
İç Güvenlik Kuvvetlerinin
(İGK) Meclis Gözetimine

Sivil Toplum Kuruluşları ve 
Medyanın Katılımı

Özge Genç
16 Haziran 2021, Ankara



İçerik

v Öğrenim Amacı ve Sonuçları
v Giriş (Rehber İlkeler & Temel Kavramlar)
v İGK’ların Meclis Gözetiminde STK’ların Rolü
v STK Güvenirliliği ve Etkisi
v Meclisin Gözetim Araçları Nelerdir?
v STK’lar/Medya Meclis ile Nasıl Çalışabilir?
v Toplumsal Cinsiyete Özgü Yaklaşım
v Grup Çalışması



Öğrenim Amacı:
• STK ve medya temsilcileri, iç güvenlik sektörüne yönelik meclis

gözetiminin yürütülmesi ve bu konuda stratejiler geliştirilmesi sürecine
anlamlı ve etkili bir katılım için gerekli bilgilere sahip olacaktır.

Öğrenim Sonuçları:
• İç güvenlik sektörünün meclis gözetimine katılmaları için en uygun 

yöntem ve mekanizmalardan yararlanmak.
• Kendi alanlarında meclis çalışmalarına katılmak ve mevzuat ve gözetim

çalışmalarında vatandaş merkezli güvenlik yaklaşımına katkıda 
bulunmak üzere strateji oluşturabilmek.

Öğrenim Amacı & Sonuçları



• Kolluk birimleri ve faaliyetleri ile bunların dayanağını
oluşturan politikaların sivil otoritelerin kontrolünde ve 
yönetiminde olması; ve kamuoyunun gözetiminde çok 
katmanlı ve sürekli olarak izlenmesidir.

*Herhangi bir sivil denetim değil, demokrasi ve hukuk
devleti normlarına uyan bir sivil denetim. 

Sivil Gözetim



• Kolluğun yetkilerini tanımlayan, düzenleyen, denetleyen 
kurum ve mekanizmalarla ilgili yasaların yapılması
• DeneDm yolları: yazılı soru sorma, meclis araşGrması, genel 

görüşme ve gündem dışı konuşmalar
• Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine inceleme yürütecek 

Meclis komisyonlarının ve kamu denetçiliği mekanizmalarının 
oluşturulması
• Kollukla ile ilgili bütçenin ayrılması ve onaylanması 

Meclis İGK Gözetimine Nasıl
Katılıyor?



• Güvenlik daha çok devletin ele aldığı bir mesele olarak
görülmektedir. 
• Ne Meclis ne de STK’lar iç güvenlik politikaları, kuruluşları, 

kuvvetleri ve bütçeleri ile ilgili yeterli uzmanlığa sahip değildir. 
• STK’lar, Mecliste etkili olamayacaklarını, ya da politikayı

etkileyecek sonuçlar üretemeyeceklerini, ya da katılım kanallarının
kendilerine kapalı olduğunu düşündükleri için meclis süreçlerine
yeterince katılamamaktadır. 

-> Tüm bunların sonucu olarak, güvenlik politikaları vatandaş odaklı
olmaktan uzaklaşabilir.

Giriş



“Katılım”
STK’ların ve Medyanın katılımı sayesinde, TBMM ve sivil toplum
arasında katılımcı ve kapsayıcı bir ilişkinin kurulması mümkün

olacak ve demokratik irade daha güçlü hale gelecektir. 

“Temsil” ve “Halkın iradesi”
Katılım, seçmenler ile Meclis’teki temsilciler arasında güçlü bir

bağın sürdürülmesi bakımından da önemlidir.

İlkeler ve Referanslar



“İnsani Güvenlik”
İnsan güvenlik ilkesi uyarınca güvenliğin sağlanması sürecinde halkın ihtiyaçları 

doğrudan karşılanmalıdır. 
Vatandaşların güvenliğini sağlamak devletin en temel işlevlerinden biridir. 

“Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık”
Bilgi, sadece meşru ve açık bir şekilde tanımlanmış sebeplerden dolayı gizli 

tutulabilir. 
STK’lar, İGK’ların politika ve eylemlerini sürekli olarak denetleyerek, İGK’ların
görevlerine sadık kalmalarını, zor kullanma yetkilerini suistimal etmemelerini 

ve daha etkili olmalarını güvence altına alabilir. 

İlkeler ve Referanslar



<< Hepsi>>
İnsan hakları kuruluşları, azınlık grupları, ayrıcalıklı olmayan 
gruplar, topluluk-mahalle kuruluşları, araşKrma kuruluşları, 
savunuculuk grupları, üniversite merkezleri, mesleki dernekler, 
öğrenci grupları, sendikalar…

Güvenlik sektörüne yönelik meclis gözeMm sürecine katkı 
sağlayabilecek farklı STK’ların birbirinden farklı – ama konu ile 
doğrudan ya da dolaylı ilgili – becerileri vardır. 

Türkiye’den örnekler: “kadınlara yönelik şiddet”; “çocuklar için 
adalet çağrısı”

Hangi STK’lar rol
üstlenebilir?



Uluslararası Örnekler:
• Bilgi toplama çalışmaları 
• Dilekçe vermek  ve milletvekillerine bilgi sunmak
• Lobi ve savunuculuk kampanyaları düzenlemek
• Parlamento oturumları ya da komisyonlara sözlü ya da yazılı katkı sunmak
• Parlamento komisyonuna uzman / danışman tedarik etmek 
• Milletvekilleri için mevzuat taslağı ya da mevzuat değişiklikleri hazırlamak
• Mevzuatı ya da mevzuat değişikliklerini ele almak, izlemek, etkilerini incelemek ve 

raporlamak
• Güvenlik politikalarına ilişkin bilgilendirici raporlar (white paper) hazırlamak
Kaynak: DCAF and UNDP Publication on Public Oversight of the Security Sector: A Handbook for Civil Society
Organizations

Meclis süreçlerini/milletvekillerini dahil etmek
ve desteklemek için STK’lar neler yapabilir?

https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/CSO_Handbook.pdf


• Milletvekillerinin bilgi eksikliği, STK’lardan akademisyenler, 
uzmanlar ve savunucuların desteği ile giderilebilir. 
• Medya, milletvekillerinin iç güvenlik sektörü ile ilgili bir kamu 

politikasını (ör. kanun taslağı ya da dilekçe) kamuoyunun 
incelemesi ve tartışmaya açması sürecini kolaylaştırabilir. 
• Sivil toplum uzmanları, bilhassa meclis komisyonlarının 

faaliyetlerinin bir parçası olarak, yasama ve gözetim faaliyetlerine 
katılabilir.
• STK’lar dilekçe hakkını daha etkili kullanabilir. 
• STK katkısı ve katılımı medya sayesinde görülebilir ve mümkün 

kılınabilir. 

TBMM ve STK’lar: Hızlı Bakış



STK Güvenilirliği ve Gözcülük (Watchdog)  
İşlevi

• Kurumsal güvenilirlik oluşturmak önemlidir. 
• Güvenilirlik, hükümet ve STK ilişkilerinde büyük bir engel oluşturmaya devam etmektedir. 

• Hesap verebilirlik ve şeffaflık gereksinimlerinin yerine ge5rilmesi gerekir (Web sitesinde 
vs üzerinden).

• Kurumsal ve program hedeflerinin açık ve şeffaf olması
• Şeffaf ve kapsayıcı karar alım sürecinin yürütülmesi
• Kuruluşun sahip olduğu Davranış ve E5k Kurallarının mevcut ve görülebilir olması
• Düzenli dene5m raporları ve yıllık raporların ilgili paydaşlar ile paylaşılması ya da 

yayınlanması
• Diyaloğun teşvik edilmesi / Devlet, siyasi par5ler ve güvenlik sektörü arasındaki diyaloğun 

ve is5şarenin kesin bir şekilde reddedilmemesi
• STK’ların İGK’lar hakkında bilgi sahibi olması gereklidir. 



Meclis Gözetim Araçları

Türkiye’nin Yeni Hükümet Sisteminde (2017):Meclisin İşlevleri ve Araçları:
Yasama İşlevi

Meclis Komisyonları
Gözetim İşlevi

Genel Oturum
Gündem Dışı Konuşma
Yazılı Soru
Meclis Araştırması
Meclis Soruşturması
Meclis Komisyonları

Bütçe Denetimi
Diğer

Meclis ile ilişkili olarak faaliyet gösteren Gözetim Mekanizmaları/ Bağımsız Denetim Kuruluşları 
(Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay, Kolluk Gözetim Komisyonu )



STK’lar Meclis ile Nasıl Çalışabilir?

Yasama

Kanun taslağının Milletvekili ile paylaşılması

Meclise iletilen kanun teklifleri hakkında görüş vermek

Genel Kurul toplantılarında Komisyon Başkanı ve Milletvekilleri ile ya da Parti

grup başkanları ile temasa geçmek.



STK’lar Yasama Süreçleri ile İlgili Neler Yapabilir?

Yasama

• Kanun taslakları ve dilekçelere yönelik 
kamuoyu denetiminin savunulması

• Uygulama öncesi (Ex ante) / Uygulama 
sonrası (Ex post) etki değerlendirmeleri, ve



STK’lar Meclis ile Nasıl Çalışabilir?

Bütçe DeneKmi
Bütçe/ Kesin Hesap Kanunu teklifleri Plan ve Bütçe Komisyonunda Kasım ayında ve 

Genel Kurulda Aralık ayında birlikte tarXşılır.



STK’lar Bütçe Döneminde Neler Yapabilir?

Bütçe İzleme, Analiz ve Değerlendirme
AraşKrma ve Bilgi

Farkındalık Yaratma
Savunuculuk

EğiMm
İzleme

Etki Analizi



STK’lar Meclis ile Nasıl Çalışabilir?
Diğer Denetim Araçlarına Katılım

Yazılı Soru Önergesi
• Milletvekilleri Yürütme Organına 

yazılı soru yöneltebilir. 
• Genellikle muhalefet partisi 

Milletvekilleri soru önergesi sunar.

• STK, Yürütmenin ihmal ettiği 
konuları ya da Yürütmenin hesap 
verebilir ve şeffaf olması gereken 
durumları Milletvekillerine 
iletebilir. 



STK’lar Meclis ile Nasıl Çalışabilir?

Meclis Araştırması

• Araştırma Komisyonları belli bir konu ya da olay hakkında 

araştırma yapmak üzere kurulur.

• Kamu, akademik topluluk, iş dünyası, medya ve sivil toplum 

temsilcilerinin görüşlerini alır (sözlü ve/veya yazılı olarak). 

• Raporlarında farklı görüşlere dayalı değerlendirmeler, alınması 

gereken tedbirler ve çözüm tavsiyeleri yer alır.

• STK temsilcisi Komisyona davet edilirse, ulaşım masraflarını 

Komisyon karşılar.

• STK’lar Komisyonlar ile iletişim kurarak, içerik ve rapor 

gönderebilir. 



STK’lar Meclis ile Nasıl Çalışabilir?

Milletvekilleri ile İletişim

• STK’lar ve Medya, mesleki uzmanlık ya da coğrafi konumlarına 
göre ilgili Milletvekilleri ile temasa geçebilir. 

• Milletvekillerinin özgeçmişleri, iletişim bilgileri, yasama / denetim 
ile ilgili teklifleri /önerge ve konuşmalarına www.tbmm.gov.tr  
adresinden erişilebilir. 

• Raporlar ve diğer bilgiler Meclise her zaman getirilemese de PTT 
ya da kargo ile gönderilebilir.

• Milletvekilleri, Genel Kurul, Komisyon Toplantıları ve Gündem Dışı 
Konuşmalarda çeşitli meseleleri gündeme getirebilir.



İç Güvenlik Sektörünün Meclis Gözetimi ile ilgili
Komisyonlar

İçişleri Komisyonu ve Adalet Komisyonu
Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

Dilekçe Komisyonu
Plan ve Bütçe Komisyonu

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu



İGK’ların Gözetimi ile ilgili olarak STK’lar Meclis
Komisyonları ile Nasıl Çalışabilir? 

• Komisyon Başkanı toplantıya çağırır ve toplantı gündemini belirler.
• İlgili bakanlıklardan, kamu kurum ve kuruluşlarından görevliler / uzmanlar, STK 

temsilcileri ve akademisyenler Komisyon Başkanı tarafından toplantıya davet 
edilebilir.

• Komisyon toplantısına katılamayan STK’lar görüşlerini göndererek ya da komisyon 
üyeleri ile görüşerek etkili olabilir. 

• TBMM ve Meclis Komisyonlarında STK akreditasyon sistemi bulunmamaktadır.
• Yeni /gözden geçirilen TBMM İçtüzüğünde STK katılımının güvence altına alınması 

beklenmektedir. 
• Türkiye Büyük Millet Meclisi web sitesi, STK’lardan bilgi ve görüş almak üzere daha 

etkili hale getirilebilir. 



Dilekçe Hakkını Kullanma

STK’lar TBMM’de dilekçe başvurusu almaya yetkili üç komisyona
başvuru yapabiliyor. Bunlar:

1- Dilekçe Komisyonu
2- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
3- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu



Kaynaklar

Sivil Sayfalar https://www.sivilsayfalar.org

“STK’ların Dilekçe Hakkı Başvurularının
İzlenmesi” Raporu

https://www.sivilsayfalar.org/wp-
content/uploads/2020/09/STKlarin-Dilekce-
Hakki-Basvurularinin-Izlenmesi.pdf



Kaynaklar

Yasama Derneği (YASADER) tarafından ilk 
baskısı 2009 yılında yapılan Sivil Toplum
İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı’nın
4’üncü baskısı yayınlandı. (Haziran 2020)

TBMM yapısı ile yasama ve denetim
süreçlerine ilişkin olarak STK temsilcilerinin
bilgi açığının giderilmesini ve STK’ların bu
süreçlere nasıl daha etkin katılabileceğine
ilişkin ipuçlarının verilmesini amaçlıyor.

YASAMA DERNEĞİ
http://www.yasader.org



Toplumsal Cinsiyete Özgü Yaklaşım

• “Güvenlik sektörüne yönelik gözeZm faaliyetlerine toplumsal cinsiyet perspekZfinin entegre edilmesi demek, 
sadece daha çok kadının dahil edilmesi gibi bir anlam taşımaz. Kadınların tam ve eşit temsil edilmesi 
toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde doğru bir adım olmasına rağmen, toplumsal cinsiyet perspekZflerinin 
dikkate alınmasını temin etmez.”

• “Bunun yerine, toplumsal cinsiyeZ ana akımlaş^rma olarak da bilinen toplumsal cinsiyete ilişkin konuların 
entegre edilmesine ilişkin tanım şöyledir: “yasal düzenlemeler, poliZka ve programları da kapsamak üzere, 
planlanan herhangi bir harekeZn toplumsal cinsiyet farklılıkları açısından doğuracağı sonuçların belirlenmesi 
ve değerlendirilmesi sürecidir.”

STK’lar ne yapabilir?
• Toplumsal cinsiyet ile ilgili konuları araş5rmak ve belgelemek
• Toplumsal cinsiyet ve güvenlik sektörünün göze;mi konusunda çok az sayıda araş5rma bulunmaktadır. STK’lar bu 

alanda inisiya;f alabilir.
• STK’lar, güvenlik sektörü personelinin insan haklarını ihlal eEği ve kadınlara ve kız çocuklarına yönelik güç uyguladığı 

olayları belgeleyerek güvenlik sektörünün göze;minde önemli bir rol oynayabilir. Poli;ka reformu için yapılan lobicilik 
çalışmalarında bu tür bilgi ve ista;s;kler esas5r. 

• Toplumsal cinsiyete duyarlı güvenlik poli;kalarının savunuculuğunu yapmak
• Güvenlik sektörünün göze;mi ile ilgili eği;m vermek (ör. güvenlik sektöründeki kadınlara yönelik eği;m verilebilir) 

Ör. Kadın kuruluşları ev içi şiddet olaylarında polisin harekete geçmesini talep edebilir, sonuçlarını izleyebilir.



Grup Çalışması

• Gruplara soru/çalışma kağıtları dağıtarak, aşağıdaki soruları sorunuz:

i. Meclis çalışmalarına katılım araçları ve mekanizmaları arasından kendi alanınız ve 
yöntemleriniz açısından en uygun bulduğunuz 3 tanesini önünüzdeki 3 not kağıdına ayrı ayrı 
yazınız. (Bu grup çalışmasından sonra, grup moderatörü not kağıtlarını toplayacak ve 
gruplandırarak yazı tahtasına asacaktır. En fazla ve en az kullanılabilecek yöntemler 
tartışılacaktır. Neden / Nasıl? 

ii. İç güvenlik sektörünün gözetiminde kendi kuruluşunuzun çalışma alanı kapsamında dahil 
olabileceğini düşündüğünüz, aklınıza gelen ilk 3 konuyu / çalışmayı önünüzdeki 3 not kağıdına 
ayrı ayrı yazınız. (Bu grup çalışmasından sonra, grup moderatörü not kağıtlarını toplayacak ve 
gruplandırarak yazı tahtasına asacaktır. Notlarda örtüşen konular tartışılacaktır.

iii.     Seçtiğiniz araç ve konularla ilgili başarı kriterlerinizi nasıl belirlersiniz tartışınız. (Bu çalışmada, 
grup moderatörü yazı tahtasına 2 sütun çizecek ve katılımcıların fırsatlar ve zorluklar ile ilgili 
görüşlerini kısaca not edecektir.)
iv. Sizin çalıştığınız STK, Meclis süreçlerine katılmak üzere güvenirliğini nasıl oluşturabilir? (Bu 

çalışmada, grup moderatörü yazı tahtasına 2 sütun çizecek ve katılımcıların fırsatlar ve 
zorluklar ile ilgili görüşlerini kısaca not edecektir.)



Teşekkür ederim


