtaç olanlar ile tehlike içerisinde bulunanlara yardım 

etmektir.     

  

B- HİZMET ANLAYIŞI 

2.      Kolluk birimleri, görev ve hizmetin yerine getirilmesinde hukukun üstünlüğü, kamu yararını gözetme, 

tarafsızlık, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, hizmetin sonucuna odaklılık ve sürekli gelişim ilkelerini 

esas alır. 

3.      Kolluk birimleri, görev ve sorumluluk alanında toplumun talep ve ihtiyaçlarına odaklanarak halkın 

memnuniyetini arttırmayı, bu suretle toplumun saygı ve güvenini kazanmayı hedefler. 

4.      Güvenlik hizmeti her zaman ve herkes tarafından ulaşılabilir olmalıdır. 

5.      Görevin gerektirdiği istisnalar dışında kolluk kolaylıkla tanınabilir şekilde görev yapar. 

6.      Devletin yasal icra gücü olan kolluk personeli, bu gücü zaaf içerisinde gösterecek tutum ve 

davranışlardan kaçınır. 

  

C- KOLLUK PERSONELİNİN NİTELİKLERİ 



7.      Kolluk personeli, Atatürk ilke ve inkılâplarına, toplumun ve Cumhuriyetimizin temel değerlerine 

bağlıdır. 

8.      Kolluk personeli arasındaki ilişki, hiyerarşik yapıya uygun olarak koordinasyon, işbirliği, 

yardımlaşma, güven, sevgi ve saygı temeline dayanır. 

9.      Kolluk mesleğine giriş, görevin gerektirdiği nitelikleri tespit etmeyi amaçlayan ve mevzuatla 

belirlenen objektif ölçütlere göre yapılır. 

10.  Kolluk personeli, mantıklı karar verir, etkin iletişim kurar, adil davranır ve 

gerektiğinde inisiyatif kullanır. 

11.  Kolluk personeli, toplumun yapısını ve hassasiyetlerini bilir; gerekli duyarlılığı gösterir. 

12.  Kolluk personeli, mesleğinin ve üniformasının gerektirdiği saygınlık ve güvene layık olduğunu 

davranışlarıyla gösterir. 

13.  Kolluk personeli görevi dışında meslek onuruna halel getirecek herhangi bir iş yapmaz ve özel 

yaşamında mesleki hizmetlerinin tarafsızlığını zedeleyecek davranışlardan kaçınır. 

14.  Kolluk personeli, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri 

sebeplerle insanlar arasında ayırım gözetmeksizin tarafsızlık içerisinde hizmet sunar. 

  

Ç- EĞİTİM 

15.  Eğitim, kolluk personelinin meslek hayatı boyunca devam etmesi gereken kesintisiz bir süreçtir. Bu 

süreç içerisinde temel eğitim, hizmet içi eğitim ve uzmanlık eğitimleri, toplumdaki değişim ve gelişime paralel 

olarak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde teorik ve uygulamalı olarak verilir. 

16.  Eğitim, mesleğe hazırlamanın yanında kolluk personelinin kültürel ve sosyal açıdan gelişimini de 

sağlar. 

17.  Kolluk personelinin eğitimi, görev ve sorumlulukları esas alınarak, hizmetin amaçlarına odaklanacak 

şekilde yerine getirilir. 

18.  Kolluk personeline, demokrasinin temel değerleri ve ilkeleri, hukukun üstünlüğü, insan haklarına 

saygı ve bireyin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kolluk etik ilkleri konularında eğitim verilir. 

  

D- KOLLUK PERSONELİNİN HAKLARI 

19.  Kolluk personeli, mevzuatla verilen görevler dışındaki hizmetlerde görevlendirilemez. Yetki ve 

sorumlulukları açık bir şekilde belirlenen kolluk personeli, amirlerinin mevzuata uygun emirlerini yerine getirir. 

Konusu suç teşkil eden emir hiçbir şekilde yerine getirilmez. 

20.  Kolluk personeline, savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez. Disiplin kararları, 

kanunda belirtilen istisnalar hariç, yargı denetimi dışında bırakılamaz. Görevine ilişkin suç işlediği iddia edilen 

kolluk görevlisi avukat tarafından temsil edilme, savunma ve adil yargılanma hakkına sahiptir.  

E- HESAP VEREBİLİRLİK VE DENETİM 

21.   Kolluk personeli, eylemlerinden, ihmallerinden ve verdiği emirlerden şahsen sorumlu ve hizmet 

ettiği topluma karşı daima hesap verebilir olmalıdır. 

22.   Kolluk faaliyetleri, mevzuat dâhilinde yasama, yürütme ve yargı organlarının denetimine açıktır.  

23.  Kolluk personeli aleyhine, usulüne uygun yapılan tüm şikâyetler derhal ve tarafsız bir şekilde 

soruşturulur. Soruşturma, etkin ve tarafsız yürütüldüğü konusunda şüphe duyulmayacak şekilde 

sonuçlandırılır ve soruşturma sonucu şikâyetçiye bildirilir. 

24.  Kolluk görevine ilişkin ihbarlar da titizlikle araştırılır. 

  

F- KOLLUK UYGULAMA VE MÜDAHALELERİ 

25.  Kolluk personeli, görevini yerine getirirken, herkesin yaşam hakkına ve Anayasa’da belirtilen diğer 

temel hak ve özgürlüklere saygı gösterir. 

26.  Kolluk personeli, kimseyi işkence, eziyet, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı muamele veya 

cezaya tabi tutamaz. Hiçbir sebep, işkencenin haklılığına gerekçe gösterilemez. 

27.  Kolluk personeli, kanunla öngörülen nedenlere ve yönteme uygun olmadıkça kimsenin özgürlüğünü 

sınırlayamaz. 



28.   Kolluk personeli, zorunlu durumlarda ve sadece meşru bir amacı elde etmek için orantılı güç 

kullanır. 

29.  Kolluk personeli, görevinin gerektirdiği saygınlık ve dürüstlük içerisinde hareket eder. Görevini 

yerine getirirken tarafsız davranır ve insanlar arasında ayrım yapmaz. 

30.  Kolluk personeli, kanunların öngördüğü haller dışında bireyin özel hayatına müdahale edemez. 

31.   Kolluk personeli, mevzuatta aksi belirtilmediği sürece, edindiği her türlü bilgiyi ve mesleki sırrı korur. 

32.  Kolluk personeli, kişilerin özel hayatlarıyla ilgili olan ya da kişi haklarına zarar verebilecek nitelikteki 

bilgilerin korunmasına büyük özen gösterir; yasal zorunluluk haricinde bu bilgileri açıklayamaz ve kendisi 

veya üçüncü kişiler lehine kullanamaz. 

33.  Kolluk personeli, kolluk uygulamalarında, yaşlı, engelli ve çocuk gibi hassas kişilerin durumlarını ve 

ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur. 

34.   Kolluk personeli, görevini icra ederken veya bir olaya müdahale ederken, öncelikle mesleki kimliğini 

açıklar ve normal şartlarda kimlik gösterir. 

35.   Mesleki onur ve saygınlıkla hareket eden kolluk personeli, kurum içerisindeki her türlü yozlaşmaya 

karşı tavır alır. Yolsuzluk ve usulsüzlükle karşılaşması halinde yetkisi dâhilinde olanlara müdahale eder; 

yetkisini aşan durumları üstlerine bildirir. 

36.  Kolluk personeli, görev, unvan ve yetkisini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine 

menfaat sağlamaz; aracılıkta bulunmaz ve kayırmacılık yapmaz. 

37.  Kolluk personeli görevi sebebiyle hediye alamaz ve çıkar sağlayamaz. Kolluk personelinin 

tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, 

ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat 

hediye kapsamındadır. 

38.  Kolluk personeli kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve 

hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramaz; bunları korur ve her an hizmete hazır halde 

bulundurmak için gerekli tedbirleri alır. 

39.   Kolluk personeli, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde, hizmet branşı, yeri ve zamanına 

bakmaksızın, bir suçla karşılaştığında suça el koyar; suçun devamını önler; şüpheli ve suç delillerinin tespit 

ve muhafazasını sağlayarak yetkili kolluğa teslim eder. 

  

G- KOLLUK VE YARGI İLİŞKİLERİ 

40.  Kolluk görevlileri, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına saygılı davranır; adli makamların 

kararlarına itiraz etmez. 

41.  Kolluğun gerçekleştirdiği her türlü eylem ve işleme karşı yargı yolu açıktır. 

42.  Kolluk personeli, soruşturmanın her safhasında adli makamlar ile etkin işbirliği içerisinde çalışır. 

43.  Kolluk personeli, müdafiin üstlendiği role saygı duyar; gözaltına alınanların “müdafiin hukuki 

yardımından yararlanma hakkını” etkili biçimde kullanmasını sağlar. 

  

H- ADLİ SORUŞTURMALAR 

44.  Adli soruşturma, işlenmiş veya işlenmesi muhtemel bir suç ile ilgili makul bir şüphenin varlığı 

halinde, yetkili makamın emir veya kararlarına uygun olarak, mevzuatla öngörülen yönteme göre yürütülür. 

45.  Kolluk personeli, suçu mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar, bir suçla itham edilen herkesin 

suçsuz kabul edilmesi ilkesine göre hareket eder. 

46.   Kolluk personeli suç ayrımı gözetmeksizin yakalanan kişilere, yakalanma nedeni ve hakkındaki 

iddiaları öğrenme, susma, istediği bir kişiye yakalandığını bildirme, müdafiden yararlanma ve yakalanmaya 

itiraz etme haklarının bulunduğu ve bu hakları nasıl kullanacağı hususunda gecikmeksizin bilgi verir ve bu 

hakların kullanımında yardımcı olur. 

47.  Kolluk personeli, mağdur ve tanıklara kanun tarafından tanınan hakları hatırlatır ve tehdit altında 

oldukları durumlarda can güvenliklerini sağlar. 

48.  Kolluk personeli, soruşturmayı objektif ve adil olarak yürütür; kadınların, çocukların, yaşlıların ve 

engellilerin özel durumlarına ve ihtiyaçlarına saygı gösterir. 



49.   Kolluk personeli, gerektiğinde, taraflara soruşturma süresince yapılan işlemleri anladığı bir dille 

anlatır, ihtiyaç halinde tercümandan yararlanmasını sağlar. 

50.   Kolluk personeli, gözaltına alınan veya muhafaza altında bulundurulanların kayıtlarını eksiksiz 

tutar. 

51.   Kolluk personeli, gözaltına alınan veya muhafaza altında bulundurulan kişilerin güvenlik, sağlık, 

temizlik ve uygun beslenme ihtiyaçlarını temin eder. 

52.  Suç işlemiş olma şüphesi dışında bir sebepten özgürlüğü kısıtlanmış olan kişiler, şüphelilerden ayrı 

bir yerde tutulur. Gözaltında bulundurulan ya da özgürlüğünden alıkonulan kadınlar erkeklerden; çocuklar 

yetişkinlerden ayrı yerlerde tutulur. 

 


