
Bu proje Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilmektedir.

Bu yayın, Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla UNDP Türkiye’nin 
sorumluluğu altındadır. Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

İÇ
 G

ÜV
EN

Lİ
K K

UV
VE

TL
ER

İN
İN

 
Sİ

Vİ
L G

ÖZ
ET

İM
İN

İN
 

GÜ
ÇL

EN
Dİ

Rİ
LM

ES
İ P

RO
JE

Sİ
 

III
. A

ŞA
M

ASivil gözetim, kolluk kuvvetlerine ilişkin politikaların ve 
faaliyetlerin sivil otoriteler tarafından izlenmesi ve gözden 
geçirilmesi anlamına gelir. Sivil otoriteler ifadesi meclisi, 
hükümeti, yargıyı anlattığı gibi aynı zamanda sivil toplum 
kuruluşlarını ve kamu otoriteleri tarafından resmen 
tanınmış vatandaş gruplarını kapsar. Sivil gözetim kolluk 
yetkilerinin kullanımına ilişkin hem politika oluşturulması 
aşamasında hem de bireysel eylemler sürecinde gözlem 
yapılabilmesine imkân tanır. Sivil gözetim için oluşturulan 
grupların üyeleri gözden geçirdikleri kurum tarafından 
istihdam edilmez. İlgili gruplar vatandaş şikâyetleri 
sürecine doğrudan dâhil olmak ve bahse konu kolluk 
kuvvetlerinin hesap verebilirliğini artırmak için çözümler 
geliştirmekle görevlidir.

1. İç Güvenlik Kuvvetlerinin şeffaf biçimde işleyişini sağlamaya yönelik 
     yasal çerçevenin AB standartları ve uluslararası standartlar tarafından sağlanan sivil ve 
    demokratik gözetim, hesap verebilirlik ilkeleri ve en iyi uygulamalar ışığında güçlendirilmesi 
    (Bileşen A)
 
2. Türkiye’deki iç güvenlik kuvvetlerinin gözetimi için beş yıllık organizasyonel strateji  
    oluşturulması (Bileşen A)
 
3. İçişleri Bakanlığının iç güvenlik kuvvetleri performans değerlendirme sisteminin tutarlılığını 
     sağlamak amacıyla somut, ölçülebilir, kabul edilebilir, gerçekçi ve zamana bağlı (SMART) 
     göstergeler doğrultusunda iyileştirilmesi (Bileşen A)
 
4. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) müfredatının sivil gözetim ilkeleri ile uyum 
     içinde geliştirilmesi (Bileşen A)
 
5. Ulusal Suç Önleme Ofisi’nin yasal çerçevesinin AB standartları ve uygulamalarına uygunluk 
     analizi temelinde geliştirilmesi (Bileşen A) 
 
6. İç Güvenlik Kuvvetleri üzerinde etkili şekilde işleyen bir meclis 
     gözetimi için strateji geliştirilmesi (Bileşen B)
 
7. Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının seçilen 
    10 il / ilçede kurulması (Bileşen C)
 
8. İçişleri Bakanlığı ve İç Güvenlik 
     Kuvvetlerinden 500  personele 
     İç Güvenlik Kuvvetlerinin sivil ve 
     demokratik gözetimi ve vatandaş odaklı 
     güvenlik hizmetleri konularında eğitim 
     programları sunulması (Bileşen D)
 
9. Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının kurulduğu il/ilçelerde halk, 
     sivil toplum ve yerel basının insan odaklı güvenlik kavramı 
     hakkındaki farkındalığının artırılması (Bileşen D)
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Toplum Odaklı Kamu Güvenliği için 
Hep Birlikte Çalışıyoruz!
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III. AŞAMA

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Yıldız Kule, Yukarı Dikmen Mah. 

Turan Güneş Bulvarı No: 106 
Çankaya, 06550 Ankara, Turkey

T. +90 312 454 1100
F. +90 312 496 1463

tr.undp.org

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, iç güvenlik 
sektöründe şeffaf, katılımcı, vatandaş odaklı bir sivil 
gözetim sistemi kurulmasını amaçlayan proje,  Bileşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP Türkiye) tarafından 
yürütülüyor. 5.4 milyon Avroluk bir bütçe ile uygulanan 
projede,  İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, 
Harekât ve Bilgi Toplama (KİHBİ) Dairesi Başkanlığı 
ana faydalanıcı sıfatı ile yer alıyor. Proje kapsamında iç 
güvenlik kuvvetlerinin sivil ve demokratik gözetiminin 
kurumsallaşmasını sağlamaya yönelik çok sayıda çalışma 
yapılıyor. Ayrıca iç güvenlik kuvvetlerinin sivil ve demokratik 
gözetime geçişinin sağlanması amacıyla hedef guruba 
yönelik eğitimler, çalıştaylar, farkındalık artırma faaliyetleri 
gerçekleştiriliyor. 

I. AŞAMA    : 2008-2010
II. AŞAMA  : 2012-2015
III. AŞAMA : 2018-2021

/sivilgozetim

/sivilgozetim

/sivilgozetim

sivilgozetim.org.tr



İlk aşaması 2008-2010 yılları arasında ikinci aşaması 
ise 2012-2015 yılları arasında yürütülen projenin Kasım 
2018’de başlayan üçüncü aşamasının 2021 yılı içerisinde 
tamamlanması hedefleniyor.  Projenin ikinci aşaması 
kapsamında pilot il ve ilçelerde vali ve kaymakamların 
başkanlık ettiği  - yerel STK, kamu kurumu,  kuruluş ve 
medya temsilcilerinden oluşan-  Yerel Önleme ve Güvenlik 
Kurulları (YÖGK) kuruldu. Kurullar sivil toplum ve medya 
temsilcilerinin katkılarıyla ve ilgili kurumlarla işbirliği 
içerisinde il ve ilçelerindeki güncel güvenlik sorunlarının 
tespitine yönelik çalışıyor, suç ve kabahatleri önlemek üzere 
üç yıllık stratejik planlar hazırlıyor ve uyguluyor.

Yasal ve Kurumsal Çerçeve Oluşturulması
Avrupa Birliği standartları ve uluslararası 
standartlar doğrultusunda,  sivil/demokratik 
gözetim ve hesap verebilirlik ilkeleri gözetilerek 
İç Güvenlik Sistemini (Polis, Jandarma ve Sahil 
Güvenlik ) şekillendiren temel yasal çerçeveyi 
geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılıyor.

Meclis Gözetimi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) ilgili 
Komisyonlarının faaliyetleri yoluyla İç Güvenlik 
Kuvvetlerinin çalışmalarını sistematik olarak 
denetlemek için bir strateji geliştirmeye yönelik 
faaliyetler yürütülüyor.

Pilot Güvenlik Yönetişim Yapılarının 
Yaygınlaştırılması
Projenin ilk ve ikinci aşamalarında hayata geçirilen 
9 adet Yerel Önleme ve Kurulu’nun sayısı 19’a 
yükseltildi. Tüm kurulların aktif hale getirilmesine 
ve çalışmalarının sürdürülebilir olmasına yönelik 
yerel ve merkezi düzeyde çalıştay, eğitim, toplantı 
faaliyetleri düzenleniyor. Tüm kurullar bulundukları 
il ve ilçelerde suç ve kabahatleri önlemeyi 
amaçlayan 3 yıllık stratejik planlar hazırlıyor ve 
uyguluyor.

Bireysel ve Kurumsal Kapasite
YÖGK’ların sivil ve demokratik 
gözetim vizyonu ve vatandaş odaklı güvenlik 
hizmetlerine ilişkin anlayışlarını derinleştirmek 
amacıyla, valiler, vali yardımcıları ve kaymakamların 
– bireysel ve kurumsal -  kapasitelerini artırmaya 
yönelik büyük çaplı kapasite geliştirme ve farkındalık 
artırma programları uygulanıyor.

• İçişleri Bakanlığı

• Valilikler

• Kaymakamlıklar

• Emniyet 
    Genel Müdürlüğü 

• Sahil Güvenlik 
    Komutanlığı 

• Jandarma Genel 
    Komutanlığı
 
• Türkiye Büyük Millet   
    Meclisi

• Türkiye Cumhuriyeti 
    vatandaşları

• Yerel Yönetimler

• İlgili STK’lar

İSTANBUL
BEŞİKTAŞ - FATİH
KADIKÖY - ÜSKÜDAR
EYÜPSULTAN

TRABZON
AKÇAABAT - VAKFIKEBİR

ANTALYA
ALANYA

HATAY
HATAY(İL) - İSKENDERUN

YEREL ÖNLEME ve
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BiLEŞEN D

güvenlik

gruplar yapıyoruz

kurulları

İZMİR
BUCA - ÇEŞME

TEKİRDAĞ
ÇORLU ANKARA

SİNCAN

MALATYA
MALATYA (İL)
YEŞİLYURT - HEKİMHAN

GAZİANTEP
ŞEHİTKAMİL - ŞAHİNBEY


