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İç güvenlik sektörünün sivil gözetiminin geliştirilmesi toplantısı 

Türkiye genelinde 7 pilot ilden biri seçilen Malatya’da, “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi 

Projesi-Faz 2” toplantısı geniş bir katılımla düzenlendi. 

 

Anemon Otel’de gerçekleştirilen toplantıya Vali Vasip Şahin, Vali yardımcıları, Kaymakamlar, askeri ve mülki 

erkan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Proje 

Lideri İller İdaresi Daire Başkanı Rahmi Doğan, “Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne katılım sürecine destek vermek, 

temel hak ve özgürlüklerin daha geniş ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak. Demokratik haklar ile kişi 

hak ve özgürlüklerinin vatandaşlar tarafından kullanımını teminat arlına almak. İçişleri Bakanlığı ile vali ve 

kaymakamlıkların; kolluk birimleri üzerinde var olan denetim ve gözetim yetkilerini etkin bir biçimde 

kullanmak. Bunun yanında şeffaf, katılımcı, vatandaş odaklı bir sivil gözetim sistemi oluşturmak, projenin 

gerekçelerini oluşturuyor” dedi. 

Proje Baş Teknik Danışmanı Prof. Dr. Sebastian Roche de, proje amaçlarını katılımcılara anlattı. Roche, 

Türkiye’nin projeyi uygulamada büyük bir özveri gösterdiğini belirterek, “Öncelikle vatandaşların ihtiyaçları 

sistematik bir şekilde dikkate alınacak ve göz önünde bulundurulacak. Daha sonra İçişleri Bakanlığı kendisine 

kanunlarla verilen görevi yerine getirmiş olacak. Sonrada iç güvenlik kuvvetleri içinde bazı faydaları olacak. 

Türkiye’de İçişleri Bakanlığına yardım etmek için kullandığımız tüm bu mekanizmalar, halkın iç güvenlik 

kuvvetlerine daha fazla güvenmesine yardımcı olacak. Proje kapsamında hem vatandaşlar, hem İçişleri 

Bakanlığı, hem de iç güvenlik kuvvetlerinin fayda görecek” şeklinde konuştu konuştu. 

Vali Vasip Şahin ise yaptığı konuşmasında “Kolluk kuvvetleri üzerindeki sivil gözetimin anlamı; kolluk 

kuvvetlerinin başında demokrasi kılıcı gibi vatandaşları ya da sivil toplum kuruluşlarını sallandırmak değil, 

onların her aşamada ve her konuda işlerine karışmak, çeşitli konularda onlara emir ve talimatlar vermekte 

değildir. Bizim kolluk kuvvetlerinin bugün ki mevcut mevzuatımızda olduğu şekliyle; sivil iradeye, sivil 

mekanizmaya bağlılığının aslında tekrar ortaya çıkarılmasıdır. Bizde kurulmuş olan ve 1930’lardan itibaren 

müesses hale gelmiş mekanizmanın tekrar bir daha tartışılması, tekrar bunu işlevinin ve işlerliğinin daha öne 

çıkarılması ve artırılması amaçlı. Yoksa sivil toplumun ya da vatandaşın, polisin ya da jandarmanın işine 

karışması gibi bir şey yok” şeklinde konuştu. 
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