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Eylem Tanımı'na Atıf
Bileşen

A. Yasal ve Kurumsal Çerçeve

Faaliyet

A.2 İçişleri Bakanlığı’nın İç Güvenlik Kuvvetleri üzerindeki kontrol sisteminin iyileştirilmesini
sağlayacak performans değerlendirme sisteminin iyileştirilmesi.

Çıktı

A.2.5 “İGK performans değerlendirme sisteminin iyileştirilmesi için kapsamlı öneriler
raporu”

Tanım

Aktörler ve kurumların performans değerlendirme sisteminin ayrılmaz parçası olarak
“vatandaş odaklı” ve insan hakları (gücün kullanılması nedeniyle İGK'lere yönelik şikayetler)
ile ilgili İç Güvenlik Kuvvetleri'nin (İGK) gözetimini iyileştirmek üzere İçişleri Bakanlığı'nabir
dizi öneri(hedefler ve göstergeler) sağlamak.
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Law enforcement agencies
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Turkish National Police
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Performans Değerlendirme ve
İzleme Sistemi projesi
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Performance Evaluation System
project for ISFs by MoI
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CİMER

CİMER

Presidential
Centre

Türkiye Büyük Millet Meclisi

TBMM
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Grand National Assembly of Turkey

İçişleri B.lığının hizmetlerini
iyileştirmeye yönelik İzleme ve
Değerlendirme Sistemi projesi

İZDES

İZDES

Project of MoI to Improve
Monitoring and Evaluation System
for the services of MoI

Avrupa Birliği
İç Güvenlik Kuvvetleri (Kolluk
Teşkilatları)
Kolluk Teşkilatları
Emniyet Genel Müdürlüğü

İletişim
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1. YÖNETİCİ ÖZETİ
Faaliyet A.2 kapsamında “T.C. İçişleri Bakanlığı'na İç Güvenlik Kuvvetleri (İGK) performans
değerlendirme sisteminin iyileştirilmesi için kapsamlı öneriler raporu” sağlanması kapsamında, Fransa,
Belçika ve Yunanistan (sadece Sahil Güvenlik) olmak üzere seçilen üç AB ülkesinin İç Güvenlik Kuvvetleri
(İGK) performans değerlendirme sistemi, uluslararası kısa dönemli uzmanlar tarafından Türkiye ile
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu çalışmada İç Güvenlik Kuvveti olarak Polis, Jandarma ve Sahil
Güvenlik Teşkilatları inceleme konusu yapılmıştır.
Bu karşılaştırmalı incelemeye dayalı olarak şunlar önerilmektedir: Türkiye'de İGK’lerin sivil
gözetim ve vatandaş odaklı performans değerlendirmelerini iyileştirmeye yönelik için ilkeler
tanımlamak ve benimsemek; Türkiye'de İçişleri Bakanlığı’nın sivil gözetim ve vatandaş odaklı
performans değerlendirmenin geliştirilmesini izlemek için hedefler belirlemek ve göstergelerin
kullanılmasını sağlamak.
Yukarıda sözü edilen raporlara ve Ankara'da 23-24 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen çalıştaya
dayanılarak, aşağıdaki 3 temel ilke belirlenmiştir:
- Halkın beklentilerini İGK'lere entegre etmek
- Kurum içerisinde vatandaş odaklı ruh oluşturmak
- İGK’lerin hesap verebilirliğini kısmen dış gözetim organlarıyla ilişkilendirmek.
Hedefler ve SMART göstergeleri (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi ve Zamana Bağlı)
yöntemi çalışmaya rehberlik etmiştir. Bu kapsamda: Spesifik (Neyi başarıyla tamamlamak istiyorum?),
Ölçülebilir (Başarıyla tamamlandığını nasıl bileceğim?), Ulaşılabilir (diğer kısıtlamalara dayanarak, amaç
ne kadar gerçekçidir?), Gerçekçi (Bu, zahmete değer mi?) ve Zamana Bağlı (Ne zaman?) anlamındadır.
Son olarak, Türkiye'deki İGK performans değerlendirme sistemini iyileştirmek için aşağıdaki
öneriler sıralanmıştır:
• Vatandaşların ve hizmetten yararlananların beklentileri ve memnuniyetini öğrenmek için
bağımsız ve tutarlı anketler kullanınız. Göstergeler şunlardır:
o İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen PERDİS anketini İGK kurumsal performans yönetim
sistemine entegre etmek.
o Yerel memnuniyet anketleri oluşturmak ve sonuçları halkla paylaşmak.
• Mahalle sakinleri ve Kolluk Amirleri arasında kalıcı bir ortaklığı teşvik ediniz ve ortamı
oluşturunuz. Göstergeler şunlardır:
o Vatandaş odaklı PERDİS göstergelerini İGK kurumsal performans yönetim sistemine
entegre etmek (muhtarlar, vatandaşlar, STK vb. ile yapılan toplantıların sayısı);
o İZDES projesini genişletmek ve daha sistematik hale getirmek.
• Polis/jandarma merkezlerinde uygulanan “güven masası” projesi geliştirmek suretiyle halk ile
ilk temas sağlayan görevlileri arasında düzenli bağlantı geliştiriniz, yine 2003 yılından beri var
olan Toplum Destekli Polislik” faaliyetlerini yeniden canlandırınız. Göstergeler şunlardır:
o İki yıl içerisinde, tüm halkla ilk temas görevlilerini iletişim ve halkla ilişkiler konusunda
eğitmek;
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Etkili iletişimi ve vatandaşlar ile karşılaştıklarında doğru bilgi sağlamak amacıyla halkla
ilk temas görevlileri için kılavuz kitapçık hazırlamak.
• İGK kurumu personelinin bireysel değerlendirmesinde vatandaş odaklı performans ölçütlerini
tercih ediniz. Göstergeler şunlardır:
o Hizmet bilinçli tutuma sahip polis memurlarını değerlendirmek için rehber ilkeler (hazır
bulunuşluk, işin kalitesi, polis yetkisi çerçevesinde çözüm aramak vb.) oluşturmak;
o Vatandaş odaklı performans değerlendirme konusunda amirlerin eğitimi hali hazırda
mevcuttur.
• Hem kurumsal hem de bireysel düzeydeki vatandaş odaklı performans değerlendirmeyi
kalıcı bir süreç haline getirmek. Göstergeler şunlardır:
o Vatandaşla ilk temas görevlilerini değerlendirmek için orta düzey yönetici mevcudiyeti
ve bunların amirlerine eğitim- talimat verilmesi yerindedir;
o Ölçülebilir amaç/hedef olarak “vatandaş memnuniyet düzeyinde artış” ve anketler
vasıtasıyla bu düzeyin takibini eklemek;
o Plan, rapor ve istatistikler halkla paylaşmak.
• Disiplin vakalarında ve idari soruşturmalarda tarafsızlığı artırmak ve şeffaflığı teşvik etmek.
Göstergeler şunlardır:
o Şikayet sürecini kolaylaştıracak (çevrimiçi mekanizmalara sahip) yeni mekanizmalar
mevcuttur;
o Şikayetlerin sayısı ve soruşturmaların sayısı kaydedilmekte ve paylaşmak.
o İç teftiş kurulları ve kamu denetçiliği için etik kuralları oluşmak.
• Şeffaflığı teşvik etmek
o

Gösterge şudur:
o

Polis ve jandarma operasyonları sırasında ölen vatandaşların ve şikayetlerin sayısı ile bu
konudaki soruşturmaların sonuçlarını yıllık rapor halinde yayımlamak.

Sivil Gözetim-III projesi kapsamında hazırlanan raporlar:
o
o
o
o
o
o
o
o

BTD Sebastian Roché ve Bileşen A için UDU Olgun Altundaş,
Jacques de Maillard, karşılaştırmalı rapor ve Fransa ulusal raporu sorumlusu, KDU, Prof.,
Versailles-Saint Quentin Üniversitesi, Fransa,
Hasan Engin Şener, Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye, Türkiye ulusal
raporundan sorumlu KDU,
Nail Öztaş, Prof., İstanbul Gelişim Üniversitesi, performans değerlendirme hakkında
Türkiye ulusal raporunun giriş bölümünden sorumlu KDU,
Theo Van Gasse, Belçika Polis Teşkilatında Emniyet Müdürü, kolluk kurumları ve
performans üzerine KDU,
Arne Dormaels, Prof., Gent Üniversitesi, Belçika, Belçika ulusal raporundan sorumlu
KDU,
Isabelle Verwee, Dr., Brüksel Vrije Üniversitesi, Belçika ulusal raporundan sorumlu KDU,
Konstantinos Bouas, Yunanistan ulusal raporundan sorumlu KDU.
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2. GİRİŞ
Faaliyet A.2.5 kapsamındaki bu çalışma, T.C.İçişleri Bakanlığı’na “İç Güvenlik Kuvvetlerinin
(kolluk Teşkilatları: Polis, jandarma ve Sahil Güvenlik) performans değerlendirme sisteminin
iyileştirilmesi için kapsamlı bir tavsiye raporu sunmayı amaçlamaktadır. Performans değerlendirmesi,
İçişleri Bakanlığı’nın performans yönetimi yoluyla kolluğun sivil gözetimini ilgilendiren konularda
(örneğin şeffaflık, kolluğun yetkilerini kullanmasından kaynaklı İGK'lere yönelik yapılan şikayetlerin
takip edilmesi ) ve vatandaş odaklılık (İGK'lerin vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt verirliği ve İGK
hizmetine yönelik vatandaş değerlendirmesinin alınması) hususunda İGK'ni nasıl gözetleyebileceği
anlamına gelmektedir.
İGK performansı görünüşte basittir: zira bir şeyin yapılıp yapılmadığı ve “ne kadar iyi” yapıldığı
ile ilgilidir. Bu nedenle, gözetim ve vatandaş odaklılığı kurum ve kuruluşların hedeflerine dahil etmek
esastır. Ayrıca, “ne kadar iyi” kavramı birkaç şekilde yorumlanabilir (ve ölçülebilir). İGK performansını
hem kavramsallaştırılması hem de ölçümü kritik düzeyde önemlidir.
Performans geçmişte İGK tarafından genellikle “iyi suç sayısı”na sahip olmak (suçu azaltmak,
daha fazla suçluyu adalete teslim etmek vb.) gibi sınırlı biçimde anlaşılmaktaydı. Bununla birlikte, iyi
uygulamalar söz konusu olduğunda, performans artık daha kapsamlı ve sivil gözetim ve vatandaş
odaklılık ile ilgili olarak tanımlanmaktadır: Doğru şeyleri yapmak (“öncelikler”); bunları iyi bir biçimde
yapmak (“kalite”); doğru miktarda yapmak (“miktar”). Avrupa Konseyi Etik İlkeleri ile örneklendirildiği
gibi, İç güvenlik kuvvetlerinin “sivil gözetimi” ve “vatandaş odaklılığı” demokratik bağlamda İGK
performansının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir (2001).
Çalışmamız, AB üyesi ülke iç Güvenlik Kuvvetleri tarafından iyi uygulamalar olarak şeffaflık,
vatandaş odaklılık ve insan hakları yönelimlilik şeklinde ortaya konulan iki klasik boyuta hitap
etmektedir. Sivil gözetimi ile, polisin (kolluğun) iç kurumların yanı sıra dış kurumlara karşı da hesap
verebilir olması gerektiği kuralı kastedilmektedir. Vatandaş odaklılık ile ise, İGK’nın ve onları
yönlendiren sivil kurumların halkın beklentilerini bildiği bir norma atıfta bulunulmaktadır.
Karşılaştırılmalı analize ve ilgili çalıştaylara dayanan önerileri, sivil gözetim ve vatandaş odaklı
performans değerlendirmeye yönelik üç temel ilkeye vurgu yapmaktadır: (a) uygulanma amaçları
doğrultusunda, (b) hedeflere ve ölçülebilir göstergelere dönüştürülmesine imkân tanıyan (c) yasal bir
çerçeveye sahip olmak.
Bu raporda ele alınan ilk soru, sivil gözetim ve vatandaş odaklı performans değerlendirmenin
iyileştirilmesi için ilke ve hedeflerin belirlenmesidir. Üç temel ilke şunlardır: Halkın beklentilerini
İGK'lere entegre etmek; kurum içerisinde vatandaş odaklı ruh oluşturmak, İGK’lerin hesap verebilirliğini
kısmen dış gözetim organlarıyla ilişkilendirmektir.
Çalıştaylarda tartışıldığı gibi, bu ilkeler meslekten olmayan kişilerin operasyon düzeyinde ne
yapmaları gerektiği konusunda İGK'lere talimat verecek pozisyonda olduğu anlamına gelmemektedir,
ancak performans değerlendirme sistemindeki kurumsal yeniliklerin uygulanmaya başlaması ile “doğru
şeyler” yapmaları için İGK'lere rehberlik edebilirler.
Bu nedenle, ele alınan uygulamaya yönelik ikinci soru şudur: AB ülkeleri polis sistemleri
performans yönetimi ve değerlendirme sistemlerinde vatandaşların girdilerine nasıl olanak
tanımaktadır? Bu kapsamda, ne gibi önlemler AB iyi uygulamalarından esinlenilebilir ve Türkiye'de
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İçişleri Bakanlığı’nca Kolluğun sivil gözetimi ve vatandaş odaklı performans değerlendirmesinin
geliştirilmesi için önerilebilir?

3. FARKLI ULUSAL RAPORLARIN KARŞILAŞTIRILMASINA DAYALI KAPSAMLI ÖNERİLER
Yukarıda söz edildiği gibi, Türkiye'deki İçişleri Bakanlığı’nın sivil gözetim ve vatandaş odaklı
performans değerlendirmenin geliştirilmesine yönelik üç ilke ve ilgili hedefler ulusal raporlar
doğrultusunda belirlenmiştir: Halkın beklentilerini İGK'lere entegre etmek; kurum içerisinde vatandaş
odaklı bir yaklaşım oluşturmak; İGK’lerin hesap verebilirliğini kısmen dış gözetim organlarıyla
ilişkilendirmek. Bunlar, farklı araç ve uygulamaları gerektirmektedirler.
3.1.

Halkın Beklentilerini İGK'lere Entegre Etmek

Performans yönetim sistemleri genellikle ham göstergelere dayanmaktadır (bildirilen suçlar
hakkında dava açılma oranı, çeşitli suç oranları vb.). Halkın korku ve güvenlik beklentilerini anlamak, iç
güvenlik kuvvetlerinin temel meselesi olmalıdır. Yeni araçlar (anketler) ve yeni çalışma şekli (iç ve dış
iletişim) gerektirmektedir.
- Anket yapmak
Ulusal mağduriyet anketi, suç hakkında, suç korkusu, polise güven ve memnuniyet hakkında
bilgi toplamanın bir yoludur. Belçika'da olduğu gibi, yerel anketler, yerel beklentiler ve toplumların
yaşam koşulları üzerine spesifik görüşlere sahip olmaya yardımcı olabilir.
- Ortaklar ile yerel polis/jandarma amirleri arasında kalıcı bir ortaklığı desteklemek
Fransa ve Belçika'da olduğu gibi, yerel kollu amirleri yerel meclislerde yer almalı, halk
toplantıları başlatmalı (belde ve/veya mahalle düzeyinde) ve bazı yerel ortaklar (yerel dernekler vb.)
ile iletişimden sorumlu memurlar atamalıdır.
- Halk ile ilk temas görevlileri arasında düzenli iletişimi desteklemek
Topluluklar ve ilk temas görevlisi kolluk personeli arasındaki sıkı iletişim esastır. Kolluğun
vatandaşların ihtiyaç ve isteklerini bilmesine yardımcı olmaktadır ve kolluk faaliyetlerinin şeffaflığına
olanak sağlamaktadır.
3.2. Kurum İçerisinde Vatandaş Odaklı bir anlayış Oluşturmak
Ölçme sistemleri genellikle sadece kurumların iç gereklerine dayanmaktadır. Halk ile bazı
olumlu ilişkiler sürdürme gereği yeterli derecede açıklanmamaktadır. Hizmet bilinçli tutumlardan
esinlenmek ve sergilemek herhangi bir polis memurunda aranan becerilerden biridir. Kurumsal ve
bireysel performans ölçme sistemleri, halkla ilişkilerin kalitesini göz önünde bulundurmalıdır.
- Yönetimin en alt kademesinden itibaren vatandaş odaklı performansı desteklemek
Bireysel performans değerlendirmesi yönetimin en alt kademesinden başlamalıdır. Koçluk ve
iletişim kapasitesini iyileştirmek için her değerlendiriciye özel olarak eğitim verilmelidir. Değerlendirme
sürecinin her polis memurunun kapasite ve tutumunu iyileştirmek için bir araç olarak düşünülmesi
gerekmektedir. Resmi rehberler, ilişkisel yetkinlikleri (dinleme, saygı, güven, azami şiddet kullanımı vb.)
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ifade etmelidir. Orta düzey yöneticiler ve amirler bu öncelikleri talimat ve yıllık değerlendirmelerinde
iletmelidir.
- Vatandaş odaklı performans değerlendirmeyi kalıcı bir süreç haline getirmek
Toplu performans değerlendirmesi (veya süreç değerlendirme) bir proje tanımlanınca ve
performans göstergeleri belirlenince hemen başlatılan kalıcı bir süreç olması gerekmektedir. Projenin
tüm farklı paydaşların mahallede yaşam kalitesi nihai hedefine katkı sağlayabilmek/sağlamak zorunda
olduğu bir küresel ve entegre eylem planı biçimine sahip olması önemlidir.
3.3.

İGK’lerin Hesap Verebilirliğini Kısmen Dış Gözetim Organlarıyla İlişkilendirmek

Halkla ilişkiler kalitesini iyileştirmek için, iç gözetim organları (teftiş kurulları gibi) şeffaf ve
tarafsız biçimde çalışması ve İGK'lerin de dış gözetim organlarına (kamu denetçiliği gibi) hesap verebilir
olması gerekmektedir.
- Gözetim organlarına erişimi iyileştirmek
Vatandaşların gözetim organlarına erişimlerini kolaylaştırmak vatandaş odaklı sistemin çok
önemli bir yönüdür. Fransız uygulamasında olduğu gibi, sıradan vatandaşlar için gözetim organlarına
(iç ve dış) erişimi kolaylaştırması nedeniyle çevrimiçi raporlama platformunun oluşturulması büyük bir
gelişmedir.
- Gözetim organlarında tarafsızlığı artırmak
Polis memurları diğer polis memurlarını soruşturduğunda bazı tarafgirlikler oluşabildiği
bilinmektedir; Bunlar meslektaşlarını korumak isteyebilirler. Bu olası yanlılıkları sınırlandırmak için
birtakım araçlar tesis edilebilir. Fransız jandarmasında olduğu gibi, her iç teftiş kurulu için etik
tüzüğünün kabul edilmesi temel ilkelerin (tarafsızlık, bağımsızlık, profesyonellik vb.) ifade edilme
yöntemidir. Her iç teftiş kurulunda, sivil toplum üyelerini içeren iç komite oluşturulması bağımsızlığı
pekiştirmektedir.
- Şeffaflığı teşvik etmek
Çeşitli gözetim organlarının (polis ve jandarma genel müfettişliği, kamu denetçiliği) yıllık
raporunun yayınlanması, faaliyetler (açılan ve kapanan soruşturmaların sayısı, iddia edilen suçların ve
kaydedilen ihlallerin türü gibi) hakkında açıklama sunacaktır.

4. TÜRKİYE’DEKİ DURUM
Bu bölümde, yukarıda sözü edilen üç ilke (halkın beklentilerini İGK'lere entegre etmek; kurum
içerisinde vatandaş odaklı bir anlayış oluşturmak ve hesap verebilirliği kısmen dış gözetim organlarıyla
ilişkilendirmek) ile ilgili olarak Türkiye'nin durumu aşağıya çıkarılmıştır.
Bireysel performans yönetimi bakımından Jandarma Genel Komutanlığı (JGnK) ve EGM
arasında tutarlılık olmasa da kurumsal performans raporu bakımından, program esaslı bütçe
uygulaması temelinde, “kamu düzenini korumak ve güvenlik hizmetlerini daha etkin kılmak suretiyle
herkes için daha güvenli yaşam çevresi oluşturmak” gibi aynı hedefleri kapsamaktadırlar.
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4.1. Halkın Beklentilerini İGK'lere Entegre Etmek
- Anket yapmak
2019 yılından beri PERDİS (Performans Değerlendirme Sistemi) aracılığıyla T.C. İçişleri Bakanlığı
tarafından “Vatandaş memnuniyeti” anketi yapılmaktadır. Ancak, bu ankette vatandaşların beklentisi
ölçülmemektedir. Bu ankette ölçülen vatandaşların beklentileri değil, vatandaşların İGK tarafından
sağlanan hizmetlerden duyulan memnuniyeti ve vatandaşların İGK'lere duyduğu güven düzeyidir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da kolluk kurumlarına duyulan güven ve kolluk kurumlarının sağladığı
hizmetlerden duyulan memnuniyet hakkında sınırlı sayıda sorular sormaktadır. Aynı sınırlama bu
ankete de uygulanmaktadır. Dahası, EGM ve JGnK'nın ne kurumsal performans dokümanlarında ne de
bireysel performans ölçütlerinde anketten söz edilmektedir. Son olarak, sonuçlar yayınlanmamaktadır,
dolayısıyla vatandaşlar için erişilebilir değildir.
- Ortaklar ile yerel polis/jandarma amirleri arasında kalıcı bir ortaklığı desteklemek
Polis memurları ve jandarmanın halkla sürekli iletişimi olsa da (örneğin kaymakam
ile/olmaksızın İGK tarafından düzenlenen halk toplantıları, mahallelere, köylere ve esnafa periyodik
ziyaretler vb.), EGM ve JGnK'nın ne kurumsal performans dokümanlarında ne de bireysel performans
ölçütlerinde bu toplantılardan söz edilmektedir.
- Halk ile ilk temas görevlileri arasında düzenli iletişimi desteklemek
Ocak 2020 tarihinden başlayarak, polis ve jandarma merkezlerine gelen vatandaşları
yönlendirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından “güven masası” adında yeni bir proje başlatılmıştır
ve polis/jandarma görevlisi (çoğunlukla kadınlar) ilk temas personeli olarak atanmaktadır. Bu
vatandaşla ilk temas görevlileri şikayetler ve hizmet talep etmek için polis merkezine gelen vatandaşları
dinlemekte, tavsiyede bulunmakta ve ilgili birime yönlendirmektedir. Bununla birlikte, bu projenin yeni
bir proje olması ve personel eksiği nedeniyle bazı polis merkezlerinin güven masalarında tam zamanlı
personel sağlayamamaktadır.
Diğer yandan, toplum destekli Polislik faaliyetleri çerçevesinde mahalle sakinleri ve
öğretmenlerle temas sağlayacak ilk temas görevlisi kolluk personeli mevcut olsa da, il emniyet
müdürlüklerindeki Toplum Destekli Polislik birimlerinde çalışan personel sayısı oldukça sınırlıdır.
4.2. Kurum İçerisinde Vatandaş Odaklı bir Anlayış Oluşturmak
Kurumsal performans hedeflerinin sunulduğu stratejik planlarda, resmi amaçlardan biri
“vatandaş memnuniyet düzeyini artırmak” tır. Ancak vatandaş odaklı performans hedefleri “suçlarla
mücadelede vatandaş desteğini ve önleyici asayiş önlemleri artırmak” (EGM), “halkla ilişkiler ve
kurumsal imaj güçlendirilecek” (JGnK), “vatandaşların SGKom hizmetlerine erişim hızını ve kalitesini
iyileştirmek” (SGKom) oldukça sınırlıdır. Bireysel performans sistemi vatandaş odaklı ölçütler
içermemektedir.
Dahası, PERDİS tarafından ölçülen göstergeler İGK'lerin bireysel ve kurumsal performans
ölçütlerinde yansıtılmamaktadır. Bu nedenle, PERDİS ile stratejik planlar/performans programları ve
bireysel performans ölçütleri arasında tutarlılık bulunmamaktadır.
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4.3. İGK’lerin Hesap Verebilirliğini Kısmen Dış Gözetim Organlarıyla İlişkilendirmek
2016 yılında İçişleri Bakan Yardımcısı'nın başkanlığında Kolluk Gözetim Komisyonu
kurulmuştur. İGK personeline yönelik tüm şikayet ve disiplin işlemlerinin kaydını tutmak Komisyon'un
temel sorumluluklarından birisidir. İGK personeline yönelik vatandaşların şikayetlerini almak amacıyla
uygulamayı ilçe kaymakamlıkları düzeyinde yaygınlaştırmaya ihtiyaç olsa da Eylül 2019 tarihinden beri
Komisyon faaliyettedir. Komisyon'un bağımsızlığı ve tarafsızlığı, kendi teşkilat yapısı vasıtasıyla
sağlanmaktadır. İlk olarak, bu komisyonda, kolluk kuvveti personeli bulunmamaktadır. İkinci olarak,
öğretim üyesi (1 profesör) ve serbest avukatlar (1 Avukat) gibi sivil üyeler bulunmaktadır. Üçüncü
olarak, İGK'lerin kusur iddialarına ilişkin soruşturmalar İçişleri Bakanlığı adına çalışan mülkiye
müfettişleri (İGK'lerden bağımsız) tarafından yürütülmektedir. Son olarak, vatandaşların şikayetleri
valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla alınmaktadır. Dolayısıyla, Komisyon kolluk kuvvetleri personeli
üzerinde ayrı, tarafsız ve bağımsız bir dış gözetim organı olarak hareket etmektedir.
Kamu hizmetleri, kurumlar ve kamu görevlileri hakkında Türk vatandaşlarının şikayetleri, bilgi
talepleri, öneri ve tavsiyelerini toplamak için tasarlanan bir sistem (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
(CİMER)) de mevcuttur. Başvurular kaydedilmekte, ancak halkla paylaşılmamaktadır.
2012'de kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin bağımsız
ve verimli şikayet mekanizması oluşturmak ve idarenin her türlü eylem, işlem, tutum ve davranışının
insan haklarına saygı kapsamında kanuna ve adalete uygunluğu hakkında soruşturma, araştırma
yapmak ve öneride bulunmakla görevlidir. Önerileri tavsiye niteliğinde de olsa, kararları şeffaftır. Kamu
Denetçiliği Kurumu'nun yıllık faaliyet raporu yayımlanmakta ve TBMM'ye sunulmaktadır.
4.4. Vatandaşlara ilişkin sınırlı sayıdaki göstergeler
İGK'lerde, vatandaşların ihtiyaçlarını ve insan haklarını (şikayetler) performans yönetimine
(vatandaşların şikayetlerini kaydetmek ve ele almak) dahil etmek ile ilgili ölçülebilir göstergeler mevcut
değildir.
IGK’nin performans programlarında yer alan “Kamu düzenini korumak ve güvenlik hizmetlerini
daha etkin kılmak suretiyle herkes için daha güvenli yaşam çevresi oluşturmak” şeklindeki temel
performans göstergeleri vatandaş odaklı değildir (suç oranında düşüş; terörizmden kaynaklanan
tazminat ve zararı tespit komisyonunun bir sonucu olarak yapılan ödemelerin miktarı (zarar tespit
komisyonu); sınır fiziki güvenlik ve kurulan aydınlatma sisteminin uzunluğu).
EGM “vatandaş desteği”ni vatandaş memnuniyetinden ziyade bir ölçüt olarak kullanmaktadır.
Ancak, göstergeleri (toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında ulaşılan/iletişim kurulan
vatandaşların sayısı, sosyal medya platformlarındaki takipçi sayısı) çıktı odaklı olup vatandaşa sağlanan
hizmetlerin kalitesi ile ilgisi bulunmamaktadır.
Diğer yandan, bireysel performans ölçümü için de vatandaş girdisi bulunmamaktadır. Örneğin
polis memurlarının iletişim becerileri bakımından “mesleğin getirdiği güvence, nezaket ve onur
çerçevesinde insanlarla ilişki kurmaktadır” ölçütü mevcuttur, ancak bu ölçüt vatandaşlar tarafından
değil, performans amiri tarafından değerlendirilmektedir.
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Resmi olarak, sadece SGKom vatandaş memnuniyet düzeyini kurumsal performans
göstergelerinden biri olarak kullanmaktadır: “Sahil Güvenlik hizmetlerine erişimde vatandaşların
memnuniyet düzeyinin belirlenmesi”.
Bununla birlikte, stratejik planlar ve performans programlarında birkaç vatandaş odaklı
göstergeden söz edilmektedir. Valilik hizmetlerinin parçası olarak, il idaresi ve kontrol bölümünde,
aşağıdaki veriler İçişleri Bakanlığı’nın PERDİS sistemi ile ölçülmektedir:
• Muhtarlar ile yapılan toplantıların sayısı;
• Vatandaşlar ile yapılan toplantıların sayısı (halk günü toplantıları);
• Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca tamamlanan işlemlerin sayısı (örneğin bilgi edinme
kanunu kapsamında alınan başvuru ve dilekçelerin yanıtlanması);
• CİMER başvurularının(şikayetler) sayısı.

5. TÜRKİYE’DEKİ DURUM: BOŞLUK ANALİZİ
5.1.Halkın Beklentilerine ilişkin hedefleri İGK’leri ne Entegre Etmek
- Yerel ve ulusal düzeyde anket ve odak grup görüşmeleri yapmak: PERDİS sistemi ile
kaydedilen İçişleri Bakanlığı’nın anketi İGK kurumsal ve bireysel performans yönetim sistemlerinde ne
hedef ne de gösterge olarak söz edilmektedir. Bu kapsamda PERDİS performans yönetimine entegre
edilebilir.
- İçişleri Bakanlığı’nın anketi vatandaşların beklentilerini ölçmemekte, daha ziyade
vatandaşların İGK'lerin sağladığı hizmetlerden duydukları genel memnuniyet düzeyini ölçmektedir. Bu
kapsamda PERDİS geliştirilebilir.
- Anket sonuçları halkla paylaşılmamaktadır. Bu kapsamda PERDİS sonuçları yayınlanabilir.
- Ortaklar ile yerel polis/jandarma amirleri arasında kalıcı bir ortaklığı desteklemek:
Vatandaşlar, STK ve diğer ilgili yerel yönetimler ile yapılan toplantılar toplum destekli polislik anlayışı
içerisinde artırılabilir.
- Ortaklar (muhtarlar, halk günleri gibi) ile İGK'lerin kalıcı temaslarından bazıları PERDİS
sistemine kaydedilmektedir. Ancak bunlar İGK kurumsal ve bireysel performans yönetim sisteminde
söz edilmemektedir. Bu kapsamda, bu temasların bireysel performansa dönüştürülmesi için PERDİS
geliştirilebilir.
- İGK'lerin ortaklar (STK'lar, okullar vb.) ile kalıcı bağlantılarından bazıları hiç
kaydedilmemektedir. Bunların dahil edilmeleri için PERDİS geliştirilebilir.
- İZDES (İçişleri Bakanlığı'nın il müdürlüklerinin yapısını, sağlanan hizmetleri ve faaliyetlerinin
hukuka uygunluğunu değerlendirmek ve izlemek için Bakan Yardımcısı ile koordinasyon içinde İçişleri
Bakanlığı merkez teşkilatının sahadaki üst düzey amirleri tarafından yürütülen izleme sistemi) projesi,
vatandaş odaklı kamu hizmetine verilen önemin sonucu olarak uygulamaya konulmuştur. Bu
bağlamda, görüşmeler kamu personeli, vatandaşlar ve sivil toplumun temsilcileri ile yapılmaktadır. Bu
proje ile, vatandaş odaklı en iyi uygulamalar da belirlenmekte ve bildirilmektedir. Ancak, proje
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sonuçları halkla paylaşılmadığı için bu mekanizmanın ne kadar etkin ve standartlaşmış olduğunu
belirlemek mümkün değildir. Bu kapsamda İZDES sonuçları yayınlanabilir.
- Halk ile ilk temas görevlileri arasında düzenli bağlantıyı desteklemek. Polis
merkezinde/jandarma Karakolunda veya il müdürlüğünün/komutanlığı birimlerinde ilk temas görevlisi
olarak görevlendirilen personel iyi iletişim konusunda eğitilmelidir ve bu kolluk personeli, halkın asayiş
ihtiyacı ve beklentilerine ilişkin doğru bilgilendirilmeli/düzenli biçimde kendilerine rehberlik
edilmelidir.
- Toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında yapılan ve halk ile ilk temas görevlileri
arasında düzenli iletişim için etkili bir araç olan toplum destekli polislik faaliyetleri kaydedilmemektedir.
Toplum destekli polislik faaliyetleri seçilen belirli hedeflere tevcih edilmeli ve toplum destekli polislik
kapsamında yapılan tüm faaliyetler kaydedilmelidir.
- Kaymakamlıklardaki “açık kapı” ve polis merkezlerindeki “güven masası” gibi projeler
başlamıştır. Ancak bu uygulamalar henüz kural olarak genelleştirilmemektedir. Herhangi bir nedenle
polis merkezine gelen vatandaş ile ilk iletişim ilkeleri ve vatandaşlara verilecek ilk gerekli bilgi herkes
için standartlaştırılmalı ve kılavuz olarak paylaşılmalıdır.
5.2.Kurum İçerisinde Vatandaş Odaklı bir Anlayış Oluşturmak ve ilgili performans hedefleri
oluşturmak
- Bireysel performans sistemi vatandaş odaklı ölçütler içermemektedir. Performans
yönetimine entegre edilebilirler.
- Kurumsal performans dokümanları (stratejik plan ve performans raporları) birkaç vatandaş
odaklı ölçütler içerse de ya ham bir istatistik ya da çıktı odaklıdırlar. Bu dokümanlar kurumsal
performansa dahil edilmeleri için geliştirilebilir.
- Kurumsal performans dokümanları “vatandaş memnuniyet düzeyindeki artış”ından bir hedef
olarak söz etse de bu, ölçülecek bir performans hedefi içermemektedir. Bu kapsamda, ilgili dokümanlar
kurumsal performans ölçümüne dahil edilecek şekilde geliştirilebilir.
- PERDİS'in ölçtüğü göstergeler İGK bireysel ve kurumsal performans ölçütlerinde
yansıtılmamaktadır. PERDİS, performans yönetimi için kullanılmalıdır.
- EGM'nin 5 yıllık stratejik planı ve EGM'nin suç istatistikleri halkla paylaşılmamaktadır.
Güvenliğe yönelik strateji yayınlanabilir.
- Sayıştay tarafından yürütülen performans denetimi performans bilgi düzeyinin denetimi ile
sınırlıdır. Sayıştay'ın bu kapsamdaki görev alanı genişletilebilir.
5.3.İGK’lerin Hesap Verebilirliğini bazı derecelerde Dış Gözetim Organlarıyla İlişkilendirmek
- “Kolluk Gözetim Komisyonu” gibi yeni mekanizma uygulanmaya konulmuş ve faaliyete
geçirilmiş olsa da henüz faaliyet raporu bulunmadığı için etkinliği bilinmemektedir. Kolluk Gözetim
Komisyonu faaliyet raporunun üretilmesi sağlanmalıdır.
- Mevcut sistem sadece CİMER, Kamu Denetçisi, müfettiş raporları vb. gibi İGK'lere yönelik
şikayetleri (olumsuz geribildirim) kaydetmektedir. Şikayetleri İçişleri Bakanlığı toplamalıdır.
- Müfettiş raporları, CİMER'in başvuruları gibi raporların bazıları ya hazırlanmamakta ya da
halkla paylaşılmamaktadır. Raporların şeffaflığı artırılmalıdır.
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5.4. Polis ve jandarma arasında performans değerlendirme sisteminin tutarlılığını sağlamak.
- Temmuz 2016’da gerçekleştirilen jandarma reformundan sonra, jandarmanın performans
değerlendirme sistemi henüz yeniden düzenlenmemiştir. Jandarma halen değerlendirilen personele
açık olmayan memurlara yönelik eski gizli sicil sistemini kullanmaktadır. Jandarmanın kullandığı sicil
sistemi yönetim becerilerinden oluşmakta olup; askeri hiyerarşik sistem ile uyumludur. EGM, 2009
yılından beri jandarmaya kıyasla daha şeffaf bir performans denetim sistemi kullanmaktadır.

6. İGK'LERİ GÖZETMEK İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA YÖNELİK ÖLÇÜLEBİLİR HEDEFLER VE
İLGİLİ GÖSTERGELER HAKKINDA ÖNERİLER
Belirlenen ilkelere ilişkin önerilebilecek amaç, hedef ve göstergeler aşağıda listelenmektedir.
6.1. Halkın Beklentilerini İGK'lere Entegre Etmek
(a) Anket yapmak
İGK’ya Güven ve onun sağladığı hizmetlerden duyulan memnuniyet derecesini ölçmenin yanı sıra
vatandaşların beklentilerini toplamak ve analiz etmek. PERDİS kapsamında yapılan anket ve İZDES
kapsamında vatandaşlar ile yapılan görüşmeler vatandaşların beklentilerini uygun biçimde/sürekli
olarak yansıtmamaktadır. Ulusal anketin olması durumunda, titiz bir metodolojiye sahip yerel anketler
teşvik edilmelidir.
Göstergeler:
- İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü ve PERDİS'in ölçtüğü anketi İGK kurumsal veya bireysel
performans yönetim sistemine entegre etmek.
- Yerel anketler oluşturmak (yukarıdaki kuralları takip ederek).
- Vatandaşın beklentilerini daha iyi ölçmek için soruların içeriğini geliştirmek.
• Polisin Görevini Kötüye Kullanması (polisin görevini kötüye kullanmasına ilişkin
vatandaşın algısı/ Anket)
• Güven (polise itimat ve güven/ Anket)
• Suç Mağduru Olma Korkusu (Mahalle/belde/şehirde güvenlik duygusu)
• Vatandaşların sunulan hizmetten duyduğu memnuniyet (vatandaşların hizmet
sunumundan genel memnuniyeti/ Anket/“suç mağdurlarının” hizmet sunumundan
genel memnuniyeti/ Anket)
- Anketlerin sonuçlarını halkla paylaşmak.
Sorumlu Birimler:
- İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı: Yıllık olarak vatandaşların beklentilerinin yanı
sıra polise olan güven ve güvenlik hizmetlerinden duyulan memnuniyeti ölçen ulusal düzeyde en az bir
anket düzenlenmelidir. Ulusal düzeyde yapılan anketlerden ayrı olarak, il düzeyinde veya vatandaş
beklentileri ile ilgili seçilen özel güvenlik konularında anketler yürütmek de önerilmektedir. Anketler
profesyonel araştırma işletmeleri ve/veya akademik araştırma merkezleri tarafından yürütülmelidir.
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- İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı: Anket sonuçları kolluk uzmanları ile
işbirliği içerisinde İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı tarafından analiz
edilmelidir.
(b) Mahalle sakinleri ve kolluk amirleri arasında kalıcı bir ortaklığı teşvik etmek ve
oluşturmak.
Bazı mevcut göstergeler (muhtarlar ile, vatandaşlar ile yapılan toplantılar) bulunmaktadır.
Bunlar Mülki Amirlerin performans değerlendirmelerinde kıymetlendirilerek niteliksel boyutta
genişletilmelidir.
Göstergeler
- PERDİS'in ölçtüğü vatandaş odaklı göstergeleri İGK kurumsal veya bireysel performans
yönetim sistemine dahil etmek. Bu kapsamda;
• Muhtarlar ile yapılan toplantıların sayısı
• Vatandaşlar ile yapılan toplantıların sayısı (halk günü toplantıları)
• Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca tamamlanan işlemlerin sayısı (örneğin Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu kapsamında alınan başvuru ve dilekçelerin yanıtlanması)
- İZDES projesini genişletmek (metodolojisini daha sistematik hale getirmek suretiyle: Aynı tür
sorular, görüşülen aynı tür insanlar vb.)
- Ortaklar (STK'lar vb. ile yerel toplantılar) ile yerel ilişkilerin kalitesini entegre etmek için
mevcut göstergeleri (muhtarlar ile, vatandaşlar ile toplantılar) geliştirmek.
• Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu'nun kurulması
• Kamu toplantılarına katılım

-

-

-

Sorumlu Birimler:
İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı: PERDİS projesi kapsamında, vatandaş
beklentilerini öğrenmeyi ve vatandaşların memnuniyetini ölçmeyi amaçlayan yeni göstergeler
eklenmelidir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü: Hizmet kalitesi,
sağlanan hizmetlerden memnuniyet ve vatandaşların beklentilerine ilişkin görüşme soruları
İZDES kapsamında merkez ve il birimlerine yapılacak ziyaretler sırasında profesyonel biçimde
geliştirilmelidir. Soruların hazırlanması ve sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili olarak uzmanlar
alınmalıdır.
Valilikler ve kaymakamlıklar: Muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar ile görüşmeler
rapor edilmeli ve arşivlenmelidir. Toplantılar ve tartışmalar, özel konulara vatandaş katılımını
önceliklendirilmelidir. Bu toplantılar vatandaşlara ve ilgili sivil toplum kuruluşlarına önceden
duyurulmalıdır. Alınan kararlar vatandaşlara açık olmalıdır.

(c) Polis Merkezleri /jandarma Karakollarında uygulanan güven masası projesini geliştirmek ve
2003 yılından beri var olan toplum odaklı faaliyetleri yeniden canlandırmak suretiyle halk ile ilk temas
görevlileri arasındaki düzenli bağlantıyı geliştirmek.
Hakla ilk temas görevlilerine vatandaş odaklı bir anlayış aşılanmalıdır.
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Göstergeler:
- İki yıl içerisinde, tüm hakla ilk temas görevlilerini iletişim ve halkla ilişkiler konusunda eğitmek,
- Etkili iletişimi ve vatandaşlar ile karşılaştıklarında doğru bilgi sağlamak amacıyla ilk temas
görevlileri için rehber kitapçık hazırlamak.
Sorumlu Birimler:
-Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi: Polis ve Jandarma teşkilatlarının
Asayiş Başkanlıkları ile koordinasyon içinde Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisi tarafından iletişim ve halkla ilişkiler konusunda eğitimler planlanmalıdır.
- Polis ve Jandarma Teşkilatlarının Asayiş Dairesi Başkanlıkları: Etkili iletişimi ve vatandaşlar ile
karşılaştıklarında doğru bilgi sağlamak amacıyla halkla ilk temas görevlileri için rehber kitapçık
hazırlamak.
6.2.Kurum İçerisinde Vatandaş Odaklı bir anlayış Oluşturmak
(a) En düşük temelde bireysel performans değerlendirmesinde vatandaş odaklı performans
ölçütlerini teşvik etmek.
Halkla bazı olumlu ilişkiler sürdürme gereği (dinleme, saygı, güven, şiddet kullanımını azaltma
vb.) Türk sisteminde yeterli derecede yer almamaktadır. Burada ilham kaynağı Belçika polisi olabilir.
Hizmet bilinçli tutumlardan esinlenmek ve bunu sergilemek, herhangi bir polis memurunda aranan
becerilerden biridir: Hazır bulunuşluk; işin kalitesi, polis yetkisi çerçevesinde çözüm aramak; yeterli
kaynakların en uygun kullanımı, emniyet güçlerinin entegre operasyonunu sağlamak.
Göstergeler
- Hizmet odaklı bir tutumla polis memurlarını değerlendirmek için rehber ilkeler (hazır
bulunuşluk; işin kalitesi, polis yetkisi çerçevesinde çözüm aramak; yeterli kaynakların en
uygun kullanımı; emniyet güçlerinin entegre operasyonunu sağlamak) oluşturmak.
- Vatandaş odaklı performans değerlendirme konusunda amirlerin eğitimi.
Sorumlu Birimler
- Kolluk Teşkilatlarının personel daire başkanlıkları ve Polis Teşkilatı için performans
değerlendirme komisyonu: performans değerlendiricileri için vatandaş odaklı hizmeti
vurgulayan ve önemini belirten ilke ve rehber hazırlamak.
- Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi: Performans görüşmeleri, iletişim ve
müzakere becerileri eğitimi konusunda ilk performans değerlendirme amirlerine eğitim
veriliyor.
(b) Vatandaş odaklı performans değerlendirmesini kalıcı bir süreç haline getirmek.
- Türkiye'de, PERDİS'in ölçtüğü göstergeler İGK bireysel ve kurumsal performans ölçütlerine
yansıtılmaktadır.
- Orta düzey yöneticiler ve ilk derece amirlerin kurumsal öncelikleri ve bireysel uygulamaları
birleştirme kapasitesi test edilmektedir.
Göstergeler
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- Halkla ilk temas görevlilerini değerlendirmek için orta düzey yöneticiler ve ilk derece amirlere
eğitim ve talimat verilmesi mevcuttur,
- Vatandaş odaklı hizmet içi eğitim programlarının saati,
- Hizmet odaklı göstergeleri performansa değerlendirme çizelgesine dahil etmek,
- Ölçülebilir amaç/hedef olarak “vatandaş memnuniyet düzeyinde artış” ve anketler vasıtasıyla
bu düzeyin takibi eklenmektedir,
- Planlar, raporlar ve istatistikler halkla paylaşılmaktadır,
- Vatandaşları denetime dahil ederek bir iç performans denetimi yapmak.
-

-

Sorumlu Birimler
Kolluk Teşkilatları , Personel Daire Başkanlıkları : Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisi ile işbirliği içinde, iletişim ve müzakere becerileri konusunda ilk derece amirler için
eğitici eğitimi mevcuttur.
Kolluk Teşkilatları, Strateji Geliştirme Başkanlıkları: Vatandaş odaklı göstergeler 5 yıllık stratejik
planlamaya dahil edilmektedir.

6.3. İGK’lerin Hesap Verebilirliklerinin Dış Gözetim Organlarına sunumu
(a) Gözetim organlarına erişimi iyileştirmek (erişim ihtiyacı)
Şikayetleri alma, mali denetimler, uygunluk denetimleri, iç denetim en sık ve geleneksel olarak
kullanılan prosedürler arasındadır. Teftiş ve denetim kurulları düzenli olarak ve gerektikçe, kurumsal
birimler, personel ve faaliyetler ile ilgili değerlendirme ve teftişler yapmaktadır.
Göstergeler
- Şikayetlerin iletilmesini (çevrimiçi mekanizmalar ile) kolaylaştıracak aşağıdaki gibi yeni
mekanizmalar uygulamaya konulmaktadır:
-

Şikayetlerin sayısı,

-

Soruşturmaların sayısı,

Sorumlu Birimler
-

-

Kolluk Gözetim Komisyonu: İGK'lere yönelik vatandaş şikayetlerini toplayacak
mekanizma Valilik ve Kaymakamlık içinde iyileştirilmelidir.
Kolluk Gözetim Komisyonu: (İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı ile işbirliği
içinde) Tüm teftiş kurul başkanlıkları (İçişleri Bakanlığı, Polis, Jandarma ve Sahil
Güvenlik) arasındaki koordinasyonu iyileştirmek.
Kolluk Gözetim Komisyonu: Mülkiye müfettişleri için vatandaş şikayetlerini nasıl ele
alacağı ve soruşturacağı konusunda eğitimi sağlamak.

(b) Disiplin vakaları ve idari soruşturmalara ilişkin tarafsızlığı artırmak ve şeffaflığı teşvik
etmek.
Kolluk personelinin diğer kolluk personelini soruşturduğunda taraflı davranabileceği
bilinmektedir; bunlar meslektaşlarını korumak isteyebilirler. Mülkiye müfettişlerinin kolluk dışında
tarafsız bir denetim rolü bulunsa da, kolluk teftiş kurumlarının tarafsızlığı pekiştirilmelidir. Bu olası
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yanlılıkları sınırlandırmak için birtakım araçlar tesis edilebilir. Zorunlu olmamakla birlikte kurum içinde
belirli sayıda temel değeri belirten etik kuralları oluşturulabilir. Fransa'da, Ulusal Jandarma Genel
Müfettişliği tarafından kabul edilen etik şart bu tür girişimin örneklerinden birisidir.
Göstergeler
-

İç teftiş kurulları ve kamu denetçiliğine yönelik etik şartı oluşturulmaktadır.
Sorumlu Birimler

- Polis Akademisi ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile işbirliği içindeki Kolluk teftiş kurul
başkanlıkları: Önceki “Polisin Disiplinine Merasim ve Topluluklardaki Rolüne ve Polis Karakolların
Teşkilat ile Vazifelerine dair Talimatname” temelinde etik tüzüğü oluşturmak ve kabul etmek.
(c) Şeffaflığı teşvik etmek
2017 yılından beri Fransa Ulusal Polis Genel Müfettişliğinin iç çalışma biçimi ile ilgili belirli
bilgileri halkın erişimine açma olanağı sunan yıllık raporunu yayınladığı not edilmelidir. Bu raporda
açılan ve kapanan soruşturmaların sayısı, iddia edilen suçların ve kaydedilen ihlallerin türü yer
almaktadır.
Göstergeler
- Polis ve jandarmaya yönelik, şikayetlerin sayısı ve soruşturmaların sonuçları ile ilgili yıllık rapor
yayınlamak.
- Polis ve jandarmaya yönelik, polis operasyonları sırasında hayatını kaybeden vatandaşların ve
şikayetlerin sayısı ve soruşturmaların sonuçları ile ilgili yıllık rapor yayınlamak.
Sorumlu Birimler
- Kolluk Gözetim Komisyonu:Komisyon vatandaşların şikayetleri ve bu sözü edilen şikayetler ile
yürütülen soruşturma hakkındaki istatistikleri içeren yıllık rapor yayımlamalıdır.
- Kolluk Teftiş Kurul Başkanlıkları (Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik): Teftiş Kurulu Başkanlıkları
tarafından kolluğun merkez ve il birimleri nezdinde yapılan idari soruşturmalar veya denetimler
şeklinde yapılan yıllık faaliyetler yayımlanmalıdır.
6.4. Polis ve jandarma arasında performans değerlendirme sisteminin tutarlılığını sağlamak.
Polis teşkilatı 2009 yılından beri yeni performans değerlendirme sistemi kullanmakta iken
jandarma personelinin değerlendirilmesi için kendi geleneksel sistem kullanılmaktadır.
Jandarma ve polisin iki ayrı bireysel performans sistemi uyumlaştırılmalı ve buna vatandaş
odaklılık entegre edilmelidir.
Gösterge
- Vatandaş odaklı yaklaşımı göz önünde bulunduran jandarma/polise yönelik performans
değerlendirme sistemi hakkında ikincil düzenleme çıkarılmaktadır.
Sorumlu Departmanlar
- JGnK Hukuk Hizmetleri Başkanlığı
-İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı.
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