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İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi – 3. Aşama Projesi (COIII) Avrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında finanse
edilmektedir. Proje’nin faydalanıcısı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığıdır.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (EUD), Proje’nin sözleşme makamıdır.
Proje’nin uygulanması için teknik yardım Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) tarafından sağlanmaktadır. Bu rapor, Avrupa Birliği’nin mali desteği ile
hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden UNDP Türkiye sorumludur ve Avrupa Birliği’nin
görüşlerini yansıtmamaktadır.

2

Eylemin Açıklanmasının Referansı
Bileşen

D. Bireysel ve Kurumsal Kapasite Oluşturma

Faaliyet

D.3. İçişleri Bakanlığı tarafından sivil/demokratik gözetim perspektifinden
kaymakamlar için uygulanan eğitim programlarının değerlendirilmesi ve
güncellenmesi
D.3.1. Sivil/demokratik gözetim konusunda Kaymakamlık eğitim müfredatının gözden
geçirilmesi.

Çıktı

3

Değerlendirme Raporları ve Güncellenmiş Müfredat

İçerik
Yönetici Özeti ..................................................................................................................................5
I.

Giriş ...........................................................................................................................................8

II.

Veri Toplama/Analiz Metodu...................................................................................................9

III. Gözden Geçirme & Bulgular .....................................................................................................9
IV. Sonuç......................................................................................................................................19
Ek 1: Mülakat Yapılan Kişiler Listesi ...............................................................................................22
Ek 2: Değerlendirmeye Yönelik Kavramsal Çerçeve (Kılavuz) ........................................................23
Ek 3: Kaymakam adayları için yarı yapılandırılmış mülakat soruları ..............................................24
Ek 4: İçişleri Bakanlığı, Eğitim Dairesi, Araştırma, Planlama ve Programlama Şube Müdürlüğü
Yöneticisiyle Yapılandırılmış Mülakat ............................................................................................25
Ek 5: Birinci Danışma Toplantısı Katılımcı Listesi ...........................................................................27
Ek 6: Birinci Danışma Toplantısı Gündemi .....................................................................................29

4

Yönetici Özeti
D Bileşeninin ana katkısı il idarecilerinin bireysel ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmektir.
Kaymakamların sivil gözetim bağlamındaki öneminden dolayı kaymakamların eğitim süreçlerini gözden
geçirmek, eksiklikleri belirlemek ve geliştirmek önem arz etmektedir.
İlçenin genel idaresinden sorumlu olan Kaymakam; eğitim, sağlık ve güvenlik başta olmak üzere ilçedeki
kamu hizmetlerinin icrasını denetlemek ve koordine etmek durumundadır. Kaymakamların ana görev
ve sorumlulukları; temsil, koordinasyon, güvenlik ve emniyet sağlamaktır. Kaymakamlar, ilçedeki kolluk
birimlerinin başı pozisyonundadır. Bu görevler kapsamında sivil toplumla ilişki kurmak ve
geliştirmekten, insan haklarını korumaktan ve insan hak ve özgürlüklerini teşvik etmenin önündeki
engelleri kaldırmaktan sorumludur. Son yıllarda diğer görevlerine kıyasla özellikle kolluk kuvvetlerine
odaklanmaktadırlar (İçişleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare Çalıştayı Raporu, 2019). Bu sebepten
dolayı kaymakamlar sivil gözetim bağlamında önemli bir işleve sahiptir.
Bu bağlamda, bu rapor kaymakam adaylarına yönelik sivil ve demokratik gözetime ilişkin eğitim
müfredatının değerlendirmesini sunmayı amaçlamaktadır.
Kaymakamlık Eğitim Programının amacı kaymakam adaylarına hem mesleki hem de genel konulara
ilişkin bilgi ve deneyim sağlamaktır. Ancak, sivil idareciler için İçişleri Bakanlığı tarafından aktarılmış iyi
bir eğitime yönelik gösterge bulunmamaktadır1.
İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi, Kaymakamlık Eğitim Programını mevcut gelişmeleri ve Bakanlık
birimlerinin yaptığı önerileri inceleyerek hazırlamaktadır. İlaveten; kaymakamlık kursunun tarihi ve
süresi, programın ana hatları ve bölümleri Değerlendirme Kurulu tarafından kapsamlı bir şekilde
incelenmektedir. Ayrıca, Bakanlığın merkezi ve il teşkilatlarında çalışan personellere yönelik periyodik
olarak yapılan eğitim ihtiyaçları analizi ve çalıştayda belirlenen kaymakamlık kursuna ilişkin meseleler
göz önünde bulundurulmaktadır. Bunun yanı sıra, Eğitim Dairesi Başkanı ve yardımcısı konu
bakımından ilgili olmaları durumunda kontrol amacıyla eğitim programındaki kurslara katılmaktadır.
Kaymakamlık Eğitim Programındaki adayların değerlendirmesi konusunda her kursun sonunda ölçme
ve değerlendirme uygulanmamıştır; ancak her eğitim döneminin sonunda İçişleri Bakanlığına sözlü
sınav verilmektedir. Eğitim Programının gözden geçirilmesi için mülakatlar ve belgeler veri toplama
araçları olarak kullanılmaktadır. Veri analizinde ise içerik analizi mülakatlar için; belge analizi ise ek
veriler almak ve verilerin uyumlu olup olmadığını bulmak için kullanılmaktadır.

Kaymakamların performans değerlendirmelerine ve eğitim müfredatlarının güncellenmesine ilişkin KDU
tarafından İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne sorulan yazılı sorular ilgili birim tarafından
cevaplanmamıştır.
1
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Eğitim Programında Geliştirilmesi Gereken Güçlü Noktalar ve Yönler
Güçlü Yönler
Geliştirilmesi gereken yönler
Sivil gözetim kavramı en önemli politika
Sivil
gözetim
kavramı
müfredatın
amacı
belgelerinde yer almaktadır.
açıklamasında ve eğitim programının hedefleri ve
çıktıları arasında yer almamaktadır.
Mevcut kurslar doğrudan ya da dolaylı Sivil gözetim isimli bir kurs yoktur.
olarak sivil gözetimle ilişkilidir.
Dersler birkaç sivil gözetim organı Sivil gözetim organlarına daha fazla inceleme
temsilcisi tarafından verilmektedir ve sivil ziyareti yapılması gerekmektedir.
gözetim organları ziyaret edilmektedir.
İyi yönetişim ilkelerinin çoğuna eğitim İyi yönetişim ve ilkelerine dair özel bir kurs olmadığı
programında değinilmektedir.
için adayların ilkeler hakkında derinlemesine bir
tartışma deneyimlemedikleri görülmektedir.
İçişleri Bakanlığında bir Kolluk Gözetim Sivil gözetimi, Kolluk Gözetim Komisyonuyla
Komisyonu mevcuttur. Bu sebepten dolayı sınırlıymış gibi algılamaya yönelik bir eğilim
Kolluk Gözetim Komisyonu isimli bir kurs mevcuttur.
vardır.
Sivil toplum kuruluşları isimli bir kurs Kursta, sivil toplum kuruluşlarının karar verme
mevcuttur.
süreçlerine
katılımına
yeterli
vurgu
yapılmamaktadır. Yatay sivil gözetim organlarıyla
olan bağlantılar yetersizdir.
Vatandaş odaklı idarecilik, kaymakamlar Adayların yaptığı “vatandaş odaklılık” tanımlarında
tarafından büyük ölçüde özümsenmiştir.
farklılıklar mevcuttur.
Kaymakam
adayları;
görevlerini, Güvenlik bürokrasisini idare etmek ilçedeki diğer
yetkilerini ve sorumluluklarını kolluğa görevlerden daha uğraştırıcı olması yanı sıra. polis
ilişkin şekilde nasıl kullanacaklarını memurlarının atanması konusunda kaymakamlara
bilmektedir.
danışılmaması bir mesele olarak aktarılmıştır.
Kaymakamlar,
güvenlik
hizmetlerinin Güvenlik hizmetlerinin (polislik birimleri) başarısına
başarısını ölçerken suç istatistiklerinden ilişkin ölçüm, kurslarda vurgulanmamaktadır.
yararlanmaktadır.
Eğitim programı güncellenirken İçişleri Eğitim programı güncellenirken sivil toplum
Bakanlığının farklı daireleri katkıda kuruluşları veya yerelde seçilmiş kişiler katkıda
bulunmaktadır.
bulunmamaktadır.
Eğitim programı çalıştaylar düzenlenerek Kaymakamlık eğitim programına sivil toplum
belirli aralıklarla gözden geçirilmektedir.
kuruluşları veya yerel idareciler tarafından hiçbir girdi
sağlanmamaktadır.
İçişleri Bakanlığına ait bir e-Akademi vardır. İçişleri Bakanlığına ait e-Akademi, sivil gözetime ilişkin
kurslar veya kavramları kapsamamaktadır.
Yüksek nitelikli eğitimciler bulmak kolaydır. Eğitimlerin başında veya sonunda adaylara öğrenme
İçişleri
Bakanlığı
Eğitim
Dairesinin hedefleri veya çıktılarına ilişkin herhangi bir
motivasyonu yüksektir.
bilgilendirme yapılmamaktadır.
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Sonuç olarak, bu rapor programda sadece güçlü yönlerin olmadığını aynı zamanda İçişleri Bakanlığının
kaymakam adaylarına yönelik uyguladığı eğitim programında sivil gözetim açısından geliştirilmesi
gereken yönlerin de olduğunu ortaya koymaktadır. Kısacası, bu Rapor kaymakam adaylarına yönelik
eğitimde sivil gözetimden bahsedildiğini; ancak eksikliklerin olduğunu ortaya koymaktadır. Kaymakam
adaylarının ihtiyaçlarına ilişkin uygulamalı tekniklere dayanan bir sivil gözetim kursu ve Yerel Önleme
ve Güvenlik Kurullarının İdaresi kursu müfredata eklenmelidir. Ayrıca katılım, işbirliği ve ortaklık gibi
bazı kavramların kaymakam adayları tarafından yeterince özümsenmediği ve bu kavramların
mekanizmalarının bilinmediği görülmektedir. Sonuncu ama son derece önemli olarak farkındalığı ve
uygulanabilirliği arttırmak için sivil gözetim organlarına yapılan ziyaretlerin arttırılması önerilmektedir..
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I.

Giriş

Proje’nin D Bileşeni (Bireysel ve Kurumsal Kapasite Oluşturma) uyarınca, D.3 alt aktivitesi’nin Proje’ye
olan esas katkısı, Kaymakamların ve en nihayetinde İçişleri Bakanlığının iç güvenlik sektörü (İGS)
üzerinde etkin bir gözetim uygulaması için bireysel ve kurumsal kapasitesini güçlendirmek olacaktır.
Etkin bir sivil gözetimin temel unsurları şu şekilde listelenmiştir: Bağımsızlık, yeterli yetkili merci,
paydaşların desteği, yeterli kaynak, toplumsal erişim ve katılım (De Angelis ve ark., 2016:9).
İç güvenlik sektörünün sivil gözetimi, demokratik kuralların ve İGS kuruluşlarının operasyonlarına atıfta
bulunmaktadır. “Üç kilit kavrama atıfta bulunulmaktadır: iç güvenlik güçlerinin yönü, gereken
süreçlerin tanımı, bu süreçlerin kontrolü”. “Sivil gözetim kavramı üç doğrultuda gelişmiştir: 1) “Halk
için polislik” kavramına daha çok önem atfedilmiştir, 2) Polisin yerel mercilerle koordinasyonu ve 3) Dış
mekanizmalar. Bunlar çeşitli birimler altında kurulmuştur; ama genel anlamda “Bakanlık Dışı Organlar
veya Çoğunluk Dışı Kurumlar” olarak anılmaktadır (Roche, 2013:12, 15). Yukarıda da bahsedildiği gibi,
tüm ülkelere özgü tek tip bir sivil gözetim modeli2 veya türü yoktur. Ancak, sivil gözetimin öncelikli
amacı tüm dünyada aynıdır ve bu da “kamu güvenini arttırmaktır”.
Sivil gözetim açısından kaymakamlar önemli bir role sahiptir. İlçenin genel idaresinden sorumlu olan
kaymakam; eğitim, sağlık ve güvenlik başta olmak üzere ilçedeki kamu hizmetlerinin icrasını denetleme
ve koordine etmekle yükümlüdür. Kaymakamların ana görevleri ve sorumlulukları; temsil,
koordinasyon, güvenlik ve emniyet sağlamaktır. Kaymakamlar, ilçedeki kolluk birimlerinin başı
pozisyonundadır. Bu görevler kapsamında sivil toplumla ilişki kurmak ve geliştirmekten, insan haklarını
korumaktan ve insan hak ve özgürlüklerini teşvik etmenin önündeki engelleri kaldırmaktan
sorumludur. Son yıllarda diğer görevlerine kıyasla özellikle kolluk kuvvetlerine odaklanmaktadırlar
(İçişleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare Çalıştayı Raporu, 2019)3. Bu sebepten dolayı kaymakamlar
sivil gözetim bağlamında önemli bir işleve sahiptir.
Bu doğrultuda, D.3 aktivitesinin metodolojisinin kavramsal çerçevesi, insan odaklı güvenlik de dahil
olmak üzere temel haklar perspektifinden sivil/demokratik gözetimdir. Bunun yanı sıra Ek 1, D.3.1. alt
faaliyeti aracılığıyla Kaymakamlık eğitim müfredatına ilişkin değerlendirme için kavramsal bir çerçeve
(ilkeler ve ilgili göstergeler) sunmaktadır.
Şu ana kadar İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan kaymakamlık eğitimine ilişkin sunulan herhangi bir
ön bulgu veya değerlendirme raporu olmadığı için bu değerlendirme, etkin sivil gözetimin Türkiye’deki
il idarecileri eğitiminde yeterli ve detaylı açıklanıp açıklanmadığını belirlemeyi amaçlamaktadır.

2

Clarke’a göre (2009: 9) “Tek bir sivil gözetim biçimi en iyi müdahale değildir...”.
fazla bilgi için bakınız: İçişleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare Çalıştayı Raporu
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II.

Veri Toplama/Analiz Metodu

Kaymakamlık müfredatının gözden geçirilmesinin amacı mevcut durumu saptamak ve temel haklar
perspektifinden sivil ve demokratik gözetime ilişkin boşlukları belirlemektir. Bu değerlendirmede
kullanılan temel veri toplama araçları; yarı yapılandırılmış, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış
mülakatlar, odak grup toplantıları ve belgelerdir. Mülakatların, odak grupların ve belgelerin
kullanılmasındaki amaç ayrıntılı veriler toplamaktır. Mülakatlarda açık uçlu sorulardan faydalanılmıştır
ve süre sınırı verilmemiştir. ancak mülakatların ortalama uzunluğu yaklaşık kırk dakika olmuştur. Yarı
yapılandırılmış mülakatlar, kısa dönemli uzman tarafından 107’nci dönemden toplam 13 kaymakam
adayıyla gerçekleştirilmiştir (Ek 3) olup yapılandırılmış mülakat ise İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi
Araştırma Müdürü ile gerçekleştirilmiştir (Ek 4). Ek olarak, İzmir Buca Kaymakamıyla yapılandırılmamış
bir mülakat gerçekleştirilmiştir (Buca, Proje’nin C Bileşeni kapsamındaki 17 pilot ilçeden biridir). Bunun
yanı sıra, bu çalışmanın bir parçası olarak sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileriyle de odak grup
toplantıları gerçekleştirilmiştir. Odak grup toplantıları, UNDP tarafından Ankara ve İstanbul'da D.2.3
faaliyeti kapsamında düzenlenen STK ve Medya eğitimleri sırasında yapılmıştır. Mülakatlar
tamamlandığında D.3.2 faaliyeti kapsamında, kaymakamlarla ve İçişleri Bakanlığından temsilcilerle iki
günlük bir danışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya kaymakamlar ve İçişleri Bakanlığından 41
temsilci katılmıştır. Danışma toplantılarında detaylı bilgiler edinilmiştir (Ek 5 ve 6).
Mülakatlarda toplanan veriler içerik analiziyle incelenmiştir. Sonuçlar, mülakatlardan doğrudan alınan
çeşitli alıntılarla sunulmuştur. Ayrıca, ek veri elde etmek ve uyum gözetmek için ilgili belgeler4 belge
analiziyle incelenmektedir.

III.

Değerlendirme & Bulgular5

İçişleri Bakanlığı, Eğitim Dairesinin müfredatı bir idarecinin sahip olması gereken her türlü beceri ve
özelliği göz önünde bulundurarak hazırladığını aktarmıştır. Bu doğrultuda mevcut müfredat
aşağıdakiler bakımından değerlendirilmiştir:
Eğitim Müfredatı
(i) Müfredatın Amacı Açıklaması, (ii) Eğitim Hedefleri ve Çıktıları, (iii) Müfredat Konuları, (iv) Ölçme
yaklaşımı, (v) Ders izlenceleri (giriş notları, dersler ve içindekiler, öğrenme hedefleri ve çıktıları, ders
planı, değerlendirme metotları), (vi) Müfredat Ölçme ve Değerlendirme metodu/metotları
(i) (ii) Müfredatın Amacı Açıklaması ve Eğitim Hedefleri ve Çıktıları
Kaymakamlık kursunun amacı, aşağıdaki şekilde İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi tarafından yayınlanan
107’nci dönem kaymakamlık eğitim programında belirtilmiştir: “Bireyleri; ulusunu seven, devletine
sadık, ufku geniş, zihni açık, gönlü zengin ve güçlü, sözünün eri, işini iyi yapan, etik değerlere göre
yaşayan, her çeşit bilgi ve deneyimle donanmış ve devlet yönetiminin her kademesinde üstün iş yapma
kabiliyetine sahip sivil idareciler olarak eğitmek.”
Kaymakamlık Eğitim Programı, bir dizi önemli konu ve meseleye yönelik alternatif yaklaşımları
kolaylaştırmak için tasarlanan eğitimlerin yanı sıra; kaymakam adaylarının başlıca kamu idaresi, İçişleri
Bakanlığının çalışma alanı ve sivil idarecilerin görevleri ve yetkileri gibi konulara ilişkin geniş bir ufuk
kazanmasına yardımcı olacak çeşitli konularda konferanslar, seminerler ve panelleri de kapsamaktadır.

Belgeler: Kaymakamlık Kurs Programı (2021), İçişleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare Çalıştayı Raporu (2019) ve doğrudan
sivil gözetimle ilişkili beş kursun içindekiler.
5Bulguların ortaya çıkarılması konusunda, kısa dönemli uzman mülakatlar yapmış, belgeleri incelemiş ve iki günlük bir danışma
toplantısı düzenlemiştir. Detaylı bilgi için raporun veri toplama ve analiz bölümüne bakınız.
4
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Kaymakamlık Eğitimi; bir idarecinin modern idare ve yönetimle ilgili sahip olması gereken diğer
becerilerin yanı sıra kaymakam adaylarının stajlarında kazandıkları mesleki ve genel konulardaki bilgi
ve deneyimlerini güçlendirmeyi, bir ilçenin genel idaresine ilişkin kaymakamlık mesleğinin gerektirdiği
görevlere ve sorumluluklara hazırlamayı ve onlara her koşulda doğru karar verme kapasitesi
kazandırmayı amaçlamaktadır.
Politika belgeleri kaymakam eğitimlerine ilişkin bilgi içermemektedir. Ayrıca, sivil gözetim kavramı
Müfredat Amacının Açıklamasına ve Eğitim Hedefleri ve Çıktılarına dahil değildir; ancak iç güvenlik
hizmetlerindeki sivil gözetim ve unsurlarının üst politika belgelerinde vurgulandığı görülmektedir:
Güvenlik hizmetlerindeki temel hedefler, tüm yönleri hukukun üstünlüğü ve hukukun üstünlüğü
ilkeleri çerçevesinde ve sivil gözetim, şeffaflık, hesap verebilirlik ve kapsayıcılık ilkeleri
kapsamında göz önünde bulundurarak güvenliği güçlendirmek; temel hak ve özgürlükler ile
toplumsal ve bireysel güvenlik meseleleri arasındaki dengeyi sürdürmek; güvenlik hizmetlerinin
etkinliğini ve kalitesini arttırmak ve suçla mücadeleye ilişkin bilinci arttırarak vatandaş katılımı
sağlamaktır (11’inci Kalkınma Planı).
Vatandaşlar ve kolluk arasındaki ilişkinin güven ilkesine dayandırılması için toplum odaklı kolluk
yaklaşımı güçlendirilecektir (11’inci Kalkınma Planı).
Suçla mücadelede önleyici kolluk tedbirleri arttırılacaktır (11’inci Kalkınma Planı).
Ana hedef; sivil topluma ilişkin farkındalığı arttırmak, STK’ların şeffaflık ve hesap verebilirlik
ilkelerine uygun olmasını sağlamak ve STK’ların kamu karar verme süreçlerine aktif katılımlarını
sağlamaktır (11’inci Kalkınma Planı).
Sivil toplum-kamu iş birliği güçlendirilecek ve kamu ve STK’ların kapasiteleri geliştirilecektir.
Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğünün kurumsal kapasitesi kendi misyonu doğrultusunda
güçlendirilecektir (11’inci Kalkınma Planı).
İçişleri Bakanlığının misyonu, “...sivil toplumu destekleme görevlerini insan odaklı bir tutumda
yürütmektir” (İçişler Bakanlığı Faaliyet Raporu, 2019).
İl ve ilçe hizmetlerinin amacı, “Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu Sağlamak, Hızı ve Niteliği
Arttırmak ve Katılımı Geliştirmektir” (İçişler Bakanlığı Faaliyet Raporu, 2019).
Emniyet Genel Müdürlüğü, “hesap verebilirlik ve mali şeffaflık ilkeleri doğrultusunda hareket
etmektedir” (Emniyet Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu, 2020).
Stratejik hedeflerden biri, “Suçla Mücadelede Vatandaş Desteğini ve Önleyici Polislik
Tedbirlerini Arttırmaktır” (Emniyet Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu, 2020).
Güvenlik hizmetlerinin sağlanmasında “toplumdan katılım ve destek almak” amaçlanmaktadır
(Emniyet Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu, 2020).
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(iii) Müfredat Konuları (Sivil gözetim bakımından)6
Müfredat konuları7 Eğitim Dairesi
belirtilmektedir.

8

tarafından sunulmuştur. Sivil gözetime ilişkin kurslar aşağıda

Tablo 2. Sivil ve Demokratik Gözetime ilişkin Müfredat Konuları
Konular (Kronolojik sıraya göre)

Saat

İl İdaresi Yetkililerinin Kolluk Kuvvetleri Üzerindeki Yetkileri ve Sorumlulukları, Kolluğun Sivil
Gözetimi, Disiplin Eylemleri, Atama ve Görevlendirme – Kanun ve Örnek Uygulamalar

1,5 saat

İç Güvenlik Alanındaki Son Yasal Değişiklikler ve Yetkilerin Kullanılması
İnsan Hakları

1,5 saat

Güvenlik ve Asayiş Toplantıları, Güvenlik ve Asayiş Olaylarında Suç Analizi Metotları ve Teknikleri,
Önleyici Kolluk Faaliyetleri Planlaması

1,5 saat

Kolluk Gözetim Komisyonu
Sosyal Yaşamda Güvenlik Algısı ve Güvenlik Algısı Yönetimi

1,5 saat

İnsan Hakları Bağlamında Kolluğun Görevleri ve Yetkileri, Gözaltı, Zor ve Silah Kullanma, Kötü
Muamelenin Önlenmesi, Göçmen ve Mülteci Hakları, Önleme Araması, Telekomünikasyon Yoluyla
Yapılan İletişimin Denetlenmesi ve Yasal Olarak Dinlenmesi

1,5 saat

Toplumsal Olaylara Müdahale Prosedürleri ve İlkeleri

3 saat

Kolluğun Yetkileri, Adli ve Önleyici Kolluk Hizmetleri, Polisin Görevleri ve Yetkilerine İlişkin Yasa,
Örnek Uygulamalar ve İçtihat Hukuku

1,5 saat

Güvenlik ve Asayiş Planlamasının Hazırlanması, Güncellenmesi ve Uygulanması için İlkeler, Kanun
ve Örnek Uygulamalar

1,5 saat

Dernekler Hukuku

1,5 saat

Adli ve Önleme Arama Yönetmelikleri, Önleme Aramalarında İl İdaresi Yetkililerinin Görevleri,
Yetkileri ve Sorumlulukları, Gözaltı Merkezlerinin Denetimi, Kanun ve Örnek Uygulamalar

1,5 saat

Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları; İl İdaresi Yetkilileri ve Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki
İlişki
Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun ve Kanunun Uygulanması

1,5 saat

1,5 saat

1,5 saat

1,5 saat

Kolluk Birimlerine ilişkin Son Yeniliğin Ardından İl İdaresi Yetkilileri ve Kolluk Kuvvetleri Arasındaki
İlişki

1,5 saat

Vatandaş Odaklı Kamu İdaresi

1,5 saat
9

Güvenlik Kuvvetlerinin Demokratik Denetimi İlkeler, Normlar ve Uygulamalar

6

1,5 saat

Her ne kadar burada bahsedilmese de dolaylı olarak sivil gözetimle ilgili başka eğitimler de mevcuttur (ör. dilekçe hakkı ve bilgi edinme
hakkı, kolluğun görevlerine ve yetkilerine ilişkin insan hakları, il idaresi kanunu). Toplam 250 kursun arasında maden kanunu, Türkiye Uzay
Ajansı ve koronavirüsle mücadele eğitimleri de mevcut.
7Belirlenen bazı kursların içerikleri: 1. İl İdaresi Yetkililerinin Kolluk Kuvvetleri Üzerindeki Yetkileri ve Sorumlulukları 2. Kamu İdaresinde Etik
3. Vatandaş Odaklı Kamu İdaresi 4. Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları 5. Kolluk Gözetim Komisyonu
8Eğitim Dairesinden belirlenen irtibat personeli, değerlendirme dönemi sırasında kısa dönemli uzmana bilgi sağlamıştır.
9 Bu kursun içeriği belirtilmemiştir. Mülakat yapılan kişilere göre kursun adı ve içeriği uyuşmamaktadır.
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Tablo 3. Kaymakamlık Kurs Programı (107’nci dönem)
Kaymakamlık Kurs Programı (107’nci dönem)
Konu

Ders Sayısı

Yasama Eğitimi
Vizyon Eğitimi
-Konferans
-Konuşma
-Temel Yetkinlik (Protokol kuralları)
-Kişisel Gelişim

113

Ders Süresi
(Saat)
190,5

54
2
4
11

90
3
12
24

Tecrübe Paylaşımı
İnceleme Ziyareti
İnceleme Gezisi
İlave inceleme

36
3
2
25
250

54
9
48
37,5
468 Saat

Toplam
Tablo 4. Staj Programı (107’nci dönem)
Staj Programı (107’nci dönem)
Staj Konusu

Hafta

Vali gözetimi altındaki illerde yapılan staj

6

Oryantasyon kursu

1

Kaymakam gözetimi altında ilçe stajı

6

Kaymakam yardımcısı olarak staj

83

Kaymakamlık kursu

18
Toplam

114

(iv) Değerlendirme yaklaşımı
Ölçme ve değerlendirme, kaymakamlık eğitim programındaki her kursun sonunda uygulanmamıştır.
Ancak, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi tarafından kurslarda işlenen konulara dayanan 180 soru
hazırlanmakta ve Değerlendirme Kuruluna sunulmaktadır. Değerlendirme Kurulu sorulacak soruları
belirlemektedir. Bu süreçten sonra, eğitimin sonunda Bakanlığın onayıyla belirlenen gün, saat ve
tarihte Değerlendirme Kurulu tarafından sözlü sınav gerçekleştirilmektedir. Bu sınavda her bir adaya
bir tanesi adayın teziyle alakalı olmak üzere en az üç soru sorulmaktadır. Sorular programa dahil olan
tüm konuları kapsamaktadır. Ayrıca, adaylara hem genel kültürlerini hem de ikna ve idare becerilerini
ölçen sorular sorulmaktadır.
Halihazırda uygulanan sözlü sınava ek olarak test veya yazılı sınav şeklinde ek bir değerlendirme
kaymakam adayları için bir final sınavı olarak düşünülmelidir. Böyle bir ek sınav, soru sayısını arttıracak
ve/veya her adaya sivil gözetim hakkında standart soru grubu sunacaktır.
(v) İzlenceler

12

Eğitimciler henüz bir İzlence hazırlamadığı için Kaymakam adaylığı eğitim programının10 Kurs İzlenceleri
(Öğrenme Hedefleri ve Çıktıları) Eğitim Dairesi tarafından sunulmamıştır.
(vi) Müfredat ölçme ve değerlendirme metodu/metotları
Program taslağı, mevcut gelişmeler ve Bakanlık birimlerince yapılan öneriler incelenerek
hazırlanmaktadır. İlaveten; kaymakamlık kursunun tarihi ve süresi, programın ana bileşenleri ve
bölümleri Değerlendirme Kurulu tarafından kapsamlı bir şekilde incelenmektedir11. Ayrıca, Bakanlığın
merkezi ve il teşkilatlarında çalışan personellere yönelik periyodik olarak yapılan eğitim ihtiyaçları
analizi ve çalıştayda belirlenen kaymakamlık kursuna ilişkin meseleler değerlendirilmektedir. 10-12
Ocak 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen İçişleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare Çalıştayına; 12
Milletvekilleri, İçişleri Bakanlığından Vekiller, Valiler, Bakanlığın Merkez ve İl Teşkilatındaki Bürokratlar,
Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Akademisyenler katılmıştır.
Kaymakamlık eğitim programında, adaylara düzenli aralıklarla değerlendirme anketi yapılmaktadır.
Ankette adaylara “eğitim konuları ve eğitim personeli”- “programın uygulanması ve organizasyon”
başlıkları altında düşüncelerini ve önerilerini ifade edebilecekleri detaylı açık uçlu sorular
sorulmaktadır. “Anket Değerlendirme Raporu” hazırlanmakta ve Eğitim Dairesi Başkanına
sunulmaktadır. Bu rapor, 1’den 5’e kadar bir ölçekte bireysel eğitimcilere ve ilgili konularına ilişkin
ortalama puanları ve eğitim konuları ve eğitim personeli hakkında verilen yanıtları belirtmektedir. Ek
olarak, Eğitim Dairesi Başkanı ve yardımcısı kurs içeriklerinin meslekleriyle ilgili olup olmadığını
gözlemlemek için eğitim programındaki kurslara katılmıştır. Başkanın değerlendirmeleri ve
tamamlanan anketler gözden geçirilmekte ve bu doğrultuda, üç puanın altındaki bir eğitimciyi gelecek
eğitim programına dahil etmemek ve eğitim konularını gözden geçirmek gibi önlemler alınmaktadır.
Sivil Gözetim
Müfredatta sivil/demokratik gözetim ile ilgili doğrudan ve dolaylı kurslar mevcuttur13. Diğer bir deyişle;
müfredat konuları sivil gözetim bakımından anlamlı ve gerekli konulardır. Kursların bazıları sivil gözetim
organları temsilcilerince verilmektedir14.
Adaylar genel anlamda sivil gözetimi tanımlayabilmektedirler. Buna rağmen, sivil gözetimi, sanki Kolluk
Gözetim Komisyonuyla sınırlıymış gibi algılamaya yönelik bir eğilimin olduğu gözlemlenmiştir.. Sivil
gözetimin yatay boyutuna ilişkin farkındalığın düşük olduğu tespit edilmiştir. Mülakat yapılan on üç
kaymakam adayı, sivil gözetimi dikey boyutuyla tanımlayabilmiştir. Sadece bir aday sivil gözetimin hem
dikey hem de yatay boyutundan bahsetmiştir. Ancak, aday, bu bilgiyi eğitimlerden değil kendi yaptığı
okumalardan edindiğini belirtmiştir. Ayrıca aday, sivil gözetimin yatay boyutunu sadece sivil toplum
kuruluşları boyutuyla açıklamıştır; medyadan15, meslek örgütlerinden veya diğer organlardan
bahsetmemiştir. Aday, sivil gözetim bağlamına girebilecek sivil toplum kuruluşlarının işlevlerini
belirtmemiştir; sadece “katılımlarının sağlanması gerektiğine” dair genel bir düşünce ifade etmiştir.
Aday ayrıca, önceden sivil gözetimi Kolluk Gözetim Komisyonunun bir parçası olarak düşünüyorken
10Belirtilen

kurs içerikleri için 7’nci dipnota bakınız.
Kurulunun üye oluşumunu yeniden organize etmek ve sivil toplum, medya, üniversite ve meslek örgütü
temsilcilerini dahil etmek yararlı olacaktır.
12Çalıştayda işlenen bazı konular, yaklaşımlar ve kavramsal çerçeve şu şekilde özetlenebilir: “Eğitimlerin her aşamasında
ölçme ve değerlendirme yapmak", “vaka çalışmaları gibi farklı eğitim metotları uygulamak”, “eğitimlerde kötü uygulama
örneklerinin yanı sıra iyi uygulama örneklerini de kullanmak”, “il ve ilçelerde nitelikli personel eksikliği”, “nitelikli personel
istihdamı ve bu personellerin eğitim gereksinimi”, “müfredata sivil toplum ve özel sektör kursları eklemek”, “özel sektör ve
düşünce kuruluşlarında staj”...
13Bakınız III. (iii) müfredat konuları
14İnsan Hakları kursu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı; Kolluk Gözetim Komisyonu kursu ise Denetim Kurulu
Başkan Yardımcısı tarafından verilecektir.
15Sadece bir kaymakam adayı medyayı bir sivil gözetim mekanizması olarak göstermiştir.
11Değerlendirme
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mülakat sırasında Kolluk Gözetim Komisyonunun sivil gözetim aktörlerinden sadece biri olduğunu fark
ettiğini belirtmiştir Mülakat yapılan kaymakamların genel olarak sivil gözetimi Komisyona ilişkin
algıladığı görülmektedir.
Sadece bir aday Avrupa’daki uygulamalara değinmiş ve bu bilgiyi sınıfta değil; mülakata hazırlanırken
baktığı ders notlarından öğrendiğini belirtmiştir. Ancak, ders notlarında Avrupa’dan herhangi bir örnek
bulunmadığı tespit edilmiştir16. Aday, sivil gözetim bağlamında daha yoğun bir eğitimin verilebileceğini
belirtmiş ve sivil gözetime ilişkin verilecek eğitimin çok katılımcılı bir panel olması ve verimliliği
arttırmak için uygulamalı vakaların dahil edilmesi gerektiği fikrini sunmuştur. Adaylardan bir diğeri, İç
Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi hakkında bilgilendirilmediklerinden ve
bu konuda bilgilendirilmelerinin çok yararlı olabileceğinden bahsetmiştir.
Adayların hiçbiri sivil gözetim organlarının detaylı bir listesini sunamamamıştır (birkaçı adli
makamlardan, birkaçı Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonundan ve birkaçı da her
ikisinden de bahsetmiştir). Adayların hiçbiri Kamu Denetçiliği Kurumunu ifade etmemiştir. Bu demek
oluyor ki bu Kurumla ilgili herhangi bir kurs, inceleme ziyareti veya tecrübe paylaşımı mevcut değildir.
Eğitim Dairesine neden kamu denetçiliğinin müfredata dahil edilmediği sorulduğunda, pandemi
dolayısıyla inceleme ziyaretinin programdan çıkarıldığı belirtilmiştir.
Adaylar Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanından eğitim alırken, sadece birkaç aday bu
kuruluşu sivil gözetimle bağdaştırabilmiştir. Adaylara hangi kursun konuya (sivil gözetime) ağırlık
verdiği sorulduğunda, hiçbir kurs adı sağlanamamıştır. Kaymakam adayları, sivil gözetime ilişkin özel
bir kurs verilmesinin yararlı olacağını belirtmiştir. Adayların sivil gözetime ilişkin topladıkları her türlü
bilgiyi derslerdeki bilgilerin yanı sıra kişisel okumaları, araştırma çabaları ve staj deneyimleriyle
edindikleri görülmüştür..
Sivil ve Demokratik Gözetimin Kavramsal Çerçevesi
Adaylara kendilerine liste olarak verilen iyi yönetişim ilkelerinin eğitimlerde olup olmadığı ve eğer varsa
hangi eğitimde işledikleri sorulmuştur. Kavramsal çerçeve kapsamındaki çoğu ilkeye tecrübe paylaşımı
sırasındaki konuşmalarda değinildiği belirtilmiştir. Ancak, iyi yönetişim ve ilkelerine dair özel bir kurs
olmadığı için adayların ilkeler hakkında derinlemesine bir tartışma deneyimlemedikleri görülmektedir.
İçerikler ve mülakatlar gözden geçirildiğinde katılımcılar, kavramlardan kurslarda bahsedildiğini; ancak
kavramlara ilişkin detaylı açıklama yapılmadığı ortaya koymuştur. Adaylar, özellikle “katılım,” “katılım
mekanizmaları,” ve “ortaklık” gibi kilit kavramlara eğitimlerde ve tecrübe paylaşımlarında yeteri kadar
ağırlık verilmediğini belirtmiştir. Kilit kavramların derslerin ve tecrübe paylaşımlarının bir parçası
olduğu görülmektedir. Ancak, katılım ve ortaklık gibi kavramlar yeteri kadar tartışılmamaktadır.
Adaylara “kolluk etik ilkelerini” bilip bilmedikleri sorulmuştur. Bu konuda herhangi bir bilgileri
olmadığını belirtmişlerdir. Bu bulgu, konunun “Kolluk Gözetim Komisyonu” kursunda yeteri kadar
vurgulanmadığını göstermektedir. Kolluk etik ilkeleri; hukukun üstünlüğü, kamu yararına çalışma,
tarafsızlık, katılım, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi çoğu iyi yönetişim ilkesini (bknz. Ek 1)
kapsamaktadır. Dolayısıyla eğitimlerde bahsi geçen noktaları vurgulamak yararlı olacaktır.
İçişleri Bakanlığı portalına sivil gözetim, insan odaklı güvenlik, toplum odaklı polislik ve iyi yönetişim
ilkeleri konularına ilişkin online eğitimler eklemek yararlı olacaktır. “Güvenlik sektörü yönetişimi” isimli
tek bir ders, toplum odaklı polislik yerine hepsini tek bir başlık altına toplayabilir. Diğer bir deyişle,
çağdaş polisliğin başlangıcından başlanarak ayrı bir kurs olarak sunulabilir ve önleyici güvenliği
kapsayabilir.
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Bu kursun içeriği sunulmuştur (İl İdaresi Yetkililerinin Kolluk Kuvvetleri Üzerindeki Yetkileri ve Sorumlulukları)
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İnsan Odaklı Güvenlik
Adaylar derslerde insan odaklı güvenlik kavramına maruz kalmadıklarını ve kavramı
tanımlayamadıklarını belirtmiştir. Adaylardan biri, kavramı mülakata hazırlanırken yaptığı araştırma
dolayısıyla öğrendiğini belirtmiştir. Diğer bir deyişle, insan odaklı güvenlik kavramı veya göstergeleri
kurslarda açıklanmamış veya tartışılmamıştır. İnsan odaklı güvenlik ve sivil gözetim arasında bir bağ
kurulmamıştır. Hiçbir aday “kalkınma ve güvenlik” arasında bir bağ kuramamıştır (güvenlik-kalkınma
bağı). Adaylardan yalnızca biri önleyici güvenlik bağlamında toplumsal olayların öneminden
bahsedebilmiş ve güvenlik tanımının genişletilmesi hakkında konuşabilmiştir. Ancak, bu adayın
mülakata mülakat sorularını gördükten sonra geldiğini hatırlamakta yarar vardır. Bahsi geçen konuların
tartışılabileceği “Güvenlik Güçlerinin Demokratik Denetimi” isimli bir kurs olmasına rağmen bu tür
bilgilerin kursta aktarılmadığı görülmektedir.
Toplum Odaklı Polislik
Mülakat yapılan adayların neredeyse yarısı toplum odaklı polisliği hiç duymadığını belirtirken geri kalan
adaylar ise tanımını yapabilmiştir. Kavramı tanımlayabilen adaylardan birkaçı toplum odaklı polisliği
nasıl öğrendikleri sorusunu sınıfta bahsi geçtiği şeklinde yanıtlamıştır, birkaçı da aslen kolluk
kuvvetlerinden oldukları için bildiklerini söylemiştir. Tanım yapabilen bir aday, kavramı ilk kez
kaymakamlık stajı sırasında bir raporda okuduğunu ve sonrasında biraz araştırma yaparak
yönetmeliklerine eriştiğini vurgulamıştır. Ancak, toplum odaklı polisliği tanımlayabilen diğer adaylar
herhangi bir yönetmelikten bahsetmemiştir. Adayların çoğunluğunun herhangi bir toplum odaklı
polislik uygulamasıyla karşılaşmadığı görülmektedir. Sivil gözetim bağlamında toplum odaklı polisliğin
nasıl faydalı hale getirilebileceği konusunda adayların bilinçlendirilmesi faydalı olacaktır.
STK’lar ve Medya
Kaymakam adayları, STK’ların öneminin ve STK’larla yakın temasta irtibat kurma gereksiniminin
sınıflarda aktatıldığını belirtmiştir. Buna rağmen mevcut bağlantı kanallarına ilişkin yeteri kadar ve net
bir şekilde bilgilendirilmedikleri görülmektedir.
Birkaç kaymakam STK’lara ilişkin kurs kapsamının yetersiz olduğunu belirtmiştir:
“Bize STK’larla nasıl temas içinde olacağımız söylenmedi. Sadece onlarla temas kurmamız
söylendi. STK’ların ve STK’larla temas halinde olmanın önemi sadece yüzeysel olarak tartışıldı.
İlgili bir vizyon sunulmadı. STK’lar olmazsa olmaz. Gönüllüleri yönetmek kolay bir görev.
STK’ların girişim adımlarını atması önem arz ediyor.”
“Bize söylenenler şunlardı: STK’ları izleyin ve yönlendirin. Politikalarınıza dahil edin. Onlara
ulaşın ve seslerine kulak verin. Bir araya gelin. İlişkinizi sıcak tutun.”
Bazı kaymakamlar ise STK’lara ilişkin tereddütlerini dile getirmiştir:
“STK’ları dahil etmek kanunlar kapsamında bir seçenek değil. STK’lar yalnızca sınırlı bir şekilde
dahil edilebilir.”
“STK’ları hizmetlere dahil etmek bir güvenlik açığına yol açabilir.”
“Kamu yararına çalışan birlikler dahil edilebilir.”
“Topluma hizmete odaklı STK’larla iş birliği yapılabilir.”
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Güvenlik bağlamında STK’ların ve Medyanın rolünün kurslarda işlenip işlenmediği sorulduğunda
adayların bazılarının cevapları şu şekildeydi:
“STK’ların etkin kullanımından bahsedildi; ama güvenlik bağlamında değildi.”
“Bize, ‘medyayı etkin kullanmamız ve faaliyetlerimizi tanıtmamız’ söylendi. Kolluk faaliyetleriyle
ilişki içinde tartışılmadı.”
“Medya bir güvenlik konusu değildir.”
Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları
Adaylara Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları hakkında bilgileri olup olmadığı sorulduğunda, bilgi
olmadığını belirtmişlerdir. Kurulları müfredata bir ders olarak dahil etmek, adaylara sivil gözetim
uygulamalarına ve sivil gözetimin yatay boyutuna ilişkin bir perspektif kazandırma fırsatı sunacaktır.
29-30 Haziran 2021’de gerçekleşen Danışma Toplantısında bazı kaymakamlar, bir dizi sebep dolayısıyla
tüm ilçelerde Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu kurulmasına karşı çıkmıştır. Sadece il merkezlerine veya
büyük ilçelere kurulması durumunda kurulların daha işlevsel olacağını belirtmişlerdir.
Kaymakam Tezleri
Sivil toplum kuruşları, medya, etik, insan hakları, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve
Eşitlik Kurumu ve vatandaş odaklı kamu idaresi gibi konularda kaymakamlar tarafından yazılan tezler
bulunmaktadır. Kaymakamlar için tez konuları listesinde “kaymakamların başkanlık ettiği kurullar ve
komisyonlar” bulunmaktadır.17 Ancak adayları; sivil gözetim, insan odaklı güvenlik, toplum odaklı
polislik, iyi yönetişim ve ilkeleri (vatandaş odaklı olmak, temel haklar odaklı olmak, sivil gözetim,
şeffaflık, kapsayıcılık, hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılım ve ortaklık) ve önleyici güvenlik gibi
konular seçmeye teşvik etmek yararlı olacaktır. Ek olarak, yazdıkları tezleri katılımcı bir yaklaşımla
tartışmak yararlı olacaktır.
Polislik Eğitimleri
Kaymakam adaylarının; kolluğun görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını ve görevlerini, yetkilerini
ve sorumluluklarını kollukla ilişkili olarak nasıl kullanacaklarını bildikleri tespit edilmiştir. Bu iki alan
konusunda güçlü bir temelleri ve yüksek farkındalıkları bulunmaktadır. Adaylar mesleğe başladıklarında
“il stajı” sırasında kolluğa ilişkin bilgi edinmeye başladıklarını belirtmiştir. Adaylar, tecrübe paylaşımı ve
inceleme ziyareti şeklindeki eğitimlerin PowerPoint sunumlarıyla verilen derslerdeki eğitimlerden daha
etkin olduğu konusunda hem fikirdir. Dolayısıyla, gelecekteki sivil/demokratik gözetim eğitimlerini
tecrübe paylaşımı, inceleme ziyareti veya çok katılımcılı toplantılar gibi faaliyetleri dahil ederek
planlamak daha uygun olacaktır. Bilhassa Kamu Denetçiliği Kurumuna ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik
Kurumuna ziyaretler düzenlemek ve eğitimleri orada vermek eğitimlerin tesirini arttıracaktır.
Adaylara güvenliğe ilişkin aldıkları eğitimlerin ne kadar yeterli olduğu sorulmuş ve geri bildirimleri
alınmıştır:
“Kolluk bizim birincil görevimiz. Eğitimler yetersiz değildi; ama mevcut kurs sayısını arttırmak
iyi olabilir.”
“Anlatılması gerekenler (kanunlar) anlatıldı. Eğitim memnuniyet vericiydi; ancak daha iyisi
mümkün.”
17Bakınız:
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Kaymakamlık Tezi Hazırlanırken Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge.

Bir kolluk personelinin insan hakları ihlali yapması durumunda ne tür prosedürlerin izleneceği
sorulduğunda, disiplin eyleminin (disiplin kanunu) altı çizilmiştir. Adli makamlar (adli soruşturma)
vurgulanmıştır. Yanıtlar genel olarak Kolluk Gözetimi Komisyonuna atıfta bulunmuştur.
Kaymakamlar, meslekte kıdemli birinin “Bir kaymakam kolluk kararlarını sorgulamalı ve kararları
hemen (hiç soru sormadan) kabul etmemelidir” açıklamasına katılmaktadır. Bu yönün eğitimleri
boyunca vurgulandığını ve tecrübelerinin bununla örtüştüğünü vurgulamışlardır. Kaymakamlar, zor
kullanma yetkisi olan organların insan hakları bağlamında incelenmesinin önemine dikkat çekmiştir:
“Bize her şeyin başında olmamız gerektiği söylendi. Ben bir personelin görev yeri değişikliğini
bile sorguluyorum. Herkes kolluğun yetkisinin ve onu kontrol etme ihtiyacının farkında.”
“Katılıyorum. Eğer kolluğun düşüncesi uygulanacaksa, ilk etapta kaymakam neden var? Bu
konu süzgeçten geçirilmeli.”
Kaymakamlar, kolluk kuvvetlerinin sunduğu anlatının (değerlendirme/ perspektif) meslekteki
kıdemlilerin sunduğu anlatıdan farklı olup olmadığı sorusuna cevap vermiştir:
“aslında farklı olduklarını”,
“kolluk personellerinin güvenlik öncelikli (sorun odaklı) bir perspektife sahip olduğunu”,
“...sivil idare yöneticilerinin daha geniş ve kapsamlı bir perspektife sahip olduğunu ve bunun
meslekteki kıdemlilerin anlatılarına yansıdığını gördüklerini”
“Meslekteki kıdemliler büyük resmi görüyor, kolluk ise sorun (güvenlik) odaklı”
“Mesleğe başladığımdan bu yana eğitim ve tavsiye alıyorum, vatandaşa hizmeti her şeyin
üstünde görüyorum ancak kendi yaklaşımım sadece güvenlik odaklı değil
Kaymakamlara kendi bölgelerindeki güvenlik hizmetleri ihtiyacını nasıl ölçtükleri sorulduğunda,
çoğunlukla suç istatistiklerine atıfta bulunmuşlardır.
“Kurslarda bu konuya ilişkin belirgin bir vurgu yapılmıyor. Ben suç-güvenlik istatistiklerini
karşılaştırırdım.”
Eğitimler ve İyi Yönetişim Göstergeleri
Adaylara, “Kaymakam hükümete mi yoksa vatandaşlara mı hizmet eder?” sorusu yönetilmiştir.
Cevaplar, vatandaş odaklı idarecilik anlayışının kaymakamlar tarafından büyük ölçüde özümsendiğini
göstermektedir:
“Devlet vatandaşlara hizmet eder. Vatandaşlar daha önemli. Devlete hizmet, vatandaşlara
hizmet demektir.”
“%50-%50. Ancak, vatandaşlar mağdur edilmemeli. İkisi arasında ayrım yapmamalısınız.”
“Kaymakam devlete hizmet eder. Devlete hizmet, millete hizmet demektir. Vatandaşlar,
merkezi idarenin bazı emirlerinden memnun olmayabilirler. Böyle durumlarda ben devleti
desteklemeyi seçiyorum.”
“Devleti temsil eden vatandaşlara hizmet ederler.”
“Bizler devlet ve vatandaşlar arasındaki köprüyüz. Biz fark yaratıyoruz. Ayrımcılık yapmıyoruz.
Devleti koruyor ve vatandaşlara hizmet ediyoruz. Kaymakam kapısını vatandaşlara kapatmaz.”
“Vatandaşlara hizmet ederler ve dolayısıyla devlete hizmet ederler.”
“Vatandaşlara. Kaymakam devlete temsil eder. Devlet, vatandaşlar için vardır.”
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“‘Bir kaymakamın başarı göstergesi toplumun ona olan takdiridir.’ Meslekte kıdemli birinin yaptığı bu
açıklamaya katılıyor musunuz?” sorusuna iki farklı cevap verilmiştir. Bir grup bu açıklamaya tamamen
katılırken; diğer grup yalnızca kısmen katılmıştır.
“Kısmen doğru. Önemli olan kamu yararıdır. Vatandaşların gözünden kaçan bir boyut olabilir.
Vatandaşların süzgeçten geçirmesi tek başına yeterli değil.”
“Katılıyorum. Projeler önem arz ediyor. Vatandaşların kalbini kazanmak önemli. Toplumun
sevgisi önemli.”
“%50 katılıyorum. Vatandaşlar bazı faaliyetleri (örneğin suçlu istatistikleri veya ilçe kalkınması)
görmüyor veya faaliyetlere ilişkin bilgileri yok.”
“Katılıyorum. Vatandaş memnuniyeti önemli. Memnuniyeti gözlerinde görebilirsiniz.”
Alınan cevaplar, vatandaş odaklı idare anlayışının kaymakamlar tarafından büyük ölçüde özümsendiğini
ortaya koymaktadır. Sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileriyle yapılan görüşmeler bu bulguyu
doğrulamaktadır.
Diğer Bulgular
•
•

Deneyimli ve seçilmiş bir grup bürokrat ve akademik personel tarafından kapsamlı eğitimler
verilmektedir.
Polis memurlarının atanması konusunda kaymakamlara danışılmaması bir meseledir.
“Teorik olarak konuşacak olursak biz onların amirleriyiz; ancak pratikte Güvenlik Hizmetleri
Müdürü bizim bilgimiz dışında atama yapabiliyor.”

•
•
•
•

Güvenlik bürokrasisini idare etmek ilçedeki diğer görevlerden daha uğraştırıcı.
Küçük ilçelerde belirli Bakanlıkları temsil eden birimlerin eksikliği büyük bir eksiklik.
Sivil ve demokratik gözetimi sadece ilgili kurs ve kurs bölümlerinde değil, özel bir ders olarak
vermek faydalı olacaktır.
Sivil ve demokratik gözetim eğitimi müfredata ek olarak çalıştaylar ve müfredat dışı faaliyetlerle
(örneğin İnceleme Ziyaretleri ve Staj) desteklenebilir.

Müfredattaki inceleme ziyareti sayısını arttırmanın önemi adaylar tarafından vurgulanmıştır. Kamu
Görevi Etik Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi gibi sivil gözetim organlarına inceleme ziyareti yapmak yararlı olacaktır.
•
•

•
•

Müfredattaki sivil ve demokratik gözetime ilişkin teorik bilgi pratik eğitimlerle desteklenebilir.
Kısa dönemli uzman tarafından yapılan mülakatlar, eğitimlerin (uygulamalı kurslar dışında) ders
anlatılarak ve her sunum sonrası soru-cevap oturumu yapılarak konferans şeklinde verildiğini
ortaya koymaktadır. Tecrübe paylaşımının slaytlarla anlatılan derslere nazaran bilhassa daha
yararlı olduğu belirtilmiştir18.
Eğer tezlerinde sivil gözetime ilişkin konular çalışmayı seçerlerse, kaymakam adaylarının
meslektaşlarına sunumlar yapmaları gerekebilir.
Sivil ve demokratik gözetim kapsamında, vatandaşların mevcut kanalları kullanarak kolluk
hizmetlerine ilişkin yaptığı şikayetler müfredattaki ilgili kurslarda vaka çalışması olarak
kullanılabilir.

Öğrenme sürecine ilişkin araştırma; bir bireyin öğrenme yüzdesinin sınıfta %5, okumada %10, görsel-işitsel araçlarla %20,
grup çalışmasında %50, uygulamada %75, sorumluluk aldığında veya başkalarına öğrettiğinde %90 olduğunu ortaya
koymaktadır (Guler, 2005).

18

18

Adaylarla yapılan mülakatlar, eğitimlerin başında veya sonunda öğrenme hedefleri veya çıktılarına
ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını ortaya koymaktadır. Adaylara eğitime ilişkin basılı
metinler verilmiştir.
•

•

Adaylara, sözlü final sınavında her adaya sivil gözetim hakkında aynı yorum sorusunun sorulup
sorulamayacağı sorulmuştur. Verilen cevaplar incelendiğinde, üç soru sorulması halinde dördüncü
bir sorunun gereksiz olacağı belirlenmiştir. Soru havuzunda bu tarz bazı soruların olduğu da
belirtilmiştir.
Kaymakam adaylarının stajlarına ilişkin geri bildirimde bulunması gerekebilir.

“4 ay eğitim aldık. Bize stajımızın sonuçları hiç sorulmadı. Uygulanabilirliği, yansıması ve geri bildirim
konusunda hiç soru sormadılar.”

IV.
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Sonuç

Bu değerlendirme, Kaymakam Adaylarının eğitiminde sivil gözetim kavram ve yaklaşımlarının mevcut
olduğunu belgelemektedir. Müfredatta kolluğun görevlerine ve yetkilerine ilişkin pek çok kurs
bulunmaktadır. Kurslar incelendiğinde, kurs başlıkları ve içerikleri kolluğa ilişkin bağlantılara, denetime
ve düzenlemelere özel önem gösterildiğini ortaya koymaktadır. Ek olarak, mülakat yapılan adaylar,
sadece 18 haftalık eğitim döneminde değil aynı zamanda 28 aylık staj dönemlerinde de
güvenlik/polislik konularına birincil bir vurgunun yapıldığını belirtmiştir. Güvenlik ve insan hakları
arasındaki dengeye ilişkin farkındalık yüksektir. Buna rağmen eğitimlerin, sadece önemli ölçüde Kolluk
Gözetim Komisyonuyla sınırlı olan sivil gözetimin dikey boyutunun altını çizdiği anlaşılmaktadır.
Kurs içeriklerini (bilhassa sivil toplum kuruluşları ve medya hakkındakileri) gözden geçirmek ve sivil
gözetimin yatay boyutunu dahil etmek yararlı olabilir. Eğitimlerde Sivil gözetimin toplumla ilişkilerin
geliştirilmesine ve kolluğun hizmet kalitesine yaptığı katkı vurgulanabilir. Şüphesiz ki sivil gözetim
toplumsal katılım olmadan bile yararlıdır; ancak eğer toplumsal katılım elde edilirse, daha büyük
başarılar sağlayabilir. Sadece sivil değil, aynı zamanda demokratik olarak da adlandırılmasını büyük
ölçüde sağlayan yatay boyuttur.
Katılım ve ortaklık kavramlarına ilişkin vurgu kısıtlıyken eğitimler; temel haklar, hukukun üstünlüğü,
ayrımcılığın önlenmesi, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi kavramlara odaklanmaktadır. 11’inci Kalkınma
Planında da bahsedildiği üzere vatandaş odaklı yaklaşım kaymakam adayları tarafından özümsenmiştir.
Özellikle vatandaşın ulaşabileceği kaymakam sayısı son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Sivil toplum
kuruluşları ve medya temsilcileriyle yapılan odak grup toplantıları, kaymakamların son yıllarda açık kapı
politikasını daha yoğun uyguladığını ve kamuyla daha yakın olduklarını doğrulamaktadır.
Sonuç olarak, sivil gözetimin müfredata dahil olduğu ve başarılı bir şekilde işlendiği görülmektedir. Yine
de yatay boyutuna, modellerine ve iyi uygulama örneklerine ilişkin eksiklikler bulunmaktadır.
Uygulamalı tekniklere dayanan bir Sivil Gözetim kursu ve Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları kursunun
müfredata eklenmesi yararlı olabilir. Ek olarak, sivil gözetim organlarına yapılan ziyaret sayısının
arttırılması farkındalık ve uygulanabilirlik açısından katkı sağlayabilir.
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Ek 1: Mülakat Yapılan Kişilerin Listesi
Unvan

Mülakat şekli

Tarih

Kaymakam Adayı

Yarı yapılandırılmış mülakat

07.04. 2021

Kaymakam Adayı

Yarı yapılandırılmış mülakat

14.04. 2021

Kaymakam Adayı

Yarı yapılandırılmış mülakat

16.04. 2021

Kaymakam Adayı

Yarı yapılandırılmış mülakat

07.06. 2021

Kaymakam Adayı

Yarı yapılandırılmış mülakat

07.06. 2021

Kaymakam Adayı

Yarı yapılandırılmış mülakat

07.06. 2021

Kaymakam Adayı

Yarı yapılandırılmış mülakat

08.06. 2021

Kaymakam Adayı

Yarı yapılandırılmış mülakat

09.06. 2021

Kaymakam Adayı

Yarı yapılandırılmış mülakat

12.06. 2021

Kaymakam Adayı

Yarı yapılandırılmış mülakat

12.06. 2021

Kaymakam Adayı

Yarı yapılandırılmış mülakat

15.06. 2021

Kaymakam Adayı

Yarı yapılandırılmış mülakat

16.06. 2021

Kaymakam Adayı

Yarı yapılandırılmış mülakat

16.06. 2021

Seçilmiş pilot ilçe Kaymakamı
(Buca)
İçişleri Bakanlığı, Eğitim Dairesi,
Araştırma Planlama ve
Programlama Şube Müdürlüğü
Yöneticisi

Yapılandırılmamış mülakat

16.04. 2021

Yapılandırılmış mülakat

31.03. 2021
25.05. 2021
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Ek 2: Değerlendirmeye Yönelik Kavramsal Çerçeve (Kılavuz)
No.

1

2

3

4

5

6

7
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İlke

Tanım

Gösterge(ler)

Vatandaş Odaklılık

Müfredatın
düzenlemesi,
uygulanması
ve
değerlendirilmesi
boyunca
vatandaşların
güvenlik
ihtiyaçlarını ve beklentilerini göz
önünde bulundurmak

• Vatandaş odaklı eğitim çizelgeleri
• Vatandaş şikayetleri ve istişarelerinden girdiler
(mekanizmalar)
• Vatandaş odaklı güvenlik teminine ilişkin programlar,
kurslar ve içerikler
• Müfredat performans değerlendirmesinin bir unsuru
olarak vatandaş odaklılık
• Ortak üretim kullanımı

Temel Haklar Odaklılık

Müfredatın
düzenlemesi,
uygulanması
ve
değerlendirilmesi
boyunca
temel hakları göz önünde
bulundurmak.

• Temel haklar odaklı eğitim çizelgeleri
• Temel
haklar
mekanizmalarından
girdiler
(mekanizmalar)
• Temel haklara ilişkin programlar, kurslar ve içerikler
(ikna, müzakere ve ara buluculuk becerileri dahil)
• Performans değerlendirmesinin bir unsuru olarak
vatandaş odaklılık
• Ayrımcılık yapmama: temel hakların korunması ve
temel haklara saygı gösterilmesi

Sivil Denetim

Sivillerin nihai sorumluluğu,
İGS’lerin mesleki alanına saygı
duyarken stratejik kararlar
almaktır.

• Sivillerin karar alması
• İGS’nin mesleki alanına saygı
• İGS’nin rolleri, işlevleri ve sorumluluklarına ilişkin bilgi
• Eğitim
sisteminin
tasarımı,
işlenmesi
ve
değerlendirilmesinde sivil düzenli iş birliği ve istişare

Şeffaflık

Başkalarının hangi eylemlerin
gerçekleştiğini
kolayca
görebileceği şekilde faaliyette
bulunmak

• İçişleri Bakanlığı dahilinde İGS ile bilgi paylaşımı
• Gizliliğe saygı gösterilirken müfredat unsurlarının
ulaşılabilirliği ve açık erişimi

Kapsayıcılık

Toplumdaki çeşitli güvenlik
ihtiyaçlarına saygı duymak ve
çeşitli güvenlik ihtiyaçlarını
kapsamak (örneğin değerler,
ilkeler ve topluluklar)

• Kapsayıcı müfredat
• Toplumun çeşitli unsurlarının eğitim sistemine dahil
edilmesi için kanallar (hem kursiyer hem de eğitimci
tarafından)

Cevap Verebilirlik

Hiyerarşik ve yatay makamların
yanı sıra vatandaşların da
ihtiyaçlarına ve beklentilerine
hızlı ve olumlu yanıt verme
kalitesi

• Vatandaş ihtiyaçlarından girdiler
• Standartlar ve ölçüler
• Memnuniyet
değerlendirme
izlenmesi

Eylemlerini
temel
haklar
perspektifinden
sivil
ve
demokratik gözetim uyarınca
açıklama, gerekçelendirme ve
sorumluluk
üstlenme
yükümlülüğü

• Davranış kuralları (daha geniş bir “Kolluk Görevlileri
İçin Davranış Kurallarının” bir parçası olabilir), esaslar ve
standartlar
• İç denetim mekanizmaları
• Dış denetim
• Dikey ve yatay raporlama
• Periyodik performans değerlendirmeleri
• (Kötü davranıştan, şikayetlerden vs.) Çıkarılan dersler
• Disiplin mekanizmaları

Hesap Verebilirlik

mekanizmalarının

Ek 3: Kaymakam adayları için yarı yapılandırılmış mülakat soruları
Sorular
Sivil gözetim kavramını daha önce duydunuz mu?
(Eğer duyduysanız) Sivil gözetim nedir?
Daha önce sivil gözetime ilişkin doğrudan veya dolaylı bir eğitim aldınız mı? Böyle bir eğitim
aldıysanız lütfen detaylarını belirtiniz.
Sivil gözetim kavramını ilk nerede ve ne zaman duydunuz?
Sivil gözetim bağlamında Türkiye'de herhangi bir problem veya eksiklik var mı?
Kaymakamların sivil gözetim açısından herhangi bir bilgi, beceri veya yeterlilik edinmesi gerekiyor
mu?
İnsan odaklı güvenlik nedir?
Sivil toplum kuruluşlarının sivil gözetime ilişkin katkıları/rolleri hakkındaki görüşlerinizi paylaşabilir
misiniz? (Mümkün mü? Ne şekilde?)
Kaymakamlar sivil toplum kuruluşlarının güvenlik hizmetlerine katılım mekanizmalarını biliyor mu?
Toplum polisliği kavramını daha önce duydunuz mu? Eğer duyduysanız, faydaları ve güçlükleri
hakkındaki görüşleriniz neler?
Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları hakkında ne biliyorsunuz (YÖGK)? Eğitimlerde YÖGK’lerden
bahsedildi mi?
Yönetişim, hesap verebilirlik, şeffaflık, cevap verebilirlik, vatandaş odaklılık, katılım, katılım
kanalları, ortaklık. Daha önce bu kilit terimleri duydunuz mu?
Daha önce kolluk etik ilkelerini duydunuz mu?
Kaymakam adayları eğitiminin şekli ve içeriği, bilhassa güvenlik boyutu hakkındaki görüşleriniz
neler? Nicelik ve nitelik olarak yeterli mi? Hangi eğitimler verildi? Başka ne eklenebilir?
Kaymakamlar ilçelerindeki güvenlik hizmeti sunumunu nasıl ölçer?
Kolluk tarafından bireysel insan hakları ihlali yapıldığında kaymakam izlemesi gereken prosedürü
biliyor mu?
İç güvenlik personelinin bireysel insan hakları ihlalleri durumunda hiyerarşik denetimden başka
hangi mekanizmalar mevcut?
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Ek 4: İçişleri Bakanlığı, Eğitim Dairesi, Araştırma, Planlama ve Programlama
Şube Müdürlüğü Yöneticisiyle Yapılandırılmış Mülakat
No.
1

Sorular
Eğitimin sonunda herhangi bir ölçme/değerlendirme
(sınav vs.) var mı? Eğer varsa, hangi şekilde? (Kursların
içeriğini
kavramak,
anahtar
kelimelerin
özümsenmesini değerlendirmek vs.) (İlerleyişi
ölçmeye yönelik kriterler mevcut mu?)

Cevaplar
Kaymakamlık eğitim programı kapsamında
eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme
yapılmamıştır. Ancak, İçişleri Bakanlığı Eğitim
Dairesi tarafından işlenen konulara dayanan
kapsamlı soru hazırlanır ve Değerlendirme
Kurulunun onayına sunulur.

2

Eğitimler değerlendiriliyor mu? (Kaymakam adayları
tarafından bildirilen veya İçişleri Bakanlığı Eğitim
Dairesi tarafından verilen herhangi bir eğitim
değerlendirme anketi vs. var mı?) Eğitim süresi (saat)
vs. yeterli mi?

Kaymakamlık eğitim programında adaylara
düzenli aralıklarla değerlendirme anketi yapılır.
Ankette adaylara “eğitim konuları ve eğitim
personeli”- “programın uygulanması ve
organizasyon” başlıkları altında düşüncelerini ve
önerilerini ifade edebilecekleri detaylı açık uçlu
sorular sorulur.

3

Eğitim esnasında veya sonunda soru-cevap kısmı
üzerinde grup tartışmaları yapılıyor mu? (Eğitim
metodu nedir?)

Kaymakamlık kursu eğitimleri; Yasama Eğitimleri,
Vizyon Eğitimleri (Konferans- Konuşma- Temel
Yetkinlik- Kişisel Gelişim), Tecrübe Paylaşımı,
İnceleme Ziyareti ve İnceleme Gezisi olarak
programlanmıştır. Bu konulardaki eğitimler
genelde konferans şeklinde yapılır ve her
konferansın sonunda soru-cevap oturumu
gerçekleştirilir. Bunun yanı sıra bazı konulardaki
eğitimler ise pratiğe dayalıdır.

4

Müfredat nasıl güncelleniyor? Müfredattaki açıklıkları
belirlemek, geliştirmeye yönelik tavsiyeler almak ve
müfredatı güncellemek nasıl mümkün oluyor?
Geliştirilecek yeterlilikler nasıl belirleniyor? Hangi
mekanizmalar girdi sağlıyor?

Program taslağı, mevcut gelişmeler ve Bakanlık
birimlerince yapılan öneriler incelenerek
hazırlanır. İlaveten; kaymakamlık kursunun tarihi
ve süresi, programın ana hatları ve bölümleri
Değerlendirme Kurulu tarafından kapsamlı bir
şekilde incelenmektedir. Ayrıca, Bakanlığın
merkezi ve il teşkilatlarında çalışan personellere
yönelik periyodik olarak yapılan eğitim ihtiyaçları
analizi ve çalıştayda belirlenen kaymakamlık
kursuna ilişkin meseleler değerlendirilmektedir.
10-12 Ocak 2019 tarihlerinde Ankara’da
düzenlenen İçişleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki
İdare
Çalıştayına;
Milletvekilleri,
İçişleri
Bakanlığından Vekiller, Valiler, Bakanlığın Merkez
ve İl Teşkilatındaki Bürokratlar, Vali Yardımcıları,
Kaymakamlar, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri
ve Akademisyenler katılmıştır.

5

Eğitim Dairesinin kaymakam adayları eğitimine yönelik
belirli bir “amaç açıklaması” (misyon/vizyon) var mı?

Beyan edilen özel bir amaç açıklaması yok. Buna
rağmen kaymakam adayları “İyi Eğitimli,
Donanımlı Kaymakamlar” hedefine dayanarak
görevleri için önem arz eden meslekli
yeterlilikleri kazanıyor.
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6

Kaymakamların performansları nasıl değerlendiriliyor?
Mesela vatandaş memnuniyeti ölçülüyor mu?

Vatandaş memnuniyeti ölçümü İçişleri Bakanlığı
Eğitim Dairesi kapsamında yok. Personel Genel
Müdürlüğü zaman zaman yapıyor.

7

Hizmet içi eğitim merkezinde eğitim vermenin
avantajları ve dezavantajları neler?

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesinin fiziksel ortamı
eğitim vermek için uygun koşullara sahip. Ayrıca
kurs idarecilerinin eğitimin yapıldığı yerde
bulunması disiplinli bir eğitim verme açısından
avantaj sağlıyor. Tek dezavantajı ise adaylara
İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi bölgesinde
konaklama sağlanamaması.

8

Eğitimin final sınavı (hazırlanan sorular) Vizyon
Eğitiminde işlenen konuları kapsıyor mu? Final
sınavının içeriği yasama ile mi sınırlı?

Her eğitimin sonunda Bakanlığın onayıyla
belirlenen gün, saat ve tarihte Değerlendirme
Kurulu tarafından sözlü sınav gerçekleştirilir. Bu
sınavda her bir adaya bir tanesi adayın teziyle
alakalı olmak üzere en az üç soru sorulur. Sorular
programa dahil olan tüm konuları kapsar. Ayrıca,
adaylara hem genel kültürlerini hem de ikna ve
idare becerilerini ölçecek sorular sorulur.

9

Değerlendirme anketinin uygulanma süresi nedir?
Mesela 107’nci dönem için kaç tane anket yapılması
planlanıyor?
“Kamu İdaresinde Vatandaş Odaklılık” kursu vizyon
eğitimi kapsamında müfredata nasıl dahil edildi?
Eğitimci tarafından mı teklif edildi? İçişleri Bakanlığı
Eğitim Dairesi tarafından mı talep edildi? Eğitimin
amacı nedir?

Değerlendirme anketi haftada bir yapılır.

11

“Sivil mercilerin Kolluk üzerindeki Yetki ve
Sorumlulukları” isimli kurs Sivil Gözetimi kapsıyor. Sivil
Gözetim ne zamandır müfredatta?

Sivil Gözetim, eğitim programının müfredatında
2005 yılından (90’ıncı Kaymakamlık Eğitimi)
itibaren yer almaktadır.

12

İçişleri Bakanlığı e-Akademi’de verilen eğitimlerin
isimlerini içeren bir liste var mı? Mesela “Kamu
İdaresinde Vatandaş Odaklılık”, “Demokratik Güvenlik
ve Güvenlik Bürokrasisinin Denetimi” gibi kurslar
vizyon eğitimi kapsamında mı veriliyor veya sadece
yasama eğitimine ilişkin kurslar mı var? (Sivil
mercilerin Kolluk üzerindeki Yetkisi ve Sorumlulukları,
Eğitimci: Cumhur Çilesiz- Mülkiye Başmüfettişi isimli
online kurs yasama eğitimi kapsamında mı mevcut?)

Yukarıda bahsedilen kurslar İçişleri Bakanlığı eAkademi’ye dahil değildir ve bu konular ileride
dahil olacaktır.

13

İçişleri Bakanlığı dışında araştırmacı veya akademisyen
gibi herhangi biri eğitimi değerlendirdi mi?

İçişleri Bakanlığı dışında hiç kimse eğitimi
değerlendirmedi.

10

26

Kamu idaresi anlayışındaki gelişmeler, kamu
idaresinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu
idaresinde geniş çaplı kullanılması ve
vatandaşların kamu idaresi alanında kaliteli
hizmet taleplerindeki artış, kamu idarecilerinin
vatandaş odaklı bir yaklaşım benimsemesine
öncülük etmiştir. Dolayısıyla, Bakanlık bürokrasi
odaklı bir yaklaşımdan vatandaş odaklı bir
yaklaşıma geçiş yapmıştır. Ayrıca 2010 yılından
itibaren “Kamu Yönetiminde Vatandaş Odaklılık”
müfredata eklenmiş ve ders olarak verilmektedir.

14

Eğer adayların “Eğitim konuları ve Eğitim Personeli”
hakkında cevapladığı anketlerde çoğunluk bir eğitimci
veya konuyla ilgili olumsuz geri bildirimde bulunursa,
Eğitim Dairesi Başkanlığı ne tür bir prosedür izler?
Değişiklik ihtiyacı mevzubahis olmadan önce olumsuz
geri bildirimin ne kadar sert olması gerek?

Verilen anketlerin sonucunda bir “Anket
Değerlendirme Raporu” hazırlanır ve Başkanlık
Makamına sunulur. Bu rapor, 1’den 5’e kadar bir
ölçekte bireysel eğitimcilere ve ilgili konularına
ilişkin ortalama puanları ve “Genel görüşleriniz ve
önerileriniz neler?” sorusuna verilen cevapları
belirtir. Ayrıca, eğitim programında yer alan
kurslara, konu bakımından ilgili olmaları
durumunda, Eğitim Dairesi Başkanı ve yardımcısı
da katılır. Başkanların değerlendirmeleri ve
anketlere katılım gözden geçirilir ve bu
doğrultuda, üç puanın altındaki bir eğitimciyi
gelecek eğitim programına dahil etmeme ve
eğitim konularını gözden geçirme gibi önlemler
alınır.

Ek 5: Birinci Danışma Toplantısı Katılımcı Listesi
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Kurum

Birim

İçişleri
Bakanlığı

Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi
Toplama Dairesi (KİHBİ)
Eğitim Dairesi
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü
Personel Dairesi
Denetim Kurulu
Kaymakamlar

Türkiye İnsan Hakları ve
Eşitlik Kurumu

2
4
1
2
3
1
27
1

TOPLAM

28

Katılımcı
Sayısı

41

Ek 6: Birinci Danışma Toplantısı Gündemi (29-30 Haziran 2021)
Eğitim Dairesi Tarafından Sunulan Eğitim Sistemine ilişkin İhtiyaç Değerlendirme Raporu Danışma
Toplantısı Gündemi
10.15-10.30

Kayıt

10.30-10.45

Açılış Konuşması
• İçişleri Bakanlığı Temsilcisi (KİHBİ)
• UNDP Temsilcisi

10.45-11.15

Güvenlik Sektörünün Sivil ve Demokratik Gözetimine Giriş
• İbrahim Arap, Kısa Dönemli Uzman, UNDP

11.15-11.30

Ara

11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30

Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları ve Sivil Gözetim Sağlamada Kaymakamların Rolü

•

Serra Titiz, Kilit Uzman, UNDP

Öğle Yemeği
Müfredat Değerlendirme Raporu Bulguları

• İbrahim Arap, Kısa Dönemli Uzman, UNDP
Grup Tartışmaları-I

14.30-14.45

Mevcut müfredatta bu kavramların (Şeffaflık, Hesap Verebilirlik, Vatandaş Odaklılık, Cevap
Verebilirlik, Sivil Denetim, Kapsayıcılık, Katılım, Ortaklık, Temel Haklar) varlığının
değerlendirilmesi.

14.45-15.00

Ara

15.00-15.45

Grup Tartışmaları- II
• Mevcut müfredatta bu kavramların (Sivil Denetim, Kapsayıcılık, Etkililik ve Etkinlik)
varlığının değerlendirilmesi.

15.45
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Kapanış

Eğitim Dairesi Tarafından Sunulan Eğitim Sistemine ilişkin İhtiyaç Değerlendirme Raporu Danışma
Toplantısı Gündemi
10.15-10.30

2. Güne Başlangıç
•

Serra Titiz, Kilit Uzman, UNDP

10.30-11.30

Toplum Odaklı Polislik
• İbrahim Arap, Kısa Dönemli Uzman, UNDP

11.30-11.45

Ara

11.45-12.30

Eğitim Modülünün Geliştirilmesi: İlkeler ve uygulamalar
• Kerim Gündoğdu, Kısa Dönemli Uzman, UNDP

12.30-13.30

Öğle Yemeği

13.30-14.15

Grup Tartışmaları- III
• Mevcut müfredat sivil ve demokratik gözetim perspektifinden nasıl
geliştirilebilir?

14.15-14.30

Ara

14.30-15.15

Grup Tartışmaları- IV
• Sivil Gözetim Modülü Öğrenme Çıktıları

15.15

Kapanış
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