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Eylem Tanımı’na Atıf
Bileşen

Yasal ve Kurumsal Çerçeve

Faaliyet

A.5. Sivil ve Demokratik Gözetim ile temel haklara ilişkin konulara odaklanarak,
AB ve Uluslararası Standartlar ile En İyi Uygulamalar doğrultusunda yeni
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’ne Teknik ve Kapasite Geliştirme Desteği

Çıktı

İGG Akademileri Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu

Tanım

A.5.3. İç Güvenlik Güçlerinin sivil ve demokratik gözetim açısından, AB üye
devletleri ve JSGA’da İGG Akademilerinin işleyiş, eğitim yönetimi ve müfredatına
ilişkin karşılaştırmalı değerlendirme geliştirilmesi

Amaç

Bu raporun temel amacı, sivil ve demokratik gözetim açısından Danimarka,
Almanya, İtalya ve Türkiye’nin İGG Akademilerinin işleyiş, eğitim yönetimi ve
müfredatına ilişkin karşılaştırmalı değerlendirme çalışmasını belgelemektir.
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Özet
Bu rapor, sivil ve demokratik gözetim açısından Danimarka, Almanya, İtalya ve Türkiye’nin İGG
Akademilerine ilişkin karşılaştırmalı değerlendirme çalışmasını belgelemeyi amaçlamaktadır.
Karşılaştırmalı değerlendirme, göreli farklılık, benzerlik ve karşıtlıklarını kavramsal bir çerçevede
keşfetmek için durumları (süreç, program, sistem, teşkilat vb.) karşılaştırma tekniğidir. Bu çalışmada,
Danimarka, Almanya, İtalya ve Türkiye’deki İGG Akademilerine ilişkin karşılaştırmalı değerlendirmenin
nihai amacı, müteakip Müfredat Geliştirme çabalarına girdi sağlamaktır. İGG Akademilerinin işleyişi
ilgili Bakanlıkları tarafından belirlenen misyon ve görevleri açısından değişiklik gösterebilir. Liderlik ve
teşkilatları benzerlik gösterir ancak yükseköğretim veya eğitim-merkezli olmak, eğitim-öğretim düzey
ve türleri ve benzeri özelliklere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca idari ve akademik kurullarda
bulunan sivil ve üniformalı kolluk görevlileri tarafından yönetilmektedirler. Çoğunlukla merkezi
hükümet bütçesinden finanse edilirler. Personeli arasında etik kuralları dahil olmak üzere disiplin
mekanizmalarına bağlı olan sivil ve üniformalı öğretim görevlileri ve yöneticiler bulunmaktadır. İGG
Akademilerinin eğitim yönetimi sistemleri, işleyişlerine ilişkin unsurlar doğrultusunda
yapılandırılmaktadır. Personel temini için taban kitleleri, lise üzeri mezunlardan üst düzey kolluk
görevlilerine kadar geniş bir kapsama sahiptir. İGG Akademilerinin eğitim-öğretim sistemleri teori ve
uygulamanın bileşkesine dayalıdır. Ancak, yaparak öğrenme ilkesi sokaklarda yetkili kolluk
personeline ihtiyaç duyulması yönünden önemlidir. Müfredatlarında sivil ve demokratik gözetim
üzerine belirli bir program olmamasına rağmen, bazı dersler etik kuralları, insan hakları ve hukuk
gibi kavramları desteklemektedir. Belirli programlara daha çok odaklanan Danimarka, Almanya ve
İtalya ile karşılaştırıldığında, Türkiye İGG Akademisi eğitim-öğretim programları ve dersleri
açısından en geniş kapsama sahiptir. Bu bağlamda, uygun biçimde oluşturulduğunda, sivil ve
demokratik gözetim mekanizmalarının, İGG Akademisinde geniş bir kolluk (Jandarma ve Sahil
Güvenlik) nüfusuna ulaşabileceği görülmektedir. Ayrıca, sivil ve demokratik gözetim
mekanizmalarının ihtiyaca göre uyarlanması gerektiği unutulmamalıdır.
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Yönetici Özeti
Faaliyet A.5.3 kapsamında hazırlanan bu rapor, sivil ve demokratik gözetim açısından Danimarka,
Almanya, İtalya ve Türkiye’nin İGG Akademilerinin işleyiş, eğitim yönetimi ve müfredatına ilişkin
karşılaştırmalı değerlendirme çalışmasını belgelemeyi amaçlamaktadır.
Bu raporda elde edilen bulgular sivil gözetim açısından yeni Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin
(JSGA) Eğitim İhtiyaçları Analizi çalışması için bir girdi işlevi görecek ve JSGA için sivil ve demokratik
gözetim modülünün tasarım sürecinde referans olacaktır.
Karşılaştırmalı değerlendirme çalışması, İGG Akademilerinin işleyiş, eğitim yönetimi ve müfredat
açısından benzerlik, farklılık ve karşıtlıklarını keşfetmeyi amaçlamıştır. Değerlendirmenin temel
referans çerçevesi sivil ve demokratik gözetim olmuştur. Bu nedenle, İGG Akademilerinin işleyiş,
eğitim yönetimi ve müfredatına ilişkin karşılaştırmalı değerlendirme ağırlıklı olarak (i) yetki ve
sorumluluk dağılımı, (ii) akademik ve idari kurulların oluşturulması, (iii) karar verme, (iv) eğitimöğretim programları ve derslerin içeriklerini yansıtmaya odaklanmıştır. Sonuç olarak, JSGA’nın işleyiş,
eğitim yönetimi ve müfredatına yönelik sivil demokratik gözetimin mevcut durumu ve
iyileştirilmesine ilişkin değerlendirmeler yapmakta ve önerilerde bulunmaktadır. Karşılaştırmalı
değerlendirmeye ilişkin ana fikir ve öneriler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.
Tekli veya çoklu İGG yapılarının varlığı tek veya ayrılmış ya da farklılaştırılmış gözetim sistemlerine
ihtiyaç duyacaktır. Son dönemde “ortak gözetim sistemi”nin düzenlenmesine yönelik bir eğilim vardır.
İGG’ler İçişleri Bakanları tarafından bazı durumlarda da Adalet Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı ile
birlikte denetlenir. İtalya ve Türkiye’de İGG’ler, Jandarma ve Sahil Güvenlik görevlerini de
kapsamaktadır.
Çoklu kolluk sistemi ihtiyaca uyarlanmış ve çeşitlendirilmiş ancak bütünleştirilmiş gözetim
mekanizmalarına ihtiyaç duyacaktır. Türkiye’de, Kolluk Gözetim Komisyonu İçişleri Bakanlığı’nın yetki
alanında çalışır.
Eğitim-öğretime ilişkin konularda sivil ve demokratik gözetim açısından:
-

İGG Akademilerinin vizyon ve misyonları kolluk makamlarının personel ihtiyaçları, İGG’lerın
talepleri ve vatandaşlın ihtiyaç ve beklentileri gözetilerek ve temel haklara saygı gösterilmesi göz
önünde bulundurularak sivil makamlar tarafından belirlenmelidir.

-

Akademik ve idari organların oluşturulması ve bu organlar arasındaki ilişki hayati önem taşır,
çünkü bu akademik ve idari organlarda bulunan hem sivil hem de üniformalı personelin temsil
edilme derecesi gözetim kalitesini belirleyecektir. İyi uygulamalar; işbirliğine dayalı yapılar ve
sivil liderlik ile yakın bir koordinasyon ortaya koymaktadır.

-

Sivil personel aday(lar)ın kim tarafından seçildiği ve atandığı önem taşımaktadır. Ders anlatımı
görevlerinin yanı sıra, sivil personelin karar alma organlarına aktif katılımı ve oy kullanma hakkı
sivil ve demokratik gözetim açısından vazgeçilmezdir.

-

Sivil ve demokratik gözetim, temel haklara saygı ve vatandaş odaklılığa yönelik iyi davranışları
teşvik eden pratik becerilerden oluşan uygulamalı eğitime dahil edilmelidir. Bu aynı zamanda
sivil ve demokratik gözetimin uygulamadaki performansını izlemek için gösterge ve kriterlerin
geliştirilmesini gerektirir.

-

Alt ve üst kademelerde bulunan İGG’lerın eğitim-öğretimine yönelik strateji seçenekleri arasında
(i) gözetim prosedür/süreç/mekanizmaları, (ii) bu kurallar ve gözetim unsurlarının farklılıklarına
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ilişkin tanımlamalarla birlikte müfredata (ders, içerik, program ve kazanımlar) dahil edilmesi, (iii)
kolluk sistemi bünyesinde vatandaş odaklılık, temel hakların korunması ve temel haklara saygı
gösterilmesi dahil olmak üzere sivil ve demokratik gözetim için bir aidiyet oluştururken liderliğin
rol ve işlevlerinin güçlendirilmesi bulunmaktadır.
-

Müfredat oluşturma ve kontrol süreçlerinde etkili bir sivil ve demokratik gözetim vatandaşların
ihtiyaçlarını da müfredata dahil etmelidir. Bu amaçla, (i) kolluk görevlileri veya Bakanlık
tarafından düzenlenen periyodik vatandaş istişareleri, (ii) vatandaşlara ulaşmak ve ihtiyaç ve
beklentilerini öğrenmek için İGG Akademilerinin akademik personeli tarafından bilimsel
araştırma uygulanabilir.

-

Sivil makamlar, İGG Akademilerinin kurullarında başkanlık/üyelik sahibi olabilmeli veya İGG
Akademilerine talimat vererek/yönlendirme yaparak nispeten dolaylı biçimde müfredat
geliştirme süreçlerine etki edebilmeli. Bunun yanı sıra, sivil ve demokratik gözetimi teşvik etmek
için bağımsız akreditasyon kurumları ve aktif paydaş katılımı uygulanabilir. JSGA örneğinde,
Yükseköğretim Kurulu, harici bir gözetim türü olarak düşünülebilir. Buna karşılık, müfredat
geliştirme süreci vatandaşların şikayet mekanizmalarını kullanabilir; uygulanan dersler
vatandaşlarla işbirliği içinde gerçekleştirilebilir; bağımsız akreditasyon kurumları müfredatı
inceleyebilir; uygulanabilir düzeyde ihtiyaç ve beklentilerinden faydalanmak için müfredat
geliştirme sürecine daha geniş paydaş katılımı sağlanabilir.
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Kısaltmalar
Türkçe Açık Hali

TR-Ks.

EN-Abbr.

Avrupa Birliği Kolluk Eğitim Ajansı

CEPOL

CEPOL

Avrupa Kredi Transfer Sistemi

AKTS

ECTS

European Credit Transfer System

Avrupa Kalite Yönetim Vakfı

EFQM

EFQM

European
Foundation
Management

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi

AYÇ

EQF

European Qualifications Framework

Avrupa Birliği

AB

EU

European Union

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

JSGA

GCGA

Türkiye Yükseköğretim Kurulu

YÖK

HEC

Higher Education Council of Turkey

İGG’ler

ISF

Internal Security Forces

NRW Polisi’nin Eğitim, Öğretim ve
Personele ilişkin Konular için Eyalet
Ofisi

LAFP

LAFP

State Office for Education, Training and
Personnel Matters of the Police NRW

Türkiye Kolluk Gözetim Komisyonu

KGK

LEOC

Law Enforcement Oversight Commission of
Turkey

--

MoI

Ministry of Interior

Kuzey Ren-Vestfalya

NRW

NRW

North Rhine-Westphalia

Kısa Dönemli Uzman

KDU

STE

Short Term Expert

Bağımsız Polis Şikayet Komisyonu

IPCA

IPCA

Independent Police Complaints Authority

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

UBÜ

UAS

University of Applied Sciences

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç
Ofisi

UNODC

UNODC

Türkiye Büyük Millet Meclisi

TBMM

GNAT

İç Güvenlik Güçleri

İçişleri Bakanlığı
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Full Form in English
European
Union
Agency
Enforcement Training

for

for

Law

Quality

Gendarmerie and Coast Guard Academy

United Nations Office on Drugs and Crime
Grand National Assembly of Turkey
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I.

Giriş

İç güvenlik sektörü aracılığıyla etkin ve insan odaklı bir sivil gözetim mekanizması için temel
gereksinimleri belirlemiş olan önceki iki fazın bulgu, çıktı ve önerileri kullanılarak, ilerleme kaydetmek
amacıyla, İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi Faz III (COISS III),
tasarlanmıştır. Faz III, İçişleri Bakanlığı’Nın İGG’ler için uluslararası ilkeler ve iyi uygulamalara uygun
olacak şekilde en iyi modeli oluşturma çabasını desteklemektedir
Faz III Bileşen A “Yasal ve Kurumsal Çerçeve”, sivil/demokratik gözetim ve hesap verilebilirlik ilkeleri
ışığında İç Güvenlik Sisteminin yanı sıra Polis, Jandarma ve Sahil Güvenliği düzenleyen eğitim
müfredatı, stratejiler ve temel yasal ve düzenleyici çerçeveyi geliştirmeyi amaçlar. Bu bağlamda, A.5
“AB ve uluslararası standartlar ve iyi uygulamalar doğrultusunda Sivil ve Demokratik Gözetim ve
temel haklara ilişkin konular ve yeni Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi için Teknik ve Kapasite
Geliştirmeyi Desteklemeye odaklanmayı” gerektirir.
08.11.2016 tarihli ve 6755 sayılı Kanun uyarınca, Jandarma ve Sahil Güvenlik İçişleri Bakanlığı’nın
doğrudan kontrolü altına devredilmiştir. 6756 sayılı Kanun uyarınca yeni bir Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisi (JSGA) kurulmuştur. Öğrenci kabul prosedürleri 29882 sayılı yönetmelik ile
düzenlenmiştir. Faz II’de ileri sürüldüğü üzere JSGA, Jandarma ve Sahil Güvenlik genelinde ortak bir
hizmet kültürü teşvik etmek amacıyla sivil ve demokratik gözetim ilkeleri doğrultusunda ve ayrıca
daha verimli ve etkin biçimde çalışmalıdır. Faz III’ün nihai amacı İGG yöneticileri için “Ortak Akademi”
kurmaktır.
Bu amaçla, temel haklar doğrultusunda sivil ve demokratik gözetim perspektifinden, İGG
Akademilerinin işleyiş, müfredat ve eğitim sistemleri hakkında ülke deneyimleri (Danimarka, İtalya ve
Almanya) masa başında incelenmiştir (A.5.1). En iyi AB uygulamaları uyarınca ve sivil ve demokratik
gözetim / temel haklara saygı açısından JSGA’nın işleyişini iyileştirmek amacıyla seçilen AB üye
devletlerine teknik ziyaretler yapılmıştır (A.5.2). Bu bağlamda, demokratik müfredat ihtiyacı üzerinde
durulmuştur. Yukarıda belirtilen faaliyet (A.5.1 ve A.5.2) bulguları kullanılarak, Faaliyet A.5.3,
İGG’lerın sivil ve demokratik gözetimi açısından AB üye devletlerindeki İGG Akademileri ve JSGA’nın
işleyiş, eğitim yönetimi ve müfredatı üzerine Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu geliştirilmesini
gerektirmektedir.
Dolayısıyla, bu çalışma ülke raporlarına (Danimarka, İtalya, Almanya ve Türkiye) ait bulgulara
dayanarak karşılaştırmalı değerlendirme yapmaktadır. Aşağıda açıklanan karşılaştırmalı
değerlendirme metodolojisine uygun hareket etmekte ve İGG Akademilerinin işleyiş, eğitim yönetimi
ve müfredatı açısından benzerlik, farklılık ve karşıtlıkları raporlamaktadır. Sonuç olarak, JSGA’nın
işleyiş, eğitim yönetimi ve müfredatının sivil demokratik gözetimin mevcut durumu ve geliştirilmesine
ilişkin değerlendirme yapmakta ve önerilerde bulunmaktadır.
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II.

Metodoloji

Bu raporun metodolojisi, karşılaştırmalı değerlendirme tekniğinin kullanılmasına dayanmaktadır.
Projenin belkemiği niteliğinde olan sivil ve demokratik gözetim, karşılaştırmalı değerlendirmenin ana
referans (teori) çerçevesini oluşturur. Bu bağlamda, karşılaştırmalı değerlendirme, ana referans
çerçeve açısından benzerlik, farklılık ve karşıtlıkları ortaya çıkarmayı amaçlar. Karşılaştırmalı
Değerlendirme Raporu’nun temel varsayımı (1) ana referans çerçeve (sivil ve demokratik gözetim) ve
mevcut uygulama arasındaki boşlukları ve İGG Akademilerinin işleyiş, eğitim yönetimi ve müfredatı
arasındaki benzerlik, farklılık ve karşıtlıkları ortaya çıkarabileceği yönündedir. Proje gerekleri ve
yukarıda bahsedilen çerçeve uyarınca, bu rapor, ilgili politika dokümanları ve literatür de dikkate
alınarak ilgili KDU’lar tarafından sunulan ülke raporlarının (Türkiye, Almanya, İtalya ve Danimarka)
bulgularını karşılaştırmayı amaçlamaktadır
Bu karşılaştırmalı değerlendirme, karşılaştırmalı bir üslup ile Belge Analiz yöntemini uygulayacak nitel
bir çalışmayı temsil etmektedir. Gerekli veriler ilgili literatür ve AB’nin politika dokümanlarının yanı
sıra ülke raporlarından elde edilmiştir. Bu çalışmanın temel araştırma sorusu “İGG Akademilerinin
işleyiş, eğitim yönetimi ve müfredatı sivil ve demokratik gözetim açısından birbirinden nasıl ayrılır?”
şeklindedir. Bu bağlamda, çalışmanın metodolojik yapısı üç unsur üzerine kurulmuştur: (1) Sivil ve
demokratik gözetim - teori, (2) Karşılaştırmalı Değerlendirme - teknik ve (3) Belge Analizi - araç:
Birincisi, sivil ve demokratik gözetim, özünde, nihai olarak halkın gözünde meşruiyetini destekleyecek
ve güvenliğe ilişkin etkin hükümler sağlayacak şekilde sivil makam (demokratik olarak seçilenler ve
atanmış temsilcileri) ve vatandaşlara hesap verilebilirliğe işaret etmektedir (Goldsmith ve Lewis,
2000; Hryniewicz, 2011). Böylece, metodolojinin gözetim unsuru İGG Akademilerinde hesap
verilebilirlik ilişkilerinin nasıl oluşturulduğuna odaklanmaktadır. Proje ve bu çalışma açısından
bakıldığında, İGG’ler söz konusu olunca hesap verilebilirliğin, şeffaflık, kamu güveni ve meşruiyet ile
bağlantılı olduğu unutulmamalıdır.
İkincisi, karşılaştırmalı araştırmanın bir tekniği olarak karşılaştırmalı değerlendirme, göreli farklılık,
benzerlik ve karşıtlıkları kavramsal bir çerçevede, başka bir deyişle ana referans çerçevede, ortaya
çıkarmak amacıyla karşılaştırma yapma (süreç, program, sistem, kurumlar vb.) sürecidir (Azarian,
2011; Esser ve Vliegenhart, 2017). Buna uygun olarak, çalışma, sivil ve demokratik gözetim açısından
İGG Akademileri arasındaki farklılık, benzerlik ve karşıtlıkların yanı sıra teori-uygulama boşluğunun
gözlenebilir unsurlarını tespit edecektir. Bu şekilde, teori-uygulama boşluğu ve İGG Akademilerini ele
almak için tek tek konular temelinde karşılaştırmalar gerçekleştirilmiştir.
Üçüncüsü, çalışma, anlamını ortaya çıkarmak ve anlaşmaya varmak için sistematik bir inceleme,
yorumlara ve değerlendirme dokümanları sağlayacak şekilde karşılaştırmalı değerlendirme için belge
analizini kullanacaktır (Bowen, 2009). Analiz edilecek dokümanlar ülke raporları (Türkiye, Almanya,
İtalya ve Danimarka), AB’nin gözetimine ilişkin politika dokümanları ve güncel literatürdür.
Metodolojinin iki temel sınırlaması bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, karşılaştırmalı değerlendirme
çalışmasının bir masa başı incelemesi olması ve belge analizi kullanılmış olmasıdır. İkincisi ise nihai
olarak İGG’lerin temellerini oluşturan ülkelere özel kültür, gelenek ve tarihi miraslarından
kaynaklanan bağlamsal farklılıkların özel olarak ele alınmamı olmasıdır.
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III.

İç Güvenlik Güçlerine Genel Bakış

Bu bölüm İGG Akademilerinin işlevini yerine getirdiği iç güvenlik gereçlerini tanımlayarak seçilen
ülkelerin (Türkiye, Almanya, İtalya ve Danimarka) iç güvenlik kurumlarına genel bir bakış sunmaktadır.
Bu şekilde, ülkelerin, ilgili yasal düzenleme, rol, yetki alanı ve gözetimini kapsayan iç güvenlik
kurumlarının yasal çerçeve ve yapılarını ifade etmektedir.

1.

Yasal Çerçeve

İç güvenlik yapılarının anayasa, kanun, düzenleme veya kararnamelerle öngörülmesi gerekmektedir.
İç Güvenlik Güçlerine ilişkin genel mevzuat, kolluk kurumlarının kurumsal, yapısal, prosedüre ve
bütçeye ilişkin boyutlarının uygulamaya konulduğu yasal çerçeveyi oluşturur (UNODC, 2011). İç
güvenlik kurumlarının yasal çerçevesi her ülkenin tarihi ve kültürel koşullarından elde edilir ve bir
ülkede kolluk sisteminin nasıl işlemesi gerektiğini gösterir. Bu açıdan, ülkelerin iç güvenlik kurumları
birbirinden farklıdır. Ancak demokratik kolluk sisteminin yasal çerçevesi, kolluk kurumlarının
vatandaşlarla olan ilişkisi; uluslararası kolluk standartları ile uyum; demokratik kontrol, şeffaflık,
hesap verilebilirlik ve gözetim mekanizmaları; profesyonellik ve bütünlük; sivil ve politik hakların yanı
sıra insan haklarına saygıdan oluşur. 1 Danimarka, Almanya, İtalya ve Türkiye’nin iç güvenlik
kurumlarının yasal çerçeveleri, İGG Akademilerinin ilişkili olarak faaliyet gösterdiği iç güvenlik
gereçlerini kavramak amacıyla aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.
Danimarka Anayasası’nda asayiş fonksiyonuna, toplanma özgürlüğü ile sınırlı bir atıf vardır. Başka bir
deyişle, Anayasa, polis veya diğer kolluk kurumları tarafından güç kullanımına özel olarak düzenleme
bulunmamaktadır. 1953 Anayasa Bölüm 79’da “Vatandaşlar, önceden izin almaksızın, silahsız
toplanma özgürlüğüne sahiptir. Polis kamu toplantılarında bulunma yetkisine sahiptir. Kamu huzuru
için tehlike oluşturacağından korkulması durumunda açık hava toplantıları yasaklanabilir.” şeklinde
öngörülmektedir. Polis Kanunu (2004) Danimarka’da polis tarafından güç kullanımını düzenler. Bölüm
16’ya göre “(1) Polis yalnızca gerektiğinde ve bir gerekçesi varsa ve yalnızca polisin korumayı
amaçladığı menfaate göre mantıklı olan şekilde ve kapsamda güç kullanabilir. Böyle bir gücün
savunulabilirliğinin herhangi bir değerlendirmesinde güç kullanımının üçüncü taraflara fiziksel zarar
verme riski içerip içermediği de dikkate alınmalıdır. (2) Bu koşullar altında olabildiğince dikkatli
olunarak ve herhangi bir fiziksel hasarı önceleyecek şekilde güç kullanılmalıdır.”2
Almanya Federal Cumhuriyeti insan hakları, özellikle toplanma hakkı açısından anayasal kolluk
çerçevesine sahiptir. Anayasa, insan onurunun dokunulmaz olduğu ve devleti insan haklarına saygı
duyma ve bu hakları koruma konusunda zorunlu tuttuğu öngörülen Temel Kanun’u temsil eder.
Temel Kanun Madde 8’e göre, “(1) Tüm Almanlar, ön bildirim veya izin olmaksızın barış içinde ve
silahsız olarak toplanma hakkına sahiptir. (2) Dış mekanlarda toplantı yapılması durumunda, bir yasa
gereği veya uyarınca bu hak kısıtlanabilir.” Madde 104 “(…) Hakim yanlızca, izin verilebilirlik veya
herhangi bir özgürlükten yoksun bırakma durumunun devamlılığı konusunda karar verebilir. Eğer bu
tür bir yoksun bırakma adli bir emre dayalı değilse, gecikme olmaksızın yargı kararı alınır. Polis hiç
kimseyi tutuklanmasını takip eden günün sonrasında kendi yetkisi dahilinde gözaltında tutamaz.”
şeklinde öngörür. Anayasa “Temel Kanunu” yalnızca polis birimlerinin ulusal (federal) bir kuruluş
olduğu üç alanı öngörür. Federasyon, federasyon ve eyaletler arasındaki işbirliği için münhasır
1
2

Bkz. https://securitysectorintegrity.com/standards-and-regulations/security-sector-legislation/, 15.09.2020.
Bkz. https://www.policinglaw.info/country/denmark, 04.09.2020.
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yasama yetkisine sahiptir: a) Cezai soruşturma, b) özgür demokratik anayasal yapının korunması,
devamlılığı ve Federasyon veya bir eyaletin güvenliği (anayasanın korunması) ve c) federal bölgede
güç kullanarak veya bu tür hazırlık eylemleri aracılığıyla Federal Kriminal Polis Teşkilatının muhafaza
edilmesi ve uluslararası suçla mücadelenin yanı sıra Almanya Federal Cumhuriyetinin dış
menfaatlerini tehlikeye atan girişimlere karşı koruma. Federasyon aynı zamanda “Federal Kriminal
Polis Teşkilatı tarafından eyaletin sınırlarını aşan bir tehdit olması durumunda, eyaletin polis
birimlerinin yargı yetkisinin farkına varılamadığında veya tek bir Eyaletin en yetkili makamı federal
sorumlulukların üstlenilmesini talep ettiğinde uluslararası terör tehlikesine karşı korumaktan” da
sorumludur. Ayrıca federasyon Federal Polis (Önceki adı Federal Sınır Muhafızı) tarafından
gerçekleştirilen sınır kontrolünden de sorumludur. Diğer tüm polis görevleri prensip olarak eyalet
polis kuvvetleri tarafından gerçekleştirilir ve Federal Polis ve eyalet polis kuvvetleri arasında ast-üst
ilişkisi yoktur. Görevler kesin biçimde ayrılmıştır. Eyalet mevzuatında en önemli alanlar polis, okul
eğitimi ve yükseköğretim/bilimdir. Hukuk, örneğin ceza hukuku, ceza muhakemesi kanunu, trafik
hukuku çoğunlukla eyalet veya belediye kamu hizmetleri tarafından gerçekleştirilecek olan federal
kanunlardır. Polis genellikle eyaletler ile bağlantılıdır ve eyalet polis kanunu ile yönetilir, ancak
öncelikli olarak federal kanunu uygularlar. Anayasa Kısım I (Madde 1 ile 19 arası) kişilerin eyalete
karşı savunma hakları ve siyasi katılım hakları ile Temel Hakları açıklar. Anayasa, hukukun üstünlüğü
için bir temel oluşturur ve özgürlük haklarının korunması için polisi bağlı tutar. Aynı zamanda polisin
(ve polis memurlarının) nizami idari mahkemeler tarafından yargısal düzenleme ve ceza
mahkemelerine hesap verebilir olduğunu anlamak için önemlidir. Polisin güç kullanması Federal Polis
Kanunu (1994) ile 16 eyalet Polis Kanunu kapsamında yönetilir. Bu durum polislerin görevlerini yerine
getirmek için gerekli önlemleri almalarına olanak tanır. 3 Eyaletler, asayiş görevlerini yerine getirmek
amacıyla polis memurlarını işe alır ve eğitir, kamu güvenliği ve memurların etkin kullanımı, suç
kontrolü ve kovuşturma, yolların güvenliği, mağdur koruma ve suçun önlenmesi alanlarında çeşitli
polis görevleri için kurumsal çerçeve oluşturur.
İtalya’da polis faaliyetlerine ilişkin anayasal hükümler vardır. Bunların başında, Anayasa Madde 13’te
“Bireysel özgürlük ihlal edilemez. Kanunun belirttiği haller ve şekiller ya da bir yargı makamının
gerekçelerini belirten emri olmaksızın hiçbir tutuklama, kontrol veya şahsi arama ya da kişisel
hürriyetinin kısıtlanması kabul edilemez. Kanunun açıkça belirttiği istisnai durumlar ile gereklilik ve
acil durumlarda, emniyet makamları, geçici önlemler alabilir (…)” şeklinde belirtilmektedir. Ayrıca
Madde 119’da “Adli makamlar, adli polisi doğrudan kullanabilir” şeklinde ifade bulunmaktadır.
Madde 117 “yerel idari polis hariç olmak üzere kamu düzeni ve güvenliği” İtalya Devleti’nin yasama
yetkilerini kapsamındadır. İtalya’da polisin güç kullanımını düzenleyen kompozit bir kanun
bulunmamaktadır. Kanuna aykırı toplantıları dağıtmak için güç kullanma hakkı Kamu Güvenliği Birleşik
Kanunu’nda belirtilmiştir. Bu kanunlar bütünü polis kuvvetlerinin kamu güvenliği yararına hareket
etme olanağını düzenler. Bunun yanı sıra 1975 Ceza Kanunu (Yasalara Uygun Silah Kullanımı) Madde
53 polis tarafından ateşli silahların kullanımını düzenler.
Türkiye’de kolluk teşkilatına Anayasa’da doğrudan atıf yoktur, ancak bazı maddeler kolluk
kuvvetlerine kamu kurumları (üniversiteler, yerel yönetimler) ve TBMM’nin güvenlik ve emniyetinin
sağlanması bakımından atıf yapar. Ancak diğer ülkelerde olduğu gibi, 1982 Anayasası Madde 19’da “Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir” ifadesi bulunmaktadır. Bununla birlikte Madde 13’te
“Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin,
3

Bkz. https://www.policinglaw.info/country/germany, 04.09.2020.
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Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel
sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle,
Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir.” olarak ifade edilmiştir. Türkiye’de
bulunan kolluk kuvvetleri kendi özel kanunlarıyla düzenlenmiştir: 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet
Kanunu, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 2692 sayılı Sahil Güvenlik
Komutanlığı Kanunu. Ayrıca bu kanunlarda ilgili kurumların çeşitli boyutlarının ayrıntılandırıldığı ve
uygulamalarına yönelik Yönetmelikler bulunmaktadır.
Sivil ve Demokratik Gözetim açısından Karşılaştırmalı Değerlendirme: İç güvenlik yapılarının yasal
çerçeveleri ayrı ayrı hazırlandıktan sonra, bileşenleri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki şekilde
incelenmiştir:
• Tablo 1 Danimarka, Almanya, İtalya ve Türkiye’nin iç güvenlik yapılarının başlıca unsurları için
kısa bir karşılaştırma ortaya koymaktadır. Tablo 1, polis faaliyetleri veya kolluk için doğrudan
bir referans olmasa bile, polislik görevinin haklar ile ilgili olduğunu ve güç kullanımının kamu
düzeni ve güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra sivil hakların sınırlandırılmasıyla bağlantılı
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu hükümler, Tablo 1 ikinci sütunda görüldüğü üzere
Eyaletlere yasama yetkileri verir. Şu kesindir ki aşağıdaki düzenlemeler ve idari kararlar, İGG
personelinin eğitim-öğretimi dahil olmak üzere genel olarak polis faaliyetleri ve kolluk
uygulamalarını kolaylaştırmak için yayımlanmıştır.
Tablo 1. İç Güvenlik Kurumlarının Yasal Çerçevesi
Ülke
Danimarka

Almanya
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Anayasal Referanslar

Ana Mevzuat/Kanun

Vatandaşların Toplanma Hakkı ile Polis
Mevcudiyeti ve Güç Kullanımı

• Polis Kanunu (2004)
• Polis Faaliyetleri Kanunu ve Kamu
Düzeni Kararnamesi

• Temel Kanun’da Temel Haklar (Başka
bir deyişle, Vatandaşların Toplanma Hakkı)
• Temel Kanun polisi özgürlük haklarının
korunması konusunda sınırlar.
• Polisin güç kullanması Temel Hakların
ihlali anlamına gelir, bu nedenle orantılılık
yasası temelinde gerekçelendirilmelidir..
• Polisi kullanarak hürriyetten yoksun
bırakma Anayasada spesifik olarak
hükmedilmiştir (Temel Kanun Madde 104)
• Temel kanun ile polis yapısı: 16
Eyaletin Polis kuvvetleri (güvenlik polisi ve
cezai soruşturma) ve federal polis
kuvvetleri (Temel Kanun ile adlandırılan
özel görevler, örneğin Sınır Kontrolü)

İtalya

• Sınırlandırma araçları olarak temel
haklar ve polisin güç kullanması
• Kamu
düzeni
ve
güvenliğini
düzenlemek için yasama gücü

Türkiye

• Özgürlük ve Güvenlik Hakkı
• Anayasal özgürlüklerin kısıtlanmasının
bir kriteri olarak kamu güvenliği (güç
kullanımı)

• Federal eyaletlerin polis kanunları
(güvenlik polisi: polisin güç ve silah
kullanımı dahil olmak üzere tehlikeleri
ortadan kaldırmak için polis önlemleri)
• 1987’de yeni yayınlanan Ceza
Muhakemesi
Kanunu
(cezai
soruşturmalar)
• Federal Polis Kanunu,
(Federal Polise özgü görevler)

1994

• Kamu Güvenliği Birleşik Kanunu
(Polisin Güç Kullanması)
• Ceza Hukuku (Silahların Hukuka
Uygun Kullanımı)
• 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet
Kanunu
• 2803 sayılı Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Kanunu

• 2692
sayılı
Sahil
Komutanlığı Kanunu

•
•

•

Güvenlik

Ülkelerin iç güvenlik yapılarının tüm yasal çerçeveleri anayasal bir temele sahiptir ve hak, güç
kullanımı sınırları ve hakları kısıtlayan bir kriter olarak kamu güvenliği ile ilişkili olarak ele
alınmaktadır.
Tüm İGG kurumları ve bileşenleri, Vatandaşlar ile olan ilişki dahil olmak üzere; uluslararası
kolluk standartları; demokratik kontrol, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve gözetim
mekanizmaları; profesyonellik ve bütünlük; sivil ve siyasi hakların yanı sıra insan haklarına
saygı ilgili kanunlarında öngörülmüştür.
Almanya’nın federalist siyasi sistemine uygun olarak çok düzeyli/parçalı bir kolluk mevzuatına
sahip olması dolayısıyla Almanya iç güvenlik yapısının yasal çerçevesi diğer ülkelerden
farklıdır. Ancak federal düzeyde, siyasi sistemin farklı düzeyleri arasında uyum sağlamak
amacıyla bir şemsiye kanun bulunmaktadır.

Genel olarak, ülkelerin yasal çerçeveleri, polis, güç ve silah kullanımı, kamu düzeni ve ceza hukukuna
ilişkin çeşitli kanunlarda öngörüldüğü üzere parçalı yapılar göstermektedir. Bu durum aynı zamanda
yargı ile ilişkilerini kapsayacak şekilde kolluk görevlilerinin çok yönlü karakterini desteklemektedir. Bu
doğrultuda, Türkiye ve İtalya gibi birden çok kolluk kurumuna sahip olan ülkeler ve Almanya gibi çok
düzeyli kolluk yapısı olan ülkelerin çok sayıda mevzuatı vardır. Gözetim süreç ve mekanizmaları, idari
(disiplin mekanizmaları ve etik dahil olmak üzere), mali ve adli unsurları birbirleri ile çatışmak ve
birbirlerini engellemek yerine tamamlayacak şekilde bütünleştirmek için düzenlenir.

2.

İç Güvenlik Yapısı: Rol, Yetki Alanı ve Gözetim

Bu bölümde, Danimarka, Almanya, İtalya ve Türkiye’nin iç güvenlik yapıları rol, yetki alanı ve
gözetimleri açısından ele alınmıştır. Bu nedenle, İGG’ler ve İGG Akademilerinin ilgili yasal çerçeveler
uyarınca bağlı olarak hareket etmeleri gereken iç güvenlik gereçleri ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur.
Danimarka polis güçleri adıyla Adalet Bakanlığı yetkisi alanında çalışan ve merkezi yönetim tarafından
finanse edilen tek bir İç Güvenlik Gücüne sahiptir. Bu bağlamda, polis memurları Devlet Memurluğu
Kanunu’na bağlı olan devlet memurlarıdır. Ülkede ne Jandarma ne Sahil Güvenlik ne de yerel polis
vardır. Danimarka Polis Kuvvetlerinin teşkilatı, rol ve görevleri, vizyon ve misyon beyanları dahil
olmak üzere, doğrudan Danimarka Yasama Organı tarafından Polis Kanunu’nda (2004)
tanımlanmıştır. Polis Kanunu’na göre, Danimarka Polis Kuvvetleri cezai soruşturma ve kovuşturmalar
dahil olmak üzere önleyici tedbir, destek ve kolluk aracılığıyla toplumda güvenlik, emniyet, huzur ve
düzenin sağlanmasından sorumludur. Vatandaşların toplanma hakkını korumak gibi temel bir görevi
vardır. Ulusal Komiserlik, Başsavcı ile birlikte doğrudan Adalet Bakanlığı’na bağlı hareket eder. Bazı
durumlarda doğrudan Adalet Bakanlığı altında da çalışan Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Hizmeti
Ulusal Komiserliğe bağlı bir bölümdür. 14 (on dört) Polis Bölgesi ve 2 (iki) Bölgesel Cumhuriyet Savcısı
vardır. Her bölgenin polis birimi Komiser, Komutan (asayiş), Kıdemli Başsavcı (savcılık) ve Komiser
Yardımcısı (yönetim) tarafından yönetilir. Asayiş ve savcılık yetkileri bölgesel düzeyde müştereken
uygulanmaktadır. Bölge Komiserleri yerel asayiş ve savcılık hizmetlerini yönetir. Asayiş için, Bölge
Komiserleri Ulusal Komiserlik altında çalışır, ancak savcılık hizmetleri için, Bölge Başsavcıların kontrolü
altında hareket ederler. Ulusal düzeyde, Ciddi Ekonomik ve Uluslararası Suçlar için Devlet Savcısı
Başsavcıya bağlı olarak çalışır. Ölçeği açısından önemli olan ve vergi dolandırıcılığı, güvenliğe ilişkin
kanunların ihlal edilmesi, yolsuzluk ve rekabet hukukunun ihlali, para aklama dahil olmak üzere
organize suçların bir parçası olan davaları ele almak için uzmanlaşmış bir birimdir. Danimarka
Polisinin Sivil Demokratik Gözetimi Tablo 2’de aktarılmıştır.
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Tablo 2. Danimarka Polisinin Sivil Demokratik Gözetimi
Gözetim Türü

Mekanizmalar

Hesap Verilebilirlik İlişkisi Türü

Mevzuat (Polis Kanunu, Devlet Memurluğu Kanunu)

Parlamenter
Gözetim

• Bütçe Onayı
• Yasama Organında Siyasi Anlaşmaya Dayalı olarak
Öncelik Belirleme
• Öncelik Odaklı Harcama
Yargı İşleri Daimi Komitesi tarafından Adalet Bakanlığı’na
yöneltilen soru ve soruşturmalar

Yönetimsel
Gözetim

• Ulusal Komiserlik ve Adalet Bakanlığı arasında Yasama
Organı tarafından belirlenen Öncelikler, Program ve
Bütçeye bağlı Performans Sözleşmesi
• Ulusal Komiserlik ve Bölge Komiserlikleri arasında
Performans Sözleşmesi
• Performans Odaklı Maaş Ödemesi

Demokratik/Parlamenter
• Katılımcı (Yasama Organının aktif
katılımı)
• Performans Odaklı Bütçeleme
•
•

Daimi
Dikey

•
•
•

Ortak
Dikey
Performans Odaklı

Yasamaya ilişkin Soruşturma ve Sorulara Cevap Verebilirlik

Demokratik/Parlamenter

Yasama Organı veya Kamu/Medyanın Talepleri
doğrultusunda görevlendirilen Soruşturma Komisyonları

Sivil Demokratik

Disiplin Sistemi

Disiplin
Kamu Gözlemcisi

Medya Gözetimi

• Araştırmacı Gazetecilik
• Eleştirel Gazetecilik
• Güvenlik-Özgürlük
Dengesi
Müzakereler

Bağımsız Gözetim

• Bağımsız Polis Şikayet Komisyonu (IPCA): Yüksek
Şikayetler Konseyi, üyeleri (Yüksek Mahkeme Hakimi Başkanı - avukat, hukuk profesörü ve iki kamu
temsilcisinden oluşur.) Adalet Bakanı tarafından atanır.
• IPCA araştırması asayiş görevlerine veya kolluk ile ilgili
görevlere dahil olan yerel polis memurları ve savcıları
kapsar.
• Bölge polisi tarafından bir şikayet alınırsa, IPCA’ya
raporlanmalıdır.
• Polisin güç kullanması ile ilgili değil, Polisin tutumu ve
disiplin önemlerine ilişkin davalar Bölge Polisi tarafından
ele alınır. Alınan kararlar kesindir ve itiraz edilemez.
• Cezai bir suç olması durumunda, dosya IPCA
tarafından Bölge Savcısına teslim edilir. IPCA görev
doğrultusunda gerekli görürse araştırma başlatabilir.
• Vatandaşların Polis ve savcılığın kusurlu davranışları
hakkında şikayetleri (görev dışı konular ve memurlar ve
adaylar tarafından yapılan iç şikayetler dahil değil)
• Savcılık
Hizmetlerinin
Polis
Kusurlu
Davranış/Şikayetlerinin İncelemesinden Ayrılması

üzerine

Kamusal
•
•
•
•
•
•

Dış
Göreve İlişkin
Vatandaş Odaklı
Güven İnşa Etme
Şikayet İncelemesinin Ayrılması
Kurumdan çok Bireye Odaklanma

Adalet Bakanlığı’nda Polis ve Ceza Hukuku Departmanına bağlı Polis Dairesinin sorumluluğu polis
faaliyetlerini düzenleyen mevzuat dahil olmak üzere Danimarka Polisi ve Savcılık Hizmetlerine ilişkin
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görevleri gözetimini kapsar. 4 Adaletin İdaresi Kanunu ve Polis Faaliyetleri Kanunu’na göre, Polis
önleyici tedbir, destek ve kolluk aracılığıyla güvenlik, emniyet, huzur ve düzen sağlar. Diğerlerinin yanı
sıra, Danimarka Polisinin görevleri (i) ceza gerektiren suçların önlenmesi, (ii) suçun durdurulması ve
ceza gerektiren suçların araştırılması ve kovuşturulması, (iii) diğer tehlikeli durumlarda vatandaşlara
yardım edilmesi, (iv) uygulanabilir kanunlar doğrultusunda diğer makamlara destek verilmesi
şeklindedir.
Federal bir devlet olarak Almanya, Jandarma olmaksızın çok düzeyli bir asayiş teşkilatına sahiptir. Bu
yüzden, kamu güvenliği ve düzeninin sağlanması 16 federal eyalet ve genellikle federal eyaletlerin
sorumlusu olduğu federasyon arasında paylaştırılmıştır. Federal düzeyde uygulanan tek polis faaliyeti
Federal Polis ve Federal Kriminal Polis Teşkilatına bağlıdır. Ayrıca, Federal Anayasa Koruma Teşkilatı
da iç güvenlik kapsamındadır5:

4
5

•

Federal Polis, Federal İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır ve temel olarak Federal Polis Kanunu
doğrultusunda çalışır. Diğerlerinin yanı sıra, Federal Polisin temel görevleri (i) sınır
güvenliğinin sağlanması, (ii) federal binaların ve yabancı elçiliklerin korunması, (iii) iç güvenlik
etkinlikleri için gezici müdahale gücü sağlanması, (iv) Alman demiryollarında güvenliğin
sağlanması, (v) havaalanı ve havacılık güvenlik ve emniyetine katkı sağlanması şeklindedir.
Federal Polis aynı zamanda eyalet yönetimi tarafından talep edilmesi durumunda eyalet
polisini destekleyebilir. Eyalet polisi veya Federal Kriminal Polis Teşkilatının görev yetkisi
dışında kendi yetki alanında cezai soruşturmalar yürütmektedirler. Federal Polis gözetimi
Federal İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir.

•

Federal Kriminal Polis: Federal İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan Federal Kriminal Polis Teşkilatı,
ceza gerektiren tüm konularda federasyon ve federal eyaletler arasındaki işbirliği için merkez
ofis niteliğindedir. Aynı zamanda polis bilgilendirme ve istihbaratı için merkez ofis olarak
hizmet verir. Görevleri arasında, (i) federal ve eyalet polis kuvvetlerinin dış polis ve adalet
makamları ile resmi ilişkileri, (ii) bölgeler arası ve uluslararası veya kayda değer bir öneme
sahip ceza gerektiren suçların önlenmesi ve kovuşturulması için federal ve eyalet polisine
destek, (iii) cezai kovuşturma görevlerinin yerine getirilmesi ve (iv) anayasal organların
üyeleri, tanıklar ve aileleri veya yakın dostlarının korunması bulunmaktadır. Federal Kriminal
Polis Teşkilatının gözetimi Federal İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir.

•

Eyalet Polisi: Almanya Federal Cumhuriyeti, her biri kendi eyalet polisine sahip ve polis
yetkileri federal eyaletlerin mevzuatında yer aldığından her biri farklı olarak organize edilen
16 federal eyalete ayrılmıştır. Eyalet İçişleri Bakanları, 16 federal eyalet Yasama Organının 16
farklı polis düzenlemesi ve polis teşkilatı kanunu üzerinde karar verdiği, polis memurlarının
eğitim-öğretimi hakkında çok sayıda düşüncenin olduğu ve üniformadan mühimmata kadar,
ekipman söz konusu olduğunda bile standart düzenlemelerin olmasının beklenmeyeceği en
yüksek polis makamı olarak hareket eder. Federal eyaletlerdeki yapısal teşkilat oldukça
farklılık gösterir ve teşkilat kavramı bile eyaletler arasında benzer değildir. Bazı eyaletlerde en
yüksek polis makamı İçişleri Bakanlığı’nın bir departmanıyken (örneğin Kuzey Ren-Vestfalya,
Mecklenburg-Vorpommern, Renanya-Palatina, Bavyera), diğerleri mevcut yetki alanındaki
ufak değişiklikler ile ayrı kurumsal birime sahiptir (örneğin Baden-Württemberg, Hessen,
Aşağı Saksonya). Bir eyalette bulunan makamlar, örneğin teknik hizmetler belirli görevleri bir

Bkz. https://www.justitsministeriet.dk/generelt/english/department-police-and-criminal-law, 04.09.2020
Bkz. https://polis.osce.org/country-profiles/germany, 04.09.2020
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polis teşkilatına verebilir (Hessen: Teknoloji, Lojistik ve Yönetim Polis Örgütü). Başka bir
eyalette ise bunlar resmi makamların yetki alanındadır (NRW: Merkezi Polis Hizmetleri Resmi
Dairesi). Eyalet polis hizmetleri işlevsel olarak (i) yerel suçların önlenmesi ve kovuşturması
için Eyalet Polis Hizmeti, (ii) toplumsal eylem, büyük spor etkinlikleri, doğal afetler ve eyalet
ziyaretleri için Eyalet Çevik Kuvvetleri, (iii) ülkenin ulusal su yollarında trafik kontrolü için Su
Polisi, (iv) trafik denetimi, arama kurtarma, suçun engellenmesi ve kovuşturulması için
Helikopter Birimleri, (v) ciddi suçlar ile mücadele için Özel Silah ve Taktik Birimleri, (vi) eyalet
güvenliği, yasadışı silah ve patlayıcı madde kaçakçılığı, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı gibi
ciddi konular, organize suçlar, para aklama vb. için Federal Kriminal Polis Teşkilatı şeklinde
ayrılmıştır. Almanya Eyaletlerinden üçü - Bavyera, Bremen ve Hamburg - polis tarafından aşırı
güç kullanımı iddia edilen durumlarda soruşturma yürütmek için birimler oluşturmuştur
ancak İçişleri Bakanlığı’nın bir parçasını oluşturduklarından tamamen bağımsız değillerdir.
•

Federal ve Eyalet düzeylerinde, polise karşı yapılan şikayetleri ele almak için harici ve
bağımsız bir gözetim mekanizması yoktur. Bölgesel Dilekçe Komiteleri polise karşı yapılan
şikayetleri inceleme konusunda yetkilidir ancak bunlar harici gözetim organı değildir. Federal
Yasama Organı Dilekçe Komitesi Federal Polise karşı yapılan şikayetler ile ilgilenir ancak harici
ve bağımsız bir gözetim değildir (Byrne ve Priestley, 2015).

Tablo 3 Almanya’nın iç güvenlik yapısını göstermektedir.
Tablo 3. Almanya İç Güvenlik Yapısı
Denetimsel
Kontrol
Federal İçişleri
Bakanlığı

Ünvan
Federal Kriminal Polis Teşkilatı
Federal Polis

Federal Maliye
Bakanlığı
Federal
Ulaştırma, İnşaat
ve Şehircilik
Bakanlığı
Almanya Yasama
Organı Başkanı

Federal
Ofisi

Gümrük

Temel Görevler
•
•
•
•
•
•

Ulusal Bilgilendirme Merkezi
Uluslararası İşbirliği
Terör ve diğer suçlar ile mücadele
Çevik Kuvvet
Sınır Muhafaza Hizmeti
Demiryolu Polisi

Soruşturma Gümrük suçlarının kovuşturulması
önlenmesi
• Yol kontrolleri
Federal Mal Taşıma Ofisi
• Yol ücreti kontrol hizmeti
Nehir ve Gemicilik Polisi

Almanya Yasama Organı Polisi

ve

Eyalet polis kuvvetleri tarafından yürütülen
federal su yollarındaki trafiğin güvenliği ve
verimliliği için tehditten kaçınma
• Almanya Federal Yasama Organı’nın
(Bundestag) bulunduğu alanda kamu
düzeni ve güvenliği
• Yasama
Organının
çalışmasının
sağlanması

İtalya’da Ulusal Polis, Cezaevi Polisi, Jandarma Teşkilatı ve Mali Polis olarak dört çeşit İç Güvenlik
Gücü vardır. Ulusal Polis İçişleri Bakanlığı altında çalışırken, Jandarma iç güvenlik amacıyla İçişleri
Bakanlığı yetki alanında ve askeri konular için Savunma Bakanlığı altında hizmet verir. Jandarma aynı
zamanda özerk bölge veya illerin orman polisinden ayrı olarak askerileştirilmiş Orman Koruma
Polisi’ni de yönetir. Doğal kaynaklar, çevre ve ekosistemi korumaktan sorumlu olan Orman Koruma
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Polisi polis yetkilerine sahiptir (cezai soruşturma dahil). Mali Polis ve Cezaevi Polisi belirli kolluk
rollerinde uzmanlaşmışken, Ulusal Polis ve Jandarmalar her amaca uygun kolluk görevlileridir. Askeri
bir statüsü olan Mali Polis, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’nın otoritesi altında olan bir kolluk kuvvetidir
ve temel olarak kaçakçılık ve yasadışı uyuşturucu ticareti dahil olmak üzere mali suç
soruşturmalarından sorumludur. Aynı zamanda, bot, gemi ve hava taşıtları ile İtalya karasularında
devriye gezer. Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak Cezaevi Polisi, hapishane memuru olarak, hapishane
emniyeti, mahkum güvenliği ve ulaşım dahil olacak şekilde İtalya Hapishane sistemini idare eder.
İçişleri Bakanı kamu düzeni ve güvenliğinin sürdürülmesinden sorumlu ulusal makamdır. Bu
bağlamda, Bakan, Emniyet Müdürü (Emniyet Genel Müdürü) ve diğer polis hizmet başkanlarından
oluşan ve bir danışma organı olan Kamu Düzeni ve Güvenliği Komitesi tarafından desteklenir. Kamu
Güvenliği Yönetimi merkezi düzeyde Kamu Güvenliği Departmanı ile il geneli ve yerel yönetimler
tarafından, yerel düzeyde kamu güvenliği görevli ve memurları tarafından gerçekleştirilir. İtalya’da
bağımsız bir sivil polis gözetim organı yoktur. Polis kuvvetleri tarafından işlendiği iddia edilen kusurlu
davranış veya ihlal durumları İçişleri Bakanlığı’nın yönetimi altında polis kuvvetlerinin üyelerinden
oluşan Yargı Polisi tarafından soruşturulur. İçişleri Bakanlığı’nın kuvvetler arası ofisleri (i) Polis
Kuvvetleri Koordinasyon ve Planlama Ofisi, (ii) Kriminal Polis Merkez Direktörlüğü, (iii) Kişisel Güvenlik
Merkez Ofisi’ni içermektedir. İlgili Başkanlar Valiler veya Ulusal Polis Teşkilatı Genel Müdürleri
arasından tayin edilebilir. Kuvvetler arası hizmetler arasında (i) Uyuşturucu ile Mücadele Hizmetleri
Merkez Direktörlüğü, (ii) Mafya ile Mücadele Soruşturma Yönergesi, (iii) Üst Düzey Kolluk Yöneticileri
vardır. İlgili Başkanlar, Mali Polis Müdürleri veya Şube Müdürleri ya da Jandarma Teşkilatı veya Üst
Düzey Ulusal Polis Teşkilatı Yöneticileri gibi Üst Düzey Polis Yöneticileri arasından tayin edilebilir. Her
üç yılda bir devredilmelidirler, böylece üç temel Polis Teşkilatı bu üç Hizmet ile temsil edilmelidir.
Türkiye çoklu bir kolluk kuvveti sistemine sahiptir. Bu bağlamda, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (Polis) İçişleri Bakanlığı’nın yetki alanında çalışır.
Polis kuvvetleri kentsel alanlar ve havaalanları gibi bazı istisnai yerlerde kanunların uygulatılmasından
sorumludur. Türk Polisi aynı zamanda önemli istihbarat ve terörle mücadele operasyonlarında da
büyük bir role sahiptir. Polis ülke genelinde il müdürlüklerine sahiptir. Jandarma Genel Komutanlığı
temel olarak nüfus yoğunluğunun düşük ancak suç oranlarının yüksek olduğu kırsal alanlarda (Polisin
yetki alanı dışında kalan) kanunların uygulatılmasından sorumludur. Jandarma aynı zamanda terörle
mücadele operasyonlarıyla da ilişkilidir. 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa
göre Jandarmanın adli (suç ve suçluların bulunması, şüphelilerin yakalanması, kanıtların yargı
makamlarına iletilmesi, Cumhuriyet savcısı tarafından talep edilmesi durumunda hazırlık
soruşturmalarının yürütülmesi, mahkumların nakledilmesi), sivil (genel emniyet ve güvenlik, kamunun
bilgilendirilmesi, suçun önlenmesi ve soruşturulması, cezaevi tesislerinin dışarıdan korunması) ve
askeri görevleri bulunmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizleri ve deniz kaynaklarını koruyarak
deniz emniyet ve güvenliğinden sorumludur. Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı 2692 sayılı Kanun
uyarınca görevini yerine getirir. Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı Jandarma ve Polisin görevlerini
yerine getirirken sahip olduğu yetki ve sorumluluklara sahiptir.6
Sivil ve Demokratik Gözetim açısından Karşılaştırmalı Değerlendirme: İç güvenlik yapıları - rol, yetki
alanları ve gözetim - tek tek ayrıntılı biçimde açıklandıktan sonra, iç güvenlik yapılarının temel
bileşenleri karşılaştırmalı olarak aşağıda incelenmiştir:
•

6

Tablo 4 Danimarka, Almanya, İtalya ve Türkiye’nin iç güvenlik yapılarının temel unsurlarının
kısa bir karşılaştırmasını göstermektedir.

Bkz. https://en.sg.gov.tr/mission, 31.08.2020.
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Tablo 4. İç Güvenlik Yapıları
Ülke

Yapı

Danimarka

Tek Düzey;
Tek Kuvvet
(Polis)

Denetim
Makamı

Almanya

İtalya

Türkiye

Tek Düzey
ve Çoklu
kuvvet

•

•
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Yetki
Tanımlama
Makamı

Görev

Gözetim

Merkezi
Yönetim
Bütçesi

Devlet
Memuru

Yasama
Organı
(Aktif) ve
Bakanlık

Asayiş, Adli
Kovuşturma
ve Sınır
Güvenliği

Federal ve
Eyalet
Yönetimleri
Bütçesi

Devlet
Memuru

Yasama
Organı ve
Bakanlık

Asayiş; Sınır
Güvenliği;
Anayasanın
Korunması

Bakanlık;
Yasama Organı;
Medya

İçişleri
Bakanlığı;
Ekonomi ve
Maliye
Bakanlığı;
Adalet
Bakanlığı

Merkezi
Yönetim
Bütçesi;
Belediye
Bütçesi

Devlet
Memuru;
Sözleşmeli

Yasama
Organı ve
Bakanlıklar

Asayiş

Bakanlık;
Yasama Organı;
Adli Polis;
Medya

İçişleri
Bakanlığı

Merkezi
Yönetim
Bütçesi

Devlet
Memuru;
Sözleşmeli
Devlet
Memuru

Yasama
Organı ve
Bakanlık

Asayiş;
Jandarma;
Sahil
Güvenlik

Yasama Organı;
Bakanlık; KGK;
Medya

Adalet
Bakanlığı

Maliye
Bakanlığı
Ulaştırma
Bakanlığı

Çok
Düzeyli;
Çoklu
Kuvvet

Personel
Statüsü

Bakanlık;
Yasama Organı;
IPCA;
Performans;
Medya; Polis
Hukukunda
Avukatlar

İçişleri
Bakanlığı
Çok düzeyli;
Tek Kuvvet

Finansman

Almanya ve İtalya çok düzeyli yapıya sahipken, Danimarka ve Türkiye tek düzeyli yapıya
sahiptir. İtalya ve Türkiye çoklu kuvvetlere sahipken, Danimarka ve Almanya tekli İGG’ye
sahiptir. Sivil ve demokratik gözetim açısından, farklı İGG yapılarının, bu doğrultuda
öncelikli olarak kontrol etme ve raporlama ilişkilerinin oluşturulacağı göz önünde
bulundurularak çeşitli (ihtiyaca uyarlanmış) gözetim mekanizma, süreç ve kurumlarına
ihtiyaç duyacağı unutulmamalıdır. Bu noktada, İGG yapılarının tekli veya çoklu
karakterlerinin tek ve bütün veya ayrılmış ve farklılaştırılmış gözetim sistemlerine ihtiyaç
duyup duymayacağı dikkate alınmalıdır. Güncel eğilim, eyalet içerisinde politika uyumu ve
bilgi paylaşımı sağlamayı amaçlayan ve İGG’lerin hususi niteliklerini dikkate alan “ortak bir
gözetim sisteminin” düzenlenmesidir.
Genel olarak, İGG’lerin İçişleri Bakanlıkları tarafından denetlendiğini söylemek mümkündür.
İtalya’da, İçişleri Bakanlığı’nın yanı sıra, Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı da ilgili İGG’leri
denetler. Bu durum İGG görevlerinin bakanlık düzeyinde (İçişleri Bakanlığı) ilgili kuvvetler
arasında paylaştırıldığı diğer ülkelerin aksine, hükümet düzeyinde iç güvenlik yapısı dahilinde

•

•

•

•

bir iş bölümü olduğunu ortaya çıkarır. Böylece, gözetim süreci, mekanizması ve kurumlarını
şekillendireceğinden, bu işlev bölümünün hangi düzeyde gerçekleşeceği sivil ve demokratik
gözetim açısından dikkate alınmalıdır. Bu durum aynı zamanda Bakanlıklar bünyesinde
farklı gözetim yaklaşımları ve prosedürleri getirebilir. Böylelikle, farklı Bakanlıklara
rehberlik edecek koordinasyon ve standart belirleyici mekanizmalar - başka bir deyişle etik
kuralları, etik ilkeleri ve standart prosedürler - oluşturulmalıdır.
Genel olarak, İGG Eyalet bütçeleri ile finanse edilmektedir. Ancak, Danimarka ve Türkiye’de
İGG’ler merkezi yönetim bütçeleri ile finanse edilmektedir. Almanya ve İtalya’da İGG’ler
merkezi (federal) yönetim bütçelerinin yanı sıra eyalet bütçeleri ve belediye bütçeleri
tarafından finanse edilir. Finansman, vergi mükelleflerinin - temel olarak vatandaşların kendi İGG’lerine mali açıdan gücünün yetmesi bakımından sivil ve demokratik gözetimin
ayrılmaz bir bileşenidir. Bu bağlamda, mali kaynakların kullanımının kontrol edilmesi
şeffaflık ve hesap verilebilirliğin iyileştirilmesi yoluyla her gözetim sürecine dahil
edilmelidir. En etkili mekanizma, bütçe onayının yanı sıra kendi ihtisas komisyonu ile
periyodik kontroller gerçekleştirecek olan Yasamaya aittir. Çok düzeyli bir kolluk kuvvetleri
sistemine sahip olan İtalya veya Almanya gibi federalist ülkeler mali şeffaflık ve hesap
verebilirlik sağlamak için merkezi olmayan gözetim araçları üretebilir.
İGG personeli ülkeler arasında standart (merkezi) kamu personeli sistemi doğrultusunda genel
olarak daimi devlet memurlarından oluşur. İtalya ve Türkiye gibi ülkelerde aynı zamanda
sözleşmeli personel de bulunmaktadır. Sivil ve demokratik gözetim açısından, (1) İGG
personelinin sivil devlet memurları ile aynı kamu personel sistemi ilkelerine tabi olup
olmayacakları, (2) İGG personelinin kaynak taban kitlesinin toplum kesimlerini temsil etme
ihtiyacı göz önünde bulundurularak daraltılacağı veya genişletileceği ve (3) gözetim araç ve
mekanizmalarının İGG personelinin daimi veya sözleşmeli olma statüsüne göre ayrılıp
ayrılmayacağı konusunda üç önemli karar vardır.
Tüm ülkelerde hem Yasama Organı hem de Bakanlıklar İGG’lerin ilgili yetki alanlarının
tanımlamasına dahil olmuştur. Bu durum iç güvenlik mevzuatının esas niteliğini
yansıtmaktadır. Danimarka örneğinde, Yasama Organı siyasi anlaşma yoluyla aktif katılım
göstererek daha fazla yetki ve sorumluluk üstlenmiştir. Sivil ve demokratik gözetimin esas
bileşeni olarak parlamenter gözetim açısından, Danimarka işler durumda bir demokrasi için
iyi bir örnek teşkil etmektedir. Almanya durumunda, Federal ve Eyalet arasındaki katı görev
ayrılıkları Eyalet Parlamentosu tarafından merkezi olmayan yasamaya olanak tanır. İtalya
durumunda, belediyeler kolluk görevleri üstlenebildiklerinden, eğer sınırlandırılmadılar ise,
düzenleme yapmakla görevlendirilebilirler. Dolayısıyla, sivil ve demokratik gözetim
açısından, iki kritik nokta olduğu görülmektedir, (1) İGG teşkilatı ve işleyişine parlamenter
katılım derecesi, (2) İGG teşkilatı ve işleyişinde ister yetki devri olsun ister yetki genişliği,
yerelleşme (mali, idari veya siyasi konularda özerk kararlar alma yeteneği) derecesi
şeklindedir.
Ülkelerin iç güvenlik yapıları temel olarak asayiş görevlerini yerine getirmektedir. İtalya ve
Türkiye’de İGG aynı zamanda Jandarma ve Sahil Güvenlik görevlerini kapsarken, Danimarka
ve Almanya’da polis aynı zamanda sınır güvenliği görevlerini üstlenmiştir. Çoklu kolluk
sistemi ihtiyaca uyarlanmış ve çeşitlendirilmiş ancak bütünleştirilmiş gözetim
mekanizmalarına ihtiyaç duyacaktır. Kolluk görevlileri arasındaki bu işlevsel ve bazı
zamanlarda mekansal iş bölümü böylelikle işlevsel uzmanlaşmaya göre sıralanmış
bütünleştirilmiş modüller oluşturacaktır.

Her ülke örneğinde bazı gözetim mekanizma ve süreçleri gözlemlenebilir. Her durumda, Yasama
Organı ve Bakanlık çeşitli kapsamlarda gözetime dahil olur. Gözetim medya ile iyileştirilmektedir.
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Danimarka’da gözetim aynı zamanda Yasama Organının aktif katılımı ile bir performans sözleşmesi
içermektedir. Özellikle avukatların kolluk görevlilerinde önemli bir yeri olması Danimarka İGG
sisteminde hukukun üstünlüğü için bir pekiştirici olarak hareket edebilir. Böylece, etik kuralları dahil
olmak üzere mevzuata bağlılığın sağlanması için avukatların görevlendirilmesi stratejik bir seçenek
olabilir. Özellikle idari hukukun yürürlükte olduğu ülkelerde, avukatlar yasal destek ve polis
operasyonlarına ilişkin yasal destek ve süreç içi denetim sağlayabilir. Danimarka aynı zamanda
Bağımsız Polis Şikayet Komisyonu (IPCA) adı verilen bağımsız bir gözetim mekanizmasına sahiptir.
Özellikle üyelik yapısı (Yüksek Mahkeme Hakimi, avukat, hukuk profesörü ve iki kamu temsilcisi) ve
Adalet Bakanlığı’na bağlı olması iyi bir örnek teşkil eder. Ancak, kolluk sisteminin aynı makam
altında yapılandırılmış olması etkili gözetim açısından kısıtlayıcı bir etki arz edebilir. Adli Polis
özellikle asayiş yetkilerinin dengelenmesi konusunda İtalya örneğine dikkat çeker. Bu da, kolluk
sisteminde karşılıklı bir denetim sistemi oluşturmak için başka bir strateji seçeneği olabilir.
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IV.

İGG Akademilerinin İşleyişi

Bu bölümde, Danimarka, Almanya, İtalya ve Türkiye İGG Akademilerinin işleyişi (i) vizyon, misyon ve
görevler, (ii) teşkilatlanma ve liderlik, (iii) bütçeleme, (iv) personel yönetimi ve disiplin ve (v)
akademik teşkilat, personel temini ve eğitim sistemi açısından ele alınmaktadır. Bu bölüm sivil ve
demokratik gözetime dayalı olarak genel bir değerlendirme ile sonuçlanır.

1.

Vizyon, Misyon ve Görevler

Vizyon, bir kuruluşun gelecekte olması istenilen durumunu tanımlar ve bu duruma ulaşmak için
yönlendirme sağlar. Rekabet, paydaşlar ve çıktılar gibi çevresel koşullar göz önünde bulundurularak,
kuruluşun nerede olmak istediğini tanımlar. Bunun üzerine, misyon kuruluşun vizyonunu
gerçekleştirmek için neler yapması gerektiğini açıklar. Misyon, kuruluşun esasında neler yapacağına
ilişkin uygulama unsurlarına açıklık getirirken, vizyon çoğunlukla bir ideal olarak ifade edilmektedir.
Vizyon ve misyon ifadeleri stratejilerin yanı sıra amaç ve hedefler için rehberlik sağlamak amacıyla
stratejik planlama süreçlerinde geliştirilmektedir (Simerson, 2011). Bu açıdan bakıldığında, İGG
Akademilerinin vizyon ve misyon ifadeleri aşağıda karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.
Danimarka’da, Polis Akademisi kısaltılmış temel eğitim süresine odaklanma eğilimindedir ancak daha
çok uzmanlık eğitimine önem verir. Bu bağlamda, temel ve tamamlayıcı eğitimler sunar. Aynı
zamanda İskandinav ülkeleri ile işbirliği yapar. Polis Akademisinin asıl görevi Polis Bölgelerinin
personel ihtiyacı ve gereklerini karşılamaktır.
Örneğin, Almanya’da, Almanya Polis Üniversitesi “Münster Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Kurumsal
İletişim Enstitüsü ile işbirliği içinde olarak, üniversitenin misyon beyanı kapsamlı bir katılım sürecinde
geliştirilmiştir. Misyon beyanı üniversite kalkınma planı ile takip edilen üniversite profilinde
sürdürülmüştür.” 7 şeklinde beyan etmiştir. Aynı zamanda temel değerlerini “trend belirleyici”, “çok
uluslu” ve “değere duyarlı” olarak bildirmiştir. Federal Polis Akademisi federal polis genel
merkezlerinin yönetiminde çalışmaktadır. Ayrıca ülke genelinde toplam 11 federal polis direktörlüğü
kurulmuştur; Federal Polis için merkezi talim ve terbiye kurumudur. Federal Polis Akademisi, ülke
genelindeki altı Federal Polis ve İleri Eğitim Merkezi ile birlikte uzmanlık eğitiminin yanı sıra
operasyonel ve komuta düzeyinde temel eğitim sağlar. Almanya Polis Üniversitesi, Almanya’da
yüksek rütbeli kolluk personeli için ana ortak eğitim kurumudur. Kriminal Polis Memurları için Federal
Üniversite Uygulamalı İdari Bilimler - Federal Kriminal Polis Fakültesi’nde eğitimi verilir. Almanya’da
eğitim-öğretim yapısı iki temel sisteme ayrılır: Polis okullarında mesleki eğitim verilir. 30 aylık
eğitimde mesleki uygulama ve polislik becerileri oldukça önemlidir ancak hukuk ve polislik teorisi
bilgileriyle ilişkilendirilmelidirler. Polis Üniversitelerinde dersler 36 ay sürer ve teori ve bilim daha
büyük orana sahiptir. Ancak müfredatta polislik eğitimi ve stajyerlik de bulunmaktadır. İki kademeli
kariyer yolu olan polisler temel polis yetenek ve bilgilerinin paylaşımını sağlamak zorundayken, üç
kademeli kariyer yoluna sahip polis kuvvetleri kendi müfredatlarında liderlik unsurlarını güçlendirir.
Diğerlerinin yanı sıra “genel eğitim” boyutları arasında sosyal çalışmalar/sosyal bilimler, etik bilimi,
sosyal beceriler ve eğitim [kültürlerarası yetkinlikler, davranışsal eğitim], örgüt kuramı ve polisin
temel görevlerine ilişkin bilgi ve beceriler (operasyonel hizmet, cezai soruşturma, yol güvenliği, çevik
kuvvet vb.) bulunmaktadır. Hukuk çalışmaları (Anayasa hukuku, ceza hukuku ve trafik hukuku) Alman
Polislik eğitimi için çok büyük öneme sahiptir.
7

https://www.dhpol.de/microsite/englische-website/university/about_us/mission-statement.php, 15.09.2020.
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İtalya’da Polis Akademisi İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği Dairesinin bir parçası niteliğinde olan
kuvvetler arası yapının ayrılmaz bir parçasıdır. Yapısı üç kuvvetler arası ofis ve üç kuvvetler arası
hizmetten oluşmaktadır. Akademinin esas görevi hem Sivil hem Askeri Teşkilattan Üst Düzey
Yöneticilere eğitim sağlamak ve Polis Kuvvetleri arasında ortak kültür paylaşımının yaygınlaşmasını
teşvik etmektir. 2015 yılında, Organize Suçların Önlenmesi ve Suçlarla Mücadele Edilmesi için
Uluslararası İleri Eğitim Enstitüsü Emniyet Müdürü-Kamu Güvenliği Dairesi Genel Müdürü Kararı ile
oluşturulmuştur. Bu kurum Kurumlar Arası İleri Eğitim Kolluk Akademisi Direktörü’nün yetki
alanındadır. Polis Kuvvetleri Koordinasyonuna odaklanarak İleri Eğitim Dersleri ve kısa Tazeleme
Dersleri organize eder. Ayrıca, hem üniversiteler hem de İtalyan ve yabancı eğitim kurum ve
kuruluşları ile işbirliği içinde çalışma seminer ve toplantılarını teşvik ve organize eder. Akademi, ortak
amaçları olan bütünleşik bir Polis Kuvveti geliştirmenin bir ürünüdür.
Türkiye’de JSGA’nın beyan edilen vizyonu “Jandarma ve Sahil Güvenlik Hizmetlerinin gerektirdiği
şekilde yüksek nitelikli subay, astsubay ve diğer personeli eğiten ulusal ve uluslararası olarak tanınmış
yükseköğretim kurumu haline gelmektir”. Beyan edilen misyonu ise “hizmet içi, ön-lisans, lisans ve
lisansüstü eğitim düzeylerini gerçekleştirmek ve bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri yürütmek
amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik hizmetlerinin personel gereklerini - subay, astsubay ve diğer
personel- karşılamaktır. Buna uygun olarak, JSGA’nın tanımlanan görevleri (i) Jandarma ve Sahil
Güvenlik hizmetlerinin personel ihtiyaçlarını (subay, astsubay ve diğer personel) karşılamak, önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri ve bilimsel araştırma yayın faaliyetleri gerçekleştirmek, (ii)
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın gerektirdiği alan ve kollarda dersler
organize etmek, (iii) uzman çavuş ve sözleşmeli erlerin eğitimi için ilke ve standartları belirlemektir.
1982 Anayasası Madde 132’ye göre “Türk Silahlı Kuvvetlerine ve güvenlik teşkilatına bağlı
yükseköğretim kurumları, kendilerine özgü ilgili kanunların hükümlerine tabidir.” Bu bağlamda,
JSGA’nın yükseköğretim kurumu olarak oluşturulması için anayasal bir temele ihtiyaç vardır.
Sivil ve Demokratik Gözetim açısından Karşılaştırmalı Değerlendirme: İGG Akademilerinin vizyon,
misyon ve görevleri ayrı ayrı ayrıntılı biçimde açıklandıktan sonra, aşağıdaki şekilde karşılaştırmalı
olarak ele alınmıştır:
•

Tablo 5 Danimarka, Almanya, İtalya ve Türkiye’nin İGG Akademilerinin vizyon, misyon ve
görevlerini karşılaştırmaktadır.
Tablo 5. İGG Akademilerinin Vizyon, Misyon ve Görevleri

Ülke

Danimarka

Unvan

Polis Akademisi

Almanya Polis
Üniversitesi
Almanya

Federal Polis
Akademisi
Eyalet Polis
Üniversiteleri
Eyalet Polis Okulları
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Vizyon
Daha az temel, daha
çok
odaklı/uzmanlaşmış
eğitim
• Merkezi olmayan
polis eğitim-öğretimi
• Birleşik Genel
Eğitim-öğretim
• Uygulamalı Polislik
eğitimi
• Özellikle üst
rütbelerde temel
polislik eğitimöğretiminin çoklu

Misyon
• Polis bölgelerinin
personel gerek ve
ihtiyaçlarının
karşılanması
• Vaka tabanlı eğitim
ve grup çalışması
• Üst düzey (/üst
rütbeli) polis
memurlarının eğitimöğretimi
• Pratik teknik bilgi ve
mesleki beceri
geliştirilmesi
• Eğitimin ötesinde
kullanıcı odaklı, ihtiyaca
uyarlanmış ve en yeni
teknolojiye sahip dersler

Görevler
• Temel Eğitim
• Tamamlayıcı eğitim
• İskandinav Polis
Akademileri ile Koordinasyon
• Federal Polis Akademisi:
Temel eğitim, uzmanlık
eğitimi
• Alman Polis Üniversitesi:
Yüksek Rütbeli Personel için
Yüksek Lisans Eğitimi
• Eyalet Polis Okulları:
Mesleki Eğitim
• Eyalet Polis Üniversiteleri:
Uygulama, Eğitim ve
stajyerlik

düzeyleri arasındaki
uyum

İtalya

Türkiye
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Kurumlar arası İleri
Eğitim Kolluk
Akademisi

Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisi

Bütün Polis Kuvvetleri
arasında ortak kültür ve
koordinasyon
(Ortak
Akademi)

Ulusal ve Uluslararası
olarak
Tanınmış
Yükseköğretim Kurumu

• Ortak konulara
ilişkin eğitim-öğretim
• Üst
Düzey
Yöneticilerin eğitilmesi
• Kurumlar arası eğitim
• Kurumlar
arası
koordinasyon
ve
işbirliğinin
teşvik
edilmesi
• Yükseköğretim
Kurumu
• Jandarma ve Sahil
Güvenliğin
personel
ihtiyaç ve gereklerinin
karşılanması

• İleri Eğitim Dersleri
• Kısa Tazeleme Dersleri
• Ulusal ve uluslararası
üniversite,
kurum
ve
kuruluşlar
ile
işbirliği
içerisinde bilimsel çalışmalar
• Hizmet içi eğitim,
• Ön-lisans,
lisans
ve
lisansüstü eğitim,
• Bilimsel araştırma ve yayın

•

Tüm ülkeler kolluk eğitim-öğretim kurumlarını kendilerine atanan vizyon, misyon ve temel
görevlerin yanı sıra iç güvenlik yapılarına göre adlandırır. Farklı düzeylerle bir eğitim-öğretim
bileşkesi sundukları için bütün ülkelerde “Akademi” olarak adlandırılırlar. Almanya örneğinde,
lisans ve yüksek lisans derecesi sunan akademiler “Üniversite (Uygulamalı Bilimler)” olarak
adlandırılır. Türkiye’de ise, JSGA bir yükseköğretim kurumu olmasına rağmen, “Akademi”
olarak adlandırılır. Bunun nedeni kendi mevzuatı dahilinde bir yükseköğretim kurumu olarak
öngörülmesidir. Ancak, Türk Anayasası (1982), üniversiteler dışında yalnızca Türk Silahlı
Kuvvetleri ve kamu güvenlik teşkilatına yükseköğretim kurumları oluşturmalarına izin verir.
Burada iki seçenek olabilir: (1) “emniyet” kavramını Jandarma ve Sahil Güvenliği de
kapsaması için daha kapsamlı olarak yorumlamak veya (2) İçişleri Bakanlığı’nı Jandarma ve
Sahil Güvenlik için yükseköğretim kurumu oluşturması için yetkilendirmek amacıyla
Anayasa’da değişikliğe gitmek.

•

Danimarka İGG Akademisinin vizyonu daha az temel ve daha çok odaklı/uzmanlaşmış eğitimöğretime dayanır. Almanya’da kolluk eğitim-öğretim vizyonu merkezi olmayan ancak uyumlu
eğitim-öğretim, genel eğitim ve uygulamalı polislik eğitiminin bileşkesinden oluşur. İtalya tüm
polis kuvvetleri arasında ortak kültür ve koordinasyon sağlamayı amaçlar. Türkiye’de JSGA
ulusal ve uluslararası olarak tanınmış bir yükseköğretim kurumu haline gelmek istemektedir.
Genel olarak, İGG Akademilerinin vizyonları arasında dikkate değer üç belirli trend vardır. İlk
olarak, özellikle yüksek rütbeli personel için ve/veya federal düzeyde politika uyumu elde
etme yönelimi vardır. Bu durum ortak (standart) gözetim prosedür ve mekanizmaları
doğrultusunda ilerlemek olarak yorumlanabilir. İkinci olarak, günlük kamu güvenliği
ihtiyaçlarına karşılık vermek için pratik ve beceriye dayalı eğitim vurgulanmaktadır. Bu
durum, alandaki kolluk görevlerinin yerine getirilmesi vasıtasıyla gözetim prosedürlerinin
daha kesin, odaklanmış ve ayrıntılı tespitini gerektirmektedir. Üçüncüsü ise bütün
personelin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim-öğretim için daha kısa sürelerin
benimsenmesidir. Bu nedenle, çok düzeyli giriş ve sınıf atlama kanalları etkin görevde olan
personel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla benimsenmiştir. Bu durum aynı zamanda kaynak
birikimini genişleterek (giriş kanallarının çoğaltılması) ve halk nezdinde meşruiyeti
iyileştirilerek İGG (akademilerinin) temsilci kalitesini destekler. Bu noktada, dikey kariyer
yolu sağlamak ve çoklu giriş olanakları ile personelin çeşitlendirilmesi arasındaki makul
dengenin hayati derecede önemli olduğu unutulmamalıdır.

•

Danimarka’da İGG Akademisi polis bölgelerinin personel ihtiyaç ve gereklerini karşılamak
amacıyla oluşturulmuştur ve vaka ve grup çalışmaları odaklı bir eğitim sunar. Almanya

örneğinde, İGG Akademileri üst düzey/üst rütbeli polis memurları için eğitim-öğretim, pratik
teknik bilgi ve mesleki beceriler, ihtiyaca uyarlanmış ve en yeni ileri eğitim dersleri ve ortak
konulara ilişkin eğitim-öğretim sunar. İtalya’da İGG Akademisi, üst düzey yöneticilerin eğitimi,
kurumlar arası eğitim ve kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin teşvik edilmesini amaçlar.
Türkiye’de yükseköğretim kurumu olarak JSGA’nın temel görevi Jandarma ve Sahil Güvenliğin
personel ihtiyaç ve gereklerini karşılamaktır. Bu noktada, sivil ve demokratik gözetim
açısından, farklı misyonlar ihtiyaca uyarlanmış gözetim prosedür ve mekanizmaları
gerektirecektir. İGG Akademileri mesleki eğitim, profesyonel eğitim, ön-lisans, lisans ve
lisansüstü dereceler sunar. Çeşitli eğitim-öğretim yapıları ile farklı programlar
sunulacağından, sivil ve demokratik gözetim mekanizmaları (1) ilgili eğitim-öğretim
yapıları ve (2) ilgili program ve derslerin içerik, değerlendirme ve program/kazanım yönleri
ile uyumlu olması için farklılaşacaktır. Bir başka seçenek de en düşük ortak standartların
tespiti ve sonrasında ilgili personelin uzmanlık ve düzeylerine göre ihtiyaca uyarlanmış
gözetim unsurlarının belirlenmesi olabilir.
•

2.

İGG Akademilerinin görevleri kendi misyonlarını yansıtır. Danimarka örneğinde, Polis
Akademisi temel ve tamamlayıcı eğitimler sunar ve İskandinav ülkeler ile işbirliği geliştirir.
Almanya örneğinde, İGG Akademileri temel eğitim, uzmanlık eğitimi, yüksek rütbeli personel
için Yüksek Lisans eğitimi, mesleki eğitim, uygulamalı eğitim ve stajyerlik imkanı sunmaktadır.
İtalyan İGG Akademisi ulusal ve uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşlarla birlikte bilimsel
çalışmalara ek olarak ileri eğitim dersleri, kısa tazeleme dersleri sunmaktadır. JSGA bilimsel
araştırma ve yayının yanı sıra ön-lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler ve hizmet için eğitim
sunar. Genel olarak, JSGA’nın İGG Akademileri arasında en geniş kapsam ve görevleri
üstlendiğini söylemek mümkündür. Daraltılmış ve odaklanmış misyon ve görevlere sahip
olan İGG Akademilerinin aksine, JSGA her türlü eğitim-öğretimi tek bir çatı altında temin
eder. Öte yandan, İtalya örneği, özerk bölgelere sahip olması dolayısıyla ortak ancak yine
daraltılmış ve odaklanmış eğitim-öğretim sergilemektedir. Diğer İGG Akademilerine
kıyasla, JSGA her şey dahil yükseköğretim kurumu gibi görünmektedir. Sivil ve demokratik
gözetim açısından, İGG Akademilerinin görevlerinin misyona bağlı gözetim ile uyumlu
olması gerekmektedir. Bu noktada, sivil ve demokratik gözetim açısından vizyon, misyon ve
görevler için temel unsur onları kimin belirlediğidir; Kolluk görevlilerinin personel ihtiyaç ve
gereksinimleri, vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri ve temel haklara saygı göz önünde
bulundurularak sivil makamlar tarafından belirlenmelidir.

Liderlik ve Teşkilat

İGG Akademileri liderlik ve teşkilat açısından da değişiklik göstermektedir. Teşkilat ve liderlik, birim ve
noktalar arasındaki otorite dağılımının İGG Akademilerinin dikey ve yatay yapılarına nasıl yapıldığını
göstermektedir. Aynı zamanda, İGG Akademisinin vizyon, misyon ve görevlerini nasıl gerçekleştirmeyi
amaçladığını da ortaya koyar. İGG Akademisi içerisinde otoritenin organize edilme şekli sivil ve
demokratik gözetimin idrak edilmesini sağlar.
Danimarka’da, Polis Akademisi’nin batı bölümünün yanı sıra doğu bölümü de -Beşeri Bilimlerde
lisans derecesi ve işletme bölümünde yüksek lisans derecesi sahibi- üniversitelere ilişkin mesleki
tecrübesi olan bir Rektör tarafından yönetilmektedir. Rektör, sırasıyla Akademinin doğu ve batı
kısımlarının günlük liderleri ve üç Akademi Enstitüsü başkanları tarafından desteklenir. Akademi üç
kurum olarak kurulmuştur: (i) Temel Eğitim Enstitüsü, (ii) Tamamlayıcı Eğitim Enstitüsü ve (iii) Eğitim
Kalitesi ve Öğrenme Enstitüsü. Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya ve İzlanda’da bulunan Polis
Akademileri işbirliği ile içindedir. Bu işbirliğinin bir parçası olarak, İskandinav ülkelerinden polis
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öğrenciler NORDCOP değişim programına katılabilir. İskandinav Polis Akademilerindeki öğretim
görevlileri de aynı şekilde değişim anlaşması yapabilir. Danimarka Polis Akademisi de Budapeşte
merkezli CEPOL, Avrupa Birliği Kolluk Eğitim Ajansı altında Avrupa Polis İşbirliği kapsamındadır. Ayrıca
Danimarka Polis Akademisi, Alman polis öğrencilerden oluşan bir heyeti eğitimlerinin bir parçası
olarak inceleme gezisi için Danimarka’ya gönderen Almanya Güstrow Üniversitesi ile de işbirliği
içindedir.
Almanya’da, Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin iç teşkilatı bazı Federal Eyaletlerde İçişleri Bakanlığı
tarafından atanan bir Başkan veya Direktör ile önceki yapılarını sürdürürken, diğerleri fakülte kurulu,
seçilmiş dekan ve Senato dahil olmak üzere üniversite liderlik yapılarını benimsemiştir. Polis
Okullarında orta kariyer yolu için yeni memur eğitimi çoğunlukla polis memurları tarafından
gerçekleştirilip, sivil öğretim görevlileri tarafından desteklenirken, Polis Üniversitelerinde dersler
çoğunlukla yüksek rütbeli memur ve öğretim görevlileri, sıklıkla da hukuk veya sosyal bilimler
profesörleri tarafından verilir. Hem Polis Okulları hem de Polis Üniversiteleri çoğunlukla yeni
memurların eğitim-öğretimine odaklanmaktadır. Alman Polis Üniversitesi ülke genelindeki tüm üst
düzey (/üst rütbeli) polis memurlarına hitap eden yükseköğretim kurumudur. Almanya’da polislik
faaliyetlerini bütünleştirmeyi amaçlamaktadır. Pratik teknik bilgi ve mesleki becerilere özellikle
odaklanılmaktadır. Eğitim ve ileri eğitim dersleri fakültelerin ötesinde sektörler arası biçimde
tasarlanmıştır.
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•

Örneğin, Polis ve Kamu Yönetimi Kuzey Ren-Vestfalya Üniversitesi (HSPV NRW) bir
başbakanlık heyeti tarafından yönetilmektedir. Başbakanlık Heyeti Üniversite Rektörü, Rektör
Yardımcısı ve Şansölye’den oluşur. Başbakanlık Heyetine ek olarak, görevleri Kuzey RenVestfalya eyaletinde Kamu Hizmetleri Uygulamalı Bilimler Üniversitelerine ilişkin Kanunda
düzenlenen Senato bulunmaktadır. Senatonun başlıca yetki ve sorumlulukları arasında (i)
Üniversite ile ilgili temel kararların alınması, (ii) Üniversite mevzuat ve tüzüklerine ilişkin ilke
kararları, (iii) profesör atama tekliflerine ilişkin ilke kararı, (iv) Üniversite Rektörü ve (tam
zamanlı) öğretim görevlilerinin atamasına katılım vardır. Senato, (i) başkan sıfatıyla Üniversite
Rektörü, (ii) profesör ve öğretim görevlilerinden oluşan grubun 15 temsilcisi, (iii) Sekiz
öğrenci temsilcisi, (iv) iki personel temsilcisi, (v) öneride bulunma ve konuşma yapma hakkı
olan Fırsat Eşitliği Görevlisi, (vi) Belediye Şemsiye Kuruluşu tarafından belirlenecek iki üye,
(vii) HSPV NRW’de eğitim almış memurları ile Alman Emeklilik Sigortası tarafından ortak
olarak belirlenecek bir üye, (viii) istişari oy ile her biri sorumlu işçi sendikaları ve meslek
kuruluşlarının (Eyalet Kamu Hizmeti Kanunu) merkezi teşkilatları tarafından atanacak olan bir
üye, (ix) Danışman Sıfatı ile Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanlığı tarafından atanacak olan bir
üye ve (x) danışman sıfatı ile Senato bünyesinde Bölüm Başkanları, Başkan Yardımcıları ve
Bölüm sözcülerinden oluşmaktadır.

•

HSPV NRW ders çeşitliliğine göre iki fakülte arasında farklılaşmaktadır: Polis ve Genel Yönetim
/ Emeklilik Sigortası. Fakülte Konseyleri temsilci öğretim görevlileri, öğrenciler, eğitim
organları arasından üç temsilci ve fakülte konseyinde bulunan öğretim görevlileri arasından
bir temsilciden oluşur. Görevleri arasında (i) eğitim düzenlemelerine ilişkin ilke kararı, (ii)
mesleki uygulamanın gereklerine göre ders içeriğinin koordinasyonu, (iii) uygulamalı eğitim
süresinden sorumlu organlar ile işbirliği için teklif hazırlama, (iv) bütçe teklifleri
bulunmaktadır. Fakülte Konseyi Ders Koordinatörü olarak tam zamanlı öğretim görevlileri
atar. Bu kişiler ilgili öğretim görevlileri ile çalışma gruplarında çalışır. Ders koordinatörleri (i)
sınavların hazırlanması ve ödevlerin ders içeriği ile koordine edilmesi, (ii) diğer bölümlerin
ders koordinatörleri ile işbirliği, (iii) bölümlerin uzman koordinatörleri ile uzmanlık gerektiren
sorunların koordinasyonu, (iv) gerekli değişiklikler için müfredatın izlenmesinden sorumludur.

Modül Koordinatörleri lisans programları için Bölüm düzeyinde ve yerel düzeyde belirlenir.
Modül ve bölüm koordinatörleri bunu birbirleriyle koordine ederler.
•

Senato HSPV NRW Senatosu Çalışma Esaslarına göre Daimi Komisyonlara sahiptir. Senato
kararlarını hazırlaması için komisyonlar oluşturabilir. Komisyonlar HSPV NRW üyesi olmayan
kişileri içerebilir. Komite üyeleri Senatonun azami hizmet süresi için seçilirler. Oy kullanma
yetkisi olan üyeler arasında profesör ve beş öğretim görevlisi temsilcisi, üç öğrenci temsilcisi
ve bir personel temsilcisi bulunmaktadır. Ayrıca oy kullanma yetkisi olmayan üyeler Senato
tarafından atanabilir (komisyon teklifi üzerine). Mali Komisyon Yapısı: Komisyon, özellikle
merkezi yönetimin ilgili ofisleri ile meslektaşlar arası işbirliğine dayanarak bütçe tahmini
bağlamında kayıt ile ilgili olarak Senatoya tavsiyede bulunur. Uluslararası ve Avrupa
Komisyonu: Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Senato Komisyonu HSPV NRW’nin uluslararası
faaliyetlerini koordine eder. Öncelikli olarak HSPV NRW ve ortak üniversitelerden birinin
öğrencileri ile seminerlerin yanı sıra Genel İdare/Emeklilik Sigortası bölümünde Erasmus
öğrenci değişim programını kapsar. Komisyon ayrıca öğretmenlerin önemli ölçüde dahil
olduğu faaliyetlerden sorumludur. Komisyon küçük bir bütçeyi yönetir ve belirli projeler için
fon ayırabilir. Temel Yasal Komisyon: Temel yasal sorulara yönelik komisyonun başlıca görevi
Senatonun yetki alanına giren HSPV NRW “iç hukukunun” gözlemlenmesi ve gerekli
durumlarda değişiklik teklifleri geliştirilmesidir. Bu nedenle, Senato tarafından hayata
geçirilecek üniversiteye ilişkin düzenlemelerle ilgilenir, özellikle temel düzenlemeler (HSPV
NRW “anayasası”), seçim düzenlemeleri (Senato, fakülte kurulu ve fırsat eşitliği komitesinin
seçilmesine ilişkin düzenlemeler) ve atama düzenlemeleri (yeni profesör ve öğretim
görevlilerinin atama prosedürlerine ilişkin düzenlemeler). Görevlerini yerine getirirken tüm
HSPV NRW üyeleri arasındaki işbirliğine dayanır. Senato, Komisyondan eyalet hükümeti
tarafından üniversite hukuku alanında yasa teklifine ilişkin görüş hazırlamasını isteyebilir.
Araştırma ve Geliştirme Komisyonu: Araştırma ve Geliştirme Görevleri Komisyonu HSPV
NRW’deki araştırma çalışmalarının tanıtımı için stratejik çözümler geliştirir, öğretmenlerden
araştırma fonlama uygulamaları talep eder ve HSPV NRW’deki araştırmaların dünyadaki
görünürlüğünü artırmak için ilave önlemler tasarlar. Komisyon üç üniversitenin “polis ve suç
bilimi”, “personel ve yönetim” ve “tarih ve etik bilimi” araştırma kurumları ile işbirliği yapar.
İleri Eğitim, Üniversite Öğretim Bilimi ve Medya Komisyonu: Bu komisyon yüksek eğitim
programının tüm soruları ve HSPV NRW’deki tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretmenlerin
niteliği ve yüksek eğitimine ilişkin tavsiyede bulunur. Üniversite öğretim bilimi ve eğitimde
medyanın kullanılmasının çeşitli yönlerini ele alır. Buna ek olarak, HSPV NRW’nin üniversite
kütüphanesine ilişkin sorularla da ilgilenilir. Eğer yukarıda belirtilen sorular farklı bağlamlarda
rol oynarsa Komisyon danışman sıfatıyla hareket eder, örneğin üniversite kalkınma planının
tasarlanması.

•

Strateji ve Üniversite Kalkınma Birimi (HSPV NRW): Strateji ve Üniversite Kalkınma
bölümünün temel görevi kalkınma sürecinde Kuzey Ren-Vestfalya Polis ve Kamu Yönetimi
Üniversitesi ile birlikte hareket etmek ve Üniversiteyi desteklemektir. Ayrıca görevleri
arasında (i) stratejik analiz ve strateji geliştirme sorularına ilişkin tavsiyede bulunma, (ii)
sürdürülebilir kavramların gelişimine destek verme, (iii) üniversitenin stratejik planlamasının
uyumlaştırılması, (iv) önlemlerin uygulanmasının izlenmesinin sağlanması bulunmaktadır.
Bölümün esas odak noktası üniversite kalkınma planının oluşturulması ve faaliyete
geçirilmesidir.

İtalya’da, Kamu Güvenliği Yönetiminin Yeni Yapısı ve Teşkilatı’na ilişkin 121/1981 sayılı Kanun ve
özellikle “Üst Düzey Kolluk Görevlileri Yüksek Eğitim Akademisi” başlıklı Madde 22 Akademinin hukuki
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dayanağını oluşturur. 1986 yılında İçişleri Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Konseyi tarafından
alınan karara istinaden, Cumhurbaşkanı, özel bir düzenleme yoluyla, ulusal polis kuvvetleri arasındaki
koordinasyonun, kurumlar (kuvvetler) arası yaklaşım ve kültürüne dayanarak Akademinin usul ve
kuralları, rol ve sorumlulukları, teşkilatı ve eğitim yönetimini öngören 423/1986 sayılı Kararnameyi
düzenlemiştir. Akademi, Kuvvetlerin Koordinasyonu ve Planlaması Ofisi’ne bağlıdır ve tüm Ulusal Polis
Kuvvetlerini temsil eden kurumsal yapısı, öğretim görevlileri ve katılımcıları açısından kuvvetler arası
bir niteliğe sahiptir.
Hiyerarşik bir bakış açısıyla, Akademi ve özellikle Direktörü İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği
Bölümü’ne bağlıdır. Normatif ve kurumsal bakış açısıyla, Akademi ve her Polis Teşkilatı İdaresi
arasında doğrudan bir sorumluluk silsilesi yoktur. Personel İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği
Bölümü’nün himayesi altında çalışır. Ancak, organizasyonel açıdan ve ücret ve disiplin yönleri
açısından, ilgili İdarelerin sorumluluğundadırlar. Akademi Direktörü, İçişleri Bakanlığı tarafından
yapılan tavsiyelere göre Başbakan kararı ile atanır. Üç yıllık bir süreye yayılan ve yenilenemeyen bir
görev süresiyle rotasyon sistemi altında çalışır. Direktör ataması, İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği
Bölümünde stratejik bir konumda olduğundan yalnızca teknik değil aynı zamanda politik önem de
taşır. Akademi üç yönetim organına sahiptir: (i) Yönetim kurulu, (ii) Öğretim Görevlileri Kurulu, (iii)
Akademi Kurulu. Genel İşler, İnsan Kaynakları ve Lojistik Daire Başkanlığı; Çalışma, Araştırma ve
Dersler Daire Başkanlığından ayrıdır. Kurullar karar verme sürecinde Direktör’e tavsiye ve destek
vermekle görevlendirilmiştir:
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•

Yönetim kurulu: Yönetim kurulu Akademinin esas danışma kuruludur. Emniyet Müdür
Yardımcısı tarafından yönetilir ve temel görevleri Polis Kuvvetlerinin faaliyetlerini koordine
etmek ve planlamaktır. Kurul, Akademi Kurulu tarafından ortaya atılan teklifleri dikkate
alarak, akademi faaliyetlerinin genel ilerleyişi, ders müfredatları ve eğitim programları
hakkında görüş ve öneriler geliştirir. Toplantı ve seminerler tasdik eder, öğretim görevlilerini
atar ve Direktör’ün kendisine sunmak istediği kurumsal, eğitim ve lojistik ile ilgili konulara
ilişkin kararlar verir. Ayrıca Kurul, Akademi Direktörünün yıllık raporuna istinaden Akademinin
genel performansına ilişkin görüş bildirir. Kurul üyeleri arasında, (i) aynı zamanda başkanlık
eden ve Polis Kuvvetlerinin koordinasyon ve planlama faaliyetlerini denetleyen Emniyet
Müdür Yardımcısı, (ii) Jandarma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı, (iii) Mali Polis Komutan
Yardımcısı, (iv) İçişleri Bakanlığı bünyesinde Cezaevi İdaresi Başkanı, (v) Polis Kuvvetlerinin
(İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği) Koordinasyon ve Planlama Ofisi Başkanı, (vi) Eğitim
Kurumları Merkez Direktörlüğü Başkanı (İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği), (vii) Akademi
Direktörü, (viii) Hukuk, Tarih veya Ekonomi alanında iki Üniversite Profesörü (Üniversite ve
Araştırma Bakanına danışma sonrasında İçişleri Bakanı tarafından atanan). Kurulun, önceki
toplantıda Öğretim Görevlileri Kurulu tarafından ileri sürülen rehber ilke/teklifleri tartışmak
için akademik yıl öncesi ve sonrasında yılda en az iki kez toplanması gerekmektedir.

•

Öğretim Görevlileri Kurulu: Öğretim Görevlileri Kurulu aynı zamanda başkanlığını yapan
Akademi Direktörünü destekleyen bir Danışma Organıdır. Üyeleri arasında bütün Akademi
öğretim görevlileri ve Hizmet Çalışmaları, Araştırma ve Dersler Direktörü bulunmaktadır.
Kurul derslerin ilerleyişi, içeriği ve program hakkında görüş ve önerilerde bulunur; müfredata
alınacak kitap ve materyal, eğitim faaliyetlerinin güncellenmesi, kütüphane için kitap, gazete
ve diğer ilgili yayınların tedarik edilmesine ilişkin tekliflerde bulunur; Akademi Kurulu
bünyesinde kendi temsilcilerini belirler. Öğretim Görevlileri Kurulu en az üç ayda bir ve
akademik yılın başında ve sonunda toplanır.

•

Akademi Kurulu: Akademi Kurulu Akademi Direktörü tarafından yönetilir. Öğretim görevlileri,
katılımcı ve denetçiler arasında bir arayüz işlevi gören işbirliğine dayalı bir Kuruldur. Hizmet
Çalışmaları, Araştırma ve Dersler Direktörü ve Genel Hizmet İşleri, Personel ve Lojistik
Direktörü; Öğretim Görevlileri Kurulu tarafından atanan üç Akademi öğretim görevlisi; İleri
Eğitim Derslerine katılan en üst düzey (/üst rütbeli) kişiler (temsil edilen her Polis Kuvveti için
bir kişi) ve denetçilerin en üst rütbelilerinden oluşur. Kurul, Akademi Direktörüne, eğitim,
kütüphanenin işleyişi, eğitim altyapılarının kullanımı, Akademinin diğer genel hizmetlerinin
işleyişi ile ilgili olarak deneysel girişlere ilişkin tekliflerde bulunur. Kurul en az ayda bir kez
toplanır.

İdari bölümler (Genel İşler, İnsan Kaynakları ve Lojistik; Çalışma, Araştırma ve Dersler) doğrudan
Akademi Direktörüne bağlıdır ve üst düzey/üst rütbeli Polis Memuru veya Jandarma veya Mali Polis
birimlerindeki eşdeğeri tarafından yönetilir. Özellikle Çalışma, Araştırma ve Dersler Bölümü, derslerin
planlanması, düzenlenmesi ve uygulanması; ders programının ayrıntılandırılması ve güncellenmesi;
yeni eğitim modellerinin test edilmesi; kütüphane ve tüm Teknik-bilimsel laboratuvarlar; ilgili ilgi
alanlarının araştırılması; eğitim araç gereçlerinin geliştirilmesi; kurumlar arası ihtiyaçları
karşılayabilmek için toplantı ve müzakerelerin organize edilmesi; müfredatların bakanlıkla ilgili
programlara uygunluğunun izlenmesi; derslerdeki disiplinle ilgili konular ve katılımcıların ilerlemesinin
izlenmesi; öğretmenler ile iletişim ve ilişki yönetimine ilişkin sorumluluğa sahiptir. Her dersin
sonunda, Bölüm Direktörü eğitim faaliyetleri ve katılımcı ve denetçilerin ilerlemesine ilişkin rapor
düzenler. Her Bölümün kadrolaması, standart kadrolama kuralları için belirlenen sınırlamalara ilişkin
olarak İçişleri Bakanlığı tarafından imzalaman karara dayanarak belirlenir. Akademi, Akademi
Direktörü ve Akademi Hizmetleri Direktörlerinin ataması için bir rotasyon sistemi öne sürerek tüm
polis kuvvetlerini temsil eder.
Türkiye’de, JSGA “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları” başlıklı
Bakanlık (İçişleri Bakanlığı) Yönetmeliği ile oluşturulmuştur. JSGA, JSGA Başkanı tarafından denetlenir.
Başkanın yanı sıra, JSGA (i) Genel Sekreterlik, İdari Birimler, Akademik Birimler ve Hizmet
Birimlerinden sorumlu dört Başkan Yardımcısı, (ii) Senato, (iii) Yönetim kurulu, (iv) Hukuki İşler Ofisi,
(v) Askerlik Merkezi ve (vi) Eğitim-Öğretim Birimlerinden oluşur.
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•

Başkan en az yüksek lisans düzeyinde akademik kariyere sahip Jandarma veya Sahil Güvenlik
General, Amiral veya Albayları veya yükseköğretim kurumu profesörlerinin arasından İçişleri
Bakanının önerisi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Yönetici
unvanıyla, Başkan, JSGA’nın temsil edilmesi, JSGA eğitim ve idari birimler arasında işbirliği ve
uyum sağlanması, disiplin önlemleri alınması, tüm düzeylerde denetleme yapılması, akademik
çalışmaların onaylanması, JSGA içerisinde akademik personelin yerlerinin değiştirmesi, İçişleri
Bakanlığı’na bütçe teklifleri hazırlanması ve sunulması, bütçenin uygulanması ve ilgili
ödemelerin onaylanması, JSGA’nın eğitim, bilim ve araştırmalara ilişkin performanslarının her
yıl İçişleri Bakanlığı’na raporlanması, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı’ndan gelen araştırma taleplerine cevap verilmesi, akademik ve idari personel
atamalarına ilişkin İçişleri Bakanlığı’na önerilerde bulunulmasından sorumludur.

•

Başkan Yardımcıları, İçişleri Bakanı tarafından Başkana yardımcı olmaları için albay veya
akademik üyeler arasından atanır. Başkan Yardımcıları arasında bir iş bölümü vardır: Genel
Sekreter (İdari Şube Müdürlüğü, Basın, Kamu İlişkileri ve Protokol Şube Müdürlüğü, Kurul
İşlemleri Şube Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Sözleşmeler Şube Müdürlüğü, Stratejik Planlama
Şube Müdürlüğü), İdari Birimler (Personel Bölümü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Mali Şube
Müdürlüğü, Lojistik Şube Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü, Taşınabilir Mal
Saymanlığı Ofisi, Taşınmaz Mal Saymanlığı Ofisi, Bilgi Sistemleri İşleyişi Destek Komutanlığı,

Öğrenci İşleri, Akademik Kalkınma ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü), Akademik Birimler
(Plan ve Program Şube Müdürlüğü, Değerlendirme Bölümü, Bilimsel Araştırma Proje ve
Yayınları Şube Müdürlüğü, Akademik Birim Koordinasyonu Şube Müdürlüğü, Eğitim-öğretim
Şube Müdürlüğü, Eğitimi Destekleme Şube Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Geliştirme Şube
Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü), Hizmet Birimleri.
•

Yönetim Kurulu Akademinin idari faaliyetlerinde Başkan için yardımcı organdır. Başkan
tarafından yönetilir ve üyeleri arasında Başkan Yardımcıları, Eğitim Merkezi Komutanı, Enstitü
Müdürü, Fakülte Dekanı ve Dekan Yardımcısı, Meslek Yüksek Okulu Komutanı, Araştırma ve
Eğitim Merkezi Başkanları ve Destek Komutanı ve akademisyenler arasından Başkan
tarafından seçilen en fazla dört temsilci bulunmaktadır. Kurul üyeleri Başkan tarafından bir
yıllığına atanırlar. Yönetim Kurulu, diğerlerinin yanı sıra (i) program planlarının uygulanması,
(ii) bütçe ve personel tekliflerinin hazırlanması ve (iii) eğitim-öğretim faaliyetlerinin
değerlendirilmesinin sağlanmasından sorumludur.

•

Senato Akademi Başkanı tarafından yönetilir. Başkan Yardımcıları, Fakülte Dekanı, Fakülte
Dekan Yardımcısı, Meslek Yüksek Okulu Komutanı, Enstitü Yöneticileri ve Eğitim Merkezi
Komutanı, Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanları ve Başkan tarafından bir yıllığına atanacak
olan en fazla sekiz akademik üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda, Kurul en
üst rütbeli akademik üye tarafından yönetilir. Senato en az yılda iki kez, her akademik yılın
başında ve sonunda toplanır. JSGA’nın akademik işleri ile ilgilenir. Diğerlerinin yanı sıra,
Senato (i) eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, (ii) akademik program ve
takvimin incelenmesi, (iii) İçişleri Bakanlığı’na, akademik teşkilat dahil olmak üzere JSGA’nın
eğitim-öğretimine ilişkin gerekli düzenlemelerin sunulması, (iv) Fakülte, Enstitü ve Meslek
Yüksekokulu kararlarına karşı yapılan itirazları kabul etmek ve bunlara ilişkin karar vermekten
sorumludur.

•

Disiplin ve Hukuki İşler Ofisi, (i) hukuki danışmanlık sağlanması ve JSGA’nın yargı hizmetlerinin
yürütülmesi, (ii) disiplin prosedürlerinin ilgili mevzuata uygunluğunun sağlanması, (iii)
TBMM’nden gelen soruların cevaplanması, (iv) mevzuat tasarısı hazırlanması ve
incelenmesinden sorumludur.

JSGA aynı zamanda “Bilimsel Teftiş Kurulu”, “Rehberlik ve Akademik Danışmanlık Kurulu” ve “Etik
Kurulu” gibi başka Kurullara da sahiptir:
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•

Bilimsel Teftiş Kurulu’nun amacı JSGA’nın bilimsel ve akademik faaliyetlerini denetlemektir.
JSGA Başkanı’na karşı sorumludur. Üst düzey bölüm akademisyenleri Kurulun üyeleridir.
Görevleri arasında (i) eğitim-öğretim faaliyetleri ve bunların personelinin, bilimsel araştırma,
yayın ve bilimsel etkinliklerin bilimsel denetimi, (ii) gözetim sonuçlarının JSGA Başkanına yıllık
olarak raporlanması bulunmaktadır.

•

Rehberlik ve Akademik Danışmanlık Kurulu’nun amacı JSGA personeli, stajyerleri ve
öğrencilerine akademik danışmanlık hizmeti sağlamaktır. Akademik danışmanlar ilgili
akademik birimlerin başkan veya direktörleri tarafından atanır. Kurulun görevleri arasında (i)
ders seçimlerinin yanı sıra eğitimsel ve mesleki olanaklar hakkında rehberlik etmek, (ii)
öğrencilerin başarısının izlenmesi ve değerlendirilmesi bulunmaktadır. Kurul, (i) psikolojik
danışma hizmetine ihtiyaç duyan öğrenci ve stajyerleri JSGA Rehberlik ve Danışma Merkezini
ziyaret etmeleri konusunda cesaretlendirir, (ii) Rehberlik ve Danışma Kurulu’na başvuruda
bulunan veya sevk edilen personel, stajyer ve öğrenciler için bireysel veya grup olarak
psikolojik danışma faaliyetleri yürütür ve (iii) danışmanlık faaliyetlerinde personel, stajyer ve

öğrencilerin sorunlarının çözülmesine yardımcı olacak ilgili iç ve dış kurum, kişi ve birimler ile
işbirliği içerisinde çalışır.
•

Etik Kurulu’nun amacı (i) JSGA personeli, stajyer ve öğrencilerinin, bilimsel araştırma, çalışma,
yayın ve faaliyetlerde ve toplum ve paydaşlar ile olan ilişkilerinde etik ilkelerine uygun
hareket etmelerinin sağlanması, (ii) etik konularında tavsiyede bulunma, (iii) gerektiğinde
yeni etik kural ve prensipler geliştirilmesi, (iv) Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu’nun
görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma esas ve usullerini belirlemektir.

JSGA eğitim-öğretim birimleri aşağıdaki şekildedir:
•

Meslek Yüksekokulu: Astsubaylar için Ön-lisans derecesi,

•

Fakülte: Jandarma ve Sahil Güvenlik Kuvvetleri için Lisans eğitimi,

•

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü: Suç Araştırma, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm, Kamu
Yönetimi, Güvenlik Yönetimi ve Deniz Emniyeti ve Güvenliği gibi çeşitli bölümlerde Lisans
derecesi eğitimi,

•

Eğitim Merkezi Komutanlığı: Sözleşmeli subay/astsubayların eğitimi,

•

Sürekli Eğitim Merkezi: Hizmet içi eğitim uygulaması,

•

Araştırma Merkezi: Bilimsel araştırma ve diğer çeşitli akademik faaliyetlerin yürütülmesi.

Meslek Yüksekokulları Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın astsubay
ihtiyaçlarını karşılamak için ön-lisans (mesleki) eğitimi sunar. Meslek Yüksekokulu için yüksek rütbeli
subaylar (Jandarma ve/veya Sahil Güvenlik) JSGA Başkanı’nın teklifi üzerine İçişleri Bakanlığı
tarafından atanır. Meslek Yüksekokullarında açılacak ön-lisans programlarının sayısı ve türleri
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir. Meslek
Yüksekokullarında Bölüm Başkanları (Güvenlik Bilimleri, Hukuki Bilimler, Sosyal Bilimler, Denizcilik ve
Deniz Bilimleri, Beden Eğitimi vb.), Meslek Yüksekokulu Komutanının teklifleri göz önünde
bulundurularak JSGA Başkanı tarafından atanır.
Fakülte lisans eğitimi ve bilimsel araştırmaları sürdürür. Fakültenin eğitim kapasitesinin rasyonel
kullanımı ve geliştirilmesinden sorumlu olan ve bilimsel araştırma ve yayınları destekleyen Dekan
tarafından yönetilir. Dekan doğrudan JSGA Başkanına karşı sorumludur. Dekan JSGA Başkanı’nın
teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından aday gösterilen üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulu
tarafından atanır. JSGA Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayına istinaden, Fakültenin idari
görevlerine yardımcı olmak için atanan bir Yardımcı Dekan, üniformalı bir subay (Albay)
bulunmaktadır. Fakülte, Güvenlik Bilimleri, Hukuki Bilimler, Sosyal Bilimler, Denizcilik ve Deniz
Bilimleri, Beden Eğitimi gibi Bölümlerden oluşmaktadır. Fakültenin teşkilatlandırılmasını sağlayan
makam JSGA Başkanının sorumluluğundadır. Bölüm Başkanları Dekanın önerisi ve Başkanın onayı ile
atanır. Fakültenin öğretim kadrosu akademik üyeler (Dr., Doç. ve Prof.), öğretim görevlileri ve
okutmanlardan oluşmaktadır. Öğretim kadrosu, “20 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
“Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Kadrosunun Seçim, Atama, Terfi ve Görevlerine”
ilişkin Yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak belirlenir. Akademik üyelerin terfisi ve atamasına
ilişkin hükümler 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu’nu” dikkate alınarak hazırlanır. Diğerlerinin yanı
sıra, Fakültenin görevleri arasında aşağıdaki maddeler de bulunmaktadır:
•
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Adayların vatansever, milliyetçi, görev odaklı, sorumluluk sahibi, disiplinli, ahlaklı, bilgili,
cesur, fedakar, saygılı, kanun ve düzene, komutan ve amirlerine uyan, astlarına karşı nazik
olan ve manevi değerler ile dolu bir hale getirilmesi,

•

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve birinci Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün
Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal temelini de oluşturan ilke ve reformlarının tamamen
benimsenmesinin sağlanması.

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü sivillerin yanı sıra Jandarma ve Sahil Güvenlik personeline Yüksek Lisans
ve Doktora dereceleri verir. “Suç Araştırma”, “Güvenlik Yönetimi”, “Deniz Emniyeti ve Güvenliği”,
“Kamu Yönetimi” ve “Uluslararası Güvenlik ve Terörizm” gibi bölümlerden oluşmaktadır. Alt
birimlerinin teşkilatı JSGA Başkanının yönergelerine bağlıdır. Enstitü Müdürü JSGA Başkanının önerisi
ve İçişleri Bakanının onayına istinaden kendi personeli veya Jandarma/Sahil Güvenlik personeli
arasından atanır. Enstitüde açılacak Bölümler JSGA Başkanının önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.
Enstitü Müdürünün önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile iki Müdür Yardımcısı atanabilir. Bölüm
Başkanları Enstitü Müdürünün önerisi ve JSGA Başkanının onayı ile atanır.
Eğitim Merkezi Komutanlığı, sözleşmeli subay/astsubaylar için mesleki eğitim sunar. Alt birim
başkanları Eğitim Merkezi Komutanlığı’nın önerisi ve JSGA Başkanının onayı ile atanır.
Araştırma Merkezleri Müdürlüğü (i) kolluk görevlileri, güvenlik, suç araştırması, liderliğe ilişkin
araştırma faaliyetlerini sürdürür, (ii) “JSGA Araştırma Merkezleri” yönetmeliğine uygun olarak ulusal
ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapar. Araştırma Merkezleri Müdürlüğü, Suç Araştırma
Merkezi, Kolluk Görevlileri Araştırma Merkezi, Deniz Araştırma Merkezi ve Terörizm Araştırma
Merkezinden oluşur. Araştırma Merkezleri Müdürlüğü, uzaktan eğitim derslerinin içeriğini vb.
düzenleyerek Mesleki Gelişim Eğitim Sisteminin müfredatı ile mevzuat ve teşkilat çalışmaları
gerçekleştirir.
Sivil ve Demokratik Gözetim açısından Karşılaştırmalı Değerlendirme: İGG Akademilerinin teşkilat ve
liderliklerinin incelenmesinden sonra, karşılaştırmalı olarak aşağıdaki şekilde ele alınmıştır:
•

Tablo 6 Danimarka, Almanya, İtalya ve Türkiye’nin İGG Akademilerinin teşkilat ve liderlik
boyutlarına ilişkin kısa bir karşılaştırma göstermektedir.
Tablo 6. İGG Akademilerinin Teşkilat ve Liderliği

Ülke

Danimarka

Almanya
(HSPV
NRW)

İtalya
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Denetçi

Rektör

Başkan/
Başbakanlık
Heyeti

Başbakan
tarafından
atanan Direktör
(Genel)

Bağlılık

Temel Organlar

Kurumsal İlkeler

Ulusal
Komiser

• Temel Eğitim Enstitüsü
• Tamamlayıcı
Eğitim
Enstitüsü
• Eğitim Kalitesi ve Öğrenim
Enstitüsü

• Sivil Liderlik
• Üniversite ile işbirliği
• İskandinav İGG Akademileri
ile işbirliği

İçişleri
Bakanlığı

İçişleri Bakanı

•

Başkan/Başkanlık Heyeti

•

Senato (Komisyonlar dahil)

• Fakülteler (Polis ve Genel
İdare)

• Yönetim Kurulu
• Öğretim Görevlileri Kurulu
• Akademi Kurulu

•

Çift Üniversite

•

İş bulma büroları ile işbirliği

•

Yerel Yönetişim

• Merkezi Olmayan Kuruluş
(Mekansal olarak)
• Kalite
Yönetimi
(EFQM
Modeli)
• Üniformalı Liderlik
• Üniformalı-Üniformasız
İşbirliği
• İGG’lerin temsil edilmesi
• Eğitim
ve
İdari
Organ/Birimlerin Ayrılması

Türkiye
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Cumhurbaşkanı
tarafından
atanan Direktör
(Genel)

İçişleri Bakanı

•
•
•
•
•
•

Yönetim Kurulu
Senato
Fakülte
Meslek Yüksekokulları
Yüksekokul
Eğitim Merkezi

• Üniformalı Liderlik
• Üniformalı-Üniformasız
İşbirliği
• Eğitim
ve
İdari
Organ/Birimlerin Ayrılması

•

Ülkelerin İGG Akademilerinin amirleri Rektör, Başkan veya Direktör olarak adlandırılır.
İsimlendirmenin İGG Akademilerinin statü, ilişki ve misyonlarına bağlı olarak ülkelere göre
farklılık gösterdiği açıktır. Danimarka’da Rektör sivil akademisyenken, İtalya ve Türkiye’nin
İGG Akademileri yüksek rütbeli subaylar, bir başka ifadeyle, generaller tarafından yönetilir.
Sivil ve demokratik gözetim açısından amirin sivil veya üniformalı olması siyasi bir seçim
konusudur. Aynı zamanda amirin bağlı olacağı en yakın siyasi makam ile de yakından
ilişkilidir. Örneğin, İtalya’da Akademi Direktörü Başbakan tarafından atanır ancak Direktör
İçişleri Bakanına, esasında İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği Bölümüne bağlıdır. Türkiye’de
JSGA Başkanı İçişleri Bakanı tarafından atanır - aynı zamanda JSGA da Bakan Yardımcısı
aracılığıyla doğrudan Bakan’a karşı sorumludur - ancak Başkan üst düzey bürokratların
arasında olduğundan, bu atama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının onayına sunulur.
Kısaca, eğer amir sivil-siyasi makamlarca atanırsa, bu kabul edilebilirdir. Aslına bakılırsa,
amirin statüsü aynı zamanda belirli bir ülkenin kolluk geleneğini yansıtır. Örneğin,
Danimarka’da Polis Akademisi Rektörü Adalet Bakanı tarafından atanır ve Adalet Bakanı’nın
Ulusal Komiserine bağlıdır. Almanya örneğinde (HSPV NRW), Senato tüm görevleri bir araya
getirir ve akademik ve idari görevleri yerine getiren Daimi Komisyonları ile çalışır. Bunun bir
sonucu olarak, akademik öz-yönetim ile birlikte bütçeleme, personele ilişkin konular, teşkilat
vb. alanlarda üniversite yönetimi ve müfredat, eğitim, sınav ve araştırmalara ilişkin temel
sorulardaki sorumluluğu arasındaki işbirliğinin olanaklı olma durumu açısından HSPV NRW’de
farklılaşma vardır.

•

Son analizde, sivil ve demokratik gözetimi şekillendirecek bir takım seçenek ve stratejiler
olduğu görünmektedir: (1) sivil veya üniformalı bir denetçinin atanması, (2) sivil-siyasi
makam tarafından denetçi atanması, (3) atama makamı ile sorumlu makamın ayrılması bu makamlar arasındaki ilişki de oldukça önemlidir. Bu ülke örneklerinde, iki makam
arasında hiyerarşik ilişkiler bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle, atama makamları, Akademi
denetçilerinin bağlı olması gereken makamlardan da sorumludur. Bu bağlamda, yatay bir
ilişki, yatay hesap verilebilirlik sağlamak için stratejik bir seçenek olabilir. Ancak, bu durum
kolluk eğitim-öğretiminin etkinlik ihtiyaçları ile birlikte değerlendirilmelidir. Özellikle,
yükseköğretim usullerine bağlı olan ve kolluk görevlilerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı’nın
taleplerini karşılaması beklenen bir Akademi, değişken ve çelişkili beklentilere uyum
sağlamakta zorlanabilir. Bu nedenle, sivil ve demokratik gözetim için olası çelişkiler göz
önünde bulundurulmalı ve iki siyasi alan olan kolluk ve yükseköğretim unsurlarının
birleştirilmesi amaçlanmalıdır. Bu tür çift kimliğe sahip olan Akademilerin strateji
seçenekleri arasında yükseköğretim kurumu olmak ya da salt mesleki/profesyonel eğitim
merkezi olmak bulunmaktadır. Bu seçenekler İGG Akademisi ve ülkenin daha kapsamlı olan
eğitim sistemi arasındaki ilişkilerin bu doğrultuda organize edilmesini gerektirir. (4)
Bakan’a veya Bakanlık Bölümlerinden birine doğrudan bağlı olan İGG Akademisinin
konumlandırılması - hiyerarşi ve işlevsel iş bölümü sorunu. İlgili Bakanlık bünyesinde
gözetim sistemini esas olarak şekillendirecektir. Bakan temsilcisi veya doğrudan kendisi de
olsa, Sivil yöneticilerin gözetim mekanizmasına dahil olması gözetim esasını daha kapsamlı
hale getirecektir.

•

3.

İGG Akademilerinin yönetim ve idari teşkilatı genel olarak Almanya, İtalya ve Türkiye’de aynı
görünmektedir, hatta İtalya örneği üniformalı kolluk personelinin yönetim kurulundaki temsil
edilme derecesine bağlı olarak farklılık göstermektedir. İtalya örneğinde, polis teşkilatı esasen
eğitim-öğretim sisteminin yönetiminde de etkin rol oynamaktadır. Diğer İGG Akademilerinden
farklı olarak, polis teşkilatı etkin biçimde ve doğrudan eğitim-öğretim konuları kapsamındadır.
Diğer bir taraftan, İtalya İGG Akademisi stajyerlerin yanı sıra üniformalı kolluk personeli ve
sivil akademik personel arasında işbirliği ve etkileşim sağlanması için bir ara yüz kuruluna Akademi Kurulu - sahiptir. Üniversite tipi İGG Akademilerinde, akademik ve idari organlar
ayrılmıştır. Bu durum sivil ve demokratik kontrol açısından gözetim süreç ve
mekanizmalarını etkileyecektir. Bu bağlamda, akademik ve idari organların oluşturulması
ve bu organlar arasındaki ilişki hayati önem taşır, çünkü akademik ve idari organlarda
bulunan hem sivil hem de üniformalı personelin temsil edilme derecesi gözetim kalitesini
belirleyecektir. Üniformalı personelin hakimiyeti altında akademik ve/veya idari organların
oluşturulması mesleki uzmanlık ve becerilere öncelik verilmesi anlamına gelir. Diğer
taraftan, sivil personelin hakimiyeti altında akademik ve/veya idari organların
oluşturulması sivil egemenliğe öncelik verilmesi demektir. Bununla beraber, iyi
uygulamalar, işbirliğine dayalı yapılar ve sivil liderlik ile yakın bir koordinasyon ortaya
koymaktadır. İGG Akademileri Bakanlıkların yetki alanındadır; bu nedenle, bu işbirliğinin
hangi düzeyde yer alacağı ve en yüksek düzeyde sivil liderlik ile şekillendirilecek olması sivil
ve demokratik gözetimi iyileştirmeyi amaçlayan strateji seçeneğinin esas problemi olarak
görülmektedir. Türkiye örneğinde, JSGA Başkanı, özellikle akademik ve idari organlar için
üyelerin belirlenmesi ve atanmasında diğer makamlara göre daha yetkili görünmektedir.
Bütün kurulları yöneten JSGA Başkanı aynı zamanda eğitim-öğretim faaliyetlerinde de
belirleyici makamdır. Bununla birlikte, yukarıda belirtildiği gibi, JSGA’nın statüsü eğitimöğretimin genel teşkilatı ile birlikte değerlendirilmelidir. Eğer genel strateji sivil ve
demokratik gözetimi desteklemek ve sürdürmek amacıyla tam donanımlı bir eğitim kurumu
haline gelmekse, İGG Akademileri Rektör gibi sivil akademisyenler tarafından yönetilebilir.

Bütçeleme

İGG Akademilerinin bütçelemesi, eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli mali kaynakların garanti
edilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Diğer yandan, bütçeleme ilişkileri İGG Akademilerinin
finansman ile nasıl kontrol edildiğini göstermektedir. Bu bölümde, bütçeleme Danimarka, Almanya,
İtalya ve Türkiye’nin İGG Akademilerinin nasıl finanse edildiğini anlamak amacıyla karşılaştırmalı
olarak ele alınmıştır. Danimarka’da, Polis Akademisi için gerekli mali kaynaklar, Yasama Organı’ndaki
siyasi anlaşmaya dayanarak karara bağlanan merkezi yönetim bütçesi ile karşılanır. Polis Akademisi
Ulusal Komisere ve nihai olarak Adalet Bakanlığı’na bağlı olduğundan, Polis Akademisi bütçesi
Bakanlık bütçesinin bir bölümüdür. Almanya’da bütçe teklifleri Senato tarafından hazırlanır ve Polis
Kuvvetleri ile işbirliği içinde İçişleri Bakanlığı’na sunulur. UBÜ’lerde bütçe hazırlanırken, Fakülte
Konsey/Kurulları bütçe tahminlerinin geliştirilmesi ve Senato’ya iletilmesinden sorumludur.
Senatonun daimi komisyonları bütçe tahminleri üzerine çalışır ve bunları bir araya getirir.
İtalya’da Akademi’nin teklif ve harcamaları İçişleri Bakanlığı bütçesinden gerçekleştirilir ve Eğitim
Kurumları Merkez Direktörlüğü, Teknik-Lojistik Hizmetler Merkez Direktörlüğü ve Muhasebe
Hizmetleri Merkez Direktörlüğü gibi ilgili Genel Müdürlükler tarafından planlanır. Akademi kurumlar
arası bir kuruluş olduğundan, ilgili personelin ödenek ve masrafları bağlı kuruluşlar tarafından
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karşılanır. Her takvim yılının başında, bir Kararname ile Bütçe yürürlüğe girer ve Eğitim Kurumları
Merkez Direktörlüğü tarafından fonların dağıtımı yapılır.8 Türkiye’de, JSGA teklif ve harcamaları
Jandarma Genel Komutanlığı, dolayısıyla İçişleri Bakanlığı’nın bütçesinden gerçekleştirilir. Bu
bağlamda, JSGA bütçe teklif ve tahsisatları için Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlıdır. Genel olarak,
Türkiye, stratejik planlamayı program hedefleriyle birleştiren program bütçelemesi kullanır.
Sivil ve Demokratik Gözetim açısından Karşılaştırmalı Değerlendirme: İGG Akademilerinin
bütçelemesi incelendikten sonra, aşağıdaki şekilde karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır:
•

Tablo 7 İGG Akademilerinin bütçeleme yapısı için kısa bir karşılaştırma sunmaktadır.
Tablo 7. İGG Akademilerinin Bütçelemesi

Ülke

Bütçe Türü

Finansman Sağlayan
Kurum

Bütçe Oluşturacak
Makam

Bütçeyi Onaylayacak
Makam

Danimarka

Merkezi Yönetim
Bütçesi

Ulusal Komiserlik
Ofisi/Adalet Bakanlığı

Yasama Organı

Yasama Organı

Almanya

Federal/Eyalet
Yönetimi Bütçesi

İçişleri Bakanlığı

İGG Akademisi
(Senato)

Eyalet Yasama Organı

Merkezi Yönetim
Bütçesi

İtalya

Türkiye

Merkezi Yönetim
Bütçesi

İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Ekonomi ve Maliye
Bakanlığı

Ekonomi ve Maliye
Bakanlığı

Savunma Bakanlığı

Savunma Bakanlığı

Jandarma Genel
Komutanlığı/ İçişleri
Bakanlığı

Jandarma Genel
Komutanlığı/ İçişleri
Bakanlığı

Yasama Organı

Yasama Organı
(TBMM)

•

Tüm İGG Akademileri merkezi yönetim bütçesinden finanse edilir. Genel olarak, İGG
Akademileri ülkelerinin genel bütçeleme sistemi doğrultusunda program bütçelemesine
tabidir. Ancak, Danimarka örneğinde, İGG Akademisi Yasama organından Akademi’ye kadar,
performans sözleşmeleri ile faaliyete geçen performans-odaklı bütçeye bağlıdır. Böylece,
Danimarka gibi ülke örneklerinde, sivil ve demokratik gözetim mekanizma ve süreçleri,
performans gösterge, metrik ve ölçümleri dahil olmak üzere performans ile ilişkili unsurları
kapsayacaktır.

•

Parlamenter gözetim bütçeleme açısından temel mekanizmadır. Finansman sağlayan
kurumların alıcıları ve bunların davranışlarını, gelir ve harcamalar yoluyla kontrol ettiği
aşikardır. Bu bağlamda, İGG Akademi bütçelerinin yasama organlarında ayrıntılı olarak ele
alınması ve/veya yasama organlarının bütçelerin oluşumuna aktif olarak dahil olması
durumunda, İGG Akademilerinin sivil ve demokratik gözetim kalitesi böylelikle gelişecektir.
Bütçeleme süreci, hazırlık, onay, uygulama ve kontrol aşamalarını kapsar. Böylece, gözetim

İtalya’da tüm Bakanlar kendi geçici bütçelerini oluşturmaktan sorumludur. Yasama Organı onayından sonra, her Bakanlık
onaylanan bütçeye göre kendi stratejik belgesini tasarlar. Her İtalya Bakanlığı, bakanlık politikaları uyarınca yıllık olarak
“kurumsal/bireysel performans hedefleri ve göstergelerini” ve “amaçlarını” belirleyen “üç-yıllık performans planı” hazırlar.
Aynı zamanda misyon ve vizyon bildirimleri ve iç ve dış kaynağa ve ilgili paydaşlara genel bakışı kapsar. Daha ayrıntılı bilgi
için bkz. Savignon vd. (2019).
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mekanizmaları bütçeleme sürecinin her düzeyinde uygulanmalıdır. İGG Akademileri
açısından, mali özerkliğe sahip olmadıklarından, denetleyen Bakanlıkların bütçeleme
süreçlerini ifade eder.

4.

•

Danimarka örneği dışında, İGG Akademilerinin bütçeleri, İtalya İGG Akademisi hariç,
genellikle ilk olarak Başkan/Direktör/Rektör tarafından yönetilen idari ve/veya yönetim
kurulları tarafından hazırlanır ve kabul edilir. Bu yüzden, etkin bir gözetim mekanizması
esas olarak bu kurullar bünyesinde ve/veya aracılığıyla oluşturulmalıdır. İtalya örneğinde,
İGG Akademisinin ortak yapısına bağlı olarak bölünmüştür. Başka bir deyişle, polis teşkilatı
ve Bakanlıklar İGG Akademi bütçesine katkı sağlar. Bu durum esas olarak gözetim süreç ve
mekanizmalarını bölecektir. Buna karşın, Yönetim Kurulunda bulunan Polis Teşkilatı
temsilcileri Bakanlıklarının sağladığı mali katkılara ilişkin olarak koordinasyon ve yönerge
sağlar.

•

Türkiye örneğinde, JSGA bütçesi Jandarma Genel Komutanlığı bütçesi dahilinde oluşturulur
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı JSGA’ya hiçbir mali katkı sağlamaz. JSGA, Başkan Yardımcısı
aracılığıyla doğrudan İçişleri Bakanlığı’na bağlıyken, mali durumu, bütçesi İçişleri
Bakanlığı’nın bir bölümünü oluşturan ancak ayrıca TBMM’de görüşülen Jandarma Genel
Komutanlığı’nın hiyerarşik sıralamaları doğrultusunda akmaktadır. Sivil ve demokratik
gözetim açısından, bu durum denge ve denetleme görevi görebilir, ancak hiyerarşik ve mali
ilişkiler, önceliklerinin yanı sıra sivil ve üniformalı makamlar arasında çatışmalara yol
açabilir. Bu, aynı zamanda sivil makamların hiyerarşik kontrolünü de zayıflatabilir. Son
analizde, sivil ve demokratik gözetim açısından, “operasyonel özerklik ve İGG
Akademilerinin mesleki uzmanlığına saygı” ve “hiyerarşik ve mali ilişkilerin uyumlaştırma
ihtiyacı” arasında denge kurulmalıdır.

•

Tüm İGG Akademilerinin bütçeleri yasama organları tarafından onaylanır. Bilindiği üzere,
kuvvetler ayrılığı ilkesi ve yasama organının bütçe yapma hakkı için genel bir kural vardır.
Tüm ülke örneklerinin bu genel kurala uyduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte Danimarka
örneği, siyasi sözleşme süreçleri aracılığıyla bütçelemeye daha temsili bir parlamenter katılım
sağlamaktadır. Bu durum, yasama organı tarafından yönlendirildiklerinden, kolluk görevlileri
ve hizmetlerinin meşruiyetini de destekleyecektir. Böylelikle, Danimarka örneği sivil ve
demokratik gözetimin başlıca unsuru olan yasama gözetimi açısından en iyi uygulamayı
göstermektedir. Ancak bu durumun siyasi sistemde belirli koşullar gerektirdiği, yasama
organının yapısına bağlı olduğu ve demokratik müzakere ve uzlaşma kültüründe ortaya çıktığı
unutulmamalıdır.

Personel Yönetimi ve Disiplin Sistemi

İGG Akademilerinin personel yönetimi temel olarak personel kaynaklarının ve kariyer gelişiminin
anlaşılmasını ifade eder. İGG Akademilerinin kadrolama ihtiyaçlarının nasıl ve kim tarafından
karşılandığını gösterir. Bu doğrultuda, disiplin sistemi tutarlı, etik ve düzenli çalışan koşullara işaret
eder (Okolie ve Udom, 2019). Bu bölümde, Danimarka, Almanya, İtalya ve Türkiye’nin İGG
Akademilerinin personel yönetimi ve disiplin sistemleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.
Danimarka’da tek ve birleşik bir ulusal polis teşkilatı bulunmaktadır. Danimarka’nın Jandarma, Sahil
Güvenlik veya zabıta birimi yoktur. Polis memurlarının yanı sıra personel arasında, bakım personeli,
iletişim sorumlusu, analist, dil uzmanı, bilgi işlem uzmanı, avukat vb. de bulunmaktadır. Polis
memurları devlet memurları olarak nitelendirilir. Bu doğrultuda, “devlet memurları kendi mevkileri ile
ilgili kurallara itina ile uymalıdır ve hizmet içi ve hizmet dışı durumlarda mevkiinin gerektirdiği itibar
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ve güvene layık olduğunu kanıtlar” olarak belirten Sivil Hizmet Kanunu Madde 10 uyarınca hizmet
verirler. Kamu Sektöründeki Etik Kuralların ihtiyaca uyarlanmış biçimi olan Polis ve savcılık personeli
için “Polis ve Savcılık Hizmetinde İyi Hal” gibi bahsi geçen kural ve kılavuzlar için zemin oluşturur
(GRECO, 2019).
Almanya’da Polis Okul ve Üniversiteleri eğitim-öğretim için hem sivil hem de üniformalı personel
görevlendirmektedir. Belirli polis konularında eğitim-öğretim için Polis memurları (üst ve yüksek
kariyer yolu) atanırken, avukat ve sosyal bilimciler gibi sivil personel de (siyasi bilimler, sosyoloji,
psikoloji, ahlakbilim vb.) görev almaktadır. Genel olarak, Polis Okulları eğitime ve daha çok polis
memurunun eğitimde yer almasına önem verir. Buna karşılık, üniversiteler bilimsel disiplinler için sivil
eğitim personeli görevlendirir.
İtalya’da, Akademi Direktörü, İçişleri Bakanı’nın verdiği tavsiyelere uygun olarak Başbakan tarafından
alınan bir kararla atanır. Üç yıla kadar uzanan ve yenilenemeyen bir görev süresi ile rotasyon
sistemine uygun olarak çalışır. Direktörün atanmasının yalnızca teknik değil siyasi boyutu da
bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği Bölümünde stratejik bir konuma sahiptir. Direktör,
Ulusal Polis Şefleri veya Jandarma ve Mali Polis Tümgeneralleri arasından seçilebilir. Her bölümün
personeli, standart kadrolama kuralları ile belirlenen kısıtlamalara istinaden İçişleri Bakanı tarafından
alınan karara dayanarak belirlenir. Tüm personel, İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği Bölümünün
himayesinde çalışır. Bununla beraber, kurumsal yönler ile ücret ve disiplin yönleri açısından, ilgili
İdarelerin sorumluluğu altındadırlar.
Türkiye’de, doğrudan Cumhurbaşkanı veya İçişleri Bakanı tarafından atananlar hariç, JSGA personel
ihtiyaçları JSGA ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın teklifleri üzerine Bakanlık tarafından karşılanır.
Personel teklifleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. JSGA kadrosu Jandarma ve Sahil Güvenlik
personelinden oluşur ve kendi Kanunlarına uygun olarak ilgili kurumlar tarafından belirlenen şekilde
alternatifli olarak atamaları yapılır. JSGA’da çalışmak isteyenlerin başvuruları alınır; uygun görülen
adaylar görüşme için JSGA’ya sunulur. Öte yandan, performansı düşük olanlar JSGA’nın teklifi üzerine
farklı görev yerlerine atanır. Daha önce belirtildiği gibi, JSGA’da personelin etik ilkelere uymasını
sağlayan bir Etik Kurulu bulunmaktadır.
Sivil ve Demokratik Gözetim açısından Karşılaştırmalı Değerlendirme: İGG Akademilerinin personel
yönetimi ve disiplin sistemleri incelendikten sonra, aşağıdaki şekilde karşılaştırmalı olarak ele
alınmıştır:
•

Tablo 8 İGG Akademilerinin personel yönetimi ve disiplin sistemleri için temel unsurların kısa
bir karşılaştırmasını göstermektedir.
Tablo 8. İGG Akademilerinin Personel Yönetimi ve Disiplin Sistemleri
Ülke

Personel Yapısı

Disiplin Sistemi Unsurları
Hiyerarşi

Danimarka

Üniformalı ve Sivil

Disipline ilişkin düzenlemeler
Etik Standartları

Almanya

İtalya
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Hiyerarşi

Üniformalı ve Sivil Öğretim Görevlileri;
Sürekli, Yarı-Zamanlı (Avukat, Sosyal
Bilimler, Yüksek Meslek Memurları)

Disipline ilişkin düzenlemeler

İGG Personeli (Akademik olan ve
olmayanlar); Sivil Akademisyenler/Sürekli;

Hiyerarşi

Etik Standartları

Yarı Zamanlı

Disipline ilişkin düzenlemeler
Etik Standartları
Hiyerarşi

Türkiye

Üniformalı ve Sivil Öğretim Görevlileri

Disipline ilişkin düzenlemeler
Etik Standartları

9

•

Genel olarak İGG Akademilerinin personeli üniformalı ve sivil devlet memurlarından oluşur.
Bu yüzden, eğitimler çoğunlukla akademik unvan ve deneyime sahip üniformalı kolluk
görevlilerinin yanı sıra sivil öğretim görevlileri tarafından gerçekleştirilir. Bu nedenle,
üniformalı ve sivil personelin birleşimine dayalı bir eğitim-öğretim sisteminin
sürdürülmesinin, hem sivil ve demokratik gözetimin sağlanması hem de kolluk sistemi
dışında zihinsel kapasiteden yararlanılması için ortak/paylaşımlı bir strateji olarak kabul
edildiği görünmektedir. Özellikle hukuk, insan hakları, sosyoloji vb. üzerine genel eğitim sivil
öğretim görevlileri tarafından verilir, kanun yaptırımı için pratik beceriler ise çoğunlukla
üniformalı personel tarafından sağlanır. Genel olarak, sivil personelin görevlendirilmesi de
İçişleri Bakanlığı ve/veya ilgili akademinin Başkan/Direktör/Rektör’ünün onayına bağlıdır. Bu
yüzden, sivil de demokratik gözetim açısından, sivil personel adaylarını kimin belirlediği,
seçtiği ve atadığı oldukça önemlidir. Özellikle, konu anlatımı görevlerinin yanı sıra, sivil
personelin karar alma organlarına aktif katılımı ve oy kullanma hakkı sivil ve demokratik
gözetim açısından oldukça önemlidir.

•

Örneğin, İtalya örneğinde, sözleşmeli ve/veya yarı zamanlı eğitim personeli de
görevlendirilmiştir. Belirli, acil veya geçici eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında esneklik
sağladığından, bu personel, sivil ve demokratik gözetim ilkeleri doğrultusunda veya bu
ilkelerle pekiştirilerek hazırlanan sözleşmeye tabidir. Bu durum Türkiye JSGA için de
geçerlidir. Bu açıdan, sivil ve demokratik gözetim açısından önemli olan yükseköğretim
kurumu olarak nitelendirilen İGG Akademilerinde görevli olan bu sözleşmeli/yarı zamanlı
personelin işe alımını belirleyen ve/veya onaylayanın kim olduğudur. Bu tür kararlar ilgili
İGG Akademisinin Başkan/Direktör/Rektörü’nün yanı sıra Fakülte Kurulları veya Meslek
Yüksekokullarının görüş ve önerileri üzerine Senato veya Yönetim Kurulu’nda alınır.

•

Tüm İGG Akademileri arasında, disiplin sisteminin üç temel unsuru bulunmaktadır: hiyerarşi,
düzenleme/yaptırımlar ve etik kuralları. Hiyerarşi her türlü teşkilatın vazgeçilmez bir
unsurudur. Bu yüzden, her amir emrindekileri kontrol etmek ve kanunlarına karşı sorumlu
tutmakla yükümlüdür. Disiplin sistemleri ve etik konuları açısından, BM Kolluk Görevlileri
Etik Kuralları9 uluslararası bir çerçeve sunar. Etik Kurallarına göre “Kolluk görevlileri,
topluma hizmet ederek ve hukuka aykırı hareketlere karşı tüm bireyleri koruyarak
mesleklerinin gerektirdiği yüksek derecede sorumluluğa uygun olarak kendilerine yüklenen
görevleri her zaman yerine getirir.” “Görevlerini yerine getirirken, kolluk görevlileri insan
onuruna saygı duyar ve korur ve tüm bireyler için insan haklarını muhafaza eder ve
savunu.” (Ek 2’ye bakınız). Buna ek olarak, Avrupa Polis Etiği Kurallarına dair (2001) 10
Tavsiye Kararı10 eğitim-öğretim sistemleri müfredatının yanı sıra İGG yönetimi ve etik
kurallarının geliştirilmesi için uluslararası standart sağlar. Etik Kurallara göre, “hukukun

Bkz. https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/lawenforcementofficials.aspx, 17.09.2020.
Bkz. https://polis.osce.org/european-code-police-ethics, 17.09.2020.

10
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üstünlüğü ile yönetilen demokratik bir toplumda polis teşkilatının temel amaçları arasında,
(i) toplumda huzur ve düzenin sürdürülmesi; (ii) kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin
korunması ve saygı duyulması, (iii) suçun önlenmesi ve suçla mücadele edilmesi; (iv) suçun
tespit edilmesi; (v) halk için yardım ve hizmet görevlerinin yerine getirilmesi bulunmaktadır.
Bu bağlamda, İGG Akademilerinin bu uluslararası standartlara uygun olarak hareket
etmeleri ve bu noktaları temel olarak müfredat geliştirme süreçlerinin kapsamına dahil
etmeleri beklenmektedir.
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V.
1.

İGG Akademilerinde Eğitim Yönetimi
Personel Temini: Taban Kitle, Seçim ve Kabul

Bu bölümde Danimarka, Almanya, İtalya ve Türkiye’nin İGG Akademilerinin akademik teşkilatı ve
personel temin sistemleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. İGG Akademilerinin kendilerine özgü
nitelikleri kapsamlı iç güvenlik yapılarındaki konumlarının yanı sıra vizyon ve görevlerine bağlı olarak
birbirlerinden farklı olduğundan, personel temin sistemleri de bu doğrultuda değişiklik gösterir.
Danimarka’da, potansiyel öğrencileri çekmek için çeşitli girişimler gerçekleştirilir. Örneğin, (i) birkaç
gün için liselerin yerel polis bölgelerini ziyaret ettiği kısa stajlar, (ii) iş fuarlarında polis
bulundurulması, (iii) liseler ile işbirliği ve çalışma materyalinin dağıtılması, (iv) sosyal medya
platformlarında Polis Akademilerinden duyuru ve hikayeler paylaşılabilmektedir. Polis Akademisini
öğretmen ve öğrenciler de ziyaret eder. Eleme yazılı başvuru ile başlatılır. Adaylar üç aşamadan
geçirilir: İlk olarak, resmi gerekler yerine getirilmelidir: Danimarka vatandaşlığı, 21 yaş sınırı (polis
adaylar için 18 yaş), sürücü belgesi, yeterli eğitim düzeyi. İkincisi, Güvenlik ve İstihbarat Servisi’nden
alınacak güvenlik onayı ile uygun davranış değerlendirilmesinden geçilmelidir. Üçüncü olarak, fiziksel
ve zihinsel sağlık değerlendirmesinin sonucu olumlu olmalıdır. Adayların yukarıda bahsedilen testleri
geçmesi durumunda, seçmelerin ilk günü için davet edilirler. Bu aşamada adaylara renk testi, fiziksel
test ve yazılı bir test uygulanacaktır. Fiziksel testte, erkek ve kadınlar için benzer olan ancak farklı
talepleri olan altı disiplin bulunmaktadır. Yazılı testte okuma testi, dikte ve vaka çalışmaları
bulunmaktadır. Yazılı bölüm Polis Akademisi’nden bir öğretim görevlisi tarafından Danca
değerlendirilir. Seçmelerin ilk gününü başarıyla tamamlayan bu adaylar, seçmelerin ikinci gününe
davet edilir. İkinci günde bir işbirliği testi ve kişisel mülakat ön plana çıkar. Mülakat, Danimarka Polis
Birliğinden bir üye, profesyonel görüşmeci (mülakat üzerine 2 günlük ders alan polis memuru), yerel
bölgelerin yönetiminden bir temsilci ve Ulusal Polis İnsan Kaynaklarından bir temsilci tarafından
gerçekleştirilir. Mülakat süresince, adaydan belirli zorlayıcı ve aniden gelişen bir durumda nasıl
davranacağını açıklaması talep edilir ve adayın motivasyonu derecelendirilir. Tamamen kabul edilme
süresi yaklaşık olarak üç ay sürer ve her yıl dört kez gerçekleştirilir. Adaylar kabul edildiğinde, “Stajyer
Polis Memuru” olarak hizmete alınırlar ve Akademideki temel polislik eğitimlerini tamamladıklarında,
polis memuru olarak kendilerine iş teklif edilir.
Almanya’da eyalet kariyer sistemi eyalet devlet memurlarına dayalıdır. Federal eyaletler kendi polis
mevzuatını, kendi polis teşkilatını oluşturma ve ayrıca personel temini ve eğitim gibi kişisel konulara
ilişkin karar alma hakkına sahiptir. Ancak tüm düzeylerde, kamu hizmetleri için rütbe sistemi ve belirleme olasılığıyla - devlet memuru ödemelerini düzenleyen ortak bir çerçevede hareket ederler.
Almanya kamu personeli sistemi, çalışanların ayrışması ve Beamte (Devlet Memuru) temeline dayanır.
Tüm yeminli polis memurları Beamte grubuna bağlıdır, bu da demek oluyor ki eyalete karşı özel bir
bağları bulunur, belirli kanunlar için hedef kitledir ve daha kapsamlı sosyal destek alırlar, ancak
bununla beraber, gelirleri tespit etme veya görüşme izinleri yoktur. Geleneksel olarak, polis eyaletlerin “kariyer yönetmeliğini” takiben - kamu yönetimi, askeriye ve farklı kamu sektörlerindeki
Beamte’nin diğer kariyer yollarında olduğu gibi dört-kademeli kariyer sistemine sahiptir:
•
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“Basit Kariyer Yolu” yoğun eğitim gerektirmeyen en kolay görevler içindir (dosya taşıma,
otobüste biletçi vb.). Kamu hizmetlerinde artan karışıklık personelin daha nitelikli hale
getirilmesi ve personele daha iyi ödeme yapılmasını gerektirmiştir, bu nedenle “basit kariyer
yolu” neredeyse sona ermiş ve tüm kamu hizmetlerindeki Beamte’nin yüzde üçünden daha
azı bu gruba dahildir. Polisler için basit kariyer yolu tamamen sona ermiştir.

•

“Orta kariyer yolu” daha sorumlu görevlerle ilgilenmesi gereken ancak - ortalama yoğunlukta
- rehberlik ve denetim altında çalışan Beamte için geçerlidir. Denetçiler faaliyetleri yürütmek
ve kontrol etmek için görevlendirilirken, bireysel sorumluluk düşüktür. Orta kariyer yolu,
uygulamalı eğitim (toplam sürenin üçte ikisi) ve okul eğitimi (üçte biri) de dahil olmak üzere
en az iki, çoğunlukla üç yıllık mesleki eğitim gerektirir.

•

“Üst kariyer yolu”, kişisel sorumluluk, geniş bir bilgi ve beceri yelpazesi gerektiren ve lisans
derecesi (Sanat, Bilim, Hukuk vb.) ile (asgari olarak) üç yıllık üniversite dersi yeterliliğine
ihtiyaç duyan işler için geçerlidir. Polisler için bu Komiser ve Baş komiser rütbeleri için
geçerlidir.

•

“Yüksek kariyer yolu” Müfettiş ve daha yüksek rütbeli üst düzey memurlar için geçerlidir.
Yüksek Lisans derecesine sahip olmaları gerekir (veya eşdeğer bir üniversite derecesi).

Polisler için temel olarak ilgili eğitim-öğretimi de şekillendiren iki tür kariyer yolu vardır:
•

Üç kademeli kariyer yolu: Orta kariyer yolu için “polis okulları” tarafından eğitim verilir (ancak
kavramlar eyaletler arasında değişiklik gösterir). Avrupa Yeterlilik Çerçevesi açısından, bu
eğitim düzey 4 ile eşdeğerdir. Giriş yeterliliği en az ortaokul sertifikası olarak kabul edilir. Üst
kariyer yolu eğitimi “polis üniversiteleri” tarafından verilir (ancak kavramlar eyaletler arasında
değişiklik gösterir). Avrupa Yeterlilik Çerçevesi açısından, bu eğitim düzey 6 ile eşdeğerdir.
Giriş yeterliliği doğrudan giriş için lise mezuniyeti/A-düzey/Abitur olarak kabul edilir veya orta
kariyer yolunda bir polis memuru olarak iyi bir mesleki deneyim ve performans olarak
değerlendirilir.
• İki kademeli kariyer yolu: Temel eğitim-öğretim “polis üniversiteleri” tarafından verilir (ancak
kavramlar eyaletler arasında değişiklik gösterir). Giriş yeterliliği lise mezuniyeti/Adüzey/Abitur olarak kabul edilir.
Federal sistem ve polis eğitim sistemlerinin kısıtlı çeşitlilikte olmasına rağmen, personel temini ve
değerlendirme süreçleri için bazı standartlar belirlenebilir: (i) Kuzey Ren-Vestfalya Almanya’daki en
büyük polis kuvvetidir, iki kademeli bir kariyer yolu vardır, yani kabul edilen tüm polisler bir yerel
üniversitede eğitim görmek zorundadır, (ii) Bavyera’da ortaokul öğrencileri ve A-düzey öğrenciler
için mesleki eğitim ile polis olma yolunu açan ve A-düzey öğrenciler için polislik müfredat programı
ve deneyimli memurlar için iyileştirme çalışması sunan üç kademeli kariyer yolu bulunmaktadır, (iii)
Federal Polis’in eyalet polis kuvvetlerinden farklı bir görev portföyü vardır ancak eğitim-öğretim
sistemi Bavyera ile benzerdir. Öğrenciler “Devlet Memuru Adayı” olarak işe alınır. Eğitim süreleri
boyunca ödeme alırlar. Bu yüzden derslere katılım zorunludur. Tablo 9’da Almanya İGG
Akademilerinin personel temini sistemine ilişkin unsurlar gösterilmiştir.
Tablo 9. Almanya İGG Akademilerinin Personel Temini Sistemi
Federal Polis
(BPOL)

Federal Polis
(BPOL)

Orta Kariyer Yolu

Üst Kariyer Yolu

BY Polisine Özel

BPOL’a Özel

BPOL’a Özel

Bavyera Eyalet
Personeli
Komitesi

Federal Polis
Akademisi
(BPOLAK)

Federal Polis
Akademisi
(BPOLAK)

Polis
Kuvvetleri

Kuzey RenVestfalya Polisi
(NRW)

Bavyera (BY)

Bavyera (BY)

Orta Kariyer Yolu

Üst Kariyer Yolu

Seçim & eğitim
sistemi

NRW Polisine Özel

BY Polisine Özel

Seçim & eğitim
sistemi İlişkisi

NRW Polisi’nin
Eğitim, Öğretim
ve Personele
ilişkin Konular için
Eyalet Ofisi (LAFP)

Bavyera Çevik
Kuvvet
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Polis
Kuvvetleri

Sistem
Koordinasyonu

Tekli ve Çoklu
giriş sistemi

Kuzey RenVestfalya Polisi
(NRW)

HSPV NRW

«üst kariyer yolu«
için tek giriş
sistemi

Bavyera (BY)

Bavyera (BY)

Orta Kariyer Yolu

Üst Kariyer Yolu

Bavyera Çevik
Kuvvet

Kamu Hizmetleri
Uygulamalı
Bilimler
Üniversitesi- Polis
fakültesi

Tekli giriş sistemi

Federal Polis
(BPOL)

Federal Polis
(BPOL)

Orta Kariyer Yolu

Üst Kariyer Yolu

BPOLAK

BPOLAK

Çoklu giriş
sistemi:

Çoklu giriş
sistemi:

A-düzey
öğrenciler için
doğrudan giriş;
orta kariyer
yolundan
deneyimli ve
değerlendirilmiş
polis memurları
için ileri eğitim

A-düzey
öğrenciler için
doğrudan giriş;
orta kariyer
yolundan
deneyimli ve
değerlendirilmiş
polis memurları
için ileri eğitim

Tekli giriş sistemi

Alman/Avrupa
Vatandaşlığı
18-37 yaş aralığı
163 cm’den uzun
olmak
18-27,5 aralığında
VKİ
Üniversite giriş
yeterliliği/A-düzey
Sürücü belgesi
Asgari gerekler

Almanya Spor
Rozeti
Almanya
Cankurtaran
Rozeti
Dövme ve
piercing
kısıtlamaları
Hiçbir sabıka
kaydının
bulunmaması

Seçim:
Sivillerin rolü
(Polis
olmayan, sivil
olmayan
İçişleri
Bakanlığı
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Temel olarak polis
memurları ve
ayrıca psikolog ve
doktorlar

Alman/Avrupa
Vatandaşlığı

Alman/Avrupa
Vatandaşlığı

Alman/Avrupa
Vatandaşlığı

17-30 yaş aralığı

16-27 yaş aralığı
(nihai olarak 35
[diğer mesleki
eğitim ile])

17-33 yaş aralığı

165 cm’den uzun
olmak
Ortaokul (BK’da
Genel Orta
Öğretim
Sertifikasına
eşdeğer) veya
yüksek Almanya
Cankurtaran
Rozeti

Alman/Avrupa
Vatandaşlığı
17-30 yaş aralığı
165 cm’den uzun
Üniversite giriş
yeterliliği / Adüzey

Dövme ve
piercing
kısıtlamaları
Hiçbir sabıka
kaydının
bulunmaması
Zindelik

Temel olarak polis
memurları ve
ayrıca psikolog ve
doktorlar

Temel olarak polis
memurları ve
ayrıca psikolog ve
doktorlar

Üniversite giriş
yeterliliği / Adüzey

Ortaokul (BK’da
Genel Orta
Öğretim
Sertifikasına
eşdeğer)

veya orta kariyer
yolundan polis
memurlarının iyi
değerlendirilmesi

Alman
Cankurtaran
Rozeti

Almanya
Cankurtaran
Rozeti

Dövme ve
piercing
kısıtlamaları

Dövme ve
piercing
kısıtlamaları

Hiçbir sabıka
kaydının
bulunmaması

Hiçbir sabıka
kaydının
bulunmaması

Temel olarak polis
memurları ve
ayrıca psikolog ve
doktorlar

Temel olarak polis
memurları ve
ayrıca psikolog ve
doktorlar

Polis
Kuvvetleri

Kuzey RenVestfalya Polisi
(NRW)

Bavyera (BY)

Bavyera (BY)

Orta Kariyer Yolu

Üst Kariyer Yolu

2,5 yıllık mesleki
eğitim

Bavyera Çevik
Kuvvetlerinde 2
eğitimin yanı sıra
Kamu Hizmetleri
Uygulamalı
Bilimler
Üniversitesi Polis
fakültesinde 3
yıllık eğitim

Federal Polis
(BPOL)

Federal Polis
(BPOL)

Orta Kariyer Yolu

Üst Kariyer Yolu

2,5 yıllık mesleki
eğitim

BPOLAK ve HS
Bund’da 3 yıllık
eğitim

yöneticileri)

Asgari Süre

LAFP ve bölgesel
polis
kuvvetlerindeki
eğitimlerle birlikte
HSPV NRW’de 3
yıllık eğitim

Ancak eğitimle ilgili gereklerin yanı sıra, polis adayları, polis hizmet yeteneklerini sağlık, zindelik,
sosyal beceri ve tavırlar açısından da kanıtlamak zorundadır (örneğin, insan hakları ilkeleri veya
demokrasi doğrultusunda). Federal sistem, verilerin belirlenmesi ve koşulların yorumlanmasında bazı
küçük farklılıklara yol açar, ancak genel kriterler benzerdir: Yeni üyeler (i) 18 ile en fazla 36 yaş
aralığındadır (Berlin hariç: orta kariyer yolu için 39 yaş), (ii) en az 1,60 metreden daha uzun boya ve
18 ile 27,5 aralığında vücut kitle indeksine sahip olmalı, (iii) hiç bir sabıka kaydı olmamalı, (iv) Alman
vatandaşlığı veya (kuvvetlerin büyük bir kısmında) AB üye devletlerin vatandaşlığına veya - belirli
koşullarda - başka bir devlet vatandaşlığına sahip olmalı, (v) görünür şekilde dövme veya piercing
bulundurmamalı, (vi) otomobiller için sürücü belgeleri olmalıdır.
Değerlendirmede, bazı kuvvetlere spor sınavı (örneğin, 3000 metre dayanıklılık koşusu) uygulanırken,
diğerlerinde zindelik Almanya Spor Rozeti ve Almanya Cankurtaran Rozeti ile kanıtlanmalıdır. Başvuru
sürecinde sorularla araştırılan ve değerlendirme sürecinde doktor ve psikologlar tarafından kontrol
edilen sağlık olanakları, diğerlerinin yanı sıra, fiziksel dayanıklılık (kas-iskelet hastalıkları, kan,
metabolizma, kronik kalp ve akciğer hastalıkları), duyu organlarının durumu, madde kullanımı ve
bağımlılığı veya akıl hastalıklarını da (kişilik bozukluğu, psikolojik istikrarsızlık vb.) dikkate alır. Polis
hizmet yeteneği kriterleri, kapsamlı olarak uygulanabilen bir Alman Polis Hizmet Düzenlemesinde
belirlenmiştir.
Kuzey Ren-Vestfalya polisi üniversite giriş yeterliliği gerektirmesine rağmen, başarılı olan adaylar
eğitimlerinden sonra bir yönetim görevine ulaşamayacak, bunun yerine operasyon birimlerinde
(kargaşa yönetimi) devriyeci veya devlet memuru olacaktır. Yönetim görevleri değerlendirme ve üç
yıllık deneyim ile ilişkilidir.
Başvuru süreci genellikle ilgili gençler için yardımseverlik, takım ruhu, değerler (eşitlik, adalet vb.)
mücadele yeteneği ve genel eğitime ilişkin sorular içeren çevrimiçi bir test ile başlar. Bu test otomatik
olarak kontrol edilir ve potansiyel adaylara geri dönüş yapılır, eğer sonuçlar polis beklentilerine
uygunsa, başvuru için davetiye gönderilir.
Başvuru dokümanlarında bazı formüller, kimlik kartı fotokopisi, özgeçmiş, doğum sertifikası, okul
raporları, spor rozeti belgesi ve sürücü belgesi bulunmaktadır. Bu seçim prosedüründe farklı unsurlar
vardır. Genellikle bilgisayarda uygulanan bir test ile analitik yetkinlikler (öğrenme, hafıza, iletişim)
kontrol edilir. Farklı bir bilgisayar testi cevap verebilirlik, dikkat, zihinsel ve psikolojik stres dengesini
inceler. Canlandırmalarda, takım çalışması becerileri, mücadele düzenlemesi ve ağır iş yükü altında
çalışma yetkinlikleri sınanır. Bir sunum gerçekleştirilmelidir ve kapsamlı bir görüşmede kişisel gelişim,
iş motivasyonu ve polis ve polisliğe karşı tavırlar ele alınır. Tıbbi kontrolde, özellikle görme duyusu,
işitme ve fiziksel kapasiteler ve nihai olarak diğer sağlık konuları test edilir.
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Tüm sonuçlar bir dizine kaydedilir ve adaylar derecelendirilir. Derecelendirme işleminden sonra
adaylar işe alınır veya başvuruları reddedilir. İşe yeni alınanlar çoğunlukla fiziksel, psikolojik ve
zihinsel eksiklikler olarak adlandırılan üç nedene bağlı olarak işten çıkarılır. En son bahsedilen eksiklik
başarısız sınavlar ve teorik testlerde ortaya çıkar. Psikolojik ve ahlaki eksiklikleri doğrulamak zordur.
Bunlar devlet memuru görevleri ile uyumlu olmayan davranışlar içermektedir. Esas itibarıyla, kanun,
siyasi tarafsızlık ve ahlaki bütünlük ile uyumlu olacak şekilde iyi hal sergilemek oldukça önemlidir.
Kusurlu davranış nedeniyle işten çıkarma, ayrımcılık yapma ve etik dışı davranıştan suç ve yasa dışı
eylemlere uzanır.
İtalya’da, İleri Eğitim kursları kayda değer bir mesleki tecrübeye sahip olan Üst Düzey Yöneticilere ve
özellikle de Üst Düzey Ulusal Polis, Jandarma, Mali Polis veya Cezaevi Polisi Yöneticilerine açıktır.
Bütün Polis Kuvvetlerinden katılımcılar için seçim süreci her Polis Teşkilatında dahili olarak
gerçekleştirilir. Daha sonra ifade edilen kriterlere dayanarak Polis Yönetimleri tarafından seçim
yapılır: (1) Önceki üç yılda sağlanan hizmetin üstün değerlendirmesi ile doğrulanan yüksek derecede
ahlaki, zihinsel ve mesleki gerekler; (2) yeterlilik veya rütbe geliştirme için başvurulduğunda, iç
düzenlemelere bağlı olarak, belirlenen Ofis veya Bölümlerde gerekli yönetim veya komuta
dönemlerinin tamamlanması; (3) önceki iki yıllık hizmet süresinde disiplin cezalarının bulunmaması,
(4) özellikle belirlenen Ofis veya Bölümlerin yönetimi ve komutası ile belirli görev ve yükümlülüklere
ilişkin başka faaliyetler kapsama girdiğinde, kişinin kariyeri boyunca profesyonel bir tutuma sahip
olması; (5) sınav sonuçları ve ders katılımlarında gösterildiği şekilde kusursuz zihinsel beceriler; (6)
birden fazla aday profilinin eşit değerlendirilmesi durumunda, seçim için kıdem kriterlerine öncelik
verilecektir. Gizlilik nedeniyle, Akademi Direktörü denetçilerin katılımını ders faaliyetlerinin bir kısmı
ve İtalyan katılımcıların kullanımına sunulan belge ve yayınlara bakılmasını kısıtlayabilir. İçişleri
Bakanı, kendi inisiyatifiyle veya Emniyet Müdürü’nün - Emniyet Genel Müdürü - önerisi üzerine
denetçilerin katılımını dilediği zaman iptal edebilir.
Türkiye’de, JSGA’nın personel temini faaliyetleri Personel Temin Merkez Komutanlığı tarafından
gerçekleştirilir. Personel Temin Merkez Komutanlığı’nın görev ve ilkeleri İçişleri Bakanlığı tarafından
belirlenir. Personel temin süreci “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Temin”
yönetmeliğinin hükümleri uyarınca gerçekleştirilir. JSGA personel temin süreci aşağıdaki şekildedir:
•
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Lisansüstü Eğitim: Lisans eğitimini tamamlayan veya lisans eğitimlerinin son döneminde olan
adaylar tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurabilir. Yüksek lisans eğitimlerini tezli
olarak tamamlayan veya tezli yüksek lisans eğitimlerinin son döneminde olan adaylar doktora
programlarına başvurabilir. Öncelikli olarak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
Sınavı (veya Lisansüstü Kayıt Sınavı (GRE), Lisansüstü Yönetime Geçiş Sınavı (GMAT)) sonuç
sertifikası ve yabancı dil sınav puanları olacak şekilde adaylardan seçim belgeleri ve uygunluk
belgesi talep edilmektedir. Adaylar ilk olarak Değerlendirme Komisyonu tarafından Kuruma
sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Başlangıç değerlendirmesini geçen adaylara sınav
uygulaması yapılır. Sınavda, liyakat, temsil becerisi, tutum ve davranışlara ilişkin konular,
görev için uygunlukları ve bilgi düzeyleri, kavrama ve özetleme, ifade etme ve muhakeme
yetenekleri değerlendirilir. Komite yüz puanın üzerinde olan adayları değerlendirir. Adayların
nihai puanı, her üyeden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınavda en
az elli (50) puan alan adaylar başarılı olarak kabul edilir. Sınav yazılı veya sözlü olarak
gerçekleştirilebilir. Lisansüstü programlara kabul edilecek kazanan listesi Kurumun Yönetim
Kurulu kararı ile kesinleştirilir. Yabancı adayların kabul edilmesi için İçişleri Bakanı’nın onayı
gerekmektedir.

•
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Lisans ve Ön-lisans Eğitimi: Fakültede yalnızca Jandarma Genel Komutanlığı adayları
bulunmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı için öğrenim gören öğrenciler, gerçekleştirilen
protokoller uyarınca eğitimlerine Deniz Harp Akademisi ve Deniz Kuvvetleri Astsubay Meslek
Yüksekokulunda devam ederler. Personel temin süreci, 20 Nisan 2017 tarihli ve 30044 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve
Meslek Yüksekokulları Temin” Yönetmeliğinin hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.
Eşdeğerliklerinin Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanması koşuluyla,
lise ve yabancı lise mezunları Fakülte ve Meslek Yüksekokulu öğrenci kaynakları arasındadır.
Yabancı öğrencilerin kabul edilmesi ilgili devletlerin ikili anlaşmalarına dayalıdır ve İçişleri
Bakanlığı tarafından belirlenir. Yıllık kabul sayısı JSGA Başkanlığı tarafından Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine olarak belirlenir ve İçişleri Bakanlığı
onayına bağlıdır. Adayların bazı gerekli yeterliliklere sahip olması gerekir: (i) Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olmak, (ii) her yıl Senato tarafından belirlenecek olan kaynak okul ve
bölümlerden mezun olmuş olmak, (iii) evli, hamile, çocuk sahibi olmamak veya evli olmadan
bir kadın veya erkek ile aynı evde yaşamamak, (iv) 21 yaşından küçük olmak, (v) güvenlik
soruşturması ve arşiv taramasından olumlu sonuç almak, (vi) Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na
(YGS) girmiş ve Senato tarafından belirlenen baraj puanı almış olmak (şehit ve vazife malulü
olan bireylerin eş ve çocukları için belirli pozitif ayrımcılık koşulları bulunmaktadır), (vii) silah
taşıma veya silahlı görevleri yerine getirme açısından hukuki bir engele sahip olmamak, (viii)
Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen koşulları karşılamak, (ix) 5237 sayılı “Genel Ahlaka karşı
Suçlar” başlıklı Türk Ceza Kanunu Bölüm 7’de tanımlanan suçlardan herhangi birini işlememiş
olmak ve bu suçlara ilişkin olarak devam eden adli veya idari soruşturma, kovuşturma veya
hüküm sahibi olmamak, (x) bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum edilmemek, (xi)
kusurlu davranış, para aklama, nefret-odaklı suçlar, devletin güvenliği ve anayasal düzene
karşı işlenen suçlar, zimmete geçirme, haraç alma, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, yolsuzluk, (xii) alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına
bağlı olarak tedavi görmemiş olmak, (xiii) kamu hizmetlerinden mahrum edilmiş olmamak,
(xiv) Askeri, Polis, Jandarma veya Sahil Güvenlik okullarını terk etmemiş veya bu okullardan
atılmamış olmak, (xv) terör örgütleriyle herhangi bir iletişim veya ilişkinin bulunmaması, (xvi)
siyasi partilerden herhangi birinde üyeliğin bulunmaması. Sınava girmek için kişisel olarak
davet edilen adaylar ilk olarak Fiziksel Kontrol Komisyonu tarafından kontrol edilir. Kabul
sınavı, fiziksel yeterlilik ve mülakat sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur. “Jandarma ve
Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksek Okulu Adayları” olarak Fiziksel Kontrol
Komisyonu tarafından belirlenenlere fiziksel yeterlilik testi uygulanır. Fiziksel yeterlilik
kriterleri erkek ve kadın adaylar arasındaki farklılık gösterir. Fiziksel yeterlilik sınavında
başarılı olan adaylar Mülakat Komisyonu tarafından mülakata alınır. Komisyon ilk olarak
adayları psikolojik yetkinlik, duygusal istikrar, uyumluluk, sorumluluk, isteklilik vb. durumlar
açısından soruşturur. Bunun yanı sıra, adaylara düşünüp cevap verecekleri sorular bulunan
kartlar verilir. Komisyon adayları (i) konu hakkındaki bilgi düzeyi, (ii) kavrama, (iii) özgüven,
(iv) ifade etme becerisi, (v) vücut dilini kullanma becerisi kriterlerine dayanarak değerlendirir.
Sınavları geçen asil adaylar, Personel Temin Merkezleri tarafından düzenlenen Sağlık
Yönetmeliğine uygun olarak sağlık raporu almak için Sağlık Bakanlığı tarafından
yetkilendirilmiş hastanelere gönderilir. Sağlık raporu alan adaylara geçici kayıt için JSGA’ya
başvurma yetkisi verilir. İlk olarak oryantasyon eğitimine katılırlar. Bu süreçte, adayların
güvenlik soruşturmaları ve arşiv taramaları tamamlanır. Güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırmalarının sonuçları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

•

Eğitim Merkezi: Subay Eğitim Merkezi’ne başvuran sivil adayların yeterlilikleri arasında (i)
Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmak, (ii) yabancı dil yeterlilik sınavı (YDS) ve Akademik
Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) sunulması, (iii) Sağlık Yönetmeliğinde
belirtilen koşulları taşımak ve (iv) güvenlik soruşturması ve arşiv taramasından olumlu sonuç
almak bulunmaktadır. Subay Eğitim Merkezi öğrenci kaynakları arasında (i) en az dört yıllık
lisans veya eşdeğeri eğitim görenler ve (ii) en az dört yıllık lisans yükseköğretim
programından mezun olanlar bulunmaktadır. Astsubay Eğitim Merkezi öğrenci kaynakları
arasında (i) Fakülte veya meslek yüksekokulundan mezun olan ve yirmi yedi yaşını
geçmeyenler, (ii) en az üç yıl hizmet vermiş veya 4-8 yıl arası bir hizmet ile fakülte, kolej veya
meslek yüksekokulundan mezun olmuş olanlar bulunmaktadır.

Sivil ve Demokratik Gözetim açısından Karşılaştırmalı Değerlendirme: İGG Akademilerinin personel
temin sistemleri incelendikten sonra, aşağıdaki şekilde karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır:
•

Tablo 10 Danimarka, Almanya, İtalya ve Türkiye İGG Akademilerinin personel temin
sistemlerinin temel unsuları için kısa bir karşılaştırma sunmaktadır.
Tablo 10. İGG Akademilerinin Personel Temin Sistemleri

Ülke

Danimarka

Program
Tür(ler)i

Temel Polislik
Eğitimi

Taban Kitle
(Kaynak)

Seçim ve Kabul Süreci

Lise Sonrası
Eğitim
Mezunları

• Yılda dört kez; üç-aylık süreçler
• Vatandaşlık, Yaş(21/28), Sürücü Belgesi
• Uygun Davranış Değerlendirmesi, Güvenlik Köntrolü
• Sağlık Değerlendirmesi, Fiziksel Yeterlilik Testi
• Yazılı Sınav, Muhakeme Değerlendirmesi,
• Profesyonel Görüşmeci (Polis Memuru) ve Ulusal Polis, Polis Birliği
ve Yerel Bölge Yönetimi temsilcilerinden oluşan bir Komite tarafından
gerçekleştirilen Mülakatlar (Uygun Davranış, Muhakeme ve Kişisel)

Lise Sonrası,
Ön-lisans veya
Lisans Derecesi
Mezunları

Tablo 9’da gösterildiği şekilde

Üst düzey (/üst
rütbeli) polis
Memurları

• Akademi Direktörü ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirlendiği
şekilde; düzenli olarak; yılda bir kez,
• Seçim süreci her Polis Teşkilatında dahili olarak gerçekleştirilir,
• Ahlaki, zihinsel ve mesleki değerlendirme,
• Gerekli yönetim veya komuta dönemlerinin tamamlanması,
• Disiplin değerlendirmesi,
• Mesleki kalite ve zihinsel beceriler,
• Kıdem

Eyalet Düzeyi:
Lisans
Diploması ve
Mesleki Eğitim

Almanya

Federal Düzey:
Lisans
Diploması
Federasyon ve
eyaletler için
daha yüksek
kariyer yolu
adaylarına
yönelik Yüksek
Lisans Derecesi

İtalya
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İleri Eğitim

Ön-lisans
Derecesi

Lisans Derecesi

Lise Sonrası
Eğitim
Ön-lisans
Derecesi
Lisans Derecesi

Türkiye

Lisansüstü
Eğitim

Lisansüstü
Eğitim

• Lisans eğitimi veya Yüksek Lisans Programları için lisans
eğitimlerinin son döneminde olanlar
• Lisansüstü eğitim veya doktora programları için tezli yüksek lisans
eğitimlerinin son döneminde olanlar
• Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) (veya
GRE, GMAT)
• Yabancı Dil Sınavları Puan Cetveli
• Değerlendirme Komitesi tarafından belge kontrolü
• Liyakat, temsil becerisi, tutum ve davranışlar; bilgi; kavrama, ifade
etme ve muhakeme yetenekleri

Sözleşmeli
Kolluk
Personeli
Eğitimi

• Vatandaşlık
• Yabancı dil yeterliliği ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi
Giriş Sınavı (ALES) puanı,
• Sağlık Değerlendirilmesi
• Güvenlik kontrolü (güvenlik soruşturması ve arşiv taraması)
• En az dört yıllık lisans veya eşdeğer eğitim (sözleşmeli subay
adayları için)
• Lisans veya ön-lisans (meslek yüksekokulu) eğitimi (sözleşmeli
astsubay adayları için)
• Yaş (en fazla 27)
• En az üç yıl hizmet vermiş veya 4-8 yıl arası bir hizmet ile fakülte,
kolej veya meslek yüksekokulundan mezun olmuş uzman Jandarmalar

Hizmet içi
Eğitim
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• Yılda bir kez; kabul sayısı Jandarma ve Sahil Güvenlik ile koordineli
olarak JSGA tarafından belirlenir ve İçişleri Bakanlığı onayına bağlıdır.
• Lise Diploması
• Vatandaşlık
• Evli, hamile, çocuk sahibi olmamak veya evli olmadan bir kadın
veya erkek ile aynı evde yaşamamak
• Yaş (21 yaş altı)
• Güvenlik kontrolü (güvenlik soruşturması ve arşiv taraması)
• Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmek ve belirlenen baraj
puanını geçmek
• Silah taşıma veya silahlı görevleri yerine getirme açısından hukuki
bir engele sahip olmamak
• Hiçbir sabıka kaydının bulunmaması; kamu hizmetlerinden
mahrum edilmiş olmamak; terör örgütleriyle herhangi bir iletişim
veya ilişkinin bulunmaması
• Askeri, Polis, Jandarma veya Sahi Güvenlik okullarını terk etmemiş
veya bu okullardan atılmamış olmak
• Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak
• Fiziksel Kontrol Komisyonu tarafından fiziksel yeterlilik ve
yeterlilik değerlendirmesi
• Mülakat Komisyonu (psikolojik yetkinlik, duygusal istikrar,
uyumluluk, sorumluluk, isteklilik vb. durumlar) tarafından mülakat
gerçekleştirilmesi
• Bilgi ve muhakeme (konuya ilişkin bilgi düzeyi, kavrama, özgüven,
ifade etme becerisi, vücut dilini kullanma becerisine ilişkin sorular)
• Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Hastaneler tarafından
gerçekleştirilen sağlık değerlendirmesi

Jandarma ve
Sahil Güvenlik
Personeli

•
•
•

Mesleki kalite ve beceriler
Disiplin Değerlendirmesi
Jandarma veya Sahil Güvenlik için kariyer gelişim gerekleri
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•

Danimarka’da, İGG Akademisi temel polislik eğitimi verir ve her üç ayda bir lise sonrası eğitim
programı mezunlarından olan adayları kabul eder. Seçim ve kabul süreci, adayı daha iyi
tanıyabilmek için yaş, vatandaşlık, sürücü belgesi, uygun davranış değerlendirmesi, güvenlik
kontrolü; sağlık değerlendirmesi ve fiziksel yeterlilik; yazılı sınav ve muhakeme
değerlendirmesi; ve çeşitli mülakatlara ilişkin koşulları kapsar. Seçim ve kabul süreci
Profesyonel Görüşmeci (Polis Memuru) ve Ulusal Polis, Polis Birliği ve Yerel Bölge Yönetimi
temsilcilerinden oluşan bir Komite tarafından yönetilir. Bu nedenle Danimarka örneğinde
paydaş-odaklı Seçim ve Kabul Komitesi oluşumu gösterilmektedir. Almanya örneğinde,
Federasyon ve Eyalet düzeyinde Polis Üniversiteleri Lisans eğitimi ve mesleki eğitim verir.
Almanya Polis Üniversitesi, federal ve eyalet polis kuvvetlerinin yüksek kariyer yolu adayları
için Yüksek Lisans dersi verir. Almanya’nın bazı eyaletlerinde, seçim ve kabul süreçleri denetim
makamı (başka bir deyişle NRW Polisi’nin Eğitim, Öğretim ve Personele ilişkin Konular için
Eyalet Ofisi) veya özlük işlerinden sorumlu Devlet makamları tarafından yönetilir (başka bir
deyişle Bavyera Eyalet Personel Komitesi). Diğerlerinde, Akademiler kendi kendilerine veya
polis makamı (başka bir deyişle Bavyera Çevik Kuvvet) ile işbirliği içerisinde seçim ve kabul
görevlerini yerine getirir. Bunun yanı sıra, seçim ve kabul sürecinden sorumlu makam kariyer
yoluna bağlı olarak değişebilir. Örneğin, orta kariyer yolu Eyalet kolluk görevlileri (Bavyera
Çevik Kuvvet) tarafından uygulanırken, üst kariyer yolu Eyalet Personel Komitesi tarafından
yönetilir. Sivil ve demokratik gözetim açısından, bu durum kariyer düzeyleri arasında ayrım
yapıldığını göstermektedir. Başka bir deyişle, orta kariyer seçim ve kabul süreci eyalet
kolluk görevlilerinin yetki alanı dahilinde dikkate alınırken, üst düzeyler üst düzey kolluk
personelini oluşturduğu için bir sivil gözetim konusu olarak düşünülmektedir. Genel olarak,
seçim ve kabul süreçleri, psikolog ve doktorlar tarafından desteklenen polis memurları
tarafından yürütülür. Türkiye’ye kıyasla, Almanya’da dikkat çeken şey başvuru için sürücü
belgesi ve AB vatandaşlığı (Alman Vatandaşlığı yerine) asgari gerekleridir. Bunun için, kolluk
görevlilerini Avrupa çapında aynı şekilde sorumlu tutmak amacıyla esas olarak AB
genelinde sivil ve demokratik gözetim standartlarını gerektirecektir.

•

Diğer ülke örneklerinden farklı olarak, İtalya (ortak) İGG Akademisi üst düzey (/üst rütbeli)
polis memurlarına bir yıllık ileri eğitim sunar ve seçim süreçleri bizzat Polis Kuvvetleri
tarafından yürütülür. Bunun nedeni, bu bir üniversite derecesi değil, memuriyet kıdemlerinin
yanı sıra mesleki deneyim ve üstün başarılarına istinaden terfi [/ileri düzey görevlendirme] için
sınırlı sayıda kolluk kuvvetine verilen bir eğitimdir. Bunun yanı sıra, Türkiye’de JSGA ön-lisans,
lisans, lisansüstü dereceleri ve hizmet-içi eğitimden oluşan eğitim-öğretim programlarını takip
eder. Bu doğrultuda, kaynaklar arasında lise sonrası eğitim, ön-lisans eğitimi, lisans eğitimi ve
lisansüstü eğitim (Doktora programları için) bulunmaktadır. Benzer şekilde, JSGA Mesleki
Eğitim Merkezi’ne sözleşmeli subay/astsubay adaylarını kabul eder. JSGA seçim ve kabul
süreçlerini yılda bir kez gerçekleştirir ve kabul sayısı Jandarma ve Sahil Güvenlik ile koordine
olarak JSGA tarafından belirlenir ve İçişleri Bakanlığı’nın onayına tabidir. Almanya’ya kıyasla,
personel temini süreçlerinin Devlet Personeli Özlük İşleri tarafından gerçekleştirildiği Bavyera
örneğine benzemektedir. “Evli, hamile, çocuk sahibi olmamak veya evli olmadan bir kadın
veya erkek ile aynı evde yaşamamak”, “silah taşıma veya silahlı görevleri yerine getirme
açısından hukuki bir engele sahip olmamak”, “Askeri, Polis, Jandarma veya Sahil Güvenlik
okullarını terk etmemiş veya bu okullardan atılmamış olmak” ve “siyasi partilerden herhangi
birinde üyeliğin bulunmaması” gerekleri Türkiye örneğinde dikkat çekmektedir. Diğer
ülkelerde bu durumlar gözlemlenmemektedir. Sivil ve demokratik gözetim açısından, “evli,
hamile, çocuk sahibi olmamak veya evli olmadan bir kadın veya erkek ile aynı evde
yaşamamak” ve/veya “Askeri, Polis, Jandarma veya Sahi Güvenlik okullarını terk etmemiş

veya bu okullardan atılmamış olmak” gereği temel haklar bağlamında daha ayrıntılı
düşünülmesi için yeniden değerlendirilebilir.

2.

Eğitim Sistemi: İlke, Program ve Çıktılar

İGG Akademilerinin eğitim sistemleri arasında eğitim ilkeleri, programlar ve planlı çıktılar
bulunmaktadır. Bu bölümde, Danimarka, Almanya, İtalya ve Türkiye İGG Akademilerinin
müfredatlarının temellerine ışık tutmak amacıyla, eğitim sistemlerine ilişkin unsurlar karşılaştırmalı
olarak ele alınmaktadır.
Danimarka’da, polis ve savcılık hizmetleri bütçesine (2016-19) ilişkin siyasi sözleşmede belirtildiği
gibi, Yasama Organı (i) ilave polis adayı almak için daha fazla finansman sağlayarak, (ii) polislik
eğitimine katılım için daha fazla başvuru almak amacıyla Kopenhag Polis Akademisini Batı
Danimarka’da olacak yeni bir Polis Akademisi ile destekleyerek, (iii) sınır yönetimi, Kopenhag’da
tehdit altında olan nesnelerin korunması, mahkumların taşınması ve AB bünyesinde kalmalarını
meşrulaştırmak için bütün kanun yollarını tüketmiş olan kişilere yönelik iade işlemleri için yeni bir 6aylık polislik eğitimini ileri sürerek eğitim sistemini yeniden düzenleme kararı almıştır. Bunun yanı
sıra, polislik eğitiminin süresi üç yıldan iki yıla düşürülmüştür (daha sonra polis bölgelerinin taleplerini
karşılamak için 2 yıl 4 ay olarak güncellenmiştir). Bu nedenle, polislikteki mevcut lisans derecesi, kısa
ve temel bir polislik eğitimi olarak değiştirilmiştir. Sürenin bu şekilde kısaltılmasının yeni bir ileri
uzmanlık eğitimi odağı ile telafi edilebileceği savunulmuştur. Bu eylemler, olabildiğince hızlı biçimde
sokaklara daha fazla üniformalı polis memuru kazandırmayı amaçlamıştır. Temel polislik eğitiminde
toplam 2 yıl 4 ay süren 3 yarıyıl bulunmaktadır. İlk ve son yarıyıl Akademi eğitimine yönelikken, ikinci
yarıyıl polis bölgelerinde saha deneyimine yöneliktir.
Bazı Almanya eyaletlerinde, sivil ve üniformalı (polis) memurlar aynı üniversitede eğitim alırken,
diğerleri özel polis üniversitelerinde eğitim görmektedir. Bu nedenle, Almanya kamu personeli
sisteminden (Beamte) de görülebileceği gibi, Polislik eğitimi sistemi sivil bürokratlar ile birlikte
düşünülmektedir. “Kamu Yönetimi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi” veya “Uygulamalı Bilimler Polis
Üniversitesi” olarak adlandırılırlar. Tablo 11’de Almanya İGG Akademilerinin polis eğitim sistemi,
kariyer sistemleri doğrultusunda temin edilmiştir.
Tablo 11. Almanya Polis Eğitim Sistemleri
Eyalet

Orta Kariyer Yolu

Üst Kariyer Yolu

BadenVürtemberg

Uygulamalı Bilimler Polis Üniversitesi eğitimöğretim kurumu (30 ay)

Uygulamalı Bilimler Polis Üniversitesi

Bavyera

Bavyera Çevik Kuvvet Başkanlıkları (30 ay)

Kamu Hizmetleri Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
(36 ay)

Berlin

-

Ekonomi ve Hukuk Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi (36 ay)

Brandenburg

Uygulamalı Bilimler Polis Üniversitesi (30 ay)

Uygulamalı Bilimler Polis Üniversitesi (36 ay)

Bremen

-

Kamu Yönetimi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
(36 ay)

Hamburg

Polis Akademisi(30 ay)

Polis Akademisi Üniversite Sektörü (36 ay)

Hessen

-

Polis ve Kamu Yönetimi Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi (36 ay)

Aşağı Saksonya

-

Polis Akademisi (36 ay)
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36 ay (+doğrudan giriş için +9 ay ön eğitim)

MecklenburgVorpommern

Kamu Yönetimi, Polis ve Hakimlik Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi (24 ay)

Kamu Yönetimi, Polis ve Hakimlik Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi (36 ay)

Kuzey RenVestfalya

-

Polis ve Kamu Yönetimi Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi (36 ay)

Renanya-Palatina

-

Uygulamalı Bilimler Polis Üniversitesi (36 ay)

Saarland

-

Kamu Yönetimi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
(36 ay)

Saksonya

Polis Koleji (30 ay)

Uygulamalı Bilimler Polis Üniversitesi (36 ay)

Saksonya-Anhalt

Uygulamalı Bilimler Polis Üniversitesi (30 ay)

Uygulamalı Bilimler Polis Üniversitesi (36 ay)

SchleswigHolstein

Eğitim-öğretim Polis Departmanı (30 ay)

Kamu Yönetimi ve Hizmeti Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi (36 ay)

Türingiya

Polis Eğitim Merkezi (30 ay)

Kamu Yönetimi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
(36 ay)

Federal Kriminal
Polis Teşkilatı

-

Uygulamalı İdari Bilimler Federal Üniversitesi (36
ay)

Federal Polis

Federal Polis Akademisi Federal Polis Eğitimöğretim Merkezleri (30 ay)

Federal Polis Akademisi ile birlikte Uygulamalı
İdari Bilimler Federal Üniversitesi

Almanya Polis Üniversitesi, federal ve eyalet polis kuvvetlerinin yüksek kariyer yolu eğitimi için iki
yıllık Yüksek Lisans dersi verir. Avrupa Yeterlilik Çerçevesi açısından, bu eğitim düzey 7’ye eşdeğerdir.
Bu dersin yanı sıra, Üniversite aynı zamanda polis bünyesinde çalışmak isteyen avukatlar için altı aylık
“müfredat programı” sunar. Orta kariyer yolu için eğitim sağlayan Polis okul ve akademilerindeki
eğitim meslek okullarındaki gibidir ve daha az mesleki eğitim ve biraz genel eğitim ile büyük oranda
pratik eğitim ve stajyerliği bir araya getirir. Polis üniversiteleri daha çok bilimsel eğitim verir ve
müfredatlarının büyük bölümünde kuram bulunmaktadır. İki kademeli kariyer yoluna sahip Eyalet
Polis Üniversiteleri başlangıç eğitimine odaklanıp büyük oranda temel polislik bilgisine sahipken, üç
kademeli kariyer yoluna sahip Eyalet Polis Üniversitelerinin de müfredatlarında önemli derecede
liderlik unsurları bulunmaktadır. Neredeyse bütün federal eyaletlerde ve federal düzeyde, Uygulamalı
Bilimler Üniversiteleri (UBÜ) Bakanlıkların portföyünde kalmıştır; örneğin, polis ve kamu yönetimi için
İçişleri Bakanlığı, vergi ve gümrük için Maliye Bakanlığı, adalet yönetimi için Adalet Bakanlığı. Bologna
sürecini benimsenmiş ve personeller daha çok akademisyen ve uygulayıcı-akademisyenler
[/pracademics] ile geliştirilmiştir.
Tüm UBÜ ve Polis Üniversiteleri “teorik eğitimin” uygulama ortakları ile uyumuna dayanarak,
uygulamalı eğitim verir ve beceri ve teknik geliştiren ve stajyerler ile görev başında eğitim düzenlenen
eğitim kurumları ve polis kuvvetleri gibi çift üniversite programı düzenlerler. Özellikle uygulamalı
polislik becerileri - sürüş ve devriye tekniklerinden, suç mahallinin korunmasına, kendini savunmaya,
zor ve silah kullanmaya kadar - ileri eğitim almış deneyimli polis memurları tarafından öğretilir. Aynı
zamanda Polis Okullarındaki bazı hukuki eğitimler (anayasa hukuku, ceza hukuku, trafik kanunu,
müdahale kanunu vb.) polis memurları ve genellikle polis memuru olmayan ancak farklı alanlarda
eğitim ve pedagoji öğrenimi görmüş olan alan öğretmenleri tarafından öğretilir. Bunun yanı sıra,
Almanca, İngilizce siyasi/yurttaşlık eğitimi gibi genel eğitimden de sorumludurlar. Polis
Üniversitelerinde müdahale strateji ve taktikleri, trafik yönetimi, adli tıp gibi uzmanlaşmış polis
alanlarındaki çoğu öğretim görevlisi üst veya yüksek düzeyli polis memurudur. Hukuk bazen yüksek
rütbeli polis memurları veya avukatlar ve hukuk bilimcileri tarafından öğretilir. Bilimsel olarak eğitim
almış öğretim görevlileri örneğin sosyoloji, siyaset bilimi, ahlakbilim, psikoloji, yönetim konularında
eğitim verir.
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İtalya’da Akademi tarafından sunulan dersler ileri eğitim ve daha ileri kurumsal görevler için Üst
Düzey Yöneticileri çağdaşlaştırmayı amaçlamaktadır. Akademi İtalya’daki kolluk görevlilerinin
taleplerini karşılayabilmek için “İleri Eğitim Dersleri” ve “Tazeleme Dersleri” sunmaktadır. Tazeleme
dersleri arasında kuruluşlar arası kolluk koordinasyonu ve uluslararası işbirliği; suç analizi
bulunmaktadır. Hem İleri Eğitim hem de Tazeleme Derslerinin çalışma ve program planları Ulusal
Kamu Düzeni ve Güvenliği Komitesine danışılmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile
belirlenir. Ders müfredatı bir yıldan uzun sürmektedir ve üç temel bölümde düzenlenmiştir. İlk bölüm
beş ay (Ekim’den Şubat’a kadar) sürer ve teknik-hukuki alana ve mesleki menfaatin polislik
temalarının derinlemesine analizine ilişkin modüller için ayrılmıştır. Dersler bu alandaki üniversite
öğretim görevlileri ve uzmanlar tarafından verilir. Öğretim metodolojisi disiplinler arası ve faaliyetler
arası ilkelere dayanmaktadır. Bu ilk bölümün sonunda, özel seminerler planlanmış ve bölgesel
kontrol, kamu düzeni yönetişimi ve yönetimi, güvenlik yönetimi için hazır mali kaynaklar, şehir ve
kamu güvenliği, terörle mücadele, bilişim suçu, çevresel suç, ekonomik suç, mafya örgütlerine eğilim,
uluslararası göç ve göç politikaları, Adalet ve polislik alanlarında uluslararası işbirliği gibi bazı konular
derinlemesine incelenmiştir. İkinci bölüm üç ay sürmektedir (Mart’tan Mayıs’a kadar). Özel
seminerler ve teknik-mesleki temalar aracılığıyla önceki aşamadaki modüllerin derinlemesine analizini
kapsamaktadır. Dersler üniversite profesörleri ve uzmanlar tarafından verilmektedir.
Türkiye’de, yukarıda belirtildiği gibi, hizmet-içi eğitimlerin yanı sıra lisansüstü, lisans ve ön-lisans
eğitimleri bulunmaktadır. Bu bağlamda:
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•

Lisansüstü Eğitim: Lisansüstü eğitim süreci “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik
Bilimleri Enstitüsü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ile Lisansüstü Eğitim Öğretim”
Yönetmeliğinin hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Lisansüstü programlar ilgili bölümün
teklifi üzerine Enstitü Kurulu’nun kararı ile belirlenir. Öğrencilerin zorunlu dersleri almaları ve
geçmeleri gerekmektedir.

•

Lisans ve Ön-lisans Eğitimi: Lisans (1_Hazırlık Sınıfı + 4 yıl) ve ön-lisans eğitimi (2 yıl) süreci
“Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisans ve Ön-lisans Eğitim Öğretim” Yönetmeliğinin
hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Fakülte ve Mesleki Okulda eğitim dili Türkçedir. İlgili
kurullar ve Senato’nun teklifi ve Yükseköğretim Kurulu’nun kararı ile eğitim kısmi olarak
yabancı dilde gerçekleştirilebilir. JSGA’nın yabancı dil hazırlık eğitimi bir yıl sürer ve yabancı
öğrenciler için de Türkçe hazırlık sınıfları mevcuttur. Eğitim-öğretim, programın özelliklerine
göre sınıf, laboratuvar, egzersiz ve eğitim merkezleri, teorik dersler, uygulamalı dersler,
laboratuvar çalışmaları, bitirme ödev ve projeleri ve ev ödevleri de uygulanmaktadır.
Stajyerlik, atış ve egzersiz eğitimi, mesleki projeler, inceleme gezileri, araştırma, seminer,
uygulamalı çalışma, çalıştay ve benzerleri eğitim-öğretim faaliyetlerinden oluşur. Öğrencilerin
tüm masrafları JSGA bütçesinden karşılanır. Yabancı dil hazırlık sınıfı dışında, öğrencilere
eğitimlerini tamamlamaları için verilen süre, lisans programları için 8 (sekiz) yarıyıl (4 yıl) ve
lisansüstü öğrenciler için 4 (dört) yarıyıldır (2 yıl). Bu sürede tamamlayamayanlar Fakülte
ve/veya Mesleki Okullardan ihraç edilir. Gerekli görülürse, Senato yarıyıl süresini uzatabilir
veya kısaltabilir. Yaz derslerinin açılıp açılmayacağı, aynı zamanda Fakülte/Mesleki Okul
Kurullarının önerileri üzerine yıllık eğitim program ve takvimine karar veren Senato tarafından
belirlenir. Ara sınav ve final sınavları, ödev ve uygulama gibi değerlendirme türü ve oranları
dersi veren öğretim görevlisi tarafından belirlenir. Öğrenciler derslerin en az 2/3 kısmına
katılmak ve yarıyıl sonunda en az 2,00 ortalama puana sahip olmak zorundadır. Fakülte veya
Mesleki Okul öğrencileri eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlamak ve subay veya
astsubay olmak için uygunluklarını değerlendirmek amacıyla eğitimlerinin sonunda
gerçekleştirilecek olan Yeterlilik Sınavını başarıyla geçmek zorundadırlar. Yeterlilik sınavı

Senatonun himayesi altında ve sınav komisyonu aracılığıyla gerçekleştirilir. Fakülteden
başarıyla mezun olan adaylar, Subaylık Diploması ve Güvenlik Yönetimi Lisans Derecesi
alırken, meslek yüksekokulundan mezun olan adaylar Astsubay Diploması ve Güvenlik
Hizmeti Ön-lisans Derecesi alırlar. Diplomalar Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine
uygundur.
•

Eğitim Merkezi eğitim-öğretim süreci “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi
Eğitim-Öğretim” Yönetmeliğinin hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi’nde uygulanan eğitim-öğretim programı aşaması,
oryantasyon eğitimi, komando ve iç güvenlik eğitimi, stajyerlik, akademik eğitim, kolluk
uygulamaları eğitim aşaması iki yıl içerisinde gerçekleştirilir. Temel Kolluk Eğitimi süreleri
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda
subay adayları için en az altı ay, astsubaylar için en az üç ay olacak şekilde Senato tarafından
belirlenir. Eğitim-öğretim müfredatı JSGA tarafından Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak hazırlanır. Senato onayı ile uygulamaya konulur.

Sivil ve Demokratik Gözetim açısından Karşılaştırmalı Değerlendirme: İGG Akademilerinin eğitim
sistemleri aşağıdaki şekilde karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır:
•

Tablo 12 Danimarka, Almanya, İtalya ve Türkiye İGG Akademilerinin eğitim sistemlerine ilişkin
temel unsurların kısa bir karşılaştırmasını sunar.
Tablo 12. İGG Akademilerinin Eğitim Sistemleri

Ülke

İlkeler

Danimarka

• Emek-yoğun görevleri artırmak
için personel ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla daha çok aday kabul
edilmesi
• Sadeleştirilmiş temel eğitim ve
uzmanlık eğitimlerine daha çok
odaklanılması

•
•

Almanya

• Çok düzeyli eğitim-öğretim
(Eyalet ve Federal düzeyler)
• Kariyer odaklı eğitim-öğretim
• Mesleki
uygulama,
polislik
becerileri ile hukuk ve polislik teorik
bilgisinin birleştirilmesi
• Polislik eğitiminin temeli olarak
uygulamalı bilimler
• Yetkinlik temelli Öğrenme

• Lisans Derecesi (36 ay)
• Mesleki Eğitim (30 ay)
• Yüksek Lisans Derecesi (24
ay)

• Polis Memuru
• Komiser
• Polis Müdürü

İtalya

• Kuruluşlar arası eğitim
• Ortak Hizmet Kültürü
• İlgili polis teşkilatında temel
eğitim; Akademide ileri ve ortak
eğitim

•
•

İleri Eğitim
Tazeleme Eğitimi

• Üst Düzey Yöneticiler
• Polis Memurları
• Yurtdışına sevk edilen
güvenlik uzmanları

Türkiye

• Yükseköğretim
Kurulu
Standartlarına bağlı Yükseköğretim
Kurumu olmak
• Jandarma ve Sahil Güvenliğin
çeşitli ihtiyaçlarına hizmet edebilmek
için
çoklu
eğitim-öğretim
programlarının bütünleştirilmesi

•
•
•
•
•

Ön-lisans eğitimi
Lisans eğitimi
Lisansüstü eğitim
Temel eğitim
Hizmet-içi eğitim

• Astsubay
• Lisans derecesine sahip
subay
• Lisansüstü
dereceye
sahip subay
• Sözleşmeli subaylar ve
astsubaylar
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Programlar

Temel Eğitim (28 ay)
Uzmanlık Eğitimi (6 ay)

Çıktılar (s)

Polis Memuru

• Kariyer gelişimi için
subaylar ve astsubaylar
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•

Bütün İGG Akademilerinin ayırt edici ve ortak özelliği ilgili teori ve mevzuatla iyileştirilen
pratik beceri ve uygulamalı polisliğe değer vermeleridir. Almanya Polis Üniversitesi veya JSGA
Lisansüstü Programı gibi yüksek düzeyli eğitim-öğretim programları bilimsel disiplin
çalışmalarına odaklanırken düşük düzeyli eğitim-öğretim programları genel eğitim ve bilimodaklı derslerden daha çok uygulama içerdiği gözlemlenmiştir.

•

Danimarka’da, eğitim sistemi personel ihtiyaçlarının hızlı biçimde karşılanması ve böylece
temel eğitimin sadeleştirilmesi ve uzmanlık eğitiminin üzerinde durulmasına odaklanmıştır. Bu
bağlamda, Danimarka Polis Akademisi temel eğitim (28 ay) ve uzmanlık eğitimi (6 ay) sunar.
Polis memurlarını mezun etmek eğitim sisteminin temel amacını oluşturmaktadır. Sivil ve
demokratik gözetim açısından, bu, kolluk görevlerinin yerine getirilmesini izlemek ve
değerlendirmek için uygulanabilir/somut göstergelerin geliştirilmesi anlamına gelir. İlk evre
programlar aynı zamanda gözetim mekanizma ve süreçlerini şekillendirir. Bunun yanı sıra,
Almanya’da kariyer-odaklı ve çok düzeyli (Eyalet ve Federal Düzey) bir eğitim öğretim sistemi
bulunmaktadır. Almanya İGG Akademileri mesleki uygulama, polislik becerileri ve hukuk ve
polislik teorik bilgisini birleştirmeyi amaçlar; bu bağlamda uygulamalı bilimler polislik
eğitiminin temelidir. Dolayısıyla, insan haklarına saygı, vatandaş odaklılığa karşı iyi tavır
sergilemeyi teşvik eden pratik becerilerden oluşan uygulamalı eğitime sivil ve demokratik
gözetim de dahil edilmelidir. Bu aynı zamanda sivil ve demokratik gözetimin uygulamadaki
performansını izlemek için gösterge ve kriterlerin geliştirilmesini sağlayacaktır. Örneğin,
“Gözetim Performans Değerlendirmesi” olarak adlandırılabilir. Esas olarak vatandaş
odaklılık, insan haklarına saygı vb. dahil olmak üzere bu tür göstergeler, İGG Akademileri
tarafından geliştirilebilir ve bunlara dayalı olarak toplanan veriler kullanılarak geri bildirim
alınabilir. Almanya Akademileri mesleki eğitimin yanı sıra Lisans ve Yüksek Lisans dereceleri
de sunarlar. Böylece, genel olarak eğitim sistemi Polis Memuru, Komiser ve Polis Müdürü
yetiştiren çok düzeyli kariyere dayanmaktadır. Dolayısıyla, bu durum ortak asgari
standartların belirlenmesini takiben kariyer yoluna göre ihtiyaca uyarlanmış gözetim
standart ve prosedürlerinin geliştirilmesini gerektirecektir.

•

Bunun yanı sıra, İtalya’da eğitim sistemi kuruluşlar arası eğitime ve ortak bir hizmet kültürünü
devam ettirmeye dayalıdır. Bu bağlamda, temel eğitim ilgili Polis Kuvvetleri tarafından
verilirken, ileri/ortak eğitim Akademi tarafından sağlanır. İlk bakışta, ilgili Bakanlıkların
belirli polislik görevlerinde uzmanlaşmasını sağlayan, hükümet bünyesinde yerelleştirilmiş
(dağıtılmış) bir eğitim sistemine örnek teşkil eder. Öyle görünüyor ki, ileri eğitim söz konusu
olduğunda, yüksek düzey personel (üst rütbeli polis memuru) ve liderlik konumları, kendi
personel ve birimlerini oluşturma yetkileri olduğundan son derece önemli görülmektedirler.
İdari bir gelenek olarak da dikkate alınabildiğinden, genel kolluk sisteminin işleyişi için bu
stratejik düzeyin oldukça önemli olduğunu gösterir. Sivil ve demokratik gözetim açısından
bu tür eğitim-öğretim sisteminde çeşitli strateji seçeneklerinin bulunduğu görülmektedir: (i)
alt ve üst kademeler için gözetim prosedür/süreç/mekanizmalarının yanı sıra özel olarak
hazırlanmış ancak tamamlayıcı kuralların belirlenmesi, (ii) bu kuralların ve gözetim
unsurlarının müfredata (ders, içerik, program ve kazanımlar) dahil edilmesi, (iii) kolluk
sistemi bünyesinde vatandaş odaklılık, temel hakların korunması ve bu haklara saygı
gösterilmesi dahil olacak şekilde sivil ve demokratik gözetim aidiyetinin oluşturulmasına
ilişkin liderlik rol ve işlevlerinin güçlendirilmesi. Özellikle, katı hiyerarşi ve komuta zincirinin
oldukça hakim olduğu kolluk sisteminde gereklidir. Son olarak, İtalya İGG Akademisi

yurtdışına sevk edilen güvenlik uzmanları için Tazeleme Dersleri sunar. Bu durum, uluslararası
görevlerde ortak bir sivil ve demokratik gözetim anlayışı oluşturmak ve sürdürmek için
yardımcı olacaktır. Bu yine ortak görev formunda olsun olmasın uluslararası işbirliği
sağlamak, insan haklarının korunması ve bu haklara saygı duyulmasının yanı sıra vatandaş
odaklılığa ışık tutan en iyi sivil ve demokratik gözetim uygulamalarını benimsemek için
stratejik bir seçenek olabilir.
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•

Türkiye’de, yükseköğretim kurumu olarak JSGA, kolluk ihtiyaçlarını Türkiye’nin yükseköğretim
sistemi ilkeleri ile birleştirir. Uzun vadede, tam donanımlı bir yükseköğretim kurumu olmayı
amaçlar. Bunu başarabilmek için kolluk (güvenlik veya emniyet) sistemini ön-lisans, lisans ve
lisansüstü derecelerde kapsamına almak amacıyla Ulusal Yükseköğretim Yeterlilikleri
çerçevesini düzenlemek için yollar arar. Tam donanımlı bir yükseköğretim kurumu olmak
sivil ve demokratik gözetimi teşvik etmek için büyük strateji olarak düşünülebilir. Başka bir
deyişle, öyle görünüyor ki JSGA (veya İçişleri Bakanlığı) doğrudan ya da dolaylı olarak eğitim
sistemini sivilleştirmenin (belki eğitim daha az olacaktır) aradaki farkı ortadan kaldıracağı ve
sivil demokratik alan ile yakınlaşmayı artıracağını varsaymaktadır. Ancak yukarıda belirtildiği
gibi, 1982 Anayasası Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarını koşul olarak belirler ancak
JSGA-tipi kurumları kapsamaz. JSGA Bakanlar Kurulu Kararnamesi ve sonrasında yasama
organı tarafından çıkarılan ve kararnameyi tasdik eden bir Kanun ile oluşturulmuştur.

•

Diğer ülke örneklerine kıyasla, JSGA geniş kapsamlı bir kurum olarak tüm eğitim-öğretim
türlerini sunmaktadır. Tüm düzeylerdeki Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının
personel ihtiyaç ve gereklerini karşılamakla görevlendirilmiştir. Bu, tüm eğitim-öğretim
türlerini birleştirmek için stratejik bir seçenek olabilir. Başka bir seçenek de sistemi bölmek
(fiili olarak dağıtmak) ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının kendi İGG
Akademilerini oluşturmaları ve JSGA’nın uygulanması olabilir. Bu durumda, JSGA İtalyan
Ortak Akademisi ve Almanya Polis Üniversitesinin bir niteliğinde ortak bir akademi olabilir.
Bu, merkezileşme veya yerelleştirmeye yönelik idari ihtiyaçların yanı sıra kesinlikle siyasi
irade ve niyete bağlı olacaktır. Bu bağlamda, her yerelleşme çabası eş zamanlı olarak
asgari ortak davranış standartlarının belirlenmesinin yanı sıra koordinasyon mekanizma ve
süreçlerini gerektirir.

VI.

İGG Akademilerinin Müfredatı

1. Müfredat Geliştirme: Oluşturma, Onay, Uygulama ve Kontrol
Müfredat, okulda veya belirli bir kurs veya programda öğretilen ders ve/veya akademik içeriği ifade
etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, müfredat, bir eğitim kurumunun eğitim sisteminin yanı sıra
vizyon ve misyon, hedef ve amaçlara bağlı olarak çeşitli şekillerde görülebilir. Müfredat geliştirme, bir
eğitim ve/veya öğretim kurumu tarafından sunulan dersleri oluşturmak için adım adım bir süreçtir
(Boyle ve Charles, 2016). Bu bölümde, Danimarka, Almanya, İtalya ve Türkiye İGG Akademilerinin
müfredatları karşılaştırmalı olarak ela alınmıştır. Burada, müfredat geliştirmenin oluşturma, onay,
uygulama ve kontrol yetki ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.
Danimarka’da, siyasi anlaşma süreci aracılığıyla Polis Akademisinde odaklanılacak konuların yanı sıra
öncelikler de belirlediğinden müfredatı belirleyen nihai makamın Danimarka Yasama Organı olduğu
görülmektedir. Polis Akademisi eğitiminin Lisans derecesinden temel eğitime dönüştürülmesi
örneğinde görülebilir. Buna ilişkin olarak, rapor yazma ile vaka yönetimi ve bu taleplere karşılık olarak
eğitim süresinin uzatılması açısından ihtiyaç duyulan becerilerle ilgili olarak Polis Bölgelerinden gelen
talepler, müfredat geliştirme sürecinin siyasi kontrol ve sahadan bağımsız olduğunu ortaya
koymaktadır. Polis Akademisi Enstitüleri, başka bir deyişle, Temel Eğitim Enstitüsü, Tamamlayıcı
Eğitim Enstitüsü ve Eğitim, Kalite ve Öğrenme Enstitüsü, eğitim kalitesini geliştirmenin yanı sıra temel
eğitim ve tamamlayıcı eğitimde de müfredat geliştirme sürecini yönetmek için işletme yetki ve
sorumluluğuna sahiptir.
Almanya’da, polis okul ve üniversiteleri uygulamalı eğitim veren, beceri ve teknikleri geliştiren ve staj
yoluyla görev başında eğitim düzenleyen eğitim enstitüleri ve polis kuvvetleri gibi uygulama
ortaklarıyla teorik eğitim ve polislik eğitimiyle müfredatlarını geliştirirler. Müfredatlar, üniversite
kurul ve organları tarafından onaylanan, bağımsız akreditasyon kurumları (“normal” üniversiteler ve
UBÜ ile aynı standartları kullanarak) tarafından kontrol edilen ve resmi olarak sorumlu bakanlık
tarafından yetkilendirilen ortaklar ile birlikte geliştirilir. Lisans derecelerine geçiş ile sınav yöntemleri
üniversite standartlarına uyarlanmıştır. Harici sınav kurulları yerine, sınavlar artık üniversitelerdeki
öğretim görevlileri ve profesörler ile uygulama ortaklarındaki onaylı özel öğretmenler tarafından
gerçekleştirilir.
İtalya’da, bir grup organ Organize Suçlarla Mücadele ve Önleme için Uluslararası İleri Eğitim
Enstitüsünün müfredat geliştirme sürecine dahil olur. Bunlardan ilki, Yönetim Kuruluna yapılan
tavsiyeler dahil olmak üzere mevcut eğitim üzerine ayrıntılı bir yıllık rapor sunulmasının yanı sıra tüm
ders ve çalışma modüllerinin genel yönetimi, ilerlemesi ve çıktılarından sorumlu olan Akademi
Direktörüdür. Yönetim Kurulu, Akademi Kurulu tarafından öne sürülen önerileri göz önünde
bulundurarak ders ve çalışma programları üzerine fikir ve tavsiye geliştirir ve oluştururlar. Yönetim
Kurulu Akademinin genel performansı (Akademi Direktörü tarafından derlenen yıllık rapor dikkatlice
değerlendirildikten sonra), eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi ve Akademi Direktörünün dikkatini
çeken ilgili eğitim konusu üzerine görüşlerini bildirir. Kurul üyeleri arasında üst düzey kolluk
görevlilerinin yanı sıra Ulusal Polis Emniyet Müdür Yardımcısı, Jandarma Kuvvetleri Komutan
Yardımcısı, Mali Polis Komutan Yardımcısı ve Cezaevi İdaresi Başkanı bulunmaktadır. Aynı zamanda
Hukuk, Tarih ve Ekonomi alanlarından akademisyen üyeleri de bulunmaktadır. Öğretim Görevlileri
Kurulu, tüm Akademi öğretmenleri ve Hizmet Çalışma, Araştırma ve Dersleri Direktörünü de içeren
bir danışma organıdır. Bu Kurul derslerin ilerleyişi, içeriği ve programa ilişkin görüş ve tavsiyelerde
bulunur. Aynı zamanda Akademi Direktörünün başkanlık ettiği Akademi Kurulu, öğretmen, katılımcı
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ve denetçiler arasında bir arayüz işlevi gören ortak bir Kuruldur. Üyeleri arasında, Hizmet Çalışma,
Araştırma ve Dersleri Direktörü ve Hizmet Genel İşleri, Personel ve Lojistik Direktörü; Öğretim Üyeleri
Kurulu tarafından atanan üç Akademi öğretmeni; İleri Eğitim Kurslarına katılanların en üst rütbelileri
(temsil edilen her Polis Kuvveti için bir kişi) ve denetçilerin en üst rütbelileri bulunur. Kurul, eğitim ile
ilişkili deneysel girişimler konusunda Akademi Direktörüne tekliflerde bulunur. Polis Kuvvetlerinden
bir üst rütbeli memur tarafından yönetilen Çalışma, Araştırma ve Dersler Daire Başkanlığı derslerin
planlama, düzenleme ve uygulanması, programların ayrıntılandırılması ve güncellenmesi, yeni eğitim
modellerinin denenmesi, eğitim araçlarının geliştirilmesi ve müfredatın bakanlık programlarıyla
uyumunun izlenmesi sorumluluğunu taşır.
Türkiye’de, müfredat geliştirme süreci Eğitim Merkez Komutanlığı’nda sözleşmeli subay/astsubay
eğitimi ile birlikte ön-lisans, lisans ve lisansüstü derecelere odaklanmaktadır:
•

Lisansüstü Programlar: Enstitüde açılacak yeni bölüm ve lisansüstü programlar Enstitü
Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) kararı ile belirlenir.
Lisansüstü programlar için uygun kursların açılışı Bölüm Başkanları tarafından belirlenir. Her
programda zorunlu ve seçmeli dersler vardır. Öğrenciler, yüksek lisans programlarındaki 4
zorunlu ders, seminer dersi ve 4 seçmeli dersi başarıyla tamamladıktan sonra tez
çalışmalarına başlayabilirler. Tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaya
hak kazanır. Programdaki dersler, üniversitelerin benzer programları ve yükseköğretim
programlarına istinaden Enstitünün ilgili bölümü tarafından belirlenir. Derslerin içeriği ders
için atanabilecek akademik üyeler tarafından belirlenir.

•

Lisans ve Ön-lisans Programları: Eğitim-öğretim programlarının düzenleme ve güncelleme
prosedürlerine Senato tarafından karar verilir. Programlar her yıl ilgili Kurul tarafından
belirlenir ve Senato’nun onayı ile karara bağlanır. Ancak müfredattaki zorunlu değişiklikler
doğrudan Senato kararı ile yapılabilir. Lisans ve ön-lisans programlarındaki dersler Avrupa
Kredi Transfer Sistemine (AKTS) uygun olarak puanlanan zorunlu ve seçmeli dersler
içermektedir. Senatonun dersler hakkında karar vermek için nihai yetkisi vardır. Ancak,
eğitim-öğretim müfredatı mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte çalışır.

•

Sözleşmeli Subay/Astsubay Eğitimi: Eğitim Merkezi Komutanlığı, sözleşmeli subay/astsubay
adayları için temel mesleki eğitim sunar. Eğitim Merkezi Komutanlığı, ilgili birimler ile
koordinasyon içinde olan derslerin planlanmasının takibi ve kontrolünden sorumludur.
Eğitim-öğretim faaliyetlerinin müfredata uygun ilerlemesini sağlamak için önlemler alır.
Eğitim-öğretim müfredatı mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte çalışır. Eğitim Merkezi Komutanlığı Yönetim Kurulu
müfredata ilişkin tekliflerini nihai onayı verecek olan Senatoya sunar.

Sivil ve Demokratik Gözetim açısından Karşılaştırmalı Değerlendirme: İGG Akademilerinin Müfredat
geliştirme süreçleri incelendikten sonra, aşağıdaki şekilde karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır:
•

Tablo 13 Danimarka, Almanya, İtalya ve Türkiye İGG Akademilerinin müfredat geliştirme
süreçleri için kısa bir karşılaştırma sunar.
Tablo 13. İGG Akademilerinin Müfredat Geliştirme Süreçleri

Ülke

Oluşturma
• Danimarka Yasama
Organı (Siyasi Anlaşma)
• Ulusal Komiserlik
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Onay
• Danimarka Yasama
Organı
• Ulusal Komiserlik

Uygulama
• Polis Akademisi (Temel
Eğitim Enstitüsü,
Tamamlayıcı Eğitim

Kontrol
• Danimarka
Yasama Organı
• İçişleri Bakanlığı

• Polis Bölgeleri
• Polis Akademisi (Temel
Eğitim Enstitüsü,
Tamamlayıcı Eğitim
Enstitüsü ve Eğitim, Kalite
ve Öğrenme Enstitüsü)

• İçişleri Bakanlığı
• Adalet Bakanlığı

Almanya

• Polis Okulları
• Polis Üniversiteleri
• Federal/Eyalet Polisi

İçişleri Bakanlığı

İtalya

• Akademi Direktörü
• Öğretim Görevlileri
Kurulu
• Akademi Kurulu
• Çalışma, Araştırma ve
Ders Daire Başkanlığı

Enstitüsü ve Eğitim, Kalite
ve Öğrenme Enstitüsü)
• Polis Bölgeleri

• Adalet Bakanlığı
• Ulusal Komiserlik
• Polis Bölgeleri
• Danimarka
İnsan Hakları
Enstitüsü

• Polis Okulları
• Polis Üniversiteleri
• Federal/Eyalet Polisi

• İçişleri Bakanlığı
• Bağımsız
Akreditasyon
Kurumu
• Yönetim Kurulu
• İçişleri Bakanlığı

Danimarka

Türkiye
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• Fakülte Kurulu
• Enstitü Kurulu
• Eğitim Merkez
Komutanlığı Kurulu
• Akademi Başkanı

• Yönetim Kurulu
• İçişleri Bakanlığı
• Ulusal Kamu Düzeni ve
Güvenliği Komitesi

• Akademi Direktörü
• Öğretim Görevlileri
Kurulu
• Akademi Kurulu
• Çalışma, Araştırma ve
Ders Daire Başkanlığı

• JSGA Senatosu
• Jandarma Genel
Komutanlığı
• Sahil Güvenlik
Komutanlığı
• İçişleri Bakanlığı

• Fakülte
• Enstitü
• Eğitim Merkez
Komutanlığı

• Jandarma
Genel Komutanlığı
• Sahil Güvenlik
Komutanlığı
• JSGA Senatosu
• Yükseköğretim
Kurulu

•

Danimarka’da, Danimarka Yasama Organı siyasi anlaşma sürecinde yön göstererek ve
öncelikleri belirleyerek müfredat geliştirme sürecine aktif olarak dahil olur. Diğer ülkelerde,
müfredat geliştirme süreçleri bakanlık talimatları ve İGG Akademilerinin gerekleri göz önünde
bulundurularak ilgili İGG Akademileri tarafından yürütülür. Genel olarak, Danimarka
haricindeki İGG Akademilerinin akademik kurulları, Başkan/Direktörleri de dahil olmak üzere,
müfredatları hazırlar ve müfredatlar ilgili Bakanlıklar tarafından onaylanır. Ancak, sivil ve
demokratik gözetim açısından, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda Bakanlıkların aktif
katılımı son derece önemlidir. Bu yüzden, müfredat oluşturma ve kontrol süreçlerinde etkin
bir sivil ve demokratik gözetim yabancı vatandaşların ihtiyaçlarını da müfredata dahil
etmelidir. Hiçbir İGG Akademisi, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini müfredata dahil
etmeye yönelik mekanizmalar olduğunu ispat edemez. Bu doğrudan ilgili Bakanlık veya
kolluk görevlilerinden gelebilir, ancak (i) kolluk görevlileri veya Bakanlık (veya yerel
uzantıları) tarafından düzenlenen periyodik vatandaş istişareleri, (ii) vatandaşlara ulaşmak
ve ihtiyaç ve beklentilerini öğrenmek için İGG Akademilerinin akademik personeli
tarafından bilimsel araştırma uygulanabilir. Bu strateji seçenekleri temel hakların olası
ihlaline karşı unsurlar içerebilir. Belirli bir kolluk gözetim organı olan bir ülkede, başka bir
strateji seçeneği olarak, İGG Akademileri periyodik olarak şikayetleri toplayıp müfredat
geliştirme süreçlerine dahil edebilir.

•

İGG Akademileri kolluk görevlilerinin personel ihtiyaç ve yeterliliklerini karşılamak için çalışır.
Bu yüzden bunları müfredat geliştirme süreçlerinde göz önünde bulundurmaları gerekir. Sivil
ve demokratik gözetim açısından, sivil makamlar İGG Akademilerinin kurullarında
başkanlık/üyelik sahibi olabilir veya İGG Akademilerine talimat vererek/yönlendirme
yaparak nispeten dolaylı biçimde müfredat geliştirme süreçlerine etki etmeyi tercih
edebilir. Danimarka örneğinde görüleceği gibi, Yasama Organı ve Ulusal Polis doğrudan
veya dolaylı olarak müfredat geliştirme sürecine aktif olarak dahil olur; özellikle polis

bölgelerinde gerçekleştirilen stajlar teorik ve uygulama bilgilerinin paylaşılması açısından
son derece önemlidir. Böylelikle, sivil ve demokratik gözetim zorluklarına karşılık vermek,
vatandaşlara yakın çalışmak ve yerinde öğrenmek daha kolay olacaktır. Örneğin, İGG
Akademilerinin uygulamalı derslerinde, vatandaşlar ile ortak eğitimler düzenlenebilir.
•

Danimarka örneğinde, Müfredat geliştirme süreçleri Polis Bölgeleri ve İnsan Hakları
Enstitüsünün yanı sıra Yasama Organı, Bakanlar, Ulusal Polis Komiserliği tarafından kontrol
edilir. Danimarka örneği, paydaşların müfredat geliştirme sürecine daha geniş kapsamda
nasıl katılabileceğini gösterir. Öte yandan, Almanya örneğinde, müfredatlar paydaş
katılımına ek olarak bir strateji seçeneği olabilecek bağımsız akreditasyon kurumları
tarafından kontrol edilir. İtalya örneğinde, kolluk görevlilerinin liderliğini temsil eden Yönetim
Kurulu müfredat geliştirme sürecini kontrol eder. Bu doğrultuda, Danimarka ve Almanya
örneklerine kıyasla daha yakın bir örnek sunar. Türkiye örneğinde, müfredat geliştirme süreci
JSGA Senatosunun yanı sıra çoğunlukla Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları tarafından
kontrol edilir. Senato düzeni dikkate alındığında, müfredat geliştirme sürecinin kolluk
görevlileri sınırları dahilinde kaldığı söylenebilir. Ancak, JSGA’nın Yükseköğretim Kurulunun
kontrolü altında olan bir yükseköğretim kurumu olması harici bir gözetim mekanizmasına
işaret eder. Bunun yanı sıra, bu gözetim kanalının etkinliği ve kapsamının sivil ve
demokratik gözetim açısından iyileştirilmesi İçişleri Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu
tarafından hazırlanabilmesi için ortak bir çerçeve gerektirebilir.

•

Son analizde, İGG Akademilerinin akademik kurullarında Bakanlık Kontrolünü aktif hale
getirmenin yanı sıra, sivil ve demokratik gözetimi ilerletmek amacıyla her İGG Akademisi
için çeşitli strateji seçeneklerinin olduğu görülmektedir. İlk olarak, müfredat geliştirme
süreci vatandaş şikayet mekanizmasından sürdürülebilir ve periyodik girdi alabilir. İkincisi,
uygulamalı dersler vatandaşlar ile ortak olarak ve aktif katılımlarından faydalanarak
gerçekleştirilebilir. Üçüncüsü, bağımsız akreditasyon kurumları müfredatları sivil ve
demokratik gözetim açısından inceleyebilir. Dördüncü olarak, paydaşların ihtiyaç ve
beklentilerinden yararlanmak amacıyla müfredat geliştirme sürecine daha kapsamlı olarak
katılım göstermeleri sağlanabilir.

2. Program ve Dersler: Tanımlama, İçerik, Değerlendirme ve Girdiler
Program ve dersler İGG Akademilerinin müfredatının belkemiğini oluşturmaktadır. İGG
Akademilerinin program ve derslerinin tanımlama, içerik, değerlendirme ve planlı çıktıları aşağıdaki
şekilde karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.
Danimarka’da, polis memurlarının eğitim-öğretimi için temel olarak üç program vardır:
•
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Temel Eğitim: Polislik öğrencileri Akademide bulundukları sürede kamu fonlarından eğitim
desteği alır ve zorunlu olan bütün derslere katılmak zorundadır. Yerel polis bölgelerinde hizmet
veren öğrenciler maaşlı çalışmaktadır. Genel eğitim unsurları şu şekildedir: (i) Devriye - yalnız
veya ekip olarak devriye nasıl gerçekleştirilir ve daha karmaşık polis görevleri nasıl ele alınır, (ii)
Vaka işleme - her türlü polis vakasında kamu bildirimi nasıl alınır ve doğru, ön işleme nasıl
yürütülür, (iii) Polis raporları - polisliğe ilişkin yazılı dokümanların kalite ve meşruiyeti hakkındaki
kılavuzlara uygun olan polis raporları nasıl yazılır, (iv) Soruşturma - karışık olmayan polis
vakalarında uzmanlaşmamış soruşturma vazifeleri ve vaka işleme nasıl gerçekleştirilir, (v) Önleme
- polis memurunun günlük işlerinde suçun önlenmesinin tamamıyla bilincinde olma ihtiyacının
vurgulanması, (vi) Yetki yönetimi - memurların polislik işlevlerine (toplumda güvenlik, emniyet,
huzur ve düzen) için bireysel katkılarına ilişkin farkındalıklarının artırılması, (vii) Kanunlara ilişkin

temel bilgi - her durumda ve polisle iletişime geçen her vatandaşa karşı yasal olarak nasıl tepki
verilir, (viii) Toplum anlayışı - polis çalışmalarına sosyal durumlara ilişkin kapsamlı bir anlayış
katma becerisine dikkat çekilmesi, (ix) Yakınlık, güvenlik ve kamu hizmetleri - hizmet odaklı ve
diğer kamu yetkilileri ile işbirliği içerisinde nasıl davranılır. Sınavların bazı bölümlerine puan
verilir, diğerlerinin geçilmesi gerekecektir. Öğrencilerin bir sınavı geçmek için üç deneme hakkı
vardır, ancak istisnai durumlarda öğrencilerin bir kez daha sınava girmesine izin verilebilir.
Muafiyet verme yetkisi Polis Akademisi Rektörüne aittir. Ders tanımında farklı biçimde
belirtilmediği sürece, tüm sınavlar ayrı ayrı değerlendirilir. Eğitim hızlı bir tempo ve gün
içerisindeki değişiklik ile nitelendirilir. Örneğin, beden eğitiminin ardından iç ve dış mekanlarda
grup ödevleri, sınıf dersleri ve rol yapma gelebilir. Eğitim vaka-odaklı ve uygulama teori ile iç
içedir. Çoğu zaman bütün öğrenciler bazen küçük; bazen de büyük gruplar halinde çalışır. Tablo
14 temel eğitimin ilk üç yarıyılında verilen dersleri göstermektedir.
Tablo 14. Danimarka Polis Akademisinde Sunulan Dersler (Temel Eğitim)
Yarıyıl

1. Yarıyıl

Ders

İçerik

Polislik Mesleği

Bu ders Danimarka Polisi ve onları yöneten kanunlara ilişkin temel bilgi aktarmayı
amaçlar.

Toplum Anlayışı

Bu ders polis takdir yetkisi, toplumda ötekileştirme, güç kullanımı ve polis ahlakı
gibi kavramları tanıtmayı amaçlar. Öğrenciler bundan böyle yetkilerini nasıl
sorumlu ve profesyonel bir tutum içinde kullanacağını ve tüm vatandaşlara saygın
ve saygılı biçimde adil ve eşit davranılmasını nasıl garanti edeceğini bilmelidir.

Genel ve
Operasyonel
Psikoloji

Hem polis hem de sivil bakış açısıyla görüldüğü gibi, Polis öğrenciler, ölüm ve ciddi
kazalar veya olaylarla başa çıkmak için farklı duygusal yollarla çalışmaktadır.

Trafik Anlayışı

Öğrencilere olağan trafik vakaları ile nasıl ilgilenecekleri, trafik güvenliğinin nasıl
artırılacağı ve yol kullanıcıları ve sürücülerle ilk temaslarında neyi nasıl yapacakları
öğretilir.

Soruşturma

Bu ders, öğrencilere cezai soruşturmaya ilişkin temel yetkinleri kazandırmayı
amaçlar. Dersin sonuna kadar, öğrenciler bir soruşturmanın ilk aşamalarını
başlatma becerilerine sahip olacaktır.

Devriye

Öğrenciler ekip olarak ve bireysel çalışır. Amaç acil durumlarda ve önleyici
kapsamda uygulamalı polis vazifelerini nasıl çözüleceğini öğrenmek ve devriyenin
temel kavramlarını anlamaktır.

Polis Hukuku,
Ceza Hukukuna
Giriş

Ders iki bölüme ayrılmıştır. İlk bölüm ceza hukukudur. Ceza hukukunun temel
prensipleri ve kavramları Polis öğrencilerine açıkça anlatılır. Cezai bir eylemle
bağlantılı olarak genel durum değerlendirmesi yapabilmeli ve yasal işlem
başlatmak için gerekli dokümanların hazırlanması da dahil olmak üzere bağımsız
ve kendinden emin biçimde bilgisini uygulayabilmelidir. Öğrencilerin aynı
zamanda belirli bir türde suç için standart ceza düzeyini tahmin edebilmeleri
beklenir. Konunun ikinci bölümü kanun hükümleri ve içtihat hukuku dahil idari
hukuka ilişkin temel bilgiyi iletmeyi amaçlar.

Rapor dili, rapor
yazma ve vaka
işleme

Bu ders durum çalışması gerçekleştirmek için bilgi, beceri ve yeterlilik
sağlanmasını amaçlar. Performansları polis bölgelerinin beklentilerine uygun
olmalı ve kalite taleplerini karşılamalıdır. Bu da yazılı raporlarla öğretilir. Son
raporlardan biri öğrencilerin rapor becerileri ve rapor dili üzerinden
değerlendirildikleri bir sınav görevini görür.

Beden Eğitimi,
Güç Kullanımı
ve Çatışma
Yönetimi

Öğrencilerin fiziksel formlarını korumaları ve karışık olmayan durumlarla
ilgilenirken yasalara uygun hareket etmek için gerekli beceri grubuna sahip
olmaları beklenir.

(11 Ay)
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Teknik Atış
Becerileri

Bu ders dahilinde “gerekli, korunabilir ve orantılı” bir tutum ile tabanca ve
makineli tüfek kullanımı öğretilir. Bir sınav yoktur ancak tüm derslere katılım
zorunludur ve her atıştan başarıyla geçilmelidir. Öğrenciler aynı zamanda ulusal
atış testini de geçmelidir.

Temel Sürüş
Eğitimi

Bu ders, dönüşlerde veya başka durumlarda polis arabasının nasıl düzgün, yasal ve
amacına uygun biçimde kullanılacağı ile ilgilidir. Geçilmesi gereken iki final testi
bulunmaktadır. Burada polis öğrenciler süreli sınav, şehir içi sürüş ve otoban
sürüşü üzerinden test edilir ve takip çalışılır.

İlk yardım

Bu ders, öğrencilerin bir olay mahalli veya kaza yerindeki müdahale edecek ilk kişi
olduklarında nasıl davranılacağını öğrenmelerini amaçlar.

İngilizce

Öğrencilerin Danimarkalı olmayan vatandaşlarla günlük iletişimlerin profesyonel
ve hizmet odaklı biçimde üstesinden gelebilmeleri ve polisliğe ilişkin İngilizce
standart ifade ve kavramları uygulayabilmelerini gerektirir. Sınav
uygulanmamaktadır ancak öğrencilerin derslere aktif katılımı değerlendirilir.

Hayvanları
Koruma

Bu ders öğrencilere hayvanlar ve hayvanları korumaya ilişkin vakaları ele
alabilecekleri araçları tedarik etmeye odaklanır. Sınav uygulanmamaktadır ancak
öğrencilerin derslere aktif katılımı değerlendirilir.

Acil Müdahale
İşlemleri

Bu derste öğrenciler, örneğin büyük etkinlik ve ayaklanmalarda polislerin
görevlendirildiği durumlarda, Acil Müdahale İşlemleri konusunda eğitilirler.
Öğrencilerin mobil taktik görev gücü üyeleri olarak çalışmaları gerekmektedir.
Sınav uygulanmamaktadır ancak öğrencilerin derslere aktif katılımı değerlendirilir.
Öğrenciler ikinci yarıyılda yerel polis bölgesinde hizmet verir. Bölgelerde,
öğrenciler deneyimli memurlarla birlikte bir tür çırak gibi hizmet verir.

Devriye

Yerel polis bölgesindeki ikinci yarıyılın ilk 12 haftasında, bireysel polis öğrencisi
özel olarak eğitilmiş bir öğretim görevlisi ile birlikte devriye gezer. Burada amaç
öğrenciye devriye gezerek tecrübe kazandırmaktır. 11 aylık devriye görevinden
sonra, öğrenci okulda edindiği teorik bilgileri polis bölgesinin gerçekleriyle
bağdaştırabilmelidir. Bunun da ötesinde, öğrencinin çeşitli vakalara ilişkin
profesyonel bir rapor hazırlaması ve buna göre hareket etmesi gerekmektedir.

2. Yarıyıl

Soruşturma ve
İlave Vaka
İşleme

(Polis
Bölgesinde 11
Ay)

Öğrencilerin bilgi ve beceri gruplarını geliştirme imkanı olacaktır. Yarıyılın bu
bölümü 12 hafta sürer, tercihen kesintisiz bir zaman diliminde tamamlanır.
Sonrasında, polis öğrenci bir soruşturmada atılması gereken adımların
nedenlerine dikkat çekip açıklayabilir ve bağımsız olarak yeterli ve yasal olarak
doğru biçimde bir soruşturma yürütebilir.

Önleme

Öğrenciler önlemeye ilişkin iki günlük ders tamamlar. Öğrenciler olağan polisin
polis görevlerinde önleme uygulamak amacıyla kullandığı imkanları gösterebilmeli
ve üzerine düşünebilmelidir.

Proje günü

İkinci yarıyılın en az 3 günü yerel bölgenin ihtiyaçlarını yerine getirmek için seçilen
konular için ayırılmalıdır. Konular ilk yarıyılda işlenmiş veya işlenmemiş olabilir.

Özet

Yarıyılın sonunda, öğrenciler ilk yarıyıldaki teorik içerikleri ikinci yarıyıldaki
uygulamalı olanlarla birleştirebildiklerini göstermelidirler. Bu beceriler yazılı bir
özette gösterilmelidir. Öğrenciler kendi konularını seçip özetleri bireysel olarak
teslim ederler. Sözlü bir sınavla birlikte öğrencilerin özetleri yarıyılın sonunda
gerçekleştirilir. Öğrenci kendi öğretim görevlisi ve başka bir polis bölgesinden
harici bir sınav görevlisi tarafından sınava tabi tutulur.

3. Yarıyıl
(6 Ay)
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Öğrenciler değerlendirmeleri de dahil olmak üzere 6 ay süre ile üçüncü ve son yarıyılları için okula
dönerler. Değerlendirmenin tatmin edici olmaması durumunda, polis bölgesi bu şekilde önerirse ve
Ulusal Polis İnsan Kaynakları uygulamayı uygun hale getirirse, ikinci yarıyıl üç ay süre ile uzatılır.
Geliştirmenin bir parçası olarak, İnsan Hakları ve polis ahlakı için polis hukuku, ceza hukuku ve idari
hukuk ile ilişkili olarak müfredatta önemli bir yer ayrılmıştır. İnsan Hakları için Danimarka Enstitüsü

aşağıdaki konuların Polis Akademisi çalışma programına dahil edilmesini tavsiye etmiştir: Anayasal
Devlet İnsan ve vatandaşlık hakları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), nefret suçları, farklı etnik,
dini ve cinsel azınlıklar ile nasıl çalışıldığı, etnik azınlıklar ve mültecilerin olduğu ortamlarda polis
çalışmaları, ayrımcılık yapmama ve eşit davranmaya ilişkin polis yükümlülükleri, İşkenceyle Mücadele
Sözleşmesi (BMİHYK). Bu nedenle polis ahlakı ve insan hakları üçüncü yarıyılda görülebilen konulardır.
Bu yarıyılda, insan hakları özellikle yasal bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. İnsan Hakları ve Polis
ahlakı gruplara dayalı vaka çalışması içeren bir öğrenme yöntemiyle öğretilir. Ahlaki, yasal ve sosyal
problemlere yol açan karmaşık cezai konular gruplar halinde ele alınır ve ardından sınıfa ve geri
bildirimde bulunan “görgü tanıklarına” sunulur. Bu öğretilerle birlikte, polis öğrenciler, polis
çalışmalarını bir insan hakları yaklaşımı ile nasıl uygulayacaklarını öğrenirler. TemelindDönüşere ahlak
bulunmaktadır. Öğrenciler vaka çalışmasıyla birlikte tüm polis çalışmalarının doğasında olan
çelişkilere ahlaki olarak etkin çözümler bulmak için zorlanmaktadır. Polis ahlakı ve insan hakları
üçüncü yarıyılda görülebilen konulardır.

•

Tamamlayıcı Eğitim: Temel Polislik Eğitimini başarıyla tamamlayan yeni polis memurlarına
“Devriye Nöbeti” ve “Vaka Yönetimi” konularında kapsamlı ders verilir. Yukarıda belirtilen
polislik ve savcılık hizmetleri Bütçesine ilişkin 2016-2019 yıllarını kapsayan siyasi anlaşmaya
göre, genel temel polislik eğitiminin bir uzmanlık dersi ile tamamlandığı da öngörülmüştür. Bu
şekilde dört seçmeli ders bulunmaktadır: (i) Devriye ve Dönüş (ii) Cezai soruşturma, (iii)
İstihbarat ve analiz, (iv) Önleme. Ancak bu dersler henüz tam gelişmiş değildir. Bu derslerden
birini başarıyla tamamlayan polis memuru gelecekte polis liderliğinde bir kariyer için kalifiye
hale gelir.

•

Liderlik Eğitimi: Danimarka Polisinin Üst Yönetiminin tamamı ekonomi veya İnsan Kaynakları,
genellikle de Hukuk alanında akademik bir geçmişe sahiptir. Alt yönetim kademelerinde,
liderler, liderlik üzerine polislik eğitimi alırlar. Yerel bölgeler, Danimarka Polisi bünyesinde
lider bir konum elde etme imkanının duyurusunu yapar. Danimarka Polisi bünyesinde lider bir
konuma gelmenin tek yolu budur ve eğitim zorunludur. İnsan Kaynakları başvuranlar
arasından seçim yapar. Yerel bölgedeki üst yönetim, liderlik adaylarını Ulusal Komiserlik İnsan
Kaynakları birimi tarafından hazırlanan bir grup aday arasından seçer. Liderlik eğitiminde ilk
adım 12 ay sürmektedir. Mentor uygulamalı eğitim süresince mentorluk hizmeti alan kişiyi
takip eder. Eğitim sırasında bir problem görülmesi durumunda, mentorun üst yönetime bilgi
vermesi gerekmektedir. Resmi eğitim beş eğitim modülüne sahiptir; ek olarak ardından sınav
uygulanan bir komuta ve kontrol modülünden oluşur.

Yukarıda belirtilenlere ek olarak, Kopenhag Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, öncelikli olarak gelecekte
polislik veya savcılık hizmetlerinde bir kariyer planlayan avukatlar için düzenlenen “Polislik ve Polis
Hukuku” isimli bir ders vermektedir. Bu ders 96 saat yüz yüze eğitimle lisans düzeyinde 15 AKTS’lik
seçmeli bir derstir ve gruplar halinde hazırlanan yazılı bir ödevle sonlandırılır.
Almanya’da, örneğin Kuzey Ren-Vestfalya örneğinde, Lisans Derecesi Almanya Üniversite
sistemindeki en kapsamlı derslerden biridir. Bu ders, yalnızca eyaletin farklı bölümlerindeki on
lokasyonda üniversite tarafından değil, aynı zamanda ortakları olan NRW Polisi’nin Eğitim, Öğretim ve
Personele ilişkin Konular için Eyalet Ofisi (LAFP) VE 47 bölgesel polis kuvveti tarafından verilir. Yeni
kabul edilen öğrenciler, Kuzey Ren-Vestfalya Kamu Yönetimi Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (72
hafta+7 hafta Lisans tezi yazımı) teorik eğitim alır, LAFP (25 hafta) eğitim atmosferinde uygulamalı
polislik eğitimi alır ve müdahale, cezai soruşturma ve trafik konularının yanı sıra bir polis bölümünde
(36 hafta) gerçekleştireceği stajyerlik ile deneyim kazanmak zorundadır.
Kuzey Ren-Vestfalya Kamu Yönetimi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi modülleri aşağıdaki şekilde
listelenmiştir:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Devlet ve Toplumda Polis: bilimsel çalışma ve öğrenme, siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji,
kamu hizmetleri hukuku, etik bilimi
Müdahale Hukuku ve Devlet Hukuku: anayasal ve temel haklar, polislik çerçevesi, polis
gücünün yasal dayanağı
Operasyonel hizmet: temel taktik prensipleri, küçük birimlerle gözetim ve operasyon
Ceza Hukuku: temel prensipler, kişi ve eşyalara karşı suç
Suç kontrolü: Olay yeri inceleme, adli tıp, suç mahallinde ilk eylemler ve dosyalama masrafı
Yol güvenliği: Trafik polisliğinin temel prensipleri, trafik suçları
Eğitim: operasyonel standartlar, suç kontrolü, trafik kontrolü, kasa verilerinin toplanması
Kamusal alan ve özel sosyal çevrede suç işleme: özel sosyal çevreme suç, yol trafik onayı,
ihtilaf durumunda polis önlemleri
Önemsiz ve orta dereceli suçlarla mücadele: operasyonel hizmet, adli tıp, operasyonlar
Suç işleme nedenleri ve polis eyleminin planlanması: kriminoloji, suçlular, kurbanlar ve
tanıklar ile ilgilenme, suç analizi ve suçun önlenmesi, işbirliği ve liderlik
Seminer I
Eğitim: günlük müdahale, suç mahalli faaliyetleri, trafik kontrolü
Olağanüstü suç işlenmesi durumunda müdahale ve etkin hizmetler: suç kontrolü, suçlukurban ve öngörü, şehir sosyolojisi, şiddet ve güç sosyolojisi
Polis operasyonlarının yasal sınıflandırması: ceza hukuku, kişisel özgürlük ve katılımcılık, trafik
kazaları, trafik suçu
Yüksek çatışma ve tehlike riski olan polis operasyonları: kazalar, gösteriler, stres yükü, acil
durum psikolojisi, kurbana destek, kişinin kendi hayatı ve başkalarının hayatına karşı
tehditler; İngilizce
Seminer II
Eğitim: günlük görevlerde yüksek çatışma riski olan operasyonlar, cezai soruşturma vaka
işlemesi, özel ortamlarda operasyonlar (büyük gruplar, Amok, özel organizasyon), trafik
kazaları
Stajyerlik: devriye, cezai soruşturma
(Uluslararası) Polis çalışmalarına ilişkin mevcut zorluklar: Olağanüstü ve mevcut operasyonlar,
Olağanüstü ve mevcut suç türleri, trafikte yabancılar, Devlete karşı suç ve görevi kötüye
kullanma / suiistimal etme, Tarihsel değişimde Polis, İç güvenliğin Avrupalılaşması,
Uluslararası işbirliğine müdahale etme hakları, Teknik İngilizce
Seçmeli modül / mevcut geliştirmeler
Eğitim: Tehlikeli durumlarda polis operasyonu, belirli bir suça göre operasyon, karmaşık
kazalarda veri toplanması
Uygulamalı eğitim: ateş etme - etmeme, müdahale teknikleri, sürüş teknikleri, ilk yardım,
iletişim sistemleri, fotoğrafçılık, spor, müdahale eğitimi, itfaiyecilik
Sosyal yetkinlik eğitimi
Mesleki rol ve deneyimlerin yansıması
Tez

Yukarıda belirtilen modüllere göre, kaza gibi suç ve zor durumlarla mücadele etmek polisin temel
görevidir. Polis çalışmaları belirli durumlara odaklanır ve bunun sosyal bağlamda anlaşılması
gerekmektedir. Modül el kitabında belirtildiği üzere mesleki yetkinlik aşağıdaki şekilde
tanımlanmıştır.
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Mesleki yetkinlik: “Öğrenciler (i) sosyal, toplumsal ve hukuki çerçeve koşulları altında nöbet
görev ve sorumlulukları sırasında tehditten kaçınma/müdahale, suçla mücadele ve yol
güvenliği alanlarında temel görevleri planlar ve yerine getirir, (ii) özel nedenlere ilişkin
operasyonlar sırasında müdahale organizasyonlarına katılırlar ve bir vakanın özellikleri göz
önünde bulundurularak başlangıç aşamasında alınacak önlemlere ilişkin karar verirler, (iii)
basit ve orta dereceli suçlara ilişkin vakaları yürütür ve cezai soruşturmanın duruşma
hazırlıklarını analiz eder.”
Polislik, hukuk ve sosyal bilimlerin kural ve teorileri üniversitede öğretilir. Öğretim görevlileri,
üniversitede görevlendirilen veya akademik geçmişe sahip polis veya çoğunlukla profesör ve öğretim
görevlilerinin arasından yaklaşık beş yıl süre ile atanan deneyimli polis memurlarıdır (çoğunlukla
yüksek kariyer yoluna ait). Polis memuru veya bilim insanı görevlerinin yanı sıra bu işi ek iş olarak
gerçekleştiren ve saatlik olarak ücretlendirilen öğretim görevlilerinin verdiği dersler müfredatın
%40’ını teşkil etmektedir. Bu karışım, teori odaklı bilgi aktarımının yanı sıra gerçek uygulamaya
yakınlığı da sağlamaktadır. Yeni polisler yaklaşık 30 öğrenciden oluşan sınıflarda eğitim alır. LAFP’da
eğitim yaklaşık 12 ile 15 öğrenci arasında değişen daha küçük gruplarda gerçekleştirilir ve üst kariyer
yolunun deneyimli polis memurları tarafından yönlendirilir. Rol yapma, egzersiz ve özel dersler
eğitimin bu kısmında yer almaktadır. Stajyerlik sırasında, her öğrenci için kalifiye bir polis memuru
olan ve devriyedeyken veya cezai soruşturma yürütülürken günlük uygulamalar sırasında öğrenciyi
çalıştıran bir özel öğretmen atanır. Kariyer yollarına göre müfredat aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:
Orta Kariyer Yolu: Dersler genellikle iki buçuk yıl sürmektedir ve bu sürede katılımcılar devlet
memuru adayı statüsüne sahiptir. Örneğin, farklı Bavyera çevik kuvvet bölümlerinde değişim beş
bölüme dayanmaktadır (her biri altı ay sürer). Öğretim görevlileri çoğunlukla polis memurları (üst
kariyer yolu) ve branş öğretmenleridir. Bölüm 1 özellikle yasal dayanaklarla (Ceza hukuku, Polis
hukuku, Anayasa Hukuku, Trafik Hukuku, Devlet Memurluğu kanunu ve silah kullanımı) ilgili olarak
gerekli bilgiler olmak üzere temel eğitime odaklanmaktadır. Bölüm 2 ile 5 arasında (dört aylık
stajyerlik dahil), teori ve uygulamanın entegrasyonu dört rehber konu ile ele alınır:
•

Rutin işler: halkın çıkarları ile ilgilenilmesi, suçlu/tanıkların incelenmesi, suç ve kanıtların
raporlanması gibi konular

•

Trafik polisliği: yol kenarı denetimleri, trafik izleme, karayolları trafik kazaları ile ilgilenilmesi
gibi konular

•

Devriye polisi: örneğin, kişilerin araştırılması, malvarlığına karşı suçlar, uyuşmazlıkların
çözümlenmesi, bireylere karşı saldırı gibi konular

•

Suç kontrolü: soruşturma önlemleri, olay yeri inceleme, sorgu gibi konular

Eğitim aynı zamanda Polis Ahlakı (Bölüm 2) ve İngilizce (Bölüm 1, 3, 5) de içermektedir. Bölüm 4 genel
olarak müdahale eğitimine odaklanmaktadır.
Üst Kariyer Yolu: Orta kariyer yolundan yeni adaylar ve son derece kalifiye Polis Memurları Kamu
Hizmetleri (Fakülte Polisi) Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde eğitim almaya hak kazanır. Her yıl 380
öğrencinin %25’i yeni adaydır. Yeni adaylar mesleki bakalorya veya lise diploması (Abitur) olması
halinde başvuru yapabilen kişileri temsil etmektedir. Dersler genellikle üç yıl sürer (Orta Kariyer
yolundan memurlar için) ve bu sürede katılımcılar devlet memuru adayı statüsüne sahiptir. Üç yıllık
dersler altı aşamaya bölünmüştür (her biri altı aylık). Bölüm 1’de iki temel bilgi ve beceri
geliştirilmiştir; tümü Orta Kariyer Yoluna benzeyen- Kamu Hizmetleri Uygulamalı Bilimler
Üniversitesinde yasal dayanaklar ve Bavyera çevik kuvvet bölümlerinde temel uygulamalı eğitim. Bu
eğitim bölümleri yalnızca yeni adaylar için zorunludur.
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Bölüm 3, 5 ve 6’da genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Müfredat konuları: Polis Hukuku, Anayasa
Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Trafik Hukuku, Genel İdare Hukuku, Kamu Hizmetleri Hukuku,
Usul Hukuku, Bütçe Kanunu, Kriminoloji, Adli Tıp, Polis Taktikleri, Liderlik, Siyaset Bilimi, Sosyoloji,
Psikoloji, Etik Bilimi, İletişim ve Çatışma Yönetimi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim, İngilizce. Bölüm 6’da,
öğrencilerin iki alandan birinde uzmanlaşması gerekmektedir - Kriminal Polis veya Güvenlik Polisi.
Bölüm 4’te özel müdahalelere ilişkin uygulamalı eğitim bulunmaktadır (örneğin, sivil savunma, ana
etkinlikler). Öğretim görevlileri arasında tam zamanlı öğretim görevlileri ve yüksek kariyer yolundan
avukat, sosyal bilimci ve polis personeli gibi sözleşmeli öğretmenler bulunmaktadır. Başarılı bir
eğitimin ardından, adaylar Lisans Derecesine eşdeğer diploma sahibi olur.
Federal Polis Akademisi: Orta kariyer yolu eğitimi yerelleşmiş Federal Polis Eğitimi ve eğitim
merkezleri ile Federal Polis Akademisi’nde 12 aylık temel eğitimden oluşur. Ardından, 5 aylık stajyerlik
ile birlikte 12 ay süren teorik ve özel uygulamalı eğitim ve ilave olarak altı aylık temel eğitim dersi
gelmektedir. Eğitim hedefleri kanun yoluyla düzenlenmektedir. Temel eğitim, sosyal ve kişisel
yetkinlikler ile demokratik hukuk devleti bünyesinde sorumlu davranışın güçlendirilmesini garanti
etmelidir. 12 aylık teorik ve uygulamalı eğitim aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
•
•
•
•
•
•

Anayasa hukuku, siyasi eğitim
Müdahale ve Operasyonel Taktikler, Trafik Hukuku
Kamu Hizmetleri Hukuku
Yönetim ve Psikoloji
Olay Yeri İnceleme
Almanca ve İngilizce.

Eğitim, müdahale eğitimi, polis teknikleri, - eğitimi ve - ilk yardım ve polis ahlakından oluşmaktadır.
Öğretim görevlileri arasında çoğunlukla polis memurları (üst kariyer yolu) ve branş öğretmenleri ve
nadiren bilim insanları bulunmaktadır. Dersler genellikle iki buçuk yıl sürer ve bu sürede katılımcılar
maaş alır ve devlet memuru statüsüne sahiptir. İlgilenen gençler, ortaokul bitirme yeterliliği veya
başarıyla tamamladıkları bir mesleki eğitimleri olması durumunda başvuru yapabilirler. Başvuru
yapan kişilerin İngilizce-B1 düzeyi, Alman ve İngiliz vatandaşlığı bulunmalı, yaşları 16-27 arasında
olmalı ve vücut kitle indeksleri 18 ile 27,5 arasında olmalıdır. Bunlara ek olarak, sürücü belgeleri ve
yüzme rozeti bulunmalıdır. Dövmeye izin verilmemektedir. Borç yükleri ve geçmiş mahkumiyetler
ihraç edilme nedenidir.
Orta kariyer yolu, devriye görevi, farklı kanun türleri, polis ahlakı ve eğitim gibi polis temel
prensiplerine odaklanırken, üst kariyer yolu eğitimi de uluslararası polis görevleri, liderlik ve sosyal
bilimler ile ilgilenmektedir (örneğin, siyasi bilim, sosyoloji, etik bilimi ve psikoloji). Üst kariyer yolu,
BPOLAK’ta dört aylık temel eğitim, Federal Polis Üniversitesinde altı aylık temel çalışmalar ve
stajyerlik ile birlikte 26 aylık ana derslerden oluşur ve diploma ile tamamlanır (lisans diploması ile
karşılaştırılabilir). Dersler genellikle üç yıl sürer ve bu sürede katılımcılar maaş alır ve devlet memuru
statüsüne sahiptir. Derslere katılım zorunludur.
Başlangıçta, temel eğitim polislik eğitimi ve vatandaş-polis ilişkisine odaklanır. Temel ve ana dersler,
Federal Savunma İdaresi, Maliye İdaresi ve Federal İstihbarat İdaresi gibi Federal İdare branşlarına da
eğitim veren Federal Polis Üniversitesinde gerçekleştirilmektedir. Temel ve ana dersler sırasında
eğitim içerikleri arasında kamu hizmetleri hukuku, siyaset bilimi, ulusal (uluslararası) polis görevleri,
polis çalışmalarının bilimsel boyutları, tehlike ve bastırıcı müdahalelerin bertaraf edilmesi, komuta
liderinin görev ve vazifeleri bulunmaktadır. Teori, son eğitim ve stajyerlik, yönetim görevleri
dahilinde, devriye ve kontrol görevlerine odaklanarak eğitim ve stajyerlik arasında alternatifli olarak
değişiklik göstermektedir. Başarılı bir eğitimin ardından, adaylar Lisans Derecesine eşdeğer diploma
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sahibi olmaktadır. Öğretim görevlileri arasında tam zamanlı öğretim görevlileri ve yüksek kariyer
yolundan avukat, sosyal bilimci ve polis personeli gibi sözleşmeli öğretmenler bulunmaktadır.
Müdahale ve taktikler gibi belirli polis konularına ilişkin olarak özel görevler için tam zamanlı öğretim
görevlileri bulunmaktadır (bu yüzden polis uygulama geçmişi ile birlikte). Üniversitede dersin amacı
bağımsız, sorumlu, hedef odaklı ve motive davranılmasını sağlamak ve yeni uzmanlık edinmektir.
Yüksek Kariyer Yolu: Yüksek kariyer yolu eğitimi Almanya Polis Üniversitesinde 24 aylık eğitimden
oluşur ve “Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı” ile sonuçlanır. Polislik veya lisans derecesi üst kariyer yolu
dahilinde uygulama deneyimi koşulu bulunmaktadır. Yalnızca orta ve üst kariyer yolu polis
memurlarına atama yapar. Orta ve üst kariyer yolunda uygulamalı eğitim süreleri öncelikli olarak
eleman eksikliği nedeniyle kısaltılmıştır.
Bologna süreci (eğitim programları) ve Kopenhag sürecinin (mesleki eğitim) bir sonucu olarak, eğitim
programlarının kavramsallaştırmasında bir dizi değişim tanımlanabilir. Öncesinde odak noktası
(öğretmenin) “girdi” üzerindeyken, sonrasında (öğrencinin) “çıktı” yani bireyin öğrenme sürecinden
sonra sahip olması gereken yetkinliklere yönelim olmuştur. Bu yetkinlik kavramı yüksek derecede
karmaşıklık taleplerini karşılama yeteneğini ifade eder ve karmaşık eylem sistemlerine işaret eder.
Beceri terimi ise bir kişinin nispeten basit görevleri gerçekleştirmek için bilgisini kolayca kullanma
yeteneğini belirlemek için kullanılır. Avrupa Komisyonu açısından “yetkinlik”, çalışma ve eğitim
durumlarında ve mesleki ve kişisel gelişimde bilgi, beceri ve kişisel, sosyal ve/veya metodolojik
yetenekleri kanıtlanmış kullanma yeteneği anlamına gelir. AYÇ bağlamında, yetkinlik sorumluluk ve
özerklik açısından tanımlanır. AYÇ-tipolojisi ve Almanya polislik eğitim sistemini takiben, orta kariyer
yolundaki yeni polisler için mesleki eğitim düzey 4’e eşdeğer olacaktır:
•
•
•

Bilgi: Çalışma veya eğitim alanında geniş bağlamlarda gerçeğe dayanan ve teorik bilgi
Beceriler: Çalışma ve eğitim alanında belirli sorunlara çözüm üretmek için gerekli bir dizi
kavramsal ve pratik beceriler
Yetkinlik: Genellikle öngörülebilir olan ancak değişime maruz kalan çalışma ve eğitim
bağlamlarının rehber ilkelerinde özyönetim uygulanması, çalışma ve eğitim faaliyetlerinin
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sorumluluk alarak başkaları için rutin işlerin
denetlenmesi.

Tablo 15 Almanya Yetkinlik Temelli Polislik Eğitim Öğretimi modüllerini sunmaktadır.
Tablo 15. Yetkinlik Temelli Polislik Eğitim Öğretimi Modülleri
Modül

İçerik

Genel Eğitim

Genel Eğitim çoğunlukla anayasa hukuku (insan hakları), devlet memuru hukuku, polis
hukuku, yurttaşlık eğitimi/siyaset bilimi, etik bilimi, sosyal bilim (psikoloji, sosyoloji) gibi
disiplinleri sürdürür. Öğrenciler temel hakların polislik üzerindeki önem ve ilişkisini
değerlendirebilmeli, devlet yapısının temel prensiplerini açıklayabilmeli ve devletin başlıca
işlevlerini bilmelidir. Devletin belirli anayasal yükümlülüklere bağlı olduğunu kabul
etmelidirler. Temel hakların uygunsuz ihlalinin yasaklanması bunlar arasında en önemli
olandır (anayasa hukuku). Buna ek olarak, öğrenciler devlet memurlarının hak ve
yükümlülüklerini bilmelidir (devlet memuru hukuku). Öğrenciler demokratik anayasanın
temel prensiplerini ve bağımsız olarak karar verme süreçlerini açıklayabilmelidir (siyaset
bilimi). Aynı zamanda insan hakları ve siyasi davranışlar arasındaki sıkı ilişkiyi
açıklayabilmelidirler. Bunların dışında iç güvenlik kapsamında bulunan başlıca aktörleri
bilmelidirler.

Operasyonel Hizmet

Öğrencilerin müdahale için Polis haklarının yasal gereklerini bilmesi gerekmektedir (örneğin,
kimlik oluşturmaya yönelik önlemler, mülk ve kişilerin aranması, geçici tutuklamalar,
incelemeler, nesnelerin muhafaza edilmesi ve el konulması, izin verilebilen fiziksel
müdahaleler). Cezai kovuşturma (Ceza Usulü Hukuku) ve tehlikelerden kaçınmak için polis
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tarafından alınan önlemler (Polis Hukuku) arasında bir fark belirtilmiştir. Kolluk alanında,
mecburi kovuşturma ilkesi uygulanmaktadır. Bu, başlangıçta yeterli şüphe olması
durumunda polis memurlarının suçu kovuşturma görevi olduğu anlamına gelmektedir. Buna
karşılık, güvenlik alanında, yerindelik ilkesi uygulanmaktadır. Müdahale veya polis
operasyon yönetimi, bir operasyonda polis taktikleri ve stratejisi, sivil toplanma hakkı, kitle
psikolojisi sonuçlarına odaklanır. Öğrenciler, kimlik kontrolleri gibi yüz yüze gerçekleşen
durumların ele alınması ve daha büyük gruplarla ilgilenilmesine ilişkin bilgi edinir.
Vatandaşların davranışları veya polis kuvvetlerinin kanunsuz hareketlerinden kaynaklanan
operasyon riskleri konusunda duyarlı hale getirilmişlerdir. Öğrenciler ayrıca etnik ayrımcılık
ve insan haklarını da yansıtmalıdırlar. Çoğu polis taktiği literatürü gizli bilgidir. Bu nedenle,
bilgi, sosyal ve yasal bulguların birleşimi ile birlikte deneyime dayalıdır. Yalnızca polis
personeli çevik kuvvet konusunda eğitim verir.
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Suç Kontrolü

Suçla baş etme ve kontrol etme yetkinlikleri olay yeri inceleme, adli tıp, kriminoloji, ceza
hukuku ve ceza usulü hukuku gibi disiplinleri ifade etmektedir. Öğrenciler, suç kontrolünün
yapısı ve yetkinlik düzeylerini açıklayabilmeli ve polisin cezai soruşturmaları ile yasal ispat
arasında ilişkiyi anlamalıdırlar. Kriminoloji sapkınlık ile suç analiz kontrolü modellerine
odaklanırken, yetkinlik edinim yöntemi daha çok yasal ve uygulamaya yöneliktir. Öğrenciler
Ceza Kanununun genel ve özel kısımları hakkında sağlıklı bilgi edinmelidir. Polis
kuvvetlerinin daha sonraki çalışmalarına ilişkin tipik vakalarda belirli suç niteliklerini
tanıyabilmelidirler (örneğin, cinsel istismar, cinsel tehdit, tecavüz, hakaret, özel hayatın
ihlali, cinayet, fiziksel zarar, kaçırma, taciz etme, yasadışı tutuklama, tehdit, hırsızlık, soygun,
kovuşturma veya cezanın engellenmesi, çalıntı mal ticareti, para aklama, dolandırıcılık,
bilgisayar sahtekarlığı, zimmete para geçirme, kredi kartlarının kötüye kullanımı, evrakta
sahtecilik, kriminal hasar, verilerin kötüye kullanılması, bilgisayar sabotajı, kundakçılık,
imtiyazların kabulü, rüşvet alma, kamu dairesinde fiziksel hasar verme, sahte kayıt
düzenleme, kitlelerin kışkırtılması). Buna ek olarak, öğrenciler Ceza Kanunu haricinde,
uyuşturucu kanunu, silah yasası veya gençlerin korunması kanununun ihlali gibi belirlenen
cezai hükümler hakkında temel bilgi sahibi olmalıdır.

Trafik Polisliği

Yol güvenliği yönetimi, kaza analizi, trafik hukuku gibi disiplinler, trafik kuralları ve yol
güvenliği kavramlarının geliştirilmesine ilişkin suçlarla başa çıkma yetkinliklerini
güçlendirmelidir. Federal polis müfredatı aynı zamanda, tren, gemi ve hava trafiğine
odaklanır. Öğrenciler trafik kazalarının başlıca nedenleri, devletlerin yol güvenliğini
artırmaya yönelik stratejik programları ve trafik önlemlerinin ne derece etkili olduğunu
(veya olmadığını) bilmelidirler. Temel trafik kurallarını (Trafik Hukuku) uygulamaları
gerekmektedir. Bu nedenle öğrenciler sürücü belgesi düzenlemeleri, araç ruhsatları, sigorta
hukuku ve trafik izleme veya karayolları trafik kazaları düzenlemeleri hakkında ayrıntılı
olarak bilgilendirilirler. Bilgi aktarımı bilimsel ve uygulanabilir konuların bir birleşimi olarak
gerçekleştirilir.

Çevik Kuvvet

Operasyonel hizmet içeriklerine ek olarak, Bavyera Polisi orta kariyer eğitimi bünyesinde
Çevik Kuvvete de odaklanır. Bu konuda eğitim-öğretim Bavyera Çevik Kuvvet bölümlerinde
gerçekleştirilir. Bu yüzden eğitim alan kişiler, kalabalık yönetimi, tehlikeli suçluların
yakalanması, büyük grupların yakalanması veya futbol müsabakalarında taraftar gruplarının
ayrılmasına ilişkin taktikler gibi özel polis müdahalelerine ilişkin pratik ve teorik bilgi
edinmelidirler. Geniş kapsamlı operasyonlarda ihtiyaç duyulan beceri ve yetkinlikleri
oluşturmak amaçlanmıştır.

Liderlik ve yönetim

Bu disiplin, stratejik, organizasyonel ve psikolojik bulgulara odaklanarak öncülük eden küçük
polis departmanlarına ilişkin bilgiyi açığa vurur. Öğrenciler liderliğe ilişkin farklı görüşleri
tartışır ve yansıtır. Suç oranlarını düşürmek için kriminal stratejilerin yanı sıra kamu ve yol
güvenliğini artırmak amacıyla başlıca polis stratejilerini bilmelidirler. Bazı eyaletler Lisans
eğitimi (örneğin, Federal Polis ve Bavyera) sırasında liderlik ve yönetim üzerinde dururken,
diğerleri bu konuları birkaç kez ele alırlar (örneğin, Kuzey Ren-Vestfalya, Aşağı Saksonya).
Bunun nedeni öğrencilerin daha sonra bir liderlik hizmeti için kalifiye olmak zorunda
olmasıdır. Liderlik ve yönetim, eleştirilen değerlendirme ve hatta denetim becerisini
güçlendiren pratik deneyimin birleşimi ile bilimsel olarak edinilen bilgiyi kullanır.

Sosyal beceriler,

Kültürlerarası yetkinlikler ile ilişkili olarak, öğrenciler kültürün farklı boyutları, kültür

kültürlerarası yetkinlikler,
davranışsal eğitim

Pratik Beceriler

teorileri ve göç toplumunda yaşama bağlamında kültürlerarası öğrenme konularına aşina
olmalıdırlar. Bunun yanı sıra, öğrenciler polis bünyesinde pratik uygulamanın önemini
yansıtmalıdırlar. Bilgi aynı zamanda polisin günlük rutinlerinde de bir aktarım sağlar.
Özellikle ırkçı nedenlerden, ihraç etme mekanizmalarının bilinmesi oldukça önemlidir.
Sosyal becerilere ilişkin eğitim, çatışma iletişimi ve stresle başa çıkma ile birlikte öz algılama,
sunum teknikleri ve ölçülülük ile yakından ilgilidir. Stresli durumlar ayrıntılı biçimde
yansıtılmaktadır. Davranışsal eğitim öz yansıma, rol yansıması (vatandaş ve polis
memurunun ilişkisi) ve kişisel çatışmaların temellerini ele almaktadır. Bu yetkinlikler, sınıf
tarzı öğrenme yerine müzakere ve pratik deneyimin kullanılması ile aktarılmaktadır.
Teoriyi destekleyen eğitim ve stajlarda, ağırlıklı olarak polis kontrolleri, trafik kontrolleri,
kendini savunma, atış ve ilk yardım öğretilmektedir. Silah kullanımına ilişkin teorik bilgi,
polisin silah kullanımı ile tehdit etmesi eğitimi, öğrencilerin ateş etme (etmeme) hakkında
karar vermesi gereken video simülasyonları veya silah kullanım ve bakımının uygulamalı
idaresi ile tamamlanır. Yakalama, ilk yardım, fiziksel test, acil durum sürüşü ve atış
testlerinde başarıyla uzmanlaşılmalıdır. Yetkinliğin sağlanması için eğitim görevleri kapsamlı
biçimde tekrar edilir. Pratik beceriler teorik bilginin uygulamaya aktarılmasını garantiler.

Lisans derecesi programına aktarılmasıyla, inceleme yöntemleri ve inceleme hakkı üniversite
standartlarına uyarlanmıştır. Harici inceleme kurullarının yerine, sınavlar üniversitedeki öğretim
görevlileri ve profesörler ve uygulama ortaklarından onaylı özel öğretmenler tarafından uygulanır.
Örneğin, HSPV NRW’de Lisans Sınavı Komitesi, Lisans derecesi programının inceleme konuları
üzerine tüm kararları alır. Eşit olarak HSPV NRW ve uygulama temsilcilerinden oluşmaktadır. Komite
başkanı HSPV NRW’nin Başkanıdır. Belirlenen görevlerin üstesinden gelmek amacıyla inceleme
komite başkanının ofisinde bir inceleme ofisi kurulmuştur. Polis Departmanında, Eğitim, İleri Öğretim
ve Personele ilişkin Konular, uygulama ve oy verme hakkı olan Eyalet Ofisi (LAFP) ve eğitim
makamlarının birer üyesi tarafından ortak olarak temsil edilir.
İtalya’da, Akademinin sunduğu dersler ileri eğitim ve Üst Düzey Yöneticilerin güncellenmesini
amaçlamaktadır. Akademi İleri Eğitim Dersleri ve Tazeleme Dersleri sunar. Akademi kuruluşlar arası
kolluk koordinasyonu ve uluslararası işbirliği hakkında tazeleme dersleri; güvenlik uzmanları için suç
analizi ve tazeleme dersleri düzenler. Tüm polis kuvvetlerinin ihtiyaçlarına karşılık vermek amacıyla,
İtalya Üniversiteleri ve Uluslararası üniversiteler, kültürel enstitüler ve uzmanlık enstitüleri ile işbirliği
içinde toplantı ve çalışma seminerleri organize eder. İleri Eğitim ve Tazeleme Derslerine yönelik
çalışma ve program planları, Kamu Düzeni ve Güvenliği Ulusal Komitesine danışıldıktan sonra İçişleri
Bakanlığı tarafından imzalanan bir kararnamede ayrıntılı biçimde açıklanmıştır. Dersler, içerik,
değerlendirme ve çıktıları aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:
•
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İleri Eğitim Dersleri: Bu dersler bir akademik yılın tamamı, yani en az dokuz aylık bir sürede
devam eder. Her katılımcı derse bir kez kabul edilebilir. Ders müfredatı bir yıldan uzun bir
süreye yayılır ve üç ana bölümde organize edilir. İlk bölüm beş ay sürer (Ekim’den Şubat’a
kadar) ve teknik-yasal alan ve mesleki çıkarlara yönelik polislik konularının ayrıntılı analizine
ilişkin modüller için ayrılmıştır. Dersler alandaki en prestijli üniversite öğretim görevlileri ve
en yetenekli uzmanlar tarafından düzenlenir. Eğitim metodolojisi, disiplinler-arasılık ve
etkileşimlilik prensiplerine dayanır. Bu ilk bölümün sonunda, belirli seminerler planlanır ve
birkaç konu ayrıntılı biçimde incelenir, bu konular şu şekildedir: bölgesel kontrol, kamu
düzeni yönetişim ve yönetimi, güvenlik yönetimi için mevcut mali kaynaklar, kentsel güvenlik
ve kamu güvenliği, terörle mücadele, bilişim suçu, çevre suçu, ekonomik suç, mafya
örgütlerine yönelim, uluslararası göç ve göç politikaları, adalet ve polislik alanlarında
uluslararası işbirliği. İkinci bölüm üç ay sürer (Mart’tan Mayıs’a kadar). İlgili teknik-mesleki
konular üzerine belirli seminerler aracılığıyla önceki aşamada ayrıntılı bir analiz ile öğretilen
modüllerin eğitimi ile bütünleştirilmesini kapsar. Dersler, Üniversite Profesörleri ve en

tanınmış uzmanlar tarafından disiplinler arası ve etkileşimli bir yaklaşımla verilir. Kurumsal ve
kültürel ziyaretlerin yanı sıra, kurumsal, kültürel ve ekonomik alanlar dahilinde en yüksek
konumlarda bulunan konuşmacıların verdiği birkaç dersi kapsamaktadır. Avrupa Birliği kurum
ve organlarına ilişkin ayrıntılı ve kapsamlı bilgi sağlamak amacıyla, mali kaynaklar için olanak
sağlandığında, bu kurumların bazılarını ziyaret etmek için Brüksel veya Lahey’e bir çalışma
gezisi düzenlenir. Üçüncü ve son bölüm, katılımcıların ders sırasında kaydettiği ilerlemenin
değerlendirilmesi ve yurtdışı saha gezisinin organize edilmesi için ayrılmıştır.
Değerlendirmenin ilgilendirdiği ölçüde, katılımcılardan, katılım gösterilen modüllerden birine
ilişkin ayrıntılı analiz içeren bir rapor ve ortak bir rapor hazırlanması ve katılım gösterilen
modüllerin en az üçü üzerine sözlü bir incelemede bulunulması talep edilir. Sınav Komitesi,
Akademi Yönetim Kuruluna danışıldıktan sonra Emniyet Müdürü’nün - Emniyet Genel
Müdürü - önerisi üzerine İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile görevlendirilir. Komite’ye Akademi
Direktörü başkanlık eder ve Sapienza Üniversitesi’nin “Güvenlik, kuvvetler arası koordinasyon
ve uluslararası işbirliği” Yüksek Lisans Dersi Yöneticisi eş başkanlık eder. Derste öğretilen
modüllerin öğretmenleri, Hizmet Çalışmaları, Araştırma ve Dersler Direktörü, Çalışma, Deney,
Araştırma ve Belgeleme Ofisi Direktöründen oluşmaktadır. Dersi geçmek için katılımcılar
derse katılımları ve bireysel olarak sunacakları raporlara dayanarak kararlaştırılacak asgari
puanı elde etmelidirler. Bunun yanı sıra, sözlü sınavın başarıyla tamamlanmasının ardından,
katılımcılar “Güvenlik, kuvvetler arası koordinasyon ve uluslararası işbirliği” konusunda
Yüksek Lisans Derecesi elde ederler. Yüksek Lisans Derecesi her yıl azami olarak 36 katılımcıya
açıktır. Bu katılımcılardan 30’u, Dışişleri Bakanlığı’na danışıldıktan sonra İçişleri Bakanlığı
tarafından seçilen ve gerekli lisans derecesine sahip Yabancı Polis Kuvvetlerinden 4 Üst Düzey
Yönetici; gerekli lisans derecesine sahip Kamu Yönetiminden 2 nitelikli memur dahil olmak
üzere ilgili Yönetimler ve 6 harici katılımcı tarafından belirlenen parametrelere göre bir lisans
derecesi sahibi olan beş ulusal Polis Kuvvetinin Üst Düzey Yöneticilerine mahsustur. Akademi
ve Sapienza Üniversitesi planlanan yüksek lisans faaliyetleri için alan ve altyapılarını ücretsiz
olarak kullanılabilir hale getirmeyi taahhüt eder. Yüksek Lisans yönetmeliği Akademi ile
uyumlu olacak şekilde Siyaset Bilimi, Sosyoloji, İletişim Fakültesi - İletişim, Toplumsal
Araştırma Daire Başkanlığı - tarafından belirlenir. Bu amaçla, Bilimsel Eğitim Konseyi yıllık
olarak eğitim programını onaylar ve değiştirilmesi gerekip gerekmediğine karar verir. Tavsiye
edilen tüm değişiklikler, Yüksek Lisans Derecesi Genel Yönetmeliğine uygunluğunu tespit
edecek olan Üniversite Yüksek Lisans Ofisine ön danışma amacıyla sunulmalıdır. Yüksek
Lisans Derecesi bir akademik yıl sürer. Katılımcıların yüksek lisansa kabulü için Akademi
tarafından Sapienza Üniversitesine giriş ücreti, sınav ücreti ve üniversite ücreti için ödeme
yapılması gerekmektedir.
•
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Tazeleme Dersleri: Polis Kuvvetleri arasında bilgi paylaşımını ve nihai olarak daha büyük
koordinasyonu teşvik etmenin yanı sıra katılımcıları yeni yönetimsel, organizasyonel ve
operasyonel yönetmelik ve tekniklere alıştırmayı amaçlayan belirli modüllere odaklanan kısa
derslerdir. Akademi özellikle, (i) Kuruluşlar arası Kolluk Koordinasyonu ve Uluslararası İşbirliği,
(ii) sırasıyla 5 ve 6 haftalık sürelere uzanan Suç Analizi hakkında tazeleme dersleri organize
eder. Dışişleri Bakanlığı ile mutabık olunarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bir
kararnameye istinaden denetçi niteliğindeki bu derslere Yabancı Polis Kuvvetlerinin Üst
Düzey Yetkili ve Yöneticileri de kabul edilebilir. İtalyancada asgari düzeyde akıcılığa sahip
olmaları koşuluyla, katılımcıların toplam sayısının en fazla onda birine kadar kabul edilirler.
Gizliliğe ilişkin konulara bağlı olarak, Akademi Direktörü denetçilerin katılımını ders
faaliyetlerinin bir kısmı ve İtalyan katılımcıların kullanımına sunulan belge ve yayınların
müzakere edilmesi ile kısıtlama kararı alabilir. İçişleri Bakanı, kendi inisiyatifiyle veya Emniyet

Müdürü’nün - Emniyet Genel Müdürü - önerisi üzerine denetçilerin katılımını dilediği zaman
iptal edebilir. Derslerin tamamlanmasının ardından bir sertifika verilir. Bu Sapienza
Üniversitesinin belirlediği akademik kredilere erişim sağlar. Kuruluşlar arası Kolluk
Koordinasyonu ve Uluslararası İşbirliği dersleri Polis Kuvvetlerinin Üst Düzey Yöneticilerinin
bilimsel-teknik olarak hazırlanmasını daha da geliştirmeyi ve Polis Kuvvetleri faaliyetlerinin
organizasyon, geliştirme ve koordinasyonu alanlarında ortak metodoloji ve teknolojilerin elde
edilmesiyle karar verme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Dersler beş hafta sürer. Derslerin
sonunda, katılımcılar ders modüllerini veren öğretmenler ve tüm Polis Kuvvetlerinin
temsilcilerinden oluşan ve Akademi Direktörünün başkanlık ettiği Sınav Komitesinin gözetimi
altında sözlü sınava katılmalıdır. Ders ve sözlü sınavın başarıyla tamamlanması üzerine,
katılımcılara kariyer gelişimlerine yardımcı olabilecek bir katılım sertifikası (final puanı ile
birlikte) verilir. Kriminal Analiz dersleri, Polis Kuvvetlerinin yönlendirici, organizasyonel ve
operasyonel tekniklerini geliştirmeyi ve aralarındaki koordinasyon kapasitesinin
geliştirilmesine ilişkin olarak karşılıklı bilgilerini bütünleştirmeyi amaçlar. Hedefleri
katılımcıların, kriminal durumlar ve suça yol açan ortamların analizi için geliştirdiği becerileri
iyileştirmek amacıyla istihbarat toplama ve operasyonel düzeyde belirli mesleki yetkinliklerini
geliştirmektir. Dersler beş veya altı hafta sürer. Dersten sonra, katılımcılar derse ilişkin
konular üzerine bir sınava katılır. Final değerlendirme, ders sırasında yapılan değerlendirme
ve final sınavının sonuçlarına bağlıdır. Katılımcılara, Kuruluşlar arası İleri Eğitim Kolluk
Akademisi ve “Sapienza” Roma Üniversitesinde İletişim ve Sosyal Araştırma Daire Başkanlığı
arasında imzalanan bir Anlaşmaya göre AKTS kredisi verilir. Derslerin sonunda, katılımcılar
ders modüllerini öğreten öğretmenler ve Polis Kuvvetleri ve Koordinasyon Ofisi
temsilcilerinden oluşan ve Akademi Direktörünün başkanlık ettiği Sınav Komitesinin gözetimi
altında sözlü bir sınava katılır. Düzey II’nin sonunda, katılımcıların ders sırasında analiz edilen
tartışma konuları sonucunda ortak bir rapor hazırlamaları gerekmektedir. Güvenlik uzmanları
için tazeleme dersleri yurtdışında çalışan Üst Düzey Yöneticilere açıktır ve Uyuşturucuyla
Mücadele Merkez Direktörlüğünün yanı sıra Kriminal Polis Merkez Direktörlüğü tarafından
belirlenen eğitim ihtiyaçlarına dayanmaktadır. Güvenlik uzmanı, suç, terör ve sınır ötesi
kaçakçılık, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin kaçakçılığı ve insan kaçakçılığının önlenmesi
ve durdurulması alanlarında uluslararası işbirliği geliştirmek için çalışır. Final sınavı eğitim
faaliyeti sırasında çalışılan konuları ele alır ve final değerlendirme, ders sırasında yapılan
değerlendirme ve final sınavı sonuçlarına bağlıdır. Güvenlik uzmanları için tazeleme dersleri 5
hafta sürer ve haftada beş modül olarak düzenlenir.
•
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CEPOL Dersleri: CEPOL (Collège Européen de Police) Avrupa Polis Akademisidir. Uyuşturucu
kaçakçılığı veya terör gibi Avrupa - veya sınır ötesi - boyutu çerçevesiyle bunlara odaklanarak
değişen tehditlere karşılık vermek amacıyla polis memurlarının eğitilmesi ve kolluk
görevlilerinin kapasitesini güçlendirilmesine adanmış, 28 AB üyesinden oluşan Avrupa Birliği
ajansıdır. AB üye ülkeler bünyesinde üst düzey kolluk görevlileri için temel ulusal enstitüler
arasında bağlantı kuran bir ağın şeklini alır. Temel amacı, her üye ülkede Polis Kuvvetlerinin
Üst Düzey Yöneticileri için Avrupa Eğitim Çerçevesi geliştirmek ve böylece ortak eğitim
modüllerinin dağıtılmasını ve farklı ülkelerin (AB üye ülkeler ve aday üye ülkeler dahil olmak
üzere) eğitim kurumları arasında karşılıklı değişim uygulamasının geliştirilmesini teşvik
etmektir. Nihai olarak, CEPOL, suçun önlenmesi ve suçla mücadele ve AB bünyesinde (bunun
yanı sıra İzlanda, İsviçre ve Norveç gibi birliğe bağlı ülkeler ve aday üye ülkelerde) kuruluşlar
arası işbirliği açısından üye ülkelerin karşılaştığı problemlerin çözülmesine ilişkin ortak Avrupa
yaklaşımının geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlar. Bu amaçla, CEPOL, tüm üye ülkelerde,
CEPOL’ün en önemli danışma kurulu olan Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir programa

göre bir dizi ortak eğitim faaliyeti (yılda yaklaşık 90) geliştirir. En önemli ulusal polis eğitim
kurumlarının direktörlerinden oluşur ve karar verme yetkisine sahiptir. AB konseyi
başkanlığına sahip olan üye ülke tarafından yönetilir. Her ülkenin Yönetim Kurulu
toplantılarında oy kullanma hakkı vardır. Her CEPOL üyesi, Kurul dahilinde tüm Ulusal Polis
Kuvvetlerinin ayırt edici eğitim ihtiyaçlarını temsil eden Ulusal Temsilciler Kurulunun Başkanı
tarafından Yönetim Kurulu bünyesinde temsil edilir.
Türkiye’de, yukarıda belirtildiği gibi temel olarak, lisansüstü, lisans ve ön-lisans, eğitim merkezi
programları bulunmaktadır.
•

Lisans eğitimi Enstitünün Suç Araştırmaları, Güvenlik Yönetimi, Deniz Emniyeti ve Güvenliği,
Kamu Yönetimi ve Uluslararası Güvenlik ve Terör Departmanları tarafından gerçekleştirilir.
Mevcut durumda, yalnızca yüksek lisans eğitimi bütün Departmanlarda gerçekleştirilir.
Gelecekte Doktora programlarını başlatma çalışmaları devam etmektedir. Eğitimlerini
tamamlamak amacıyla alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri içermektedir. Eğitim
planları Enstitü Kurulu tarafından ele alınır ve onaylanır. Öğrencilerin sınavlara girebilmek için
teorik derslerin %70’i ve uygulamalı derslerin %80’ine katılması gerekmektedir. Uzaktan
eğitim programları için Enstitü Kurulu tarafından farklı katılım gerekleri belirlenebilmektedir.

•

Her programda, Öğrencilerin almak zorunda olduğu zorunlu ve/veya seçmeli ders saatleri,
sayı ve kredileri Bölüm Başkanının önerisi üzerine Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Her
dersin AKTS kredileri müfredatta belirtilir. Ders kredileri Enstitü Kurulunun önerisi üzerine
Senato tarafından belirlenir. Öğrencilerin başarı düzeyleri tamamlayıcı faaliyet/uygulamalar
ve ara sınav, anlık sınav, kısa ödev, uzun ödev ve dersin özelliklerine göre uygulanan proje
gibi final sınavları ile ölçülür. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mutlak
değerlendirme sistemi öğrencilerin notlarını hesaplamak için kullanılır. Tablo 16 JSGA
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nün lisansüstü programları ve derslerini sunmaktadır. Her
lisansüstü program, 2 yıl (4 yarıyıl) sürmektedir.
Tablo 16. JSGA Lisansüstü Program ve Dersler
Dersler

Program
Uluslararası Güvenlik
ve Terör Yüksek
Lisans Programı

Kamu Yönetimi
(Liderlik) Yüksek
Lisans Programı

Güvenlik Yönetimi
(İstihbarat) Yüksek
Lisans Programı
Suç Araştırma Yüksek
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•
•
•
•
•

Zorunlu
Uluslararası Güvenlik Teorileri
Siyasal Şiddet ve Terör
Güvenlik Hukuku
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Seminer

•
•
•
•

İdari Teoriler
Türkiye’nin İdari Yapısı
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Seminer

•
•
•
•

İstihbarata Giriş
İstihbarat Teorileri
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Seminer

• Kriminal Sosyoloji ve Modern Suç
Teorileri

Seçmeli
• Aşırı Sağcı ve Dindar Yapıda Terör
• Türkiye’de Terör ve Terörle Mücadele
• Sosyal Bilimlerde Veri Analizi
• Uluslararası Çevre Politikası
• Ayaklanmaya karşı koyma ve Terörle
Mücadeleye ilişkin İstihbarat
• Devlet, Yönetim ve Güvenlik
• Liderlik Teorileri
• Türkiye’nin Yönetim Yapısı
• Güvenlik Yönetiminde Karar Verme ve Etik
• Kimlik, Kültür ve Çeşitlilik Yönetimi
• Avrupa Birliği Yerel Yönetim ve Bölgesel
Politikalar
• Bölgesel İstihbarat Analizi
• İstihbarat Toplamaya ilişkin uygulanabilir
Yöntemler
• Kültürel İstihbarat
• Liderlik ve Yöneticilik İstihbarat Teşkilatı
• Bilişim Suçları
• Cezalandırma ve Türk Ceza Adalet Sistemi

Lisans Programı

Deniz Emniyeti ve
Güvenliği Yüksek
Lisans Programı

•

•
•

Suç Analizi
Adli Tıp

•
•

•
•
•
•
•

Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Uluslararası Deniz Hukuku
Deniz Güvenliği
Deniz Emniyeti ve Yönetimi
Araştırma Yöntem ve Teknikleri

• Uluslararası Deniz Emniyeti ve Güvenliği
Anlaşmaları
• Deniz Kuruluşları
• Deniz Yetki Alanına ilişkin Anlaşmazlıklar

Suç, sapkınlık ve toplumsal kontrol
Türkiye’nin Sosyal Yapısı

Lisans ve ön-lisans derecesi eğitimi Fakülte ve Mesleki Okul tarafından gerçekleştirilmektedir.
Fakülte’de “Güvenlik Yönetimi Programı (8 yarıyıl) sunulurken, Mesleki Okulda “Güvenlik
Hizmetleri Programı (4 yarıyıl) sunulmaktadır. Programlar adayların tam katılımını gerektirir
ve adaylar zorunlu staj eğitimlerini başarıyla tamamlamadan mezun olamazlar. Adayların
başarılı olması gereken meslek dersleri (doğrudan kolluk ve fiziksel yeterlilik alanlarına
odaklanan ders) bulunmaktadır. Bu dersler için geçer notlar Senato tarafından belirlenir. Ders
katsayıları bölümlerde modül/alt başlık olarak işlenebilir. Her modül için ayrı geçer not
belirlenebilir veya modül ortalamasının tümüne göre değerlendirme yapılabilir. Bir modülde
başarısız olan bir öğrenci, modül notunu 60 ve üzerine yükseltene kadar o derste başarılı
olarak değerlendirilmez. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın
ihtiyaçlarına göre, Fakülte ve Mesleki Okulda meslek derslerinin neler olacağına ilişkin usul ve
esaslar, yarıyıl/yıllık başarının inceleme, değerlendirme ve hesaplanması Senato tarafından
belirlenir. “Güvenlik Yönetimi” ve “Güvenlik Hizmetleri” programlarında öğretilen dersler
Tablo 17-18’de gösterilmiştir. Fakülte veya Mesleki Okul öğrencileri, subay veya astsubay
olabilmek için eğitim döneminin sonunda gerçekleştirilen Yeterlilik Sınavında başarılı
olmalıdır. Yeterlilik Sınavı Senato tarafından kurulan, atanan ve rehberlik edilen bir Sınav
Komitesi tarafından yürütülür. Sınav Komitesinin başkan ve üyeleri sınavda yer alamaz ve
subay/astsubaylarla hiçbir şekilde ilişki kuramaz. Subay/astsubaylara verilen diplomalar
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’ne uygundur.
Tablo 17. JSGA Fakültesi Kamu Yönetimi Programı Dersleri

Yıl

1

2

3
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Dersler
Güz Yarıyılı
• Anayasa Hukuku-I
• Hukuka Giriş
• Psikolojiye Giriş
• Atatürk İlkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılap
Tarihi-I
• Din ve Değerler Eğitimi-I
• Türkçe-I
• İstatistik
• Soyut Matematik ve Mantık-I
• İngilizce-I
• İç Güvenlik Yönetimine Giriş
• Operasyon Yönetimi-II
• Ceza Hukukunda Genel Hükümler
• İdari Hukuk
• Türkiye’nin Sosyal Yapısı
• Türk Tarihi
• Bilimsel Araştırma Yöntemleri
• Mesleki İngilizce-I
• Operasyon Yönetimi -IV
• Risk Analizi ve Çalışma Güvenliği

Bahar Yarıyılı
• Anayasa Hukuku -II
• Sosyolojiye Giriş
• Sosyolojiye Giriş
• Atatürk İlkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılap
Tarihi-II
• Din ve Değerler Eğitimi-II
• Türkçe-II
• Soyut Matematik ve Mantık-II
• Operasyon Yönetimi-I
• İngilizce-II
• Operasyon Yönetimi-III
• İletişim ve Halkla İlişkiler
• Ceza Hukukunda Özel Hükümler
• Yol Güvenliği Planlaması ve Uygulaması
• Sosyal Psikoloji
• Kriminoloji
• Çağdaş Dünya ve Türkiye Tarihi
• Mesleki İngilizce-II
• Operasyon Yönetimi -V
• Kalabalık Yönetimi

4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurumlarda Davranış
İkna ve İleri Görüşme Teknikleri
Kolluk Yönetimi ve Hukuku -I
Ceza Muhakemesi Kanunu-I
Suç Önleme Stratejileri
Mesleki İngilizce -III
Kolluk Personeli Yönetimi ve Liderlik
Kolluk İstihbarat Yönetimi
Suç Önlemenin Planlaması ve Uygulaması
Araştırma Yönetimi
Türkiye’de Terör ve Terörle Mücadele
Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık
Bilişim Suçları ile Mücadele
Güvenlik Teknolojileri
Savaş/Operasyon Tatbikatı
Mesleki İngilizce -V

•
•
•
•
•
•

Kolluk Yönetimi ve Hukuku-II
Ceza Muhakemesi Kanunu -II
Olay yeri inceleme
Siyasal Şiddet ve Terör
Seçmeli Ders
Mesleki İngilizce -IV

•
•
•
•

Operasyon Yönetimi ve Uygulaması
Tez
Mağdur Bilimi (Seçmeli)
Suç ve Suçlu Psikolojisi (Seçmeli)

• Kolluk Görevlileri Müdahale Teknikleri
• Temel Beden Eğitimi
• Atış teori ve uygulanması

Derslerin Katsayıları

Tablo 18. Mesleki Okul Güvenlik Hizmetleri Programı Dersleri
Dersler

Yıl

Güz Yarıyılı
Güvenlik Hizmetlerine Giriş
Kolluk Meslek Bilgisi
Hukuka Giriş
Disiplin Hukuku
Türkiye’nin Sosyal Yapısı

1

Davranış Bilimleri
Yönetim ve Organizasyon
Bilgisayar Uygulamaları
Atatürk İlkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi - ı
Türkçe-I
İngilizce-I

2

Kolluk Hizmetleri-I
Güvenlik Teknolojileri
Harita Bilgisi
Kriminoloji
Ceza Hukukunda Genel Hükümler
Anayasa Hukuku
İdari Hukuk
Atatürk İlkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi - ı
Türkçe -II
İngilizce-II

Kolluk Hizmetleri-II

Kolluk Hizmetleri -III

Jandarma Karakol Komutanlığı-I

Jandarma Karakol Komutanlığı -II

Karayolları Trafik Güvenliği

Organize Suçlarla Mücadele

Dini ve eğitimsel değerler

Olay yeri inceleme

Din ve Değerler Eğitimi

Uygulamaların araştırılması

Ceza Muhakemesi Kanunu-I

Kolluk Etik ve Liderliği

İletişim ve Halkla İlişkiler

Ceza Muhakemesi Hukuku-II

Ceza Hukukunda Özel Hükümler

İnsan Hakları

Seçmeli Dersler

Seçmeli Dersler
• Kolluk müdahale teknikleri
• Temel beden eğitimi

Derslerin Katsayıları
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Bahar Yarıyılı

• Atış teorisi ve uygulama

•

Eğitim Merkez Komutanlığı subay ve astsubay adayları için mesleki eğitim sunmaktadır. Subay
adayları üniversite mezunu ve astsubaylar üniversite veya mesleki okul mezunu olurlar.
Sözleşmeli subay adaylarına yönelik Eğitim Programı Dersleri Tablo 19’da belirtilmiştir. Bu
program iki yarıyılda 32 hafta sürerken, sözleşmeli astsubay adaylarına yönelik Eğitim
Programı iki yarıyılda 3 haftalık temel askeri eğitim ve sonrasında 23 haftalık akademik
eğitimden oluşur. Bu programda verilen dersler Tablo 20’de belirtilmiştir.
Tablo 19. Sözleşmeli Subay Adaylarına yönelik Eğitim Programı Dersleri

İlk Yarıyıl
• Güvenlik ve Kolluk Yönetimi
• Adli Tıp ve Doktorluk
• Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
• Lojistik ve Mali Konular
• Önleyici Kolluk Hizmetleri
• Kriminoloji
• Birliklerin Komuta ve Kontrolü-I
• Trafik Yönetmelikleri, Planlama ve Yönetim
• Kolluk Etik ve Liderliği
• Anayasa Hukuku
• Hukuka Giriş
• Türkiye Cumhuriyeti Ceza Hukuku-Genel Hükümler
• Beden Eğitimi ve Kolluk Görevlilerinin Savunma
Teknikleri

İkinci Yarıyıl
• Birliklerin Komuta ve Kontrolü-II
• Olay yeri inceleme
• İstihbarat
• Adli Kolluk Hizmetleri
• Personel Hizmetleri ve Resmi Yazışmalar
• Usuller
• Halkla İlişkiler
• Yönetim ve Organizasyon
• Ceza Muhakemesi Hukuku
• İdari Hukuk
• İnsan Hakları
• Türkiye Cumhuriyeti Ceza Hukuku-Özel Hükümler
• Beden Eğitimi ve Kolluk Görevlilerinin Savunma
Teknikleri
• Tez

Tablo 20. Sözleşmeli Astsubay Adaylarına yönelik Eğitim Programı Dersleri
•
•
•
•
•
•

Temel Askeri Eğitim (3 hafta)
Kaza Önleme ve Emniyet (haftada 2 saat)
Harita Bilgisi (haftada 9 saat)
Silah Bilgisi ve Atış Tekniği (haftada 8 saat)
İletişim Elektroniği ve Bilgi Sistemleri (haftada 2 saat)
Hukuka Giriş (haftada 4 saat)
Kolluk Disiplin Hukuku (haftada 4 saat)
Akademik Eğitim (23 Hafta)
İlk Yarıyıl (11 Hafta)

•
•

Güvenlik ve Kolluk Yönetimi
Personel Hizmetleri ve Resmi Yazışma Usulleri

• Trafik Yönetmelikleri, Planlama ve Yönetim
• Önleyici Kolluk Hizmetleri
• Adli Kolluk Hizmetleri
• Olay yeri inceleme
• Halkla İlişkiler
• İnsan Hakları
• İdari Hukuk
• Türkiye Cumhuriyeti Ceza Hukuku-Genel Hükümler
• Beden Eğitimi ve Kolluk Görevlilerinin Savunma
Teknikleri
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İkinci Yarıyıl (12 Hafta)
• Önleyici Kolluk Hizmetleri
• Adli Kolluk Hizmetleri
• Kriminoloji
• Adli Tıp ve Doktorluk
• Lojistik ve Mali Konular
• Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
• Kolluk Etik ve Liderliği
• Türkiye Cumhuriyeti Ceza Hukuku-Özel Hükümler
• Ceza Muhakemesi Hukuku
• Beden Eğitimi ve Kolluk Görevlilerinin Savunma
Teknikleri

Sivil ve Demokratik Gözetim açısından Karşılaştırmalı Değerlendirme: İGG Akademilerinin program
ve derslerinin incelenmesinin ardından aşağıdaki şekilde karşılaştırmalı olarak ele alınmışlardır:
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•

Tüm ülke örneklerinde, eğitim-öğretim programları çoğunlukla kamu bütçesinden finanse
edilmektedir. Ön-lisans ve Lisans derecesi eğitim-öğretim programlarındaki adaylara asgari
bir ücret ödenmektedir. Bunun yanı sıra, diğer eğitim-öğretimler ücretli kolluk personeline
bağlı olduğundan, eğitim-öğretimin organizasyonuna ilişkin masraflar hariç eğitimöğretimleri sırasında kendilerine ödeme yapılır. Bilindiği üzere, maaşlar teşvik edici ve İGG
Akademilerinin fiziksel sınırları dahilinde bulundukları için başta adaylar olmak üzere bireysel
ihtiyaçları karşılamak için gereklidir. Sivil ve demokratik gözetim açısından, ücret ve maaş
ödemeleri devlet memurlarının kurucu niteliklerindendir. Bu, çoğunlukla Avrupa Kıtasında
gözlemlenmiş olan merkezileştirilmiş kolluk sisteminin sonucudur. Bu durum bireylerin
Devlet ve kamu hizmetlerine olan bağlılığını teşvik eder. Yerelleştirilmiş Eyaletlerde, yerel
yönetimler gibi farklı finansman türleri gözlemlenebilir. Ancak, nispeten merkezileştirilmiş
Eyaletlerde, ücret ve maaşlar kolluk görevlilerinin merkezileştirilmiş kontrolünün
vazgeçilmez unsurlarıdır.

•

Ders verirken, Danimarka örneği, temel eğitimin ardından uzmanlık eğitimi verilmesinin esas
yöntem olarak düşünüldüğü vaka-odaklı eğitim-öğretim ve teknik becerilerin geliştirilmesi
üzerinde durmaktadır. Danimarka örneğinde, liderlik pozisyonları ileri eğitim ile teşvik edilir.
Almanya örneğinde, Polis Kuvvetleri ile işbirliği staj yoluyla işlevsel hale getirilmektedir.
Almanya İGG Akademileri örneğinde, kayda değer olan şey suçla toplumsal bağlamları
dahilinde baş etme ve vakaları bağlama-özel müdahaleler ile ele alma becerilerini geliştirme
üzerinde durmalarıdır. (i) Kuruluşlar arası kapasite geliştirme, (ii) bilimsel-teknik hazırlık ve (iii)
yönlendirici, organizasyonel ve operasyonel tekniklere odaklanan İtalya örneğinde, eğitimöğretim programları disiplinlerarası ve etkileşimli yöntemlerle nitelendirilmektedir. Sapienza
Üniversitesi ile işbirliği programların sunulmasını destekler. Türkiye örneğinde derslerin
yükseköğretim odaklı olarak verildiği ve aynı zamanda kolluk görevlerinin uygulanması için
beceri-geliştirilmesini de içerdiği görülmektedir. Başka bir deyişle, JSGA dersleri pratik beceri
geliştirme ile teori bileşkesi sunacak şekilde yapılandırılmıştır. Açıkça görüleceği üzere, İGG
Akademilerinin, program ve derslerinde özel koşul, ihtiyaç ve önceliklerini yansıtan ayırt edici
odak noktalarının yanı sıra benzerlikleri bulunmaktadır. Özetle, (i) suçların ele alınma
şekillerine uyarlanmış yaklaşımlar, (ii) pratik becerilere vurgu yapılması ve (iii) düşük düzeyli
ve liderlik eğitim-öğretimlerinin ayrılması İGG Akademilerinin program ve derslerini
nitelendirmektedir. Sivil ve demokratik gözetim açısından, kolluk uygulamaları için
uyarlanmış gözetim süreç ve mekanizmalarına duyulan ihtiyaca işaret eder. Başka bir
deyişle, bu yönelimler sivil ve demokratik gözetimi işlevsel hale getirilmesi için somut
terimlerle ifade etme ihtiyacını gösterir. Bu amaçla, kolluk personelinin pratik beceri
uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek için gösterge setleri geliştirilebilir. Bu gösterge
setleri sivil ve demokratik gözetimin uygulamadaki başarısını ölçmek için kullanılacaktır ve
stratejik planlama ve müfredat geliştirme süreçlerine dahil edilecektir.

•

Tüm İGG Akademilerinde derse katılmak zorunludur. Bu durum kolluk eğitim-öğretim ve
görevlerinin hassas niteliğini yansıtmaktadır. İGG Akademilerinin program içeriklerine
bakarak, sivil ve demokratik gözetimi destekleyen belirli bazı dersler ayrı düşünülebilir.
Danimarka örneğinde, (i) Toplum Anlayışı, (ii) Polis Ahlakı, (iii) Polis ve Ceza Hukuku ile İnsan
Hakları, (iv) Çeşitlilikle başa çıkma (etnik, dini, cinsel, mültecilere ilişkin), (v) Suç önleme
sayılabilirken, Almanya örneğinde (i) Anayasa hukuku (Temel Haklar), (ii) Polis Ahlakı, (iii) Suç
Kontrolü/Önleme, (iv) Devlet ve Toplumda Polis, (v) Müdahale ve Devlet Hukuku (Temel

Haklar), (vi) Yetkinlik Temelli Eğitim-öğretimde (AYÇ) Genel Eğitim sivil ve demokratik
gözetime yönelik dersler arasındadır. İtalya’da, “Kamu Düzeni Yönetişimi ve Yönetimi” dikkat
çekmektedir. Türkiye örneğinde, Lisansüstü eğitimde (i) Güvenlik Hukuku (Zorunlu), (ii)
Güvenlik Yönetiminde Karar Verme ve Ahlak Bilgisi (Seçmeli), (iii) Kimlik, Kültür ve Çeşitlilik
Yönetimi (Seçmeli) bulunmaktadır. Burada, sivil ve demokratik gözetim açısından seçmeli
dersler zorunlu olarak değiştirilebilir veya sivil ve demokratik gözetim unsurlarını dahil
etmek amacıyla başka bir ders geliştirilebilir. Lisans programında ise (i), Anayasa Hukuku, (ii)
Hukuka Giriş, (iii) İletişim ve Halkla İlişkiler, (iv) Suç Önleme Stratejileri, (v) Suçun Önlenmesine
ilişkin Planlama ve Uygulama ve (vi) Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık sivil ve
demokratik gözetimi destekleyen dersler arasında sayılabilir. Eğitim Merkezinde, sözleşmeli
subay adayları için (i) Anayasa Hukuku, (ii) Hukuka Giriş, (iii) Önleyici Kolluk Hizmetleri, (iv)
Halkla İlişkiler, (v) İnsan Hakları sunulurken, sözleşmeli astsubaylar için (i) Hukuka Giriş, (ii)
Disiplin Hukuku, (iii) İnsan Hakları, (iv) Halkla İlişkiler, (v) Kolluk Ahlak Bilgisi ve Liderlik
sunulmaktadır. JSGA örneğinde, sivil ve demokratik gözetim açısından, bu dersler ortak
bilişsel ve pratik beceriler elde etmek ve karşılıklı olarak güçlendiren bir müfredat
oluşturmak amacıyla homojen hale getirilebilir.
•
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Değerlendirme yöntemlerine bakıldığında, (i) incelemeler ve (ii) genel veya mentör/özel
öğretmen tarafından değerlendirmeler, (iii) final sınavları vb. gibi daha fazla benzerlik
gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, İtalya ve Türkiye Sınav Komiteleri birbirine benzemektedir.
Aradaki fark, İtalya’da Sınav Komitesi Üst Düzey Yöneticilerin final değerlendirmelerini
gerçekleştirmek için atanırken, JSGA’da Sınav Komitesinin görüşmeler dahil olmak üzere
subay ve astsubayların final değerlendirmesini gerçekleştirmesidir. Bunu temyiz etme şansı
bulunmamaktadır. Değerlendirme sonucu olumsuz olan adaylar ihraç edilir. Dört yıllık eğitimöğretim sonrasında, bu, emniyet valfi işlevi gören katı bir eleme uygulaması gibi
görünmektedir. Ancak, sivil ve demokratik gözetim açısından, (i) yeterlilik sınav sürecinin
şeffaflığı, (ii) Sınav Komitesinin oluşturulması ve (iii) Sınav Komitesi üyelerini atama yetkisi
son derece önemlidir.

Tablo 21 İGG Akademilerinin program ve derslerinin temel betimleyici unsurlarını karşılaştırmalı olarak sunmaktadır.
Tablo 21. İGG Akademilerinin Eğitim-Öğretim Programlarına İlişkin Tanımlayıcı Unsurlar
Ülke

Programlar

Masrafları Karşılayan
Kurum

Derslerin Veriliş Şekli

Derse Katılım Durumu

Sivil ve Demokratik Gözetime
ilişkin Belirli Ders(ler)

Değerlendirme
Yöntem(ler)i

Toplumsal Anlayış
Temel Eğitim
(28 ay)

Kamu Fonlarından
Eğitim Yardımı;
Maaşlı Staj

Vaka-odaklı; Teknik
Becerilerin Geliştirilmesine
Odaklanılır

Zorunlu

Polis Ahlakı

Sınavlar

Polis ve Ceza Hukuku ile İnsan
Hakları

Değerlendirmeler

Çeşitlilik ile Başa Çıkma
Danimarka

Tamamlayıcı (Temel
Eğitim) Eğitim

Liderlik Eğitimi

Mesleki Eğitim
Almanya
(NRW,
Bavyera,
ve
Federal)

(Orta Kariyer)
(30 ay)
Lisans Programı
(Üst Kariyer)
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Maaşlı Polis
Memurları
Ulusal Komiserliğin
İnsan Kaynakları
tarafından Seçilen
Maaşlı Polis
Memurları; Eğitim ile
sınırlı Kamu Fonu
Kamu Fonlarından
Eğitim Yardımı; Esas
Maaş (Devlet
Memuru Adayı)
Kamu Fonlarından
Eğitim Yardımı; Esas
Maaş (Devlet

Vaka-odaklı; Kapsamlı
Temel Dersler; Kariyer
Gelişimi Uzmanlığı

Temel Eğitim Mezunları
için Gönüllülük Esasına
Dayalı

Sınavlar
Suç Önleme
Değerlendirmeler
Sınavlar

Liderlik Pozisyonları için Alt
Kademe Yöneticilere
yönelik Uygulama Eğitimi

AYÇ’ye uygun olarak Temel
Eğitim ve Uygulama Eğitimi

Zorunlu

G.D.

Anayasa Hukuku (Temel
Haklar)
Zorunlu

Polis Kuvvetleri ile İşbirliği

Sınavlar

Polis Ahlakı
Suç Kontrolü/Önleme

Zorunlu (Orta kariyer
personelinden
katılımcılar muaf

Mentör tarafından
yapılan
Değerlendirmeler

Değerlendirmeler

Anayasa Hukuku

Sınavlar

Devlet ve Toplumda Polis

Özel Öğretmen

Ülke

Programlar
(36 ay)

Masrafları Karşılayan
Kurum
Memuru Adayı)
Maaşlı Orta Kariyer
Memurları

Derslerin Veriliş Şekli

Derse Katılım Durumu

İçinde

tutularak)

Sivil Devlet Memuru
Adayları ile Eğitim

Sivil ve Demokratik Gözetime
ilişkin Belirli Ders(ler)
Müdahale Hukuku ve Devlet
Hukuku (Temel Haklar)

Değerlendirme
Yöntem(ler)i
tarafından yapılan
Değerlendirmeler

Polis Ahlakı

Teorik Eğitim, Uygulamalı
Eğitim ve Staj

Yetkinlik Temelli EğitimÖğretimde Genel Eğitim

Farklı Toplumsal
Bağlamlarda Suçun Ele
Alma ve Uyarlanmış
Düşünce Kullanma
Becerilerine Odaklanılır

Suç Kontrolü/Önleme

Anayasa Hukuku
Yüksek Lisans
Programı
(Yüksek Kariyer)
(24 ay)

Polis Ahlakı
Kamu Fonlarından
Eğitim Yardımı
Maaşlı Üst Kariyer
Memurları

Kamu Yönetimi Yüksek
Lisans Derecesi için
Lisansüstü Eğitim

Liderlik
Zorunlu

Yetkinlik Odaklı Eğitimöğretimde Genel Eğitim

Sınavlar

Suç Kontrolü/Önleme (AYÇ)
Suç Kontrolü/Önleme

İtalya

İleri Eğitim
Programı
(9-12 ay)
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Maaşlı Üst düzey
(/üst rütbeli) Polis
Memurları
Yüksek Lisans
Programı İGG
Akademisi (Kabul,
Sınav ve Üniversite
Ücretleri)

Derslerden birine
ait derinlemesine
Analiz Dokümanı

Disiplinlerarası
Etkileşimli
Kuruluşlar arası kapasite
geliştirme
Sapienza Üniversitesinden
Yüksek Lisans Derecesi (1
yıl)

Zorunlu

Kamu Düzeni Yönetişimi ve
Yönetimi

Bakan tarafından
oluşturulan Ortak
Sınav Komitesi
(Akademi, Sapienza
Üniversitesi,
Akademi
Direktörleri vb.)

Ülke

Programlar

Masrafları Karşılayan
Kurum

Derslerin Veriliş Şekli

Derse Katılım Durumu

Sivil ve Demokratik Gözetime
ilişkin Belirli Ders(ler)

Değerlendirme
Yöntem(ler)i
Yüksek Lisans
Programı Gerekleri

Tazeleme Programı
(Sertifika Programı)

Kamu Fonlarından
Eğitim Yardımı
Maaşlı Üst düzey
(/üst rütbeli) Polis
Memurları

Bilimsel-teknik hazırlık,
yönlendirici, organizasyonel
ve operasyonel teknikler ve
kuruluşlar arası kapasite
geliştirmenin
iyileştirilmesine odaklanır.

Zorunlu

G.D.

Sınav Komitesi
tarafından
gerçekleştirilen
Sözlü Sınav
(Akademi Direktörü,
Öğretim Görevlileri
ve Polis Kuvvetleri
Temsilcileri)
Güvenlik Uzmanları
için Final Sınavı

CEPOL Fonlarından
Eğitim Yardımı
CEPOL Programı

Maaşlı Üst düzey
(/üst rütbeli) Polis
Memurları

Gelişen sınır ötesi
tehditlere karşılık vermek
amacıyla kolluk
makamlarının
güçlendirilmesi

Zorunlu

Program Onaylı CEPOL
Yönetim Kurulu

Ulusal Polis Kuvvetlerinin
Üst Düzey Yöneticileri için
Avrupa Eğitim Çerçevesi

Sınavlar
Değerlendirmeler

Güvenlik Hukuku (Mecburi)

Türkiye

Lisansüstü
(2 yıl)

Güvenlik Yönetiminde Karar
Verme ve Etik Kuralları
Maaşlı Kolluk
Personeli

Yüksek Lisans Eğitimi

Zorunlu

(Seçmeli)
Kimlik, Kültür ve Çeşitlilik
Yönetimi
(Seçmeli)
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Sınavlar (AKTS)
TEZ

Ülke

Programlar

Masrafları Karşılayan
Kurum

Derslerin Veriliş Şekli

Derse Katılım Durumu

Sivil ve Demokratik Gözetime
ilişkin Belirli Ders(ler)

Değerlendirme
Yöntem(ler)i

Anayasa Hukuku
Hukuka Giriş
Lisans
(Güvenlik Yönetimi)

Kamusal Bütçe İçi
Fonu

Subay Adayları için
Güvenlik Yönetimi Programı

(4 yıl)

Zorunlu
(Tüm dersler
mecburidir)

İletişim ve Halkla İlişkiler
Suç Önleme Stratejileri
Suç Önleme Planlama ve
Uygulanması
Demokrasi, İnsan Hakları ve
Vatandaşlık

Başarılı staj süreci11
Sınav Komitesi
tarafından
gerçekleştirilen
Yeterlilik Sınavı
Sınavlar (AKTS)

Ön-lisans12
(Güvenlik Yönetimi)

Sınavlar (AKTS)

Kamusal Bütçe İçi
Fonu

Astsubay adayları için
mesleki eğitim

(2 yıl)

Zorunlu
(Tüm dersler
mecburidir)

G.D.

Başarılı staj süreci
Sınav Komitesi
tarafından Yeterlilik
Sınavı

Subay Adayları
Anayasa Hukuku
Eğitim Merkezi
(32 Hafta)

Kamusal Bütçe İçi
Fonu

Subay/Astsubay Adayları
için Profesyonel Eğitim

Zorunlu
(Tüm dersler
mecburidir)

Hukuka Giriş

Sınavlar

Önleyici Kolluk Hizmetleri

Değerlendirmeler

Halkla İlişkiler
İnsan Hakları
Stajlar Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte koordine edilmiştir. İlave staj programları, stajların süresi, içeriği ve değerlendirme yöntemini de
belirleyen Senato kararıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan başka yerlerde uygulanabilir.
12 JSGA 2020 Yaz döneminde Ön-lisans program için başvuru kabul etmeye başlamıştır. İlk astsubay adayları 2020-2021 Güz yarıyılında başlamıştır.
11
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Ülke

Programlar

Masrafları Karşılayan
Kurum

Derslerin Veriliş Şekli

Derse Katılım Durumu

Sivil ve Demokratik Gözetime
ilişkin Belirli Ders(ler)
Astsubay Adayları
Hukuka Giriş
Disiplin Hukuku
İnsan Hakları
Halkla İlişkiler
Kolluk Etik Kuralları ve
Liderlik
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Değerlendirme
Yöntem(ler)i

VII. Sonuç: Temel Fikir ve Öneriler
Bu rapor, KDU’lar (bkz. Ek 1) tarafından hazırlanan ilgili ülke raporlarının bulgularına dayanarak,
Danimarka, Almanya, İtalya ve Türkiye’nin İGG Akademilerine ilişkin karşılaştırmalı değerlendirme
çalışmasını belgelendirir. Karşılaştırmalı değerlendirme İGG Akademilerinin benzerlik, farklılık ve
karşıtlıklarını keşfetmeyi amaçlar. Değerlendirme referansının temel çerçevesi sivil ve demokratik
gözetim olmuştur. Sivil ve demokratik gözetim kapsamlı bir kavramdır. Bu nedenle, İGG
Akademilerinin işleyişi, eğitim yönetimi ve müfredatı kapsamında, karşılaştırmalı değerlendirme
ağırlıklı olarak (i) yetki ve sorumluluk dağılımı, (ii) akademik ve idari organların oluşturulması, (iii)
karar verme, (iv) eğitim-öğretim programları ve derslerin içeriklerini yansıtmaya odaklanmıştır.
Burada, İGG Akademilerinin hedef ve amaçlarının yanı sıra görev ve teşkilatlarına bağlı olarak çeşitli
nitelikler gösterdiği unutulmamalıdır. Bu yüzden, bu kısıtlayıcı etkiden kaçmak amacıyla, çıkarım
yöntemiyle bire bir karşılaştırma uygulanmış ve karşılaştırmalar tablo haline getirilmiştir.
Karşılaştırmalı değerlendirmeye ilişkin ana fikir ve öneriler aşağıda özetlenmiştir.
Yasal Çerçeve: Sivil ve demokratik gözetimi etkin işleyişi için, anayasa esasları son derece önemlidir.
Anayasaların, özgürlükler ile bağlantılı olarak kısıtlı güç kullanımına ilişkin şart koyması
gerekmektedir. Ancak, kamu güvenliği yaygın biçimde özgürlükleri kısıtlamak için bir kriter olarak
kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, Danimarka, Almanya, İtalya ve Türkiye’nin iç güvenlik yapılarını ilgili
kanunlarına göre düzenlediği görülmüştür. Bu nedenle, bu ülkelerin yasama organları bu kanunları
değiştirme ve düzeltme yetkisine sahiptir. Son olarak, ülkelerin siyasi sistemi iç güvenlik yapılarının
teşkilatını belirler. Ülkelerin yasal çerçevesi çeşitli kanunlarda şart konulması bakımından parçalı
yapıları göstermektedir. Türkiye ve İtalya gibi birden çok kolluk kuvveti olan ülkeler ve Almanya gibi
çok düzeyli kolluk yapısı olan ülkeler çok sayıda mevzuata sahiptir. Gözetim süreç ve mekanizmaları,
idari, mali ve adli unsurları birbirleri ile çatışıp engel olmak yerine birbirlerini tamamlayacak
şekilde bütünleştirmek üzere yapılandırılmalıdır.
İç Güvenlik Yapıları: sivil ve demokratik gözetim açısından, farklı İGG yapılarının çeşitli (ihtiyaca
uyarlanmış) gözetim mekanizma, süreç ve kurumlarını gerektireceği unutulmamalıdır. Burada, İGG
Akademilerinin tekli veya çoklu yapılarının tek ve bütün veya ayrık ve farklılaştırılmış gözetim
sistemlerini gerektirip gerektirmeyeceği düşünülmelidir. Son zamanlarda “ortak gözetim sistemi”
düzenlenmesine yönelik bir eğilim vardır. İGG’ler İçişleri Bakanları tarafından bazı durumlarda da
Adalet Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı ile birlikte denetlenir. Bu nedenle, bu işlev bölümünün hangi
düzeyde gerçekleştirileceği gözetim süreç, mekanizma ve kurumlarını şekillendireceğinden sivil ve
demokratik gözetim açısından merak konusu olmalıdır. Bu aynı zamanda Bakanlıklar bünyesinde
farklı gözetim yaklaşımları ve usulleri getirebilir. Dolayısıyla, farklı Bakanlıklara rehberlik edecek
olan koordinasyon ve standart belirleyici mekanizmalar oluşturulmalıdır. Genel olarak, İGG’ler
Devlet bütçeleri ile finanse edilmektedir. Bu bağlamda, mali kaynakların kullanımının kontrol
edilmesi tüm gözetim süreçlerine dahil edilmelidir. Bütçe onayının yanı sıra en etkin mekanizma
Uzmanlaşmış komisyonları ile periyodik kontroller gerçekleştirecek olan Yasama gücüne aittir. İGG
personeli genellikle ülkeler genelinde standart (merkezi) kamu personeli sistemi uyarında kadrolu
devlet memurlarından oluşmaktadır. Sivil ve demokratik gözetim açısından, (i) İGG personelinin sivil
devlet memurları ile aynı prensiplere bağlı olup olmayacağı, (ii) İGG personel sisteminin kaynak
taban kitlesinin daraltılacağı veya genişletileceği ve (iii) gözetim araç ve gereçlerinin kadrolu ve
sözleşmeli personel arasında ayırt edilip edilmeyeceği açıkça belirtilmelidir.
Bütün ülkelerde, hem Yasama Organı hem de Bakanlıklar İGG’lerin ilgili yargı yetkisinin
tanımlanmasına dahil olmuştur. Sivil ve demokratik gözetim açısından iki kritik nokta
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görülmektedir. Bunlar şu şekildedir: (i) İGG’lerin teşkilat ve işleyişine Yasama Organının katılım
derecesi, (ii) İGG’lerin teşkilat ve işleyişinde yerelleşme derecesi. Ülkelerin iç güvenlik yapıları
ağırlıklı olarak polislik görevlerini yerine getirir. İtalya ve Türkiye’de İGG’ler aynı zamanda Jandarma
ve Sahil Güvenlik görevlerini de kapsar. Çoklu kolluk sistemi ihtiyaca uyarlanmış ve çeşitlendirilmiş
ancak birleşik gözetim mekanizmaları gerektirir. Kolluk görevlileri arasındaki bu işlevsel ve bazı
zamanlarda mekanlar iş bölümü, bu işlevsel uzmanlaşmaya göre hazırlanmış bütünsel modüller
oluşturulmasını sağlayacaktır. Her ülkenin örneğinde, Yasama Organı ve Bakanlıklar değişken
boyutlarda gözetime dahil olur. Danimarka’da gözetim ayrıca Yasama Organının aktif katılımı ile bir
performans sözleşmesi içermektedir. Bunun yanı sıra avukatlar kolluk görevlileri bünyesinde önemli
bir yere sahiptir. Bu, mevzuata uyulmasını sağlamak amacıyla avukatların görevlendirildiği bir
strateji seçeneği olarak uygulanabilir. Türkiye’de Kolluk Gözetim Komisyonu İçişleri Bakanlığı’nın
yetki alanında çalışırken, Danimarka’nın bağımsız bir gözetim mekanizması bulunmaktadır. Kolluk
sisteminin aynı makam altında yapılanması gözetimin etkililiğini kısıtlayabilir. Adli Polis, kolluk
sisteminde karşılıklı kontrol sistemi oluşturmak için başka bir strateji seçeneği olabilir.
Vizyon, Misyon ve Görevler: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982), Üniversiteler dışında yalnızca
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kamu Güvenliği kuruluşuna yükseköğretim kurumu oluşturulması için izin
verir. Burada üç seçenek bulunmaktadır: (i) Jandarma ve Sahil Güvenliği kapsaması için “emniyet”
terimini daha geniş kapsamda yorumlamak veya (ii) İçişleri Bakanlığı’nı Jandarma ve Sahil Güvenlik
için yükseköğretim kurumları oluşturmaları amacıyla yetkilendirmek için Anayasa’da (Madde 132)
değişikliğe gitmek ve (iii) JSGA’nın misyonunu profesyonel eğitimi kapsayacak şekilde daraltmak.
İGG Akademilerinin vizyonu odaklanılmış eğitim-öğretim, yerelleştirilmiş ancak uyumlu eğitimöğretim, genel eğitim ve uygulamalı polislik eğitiminin bileşkesi, polis kuvvetleri arasında ortak kültür
ve koordinasyon ile ulusal ve uluslararası olarak tanınmış bir yükseköğretim kurumu haline gelmeyi
içermektedir. Genel olarak, İGG Akademilerinin vizyonlarında dikkat çeken üç belirli eğilim vardır.
Bunlardan birincisi, özellikle üst kademe ve/veya federal düzeyde politika uyumu sağlama eğilimi
bulunmaktadır. İkinci olarak, günlük kamu güvenliği ihtiyaçlarına karşılık verebilmek amacıyla
pratik ve beceriye dayalı eğitim vurgulanmaktadır. Üçüncüsü de sokaklarda personel ihtiyaçlarını
karşılayabilmek amacıyla eğitim-öğretim için daha kısa sürelerin benimsenmesidir. Faal olarak
hizmet veren personelin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çok düzeyli giriş ve mezuniyet kanalları
benimsenmiştir. Burada asıl sorun dikey kariyer yolunu sürdürmek ve personeli çeşitlendirmek
arasındaki makul dengedir. Aynı zamanda vaka-odaklı ve pratik bilgi ön plana çıkarılmıştır. Çeşitli
eğitim-öğretim yapıları tarafından farklı programlar sunulacağından, sivil ve demokratik gözetim
mekanizmaları (i) ilgili eğitim-öğretim yapıları, (ii) ilgili program ve derslerin içerik, değerlendirme
ve program/kazanım yönleri ile uyumlu olması için farklılaştırılacaktır. Başka bir seçenek de asgari
ortak standartların tayin edilmesi ve sonrasında uzmanlıklara ve ilgili personel düzeylerine göre
ihtiyaca uyarlanmış gözetim unsurlarının belirlenmesi olabilir. Genel olarak, misyon ve görevlerini
daraltan ve odaklanan diğer İGG Akademileri ile karşılaştırıldığında, JSGA’nın her türlü eğitimöğretimi sağladığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte, İtalya örneği, İtalya’da özerk bölgeler
bulunması bakımından, ortak ancak yine daraltılmış ve odaklanmış bir eğitim-öğretim
göstermektedir. Sivil ve demokratik gözetim açısından, İGG Akademilerinin görevlerinin misyon ile
ilgili gözetime uygun olması gerekmektedir. Vizyon ve misyonlar, kolluk görevlilerinin personel
ihtiyaç ve gerekleri, vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri ve insan haklarına saygı gösterilmesi göz
önünde bulundurularak sivil makamlar tarafından tanımlanmalıdır.
Liderlik ve Teşkilat: Ülkelerin İGG Akademilerinin yöneticileri Rektör, Direktör, Yönetici veya Başkan
olarak adlandırılır. Sivil ve demokratik gözetim açısından, yöneticinin sivil veya üniformalı olması
siyasi bir seçimin konusudur. Ayrıca yöneticinin hesap vermekle yükümlü olduğu en yakın siyasi
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makamla da yakından ilişkilidir. Esasında, yöneticinin durumu aynı zamanda belirli bir ülkenin
kolluk geleneğini de yansıtır. Atama makamı ve sorumlu makamın farklılaşması - bu makamlar
arasındaki ilişki de oldukça önemlidir. Kolluk görevlilerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı’nın taleplerini
karşılaması gereken yükseköğretim kurumu kimliği taşıyan İGG Akademileri değişen ve/veya
çatışan beklentilere uyum sağlamakta zorluk yaşayabilir. İGG Akademilerinin yönetim ve idaresinin
organizasyonu Almanya, İtalya ve Türkiye’de genel olarak aynı görünmekte, ancak İtalya örneği
yönetim kurullarındaki üniformalı kolluk personelinin temsil edilme derecesi açısından farklılık
göstermektedir. Üniversite-tipi İGG Akademilerinde, akademik ve idari organlar arasında bir ayrım
vardır. Burada, akademik ve idari organların oluşumu ve aralarındaki ilişki son derece önemlidir,
çünkü hem sivil hem de üniformalı personelin bu akademik ve idari organlarda temsil edilme
derecesi gözetim kalitesini belirleyecektir. En iyi uygulamalar işbirlikçi yapılar ve sivil liderlik ile
yakın koordinasyon ortaya koymaktadır.
Bütçeleme: İGG Akademilerinin tamamı merkezi hükümet bütçesinden finanse edilmektedir.
Bütçeleme sisteminin türü sivil ve demokratik gözetimin organize edilmesi açısından son derece
önemlidir. Örneğin, Danimarka gibi ülke örneklerinde, sivil ve demokratik gözetim mekanizma ve
süreçleri performans göstergeleri, metrik ve ölçümler dahil olmak üzere performans ile ilgili
unsurları kapsayacaktır. Bütçeleme açısından, Yasama Organı gözetimi ana mekanizmadır. Etkili bir
gözetim mekanizması, İGG Akademi Kurulları bünyesinde ve/veya üzerinden oluşturulmalıdır.
Örneğin, Yönetim Kurulunda Polis Kuvvetlerinin temsilcileri Bakanlıklarının mali katkılarına ilişkin
olarak koordinasyon ve yönlendirme sağlayabilir. Sivil ve demokratik gözetim açısından, bu, denge
ve denetleme olarak işlev görebilir, ancak ayrık hiyerarşik ve mali ilişkiler önceliklerinin yanı sıra
sivil ve üniformalı makamların bünyesinde ve aralarında uyumsuzluklara neden olabilir. Aynı
zamanda sivil makamların hiyerarşik kontrolünü de zayıflatabilir. Tüm İGG Akademi bütçeleri nihai
olarak Yasama Organı tarafından tasdik edilir. Kolluk görevlileri ve hizmetlerinin meşruiyeti, bütçeleri,
yasama organlarının aktif katılımı ile yönlendirilirse geliştirilebilir.
Personel Yönetimi ve Disiplin Sistemi: İGG Akademilerinin personeli üniformalı ve sivil personel
içeren devlet memurlarıdır. Üniformalı ve sivil personel bileşkesine dayanan bir eğitim-öğretim
sistemi sürdürmek, hem sivil ve demokratik gözetimi sağlamak hem de kolluk sistemi dışında
zihinsel kapasiteden yararlanmak amacıyla ortak/paylaşımlı strateji olarak benimsenmiştir. Kolluk
sistemi için pratik beceriler ağırlıklı olarak üniformalı personel tarafından öğretilirken, genel eğitim
sivil öğretim görevlileri tarafından verilir. Sivil ve demokratik gözetim açısından, sivil personel
adaylarını kimin seçeceği ve atayacağı son derece önemlidir. Özellikle, ders verme görevlerinin yanı
sıra, sivil personelin karar verme organlarına katılımı ve oy kullanma hakkı sivil ve demokratik
gözetim için vazgeçilmezdir. Bütün İGG Akademilerinde, üç temel disiplin sistemi unsuru vardır.
Bunlar şu şekildedir; hiyerarşi, yönetmelik/yaptırımlar ve etik kurallar. Disiplin sistemleri ve etik
konuları açısından, BM Kolluk Görevlileri Etik Kuralları uluslararası bir çerçeve sağlar (Ek 2’ye
bakınız). Bunun yanı sıra, 10 sayılı Avrupa Polis Etiği Kuralları Tavsiye Kararı (2001) eğitim ve
öğretim sistemi müfredatının yanı sıra İGG yönetim ve etik ilkelerini geliştirmek için uluslararası
standartlar belirler.
Personel Temini: İGG Akademileri hemen hemen aynı personel temini süreçlerine sahiptir, ancak
misyonlarına ve programlarına göre değişiklik gösterir. Burada, Seçim ve Kabul Komitesinin paydaş
temelli oluşumu ve personel temini süreçlerinin sivil makamlar tarafından İGG Akademileri ile
işbirliği içinde yönetimi yaygın biçimde kullanılmaktadır. Genel olarak, personel sisteminin alt ve
üst kademeleri arasında standart dağılımı olabilir. Üst kademeler, lider konumdaki kolluk
personelini oluşturduğundan bir sivil gözetim konusu olarak düşünülürken, orta kariyer seçim ve
kabul süreci Devlet kolluk görevlilerinin yetkisi dahilinde düşünülmektedir. Genel olarak seçim ve
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kabul süreçleri psikolog ve doktorlar tarafından desteklenen polis memurları tarafından
gerçekleştirilir. Burada, - örneğin JSGA örneğindeki gibi - bireylerin olası uygulamalarını kısıtlayan
ön gereksinimlerin giderilmesi temel haklar açısından düşünülebilir.
Eğitim Sistemi: Tüm İGG Akademilerinin ayırt edici ve ortak özelikleri ilgili teori ve mevzuat
tarafından iyileştirilen pratik becerilere ve uygulamalı polisliğe değer vermeleridir. Düşük düzeyli
eğitim-öğretim programlarının genel eğitim ve bilime dayalı derslerden daha fazla uygulama içerdiği
ancak üst düzey eğitim-öğretim programlarının bilimsel disiplin çalışmalarına odaklandığı
gözlemlenmiştir. Sivil ve demokratik gözetim açısından, kolluk görevlerinin işleyişini izlemek ve
değerlendirmek için pratik/somut göstergelerin geliştirilmesi henüz irdelenmemiştir. Bunun yanı
sıra, sivil ve demokratik gözetim, temel haklara saygı ve vatandaş odaklılığa yönelik iyi davranışları
teşvik eden pratik becerilerden oluşan uygulamalı eğitime dahil edilmelidir. Bu durum, asgari ortak
standartlar belirlendikten sonra ihtiyaca uyarlanmış gözetim standart ve prosedürlerine dayalı olan
sivil ve demokratik gözetim performansını pratikte izlemek için gösterge ve kriterlerin
geliştirilmesini gerektirir. Sivil ve demokratik gözetim açısından, strateji seçenekleri arasında (i) alt
ve üst kademeler için gözetim prosedür/süreç/mekanizmalarının yanı sıra uyarlanmış ancak
tamamlayıcı kuralların belirlenmesi, (ii) bu kurallar ve gözetim unsurlarının farklılıklarına ilişkin
tanımlamalarla birlikte müfredata (ders, içerik, program ve kazanımlar) dahil edilmesi, (iii) kolluk
sistemi bünyesinde vatandaş odaklılık, temel hakların korunması ve temel haklara saygı
gösterilmesi dahil olmak üzere sivil ve demokratik gözetim için bir aidiyet oluştururken liderliğin
rolü ve işlevlerinin güçlendirilmesi bulunmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi, 1982 Anayasası
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarını koşul olarak belirler ancak JSGA-tipi kurumları kapsamaz.
JSGA mevcut durumda Cumhurbaşkanı ile oluşturulur. Burada, strateji seçeneklerinden biri sistemi
yerelleştirmek, Jandarma ve Sahil Güvenliğin kendi İGG Akademilerini kurmalarını sağlamak ve
sonrasında da JSGA’yı uygulamak olabilir. Bu durumda, JSGA, İtalya Ortak Akademisi ve Almanya
Ortak Akademisinin sentezi gibi bir ortak akademi olabilir. Yerelleşme aynı zamanda yürütme için
koordinasyon ve asgari ortak standartları gerektirecektir.
Müfredat Geliştirme: Genel olarak, müfredat geliştirme süreçleri ilgili İGG Akademileri tarafından
bakanlık yönergeleri ve İGG’lerin gerekleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Sivil ve demokratik
gözetim açısından, Bakanlıkların aktif katılımı vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda oldukça
önemlidir. Bu yüzden, müfredat oluşturma ve kontrol süreçlerinde etkili bir sivil ve demokratik
gözetim vatandaşların önemli ihtiyaçlarını müfredata dahil etmelidir. Bu amaçla, (i) kolluk
görevlileri veya Bakanlık (veya yerel uzantıları) tarafından düzenlenen periyodik vatandaş
istişareleri, (ii) vatandaşlara ulaşmak ve ihtiyaç ve beklentilerini öğrenmek için İGG Akademilerinin
akademik personeli tarafından bilimsel araştırma uygulanabilir. Bu strateji seçenekleri temel
hakların olası ihlaline karşı unsurlar içerebilir. Belirli bir kolluk gözetim organı olan bir ülkede,
başka bir strateji seçeneği olarak, İGG Akademileri periyodik olarak şikayetleri toplayıp müfredat
geliştirme süreçlerine dahil edebilir. Sivil ve demokratik gözetim açısından, sivil makamlar İGG
Akademilerinin kurullarında başkanlık/üyelik sahibi olabilir veya İGG Akademilerine talimat
vererek/yönlendirme yaparak nispeten dolaylı biçimde müfredat geliştirme süreçlerine etki etmeyi
tercih edebilir. Bunun yanı sıra, sivil ve demokratik gözetimi teşvik etmek için bağımsız
akreditasyon kurumları ve aktif paydaş katılımı uygulanabilir. JSGA örneğinde, Yükseköğretim
Kurulu, harici bir gözetim türü olarak düşünülebilir. Buna karşılık, müfredat geliştirme süreci
vatandaşların şikayet mekanizmalarını kullanabilir; uygulanan dersler vatandaşlarla işbirliği içinde
gerçekleştirilebilir; bağımsız akreditasyon kurumları müfredatı inceleyebilir; uygulanabilir düzeyde
ihtiyaç ve beklentilerinden faydalanmak için müfredat geliştirme sürecine daha geniş paydaş
katılımı sağlanabilir.
85

Program ve Dersler: Tüm ülke örneklerinde, eğitim-öğretim programları ağırlıklı olarak kamu
bütçesinden finanse edilmekte ve en düşük ücret Ön-lisans ve Lisans derecesi eğitim-öğretim
programlarında bulunan adaylara verilmektedir. Bununla birlikte, diğer eğitim-öğretim kurumları
maaşlı kolluk personeline dayalı olduğundan, eğitim-öğretim organizasyonu ile ilişkili masraflar hariç
olmak üzere eğitim-öğretim sırasında ödeme almaktadırlar. Sivil ve demokratik gözetim açısından,
ücret ve maaş ödemeleri devlet memurları için kurucu bileşenlerden biridir. Bu durum bireylerin
Devlet ve kamu hizmetlerine olan bağlılığını teşvik eder. Yerelleştirilmiş Eyaletlerde, yerel
yönetimler gibi farklı finansman türleri gözlemlenebilir. Ancak, nispeten merkezileştirilmiş
Eyaletlerde, ücret ve maaşlar kolluk görevlilerinin merkezileştirilmiş kontrolünün vazgeçilmez
unsurlarıdır. Ders verirken, vaka-odaklı eğitim-öğretim, teknik becerilerin geliştirilmesi, temel eğitim
sonrasında uzmanlık eğitimi, staj ve bağlama-özel suçla başa çıkma başlıca yöntemlerdir. Buna ek
olarak, kuruluşlar arası kapasite geliştirme, disiplinlerarası ve etkileşimli yöntemler ve sivil
üniversiteler ile işbirliği derslerin verilmesinde temel yöntemlerdir. Sivil ve demokratik gözetim
açısından, bu durum, sivil ve demokratik gözetimin, işlevsel hale getirebilmek amacıyla somut
terimlerle ifade edilmesine yönelim ihtiyaç ve/veya eğilimlere işaret eder. Bu amaçla, kolluk
personelinin pratik becerilerine yönelik uygulamaları izlemek ve değerlendirmek için gösterge
setleri geliştirilebilir. Bu gösterge setleri sivil ve demokratik gözetimin pratikteki başarısını ölçmek
için kullanılacak ve stratejik planlama ve müfredat geliştirme süreçlerine dahil edilecektir. Tüm İGG
Akademilerinde derse katılım zorunludur. Bu durum kolluk eğitim-öğretim ve görevlerinin hassas
niteliğini yansıtmaktadır. İGG Akademilerinin program içeriklerine bakarak, sivil ve demokratik
gözetimi destekleyen belirli bazı dersler ayrı düşünülebilir. Sivil ve demokratik gözetim açısından
seçmeli dersler zorunlu olarak değiştirilebilir veya sivil ve demokratik gözetim unsurlarını dahil
etmek amacıyla başka bir ders geliştirilebilir. Buna karşılık, JSGA örneğinde, bu dersler ortak bilişsel
ve pratik beceriler elde etmek ve farklı programlar arasında karşılıklı olarak güçlendiren bir
müfredat oluşturmak amacıyla homojen hale getirilebilir. Değerlendirme yöntemlerine bakarak,
daha fazla benzerlik gözlemlenmiştir. İtalya ve Türkiye gibi ülke örneklerinde Sınav Komiteleri
bulunmaktadır. İtalya’da, Sınav Komitesi Üst Düzey Yöneticilerin final değerlendirmesini yapmakla
görevlendirilmişken, JSGA’da Sınav Komitesi subay ve astsubayların görüşmelerini kapsayacak şekilde
final değerlendirmeleri gerçekleştirir. İtalya’da Sınav Komitesi Üst Düzey Yöneticilerin final
değerlendirmelerini gerçekleştirmek için atanırken, JSGA’da Sınav Komitesi görüşmeler dahil olmak
üzere subay ve astsubayların final değerlendirmesini gerçekleştirmektedir. Bunu temyiz etme şansı
bulunmamaktadır. Ancak, sivil ve demokratik gözetim açısından, (i) yeterlilik sınav sürecinin
şeffaflığı, (ii) Sınav Komitesinin oluşturulması ve (iii) Sınav Komitesi üyelerini atama yetkisi son
derece önemlidir.
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Ek 2
Kolluk Görevlileri Etik Kuralları
17 Aralık 1979 tarihli ve 34/169 sayılı Genel Kurul Kararı
Madde 1
Kolluk görevlileri; her zaman yasaların kendilerine yüklediği görevleri, hukuka uygun olarak, topluma
hizmet ederek, herkesi yasa dışı faaliyetlere karşı koruyarak ve mesleklerinin gerektirdiği yüksek
sorumluluk düzeyi ile tutarlı olarak yerine getirmelidir.
Açıklamalar:
(a) “Kolluk görevlileri” ifadesi, atama veya seçimle gelen, özellikle yakalama veya tutuklama yetkisi
olmak üzere polis yetkilerini kullanan bütün kanun temsilcilerini içerir.
(b) Polis yetkilerinin, üniformalı veya sivil olarak askeri makamlar veya devlet güvenlik güçleri
tarafından kullanıldığı ülkelerde; kolluk görevlileri tanımının, bu tür hizmetlerin görevlilerini de
kapsadığı kabul edilir.
(c) Topluma hizmet ifadesi ile özellikle, kişisel, ekonomik, sosyal veya diğer acil durumlara ilişkin
sebeplerden acil yardıma ihtiyaç duyacak olan toplum üyelerine destek hizmetleri sunulmasını
kapsamaktadır.
(d) Bu madde, sadece şiddet eylemleri, mala verilen zararlar ve diğer zarar verici eylemleri değil, aynı
zamanda ceza kanunları doğrultusunda her türlü yasaklamayı kapsar. Bu madde aynı zamanda cezai
ehliyeti olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen davranışları da kapsar.
Madde 2
Kolluk görevlileri, görevlerini yerine getirirken, her zaman insan onuruna saygı göstermek ve onu
korumak ve herkesin temel haklarını savunmak ve korumak durumundadırlar.
Açıklamalar:
(a) Söz konusu olan temel haklar, ulusal ve uluslararası hukuk tarafından belirlenir ve korunur.
Konuyla ilgili uluslararası belgeler şunlardır: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Medeni ve Siyasal
Haklara İlişkin Uluslar Arası Sözleşme, Bütün İnsanların İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya
onur kırıcı muamele veya cezalara Karşı Korunmasına İlişkin Bildiri, Her Türlü Irk Ayrımcılığının
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Bildirisi, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan
Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme, Apartheid Suçunun Ortadan Kaldırılması ve
Cezalandırılmasına ilişkin Uluslararası Sözleşme, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması
Sözleşmesi, Mahkumlara Uygulanacak Muameleye İlişkin Standart Asgari Kurallar ve Konsolosluk
İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi.
(b) Bu madde hakkında yapılacak ulusal açıklamalarda, bu hakları tanımlayan ve koruyan ulusal veya
mahalli maddeler belirtilmelidir.
Madde 3
Kolluk Görevlileri kesin zorunluluk halinde ve görevlerinin yerine getirilmesi için gereken ölçüde
kuvvete başvurabilirler.
Açıklamalar:
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(a) Bu hüküm, kolluk görevlilerinin ancak istisnai durumlarda kuvvete başvurabileceklerini
vurgulamaktadır. b. Her ne kadar bu hüküm, kolluk görevlilerinin bir suçu önlemek veya suçluları veya
şüphelileri yasalara uygun olarak yakalamak veya yakalanmalarına yardım etmek gibi durumlarda
makul surette gerekli olması bakımından kuvvete başvurmaları için yetkilendirildiğini ifade etse de bu
durumların ötesinde kuvvete başvurulamaz.
(b) Ulusal hukuk, kolluk görevlilerinin kuvvete başvurmalarını genellikle orantılılık ilkesine göre
kısıtlamaktadır. Bu hükmün yorumlanmasında bu tür ulusal orantılılık ilkelerine uyulması gerektiği
anlaşılmaktadır. Bu hüküm, hiçbir halde, ulaşılacak meşru amaç ile orantılı olmayan biçimde kuvvete
başvurmaya izin verdiği biçiminde yorumlanamaz.
(c) Ateşli silahların kullanılması en son tedbir olarak düşünülür. Özellikle çocukların söz konusu olduğu
durumlarda, ateşli silahların kullanılmaması için mümkün olan her şey yapılmalıdır. Genel olarak,
şüphelinin silahla direniş göstermesi veya herhangi diğer biçimde başkalarının hayatını tehlikeye
atması ve daha hafif girişimlerin şüpheliyi etkisiz kılmaya veya yakalamaya yetmediği durumlar
dışında, ateşli silahlara başvurulmamalıdır. Ateşli silahların her kullanılışında, durum derhal yetkili
makamlara bildirilmelidir.
Madde 4
Kolluk görevlilerinin bilgisi dahilinde olan gizli nitelikte konular, görevlerin yerine getirilmesi veya
adaletin ihtiyaç duyduğu durumlar aksini gerektirmedikçe gizli tutulmalıdır.
Açıklamalar:
Kolluk görevlileri, görevlerinin gereği olarak, kişilerin özel hayatları ile ilgili olabilecek ve başkalarının
çıkarlarına ve özellikle itibarına zarar verebilecek nitelikte bilgi toplar. Bu tür bilgilerin korunması ve
kullanılmasına ilişkin itina gösterilmeli ve söz konusu bilgiler, yalnızca görevlerin yerine getirilmesi
veya adaletin gerektirdiği durumlar için açıklanmalıdır. Başka amaçlar için yapılan her açıklama
görevin kötüye kullanılmasıdır.
Madde 5
Hiçbir kolluk görevlisi, herhangi bir İşkence veya diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele
veya ceza uygulayamaz, bunları teşvik edemez veya bunlara karşı müsamaha gösteremez. Ayrıca
hiçbir kolluk görevlisi İşkence veya diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya ceza
durumunu haklı çıkarmak için amirlerinin emirlerine veya savaş hali ya da savaş tehdidi, ulusal
güvenliğe tehdit, ülkedeki siyasi istikrarsızlık veya başka herhangi bir olağanüstü hal gibi istisnai
durumlara başvuramaz.
Açıklamalar:
(a) Bu yasaklama, Genel Kurul tarafından kabul edilen Bütün İnsanların İşkence ve Diğer Zalimane,
İnsanlık Dışı Veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezalara Karşı Korunmasına İlişkin Bildiri’den
kaynaklanmaktadır. Bu bildiriye göre:
“[Bu tür bir eylem] insan onuruna karşı bir suçtur ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaçlarını tanımama
ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde [ve diğer uluslararası insan hakları belgeleri] bildirilen
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlalinden suçlu bulunur.”
(b) Söz konusu Bildiride, “işkence” aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
“… işkence, bir kamu görevlisi tarafından kişinin veya üçüncü bir tarafın bilgi vermesi veya itirafta
bulunmasını sağlama, kişiyi gerçekleştirdiği ve gerçekleştirdiğinden şüphelenilen bir eylem için
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cezalandırma veya kişiyi ya da diğer kişileri korkutma gibi amaçlara yönelik kasten gerçekleştirilen
veya azmettirilen fiziksel veya ruhsal olarak kişi üzerinde şiddetli acı ve eziyete sebep olma eylemi
anlamına gelmektedir. Bu terim Mahkumlara Uygulanacak Muameleye İlişkin Standart Asgari
Kurallara uygun kapsamda yalnızca yasal yaptırımlardan kaynaklanan, bu yaptırımlara özgü veya bu
yaptırımların beraberinde gelen acı veya eziyeti kapsamaz.”
(c) “Zalimane, İnsanlık Dışı Veya Onur Kırıcı Muamele veya Ceza” kavramları Genel Kurul tarafından
tanımlanmamıştır, ancak fiziksel veya ruhsal suiistimallere karşı mümkün olan en geniş kapsamda
koruma amacıyla yorumlanmalıdır.
Madde 6
Kolluk görevlileri, gözetimleri altında olan kişilerin sağlığı için tam koruma sağlar ve özellikle,
gerektiğinde tıbbi müdahalede bulunulacağını temin etmek için acil önlem alır.
Açıklamalar:
(a) Sertifikalı tıp doktoru veya yardımcı doktorlar dahil olmak üzere herhangi bir tıbbi personel
tarafından sağlanan hizmetleri ifade eden “tıbbi müdahale”, ihtiyaç duyulduğunda veya talep
edildiğinde sağlanır.
(b) Sağlık personelinin kolluk faaliyetine bağlı olması muhtemel olmakla beraber, kolluk görevlileri
gözaltındaki kişiye kolluk faaliyeti dışında sağlık personeli aracılığıyla veya bu personele danışarak
uygun müdahale sağlanmasını tavsiye ederken bu personelin görüşünü de dikkate almalıdır.
(c) Anlaşılacağı üzere, kolluk görevlileri aynı zamanda kanun ihlali veya kanun ihlali sırasında
gerçekleşen kazaların kurbanları için tıbbi müdahale sağlar.
Madde 7
Kolluk görevlileri hiçbir şekilde yolsuzluk eylemi gerçekleştirmez. Bu tür eylemlerin tamamına şiddetle
karşı çıkar ve bu eylemlerle mücadele ederler.
Açıklamalar:
(a) Herhangi bir görevin kötüye kullanılması durumu ile aynı şekilde herhangi bir yolsuzluk eylemi
kolluk görevlilerinin mesleğine aykırıdır. Eğer hükümet kendi birimlerine karşı ve kendi kurumları
dahilinde kanun uygulayamazsa veya uygulamayacaksa, vatandaşlar arasında da kanun
uygulanmasını bekleyemeyeceğinden, yolsuzluk eylemi gerçekleştiren tüm kolluk görevlileri
konusunda kanun bütünüyle uygulanmalıdır.
(b) Yolsuzluk teriminin anlamı ulusal hukuka bağlı olmakla beraber, eylem gerçekleştirildiğinde veya
ihmal edildiğinde, talep veya kabul edilen hediye, vaat veya teşviklere veya bunların haksız bir şekilde
alınmasına karşılık olarak kişinin görevlerinin gerçekleştirilmesinde veya bu görevlerle ilgili olarak bir
eylemin yerine getirilmesi veya ihmal edilmesini kapsadığı anlaşılmalıdır.
(c) Yukarıda bahsedilen “Yolsuzluk eylemi” ifadesi teşebbüs edilen yolsuzluğu kapsayacak şekilde
anlaşılmalıdır.
Madde 8
Kolluk görevlileri kanuna ve mevcut kurallara saygı duyar. Aynı zamanda, yeterlilikleri çerçevesinde
bunların ihlalini önler ve şiddetle karşı çıkar.
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Mevcut kurallara ilişkin bir ihlal gerçekleştiğine veya gerçekleşmek üzere olduğuna inanmak için
sebebi olan kolluk görevlileri, konuyu üst makamlara ve gerektiğinde inceleme veya düzeltme yetkisi
olan diğer uygun makamlar ve organlara raporlar.
Açıklamalar:
(a) Bu Kurallar ulusal mevzuat veya uygulamaya dahil edildiğinde gözlemlenir. Mevzuat veya
uygulama mevcut Kurallardan daha katı hükümler içeriyorsa, söz konusu daha katı hükümler
gözlemlenir.
(b) Bu madde bir yandan kamu güvenliğinin büyük ölçüde bağlı olduğu kurumların iç disiplin ihtiyacı
ile diğer yandan temel insan haklarının ihlali ile mücadele ihtiyacı arasındaki dengeyi korumayı
amaçlamaktadır. Kolluk görevlileri ihlalleri emir komuta zinciri dahilinde raporlar ve yalnızca
uygulanabilir veya geçerli olan başka bir yol olmaması durumunda emir komuta zincirinin dışında
kanuni işlem gerçekleştirir. Kolluk görevlileri bu Kurallara ilişkin bir ihlal gerçekleştiği veya
gerçekleşmek üzere olduğunu raporladıklarında idari veya diğer türlü cezaların uygulanmadığı
anlaşılmaktadır.
(c) “İnceleme veya düzeltme yetkisi olan diğer uygun makamlar ve organlar” ifadesi, bu Kurallar
kapsamında gerçekleşen ihlallerden kaynaklanan haksızlık ve şikayetleri incelemeye yönelik hukuki,
örf ve geleneklere dayanan veya diğer yetkilerle, kolluk makamları bünyesinde veya bunlardan
bağımsız olarak ulusal hukuk doğrultusunda mevcut bulunan her türlü makam ve organa işaret eder.
(d) Bazı ülkelerde, basının yukarıdaki alt paragraf (c)’de tanımlananlara benzer olarak şikayet
inceleme işlevlerini gerçekleştirdiği düşünülebilir. Bu yüzden kolluk görevlileri, son çare olarak ve
kendi ülkelerinin kanun ve gelenekleri ile bu Kuralların Madde 4 hükümleri uyarınca basın aracılığıyla
ihlalleri kamuoyunun dikkatine sunarlarsa, haklı çıkarılabilirler.
(e) Bu Kuralların hükümlerine uygun hareket eden Kolluk Görevlileri kolluk mesleğinin yanı sıra
toplum ve hizmet verdikleri kolluk makamı tarafından saygı, tam destek ve işbirliğini hak eder.
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