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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Birli-
ğin ortak dış sınırlarının korun-
ması için operasyonel işbirliği 

yapmalarının yanında iç sınırların 
korunması konusunda farklı uygula-
malar geliştirmişlerdir. Ülkeler arasın-
da uygulamada farklılıklar olsa da bu 
ülkelerdeki sınırların güvenliğinden 
sorumlu birimlerin sivil otoriteye 
bağlı olması, atamalarının sivil otorite 
tarafından yapılması ve kara, deniz ve 
hava sınır birimlerinin tek bir birimde 
toplanması bakımından benzerlikler 
bulunmaktadır. AB ülkelerinde sınır 
yönetiminde yer alan kurumlar tablo 
1'de özetlenmektedir.

AB ülkelerindeki sınır güvenliği teş-
kilatlarının yapıları incelendiğinde; 
teşkilat mensuplarının polis, sınır 
polisi, sınır muhafızı gibi farklı ad-
larla anıldığı görülmektedir. Ancak, 
uygulamadaki bazı farklılıklara rağ-
men sınır güvenliği teşkilatlarının 

temelini sivil unsurların oluşturdu-
ğu söylenebilir.

Örneğin, Finlandiya, Letonya, Eston-
ya ve Polonya’nın arasında olduğu 
bazı ülkelerde sınır muhafızı teşki-
latları ülke genelinde görev yapmak-
tayken; Fransa, Belçika, Lüksemburg, 
Danimarka, İrlanda, Avusturya, İsveç, 
Çek Cumhuriyeti, Macaristan gibi ül-
kelerde ise sınır güvenliği hizmetleri-
nin polis bünyesinde teşkilatlanmış 
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 
ülke genelinde polisin görevleriyle 

aynı doğrultuda sınır güvenliği hiz-
metleri yerine getirilmektedir.

Diğer taraftan, Romanya ve Bul-
garistan’da sınır polisi teşkilatları, 
Almanya’da ise Federal Polis, sınır 
hattından ülke içine doğru belirli bir 
derinlikte sınır güvenliği faaliyetleri-
ni icra etmektedir.

Yazının devamında bazı AB ülkele-
rindeki sınır yönetimi ve güvenliğin-
den sorumlu otoriteler ile bu ülke-
lerdeki uygulamalara ilişkin detaylı 
bilgilere yer verilecektir.

AVRUPA BİRLİĞİ 
ÜLKELERİNDE 

SINIR YÖNETİMİ

Fatih SUNAR
İçişleri Uzmanı
İller İdaresi Genel Müdürlüğü



38

MAKALE

ALMANYA

Almanya’nın güvenlik sistemindeki 
görevler, İçişleri Bakanlığına bağlı 
“Federal Polis (Federal Police-BPOL)” 
ve “Federal Kriminal Polis Dairesi 
(The Federal Criminal Police Offi-
ce-BKA)” olarak bilinen polis birim-
leri tarafından yerine getirilmektedir.

Almanya’da sınır güvenliği genel 
olarak Federal Polis tarafından 
sağlanmaktadır. İstisnai durumlar-
da ise Eyalet Polisi sınırlarda görev 

yapmaktadır. Eyaletler, sınır polislik 
görevlerini kendi kuvvetleri tarafın-
dan üstlenmediği takdirde Almanya 
Devletinin onayı ile Federal Polis, 
Almanya sınırlarının korunmasında 
sorumlu hale gelmektedir.

Deniz sınırlarının kontrol ve gözetim 
faaliyetleri ise yerel polis tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Sınırların 
korunması kapsamında, sınırların 
gözetlenmesi ile sınır geçişlerinin 
kontrolleri polis tarafından yerine 

getirilmektedir. Bu kontrollerde sı-
nır geçişlerine yönelik belge ve izin-
lerin kontrolleri yapılmakta, sınırlar-
da arama, tarama faaliyetleri icra 

Tablo 1: AB Ülkelerinde Sınır Yönetimi ve Güvenliğinden Sorumlu Otoriteler*
ÜLKE SINIR YÖNETİMİNDEN SORUMLU OTORİTELER
Almanya Federal Polis (Bundespolizei) - Bavaria, Bremen ve Hamburg Federal Devlet Polisi - Gümrük
Avusturya Federal Polis (Bundespolizei) - Kamu Güvenliği Genel Müdürlüğü (İçişleri Bakanlığı)
Belçika İdari Polis Genel Müdürlüğü - Federal Polis (Police Fédérale)
Birleşik Krallık Vize ve Göç İdaresi (Sınır Ajansı (2013’e kadar))
Bulgaristan Sınır Polisi (The Directorate - General for Border Police of National Police Service) - Gümrük
Çek Cumhuriyeti Yabancılar ve Sınır Polis Teşkilatı (Služba Cizinecké A Pohraniční Policie, Celní Správa) - Gümrük
Danimarka Danimarka Polisi (Det Dansken Politi)
Estonya Polis ve Sınır Muhafaza Teşkilatı (Politsei- ja Piirivalveamet)
Finlandiya Sınır Muhafaza Teşkilatı (Suomen Rajavartiolaitos)- Gümrük- Polis Teşkilatı

Fransa Sınır Polisi Genel Müdürlüğü (Direction centrale de la Police aux frontières-services de la Direction 
génèrale de la police nationale)

Hırvatistan Sınır Polis Müdürlüğü (Polis Genel Müdürlüğü (İçişleri Bakanlığı))
Hollanda Hollanda Kraliyet Askeri Polisi (Koninklijke Marechaussee) – Gümrük -Rotterdam (liman) Bölge Polisi
İrlanda Polis Teşkilatı
İspanya Ulusal Polis Teşkilatı (Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Servicios de Aduanas)
İsveç Sınır Polis Şubesi (İsveç Polisi(Polismyndigheten)) - Sahil Güvenlik-Gümrük ve Göç İdaresi

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı - Göç ve Sınır Polisi Genel Müdürlüğü - Mali Polis (Polizia di Stato, 
Carabinieri, Guardia di Finanza)

G. Kıbrıs Rum Yön. Yabancılar ve Göç Birimi (Kıbrıs Polisi), Gümrük ve Vergi Dairesi
Letonya Sınır Muhafaza Teşkilatı (Valsts robežsardze (State Border Guard))
Litvanya Devlet Sınır Muhafaza İdaresi (Valtstybės sienos apsaugos tarnyba(The State Border Guard Service))
Lüksemburg Özel Polis Şubesi (Service de Contrôle à l’Aéroport (SCA) de la Police grand-ducale)

Macaristan Ulusal Polis (Rendőrség (The National Police)) - Gümrük- Mali Muhafızlar (Vám-és Pénzügyőrség (The 
Customs and Finance Guard))

Malta Malta Silahlı Kuvvetleri
Polonya Polonya Sınır Muhafızları (Straż Graniczna (The Border Guard))
Portekiz Yabancılar ve Sınır İdaresi (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)

Romanya Romanya Sınır Polisi (Poliƫia de Frontierǎ Românǎ (Romanian Border Police)), Ulusal Gümrük İdaresi 
(Autoritatea Naƫionalǎ a Vǎmilor(National Customs Authority))

Slovakya Yabancılar ve Sınır Polisi Bürosu-Gümrük
Slovenya Sınır Polis Şubesi (Slovenya Polisi(Slovenska Policija))

Yunanistan Yunan Polisi, Sınır Polis Birlikleri, Yabancılar ve Sınır Koruma Şubesi (Helliniki Astynomia(Hellenic 
Police))-Yunan Sahil Güvenliği (Limeniko Soma(Hellenic Coast Guard))- Gümrük(Telonia(Customs))

* Tablo 1, AB ülkelerinde sınır yönetiminden sorumlu birimlerinin internet siteleri ve FRONTEX European Day for Border Guards, 
kitapçığından faydalanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.
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edilmekte ve potansiyel tehlikelere 
karşı gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bavaria, Bremen ve Hamburg eya-
letlerinde Federal Eyalet Polisi sınır 
kontrol faaliyetlerini yerine getir-
mektedir. Sınırların korunmasında 
askeri birimlerin herhangi bir so-
rumluluğu bulunmamaktadır.

BULGARİSTAN

AB’ye son katılan ülkelerden biri olan 
Bulgaristan, 2007’den beri Birlik üye-
si olmakla beraber Schengen Alanı-
na dâhil değildir. Bulgaristan İçişleri 
Bakanlığı Kanununa göre sınırların 
korunması ve kontrolü, Bakanlığın 
ana görevlerinden biridir.1 Bakanlık 
bu görevlerinin yanı sıra pasaport, 
vize kontrolü ve sınırların idaresi fa-
aliyetlerini de yerine getirmektedir.

Bulgaristan’da sınırların idaresi, 
kontrolü, yasadışı göç ve insan ge-
çişlerinin önlenmesine yönelik faali-
yetler, İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır 
Polisi tarafından yerine getirilmek-
tedir.2 Sınır Polisi haricinde Maliye 
Bakanlığına bağlı Ulusal Gümrük 
Ajansı da sınırların yönetiminde yer 
almaktadır.3 Ülkede ayrı bir sahil gü-
venlik birimi bulunmamaktadır.

1 Republic of Bulgaria Ministry of Interior, 
“Ministry of Interior Act: Official Gazette, 
No. 17 of 24 February 2006, amend. Offi-
cial Gazette, No. 30 of 11 April 2006”, 2006, 
Art. 6, https://www.mvr.bg/NR/rdonlyres
/5F939B72-40AD-45AB-A78A-D09207D-
B695C/0/ZMVR_EN.pdf (28.11.2016).

2 Republic of Bulgaria Ministry of Interior, “Re-
gulations for Implementation of The Law for 
The Ministry of Interior”, Art.9.-10, https://
www.mvr.bg/NR/rdonlyres/FC70BFFB-
F945-462D-9040-909FCDD67BC9/0/01_
Rules_Law_MoI_EN.pdf (28.11.2016).

3 The National Customs Agency (Bulgari-
an), “About us”, http://www.customs.
bg/en/page/15 (29.07.2016).

Bulgaristan Sınır Polis Teşkilatının 
temelleri 1887 yılında Bulgaristan 
Parlamentosu tarafından kabul 
edilen Sınır Muhafaza Kanunu ile 
atılmıştır. Bu kanuna göre, her sınır 
muhafızı ülkenin 2 ila 6 km’lik sı-
nır hattının gözetiminden sorumlu 
tutulmuştur. 1997 yılı Aralık ayına 
gelindiğinde İçişleri Bakanlığı Ka-
nunu’nun kabul edilmesiyle birlikte 
askeri bir birim olan sınır muhafız-
larının yerini sınır polisleri almış ve 
sınırların gözetimi ile sınır geçiş nok-
talarındaki pasaport kontrolleri tek 
çatı altında birleştirilmiştir.4

ESTONYA

Yaklaşık 45 bin km2 yüz ölçümü-
ne sahip olan Estonya’da sınırların 
güvenliği 5.000’i aşan çalışanı ile 
ülkenin en büyük kurumlarından 
biri olan “Polis ve Sınır Muhafaza 
Teşkilatı (Police and Border Guard 
Board-PBGB)” tarafından sağlan-
maktadır.

AB’nin dış sınırlarının güvenliğinin 
temini, vatandaşlık işlemleri, ülke-
nin kamu düzeni ve güvenliğinin 
sağlanması, ülkeye yapılacak sal-
dırıların önlenmesi, soruşturma 
faaliyetleri, PBGB’nin ana görevleri 
içerisinde yer almaktadır.5

PBGB, görevlerini farklı alanlarda icra 
etmektedir. Bu görevlerden biri de 
sınır muhafaza faaliyetleridir. PBGB, 
2010 yılından itibaren faaliyetlerini 

4 FRONTEX, European Day for Border Gu-
ards, Warsaw, 2015, s.20.

5 FRONTEX, European Day for Border Gu-
ards, s.22.

sürdürmektedir. 2010 yılı öncesinde 
faaliyetlerini birbirinden bağımsız 
olarak icra eden Polis İdaresi, Merke-
zi Adli Polis, Kamu Düzeni Polisi, Sınır 
Muhafaza Teşkilatı ile Vatandaşlık ve 
Göç İdaresi gibi kurumlar, PBGB çatı-
sı altında birleşerek görevlerini yeri-
ne getirmeye başlamışlardır.

FİNLANDİYA

AB’ye 1995 yılında üye olan Finlan-
diya’da ülke sınırlarının kontrol ve 
gözetim faaliyetleri, 1919 yılında 
kurulan İçişleri Bakanlığına bağlı 
Sınır Muhafaza Teşkilatı tarafından 
yürütülmektedir.

Teşkilatın bünyesinde sahil güvenlik 
birimi de mevcuttur. Finlandiya’nın 
sınırlarının korunması, sınır geçiş 
noktalarında, liman ve havaalan-
larında kişi ve eşyaların kontrolü, 
özellikle denizde arama ve kurtar-
ma faaliyetlerinin yerine getirilmesi 
Sınır Muhafaza Teşkilatının görevle-
ri içerisinde yer almaktadır.6

Sınır Muhafaza Teşkilatının yönetici 
birimleri Ana Merkez, Güneydoğu 
Finlandiya, Kuzey Karelia, Kainuu ve 
Lapland Sınır Muhafız Bölgeleri, Fin-
landiya Körfezi, Batı Finlandiya Sahil 
Güvenlik Bölgesi, Hava Devriye Filo-
su ile Sınır ve Sahil Güvenlik Akade-
misinden oluşmaktadır. Bu birimler, 
Finlandiya sınırlarının korunması fa-
aliyetlerinden sorumludurlar.7

Finlandiya aynı zamanda Schen-
gen Alanına dâhil olduğu için sınır 
kontrolleri yalnızca dış sınırlardan 
Schengen Alanına girildiği zaman 
söz konusu olmaktadır. Kişilerin 
üstünde açıklanması zorunlu olan 
ticari bir mal olmadığı sürece, Fin-

6 The Finnish Border Guard, “About us”, 
http://www.raja.fi/the_border_guard# 
(02.08.2016).

7 The Finnish Border Guard, “The Bor-
der Guard Organization”, http://www.
raja.fi/the_border_guard/organization 
(02.08.2016).
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landiya tarafından İsveç ya da Nor-
veç’teki herhangi bir yere kısıtlama 
olmadan geçmesi mümkündür. Bu 
yüzden sınır kontrollerinin çoğu ha-
vaalanlarında yapılmaktadır.

Diğer taraftan, Finlandiya sınır hattı-
nın güvenliği, fiziksel engellerden zi-
yade teknik donanımlar, operasyonel 
bilgi sistemlerine sahip devriye araç-
ları ve deniz taşıtları, sabit ve hareketli 
gözetleme sistemleri, termal kamera 
ve diğer optik cihazlar ile iletişim sis-
temler kullanılarak sağlanmaktadır.

HIRVATİSTAN

AB’nin genişleme süreci kapsamında, 
katılım müzakerelerine 2005 yılında-
başlayıp 2011 yılında tamamlayan 
Hırvatistan, 1 Temmuz 2013 itibariyle 
Birliğin 28’inci ve son üyesi olmuştur.

Hırvatistan’da ülke sınırlarının korun-
masının sorumluluğu İçişleri Bakan-
lığına verilmiştir.8 Sınırları koruma 
görevi ise İçişleri Bakanlığına bağlı ve 
Hırvatistan Polisinin bir parçası olan 
Sınır Polisi tarafından yerine getiril-
mektedir.9 1991 yılında kurulan Sınır 
Polis İdaresi, 2002 yılından itibaren 
Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde 
yer almaya başlamıştır. Sınır polisinin 
tüm aktiviteleri Sınır Polis İdaresi ta-
rafından koordine edilmekte, yöne-
tilmekte ve denetlenmektedir.

Sınır polisinin organizasyonel yapısı 
2002 yılı itibariyle ülke, bölge ve ye-
rel düzeyde olacak şekilde belirlen-

8 The Republic of Croatia Ministry of the 
Interior, “About us”, http://www.mup.
hr/1263.aspx (03.08.2016).

9 FRONTEX, European Day for Border Gu-
ards, s.20.

miştir. Ülke seviyesinde sınır polisi 
faaliyetleri Sınır Polisi İdaresi bün-
yesinde örgütlenmiştir.10

İSPANYA

Avrupa’nın güneybatı ucunda, İber 
yarımadasında yer alan İspanya (Kral-
lığı) AB’ye 1986 yılında üye olmuştur.

Anayasal monarşi ile yönetilen bir 
krallık olan11 İspanya’da ülke güven-
liği farklı kurumlar tarafından sağ-
lanmaktadır. Ülke düzeyinde güven-
lik, İçişleri Bakanlığına bağlı “Ulusal 
Polis Teşkilatı (CNP)” ile kolluk ve 
güvenlik görevleri bakımından İçiş-
leri Bakanlığına, askeri görevleri 
bakımından Savunma Bakanlığına, 
gümrük işlemleri ile ilgili görevleri 
bakımından da Maliye Bakanlığına 
bağlı olan “Guardia Civil” teşkilatı 
tarafından yerine getirilmektedir.

Özerk bölgelerin güvenliği de bölge-
lerin kendi polis birimleri tarafından 
sağlanmaktadır. Ayrıca ülkede yerel 
polis unsurları da mevcuttur. Guar-
dia Civil’in kendi sorumluluk bölge-
sinde; kamu düzeni ve güvenliğinin 
sağlanması, sınır kontrolü, ülke ge-
nelinde yol ve trafik kontrolü gibi 
görevleri bulunmaktadır.

İspanya’da büyük şehirlerin gü-
venliği CNP tarafından sağlanırken 
daha az nüfuslu şehirlerde ve kırsal 
bölgelerde güvenlik Guardia Civil 
tarafından temin edilmektedir. Bu-

10 Stipica Kuna, “Border Management-C-
roatian Experiences” 10th İnternational 
Export Control Conferance, İstanbul, 
2009.

11 Partice Meyzonnier, Avrupa Birliğinde 
Polis Güçleri, Çev. İsmail Metin, Ankara, 
Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliş-
tirme Başkanlığı, 2006, s.116. 

nunla birlikte Guardia Civil’ e ulusal 
ekonomik çıkarlar, kıyılar, sınırlar 
ve çevrenin korunması ile silah ve 
patlayıcıların kontrol edilmesi gibi 
polis görevleri de verilmiştir.12 Bu 
kapsamda, İspanya’nın ülke sınırları, 
kıyıları, limanları ve havayollarının 
korunması ve güvenlikleri Guardia 
Civil tarafından sağlanmaktadır.

İTALYA

1958 yılında üyesi olduğu Avrupa 
Birliği’nin dış sınırı kapsamında kara 
sınırı bulunmayan İtalya’da sınırların 
güvenliği İçişleri Bakanlığına bağlı 
ve polis teşkilatının bir parçası olan 
Göç ve Sınır Polisi Genel Müdürlüğü 
polisleri tarafından sağlanmaktadır. 
Müdürlüğün görevi göç ve sınır ko-
nularına odaklanarak, uluslararası bir 
bakış açısıyla yasa dışı göçle mücade-
lede yenilikçi stratejiler geliştirmektir. 
Sınır polisinin görevleri arasında ülke-
ye kara, deniz ve hava yoluyla giriş ve 
çıkış yapan kişilerin kimlik, belge ve 
bagaj kontrollerinin yapılması, sınır 
bölgelerinde suçun engellenmesi ve 
suçla mücadelede faaliyetlerin yürü-
tülmesi yer almaktadır.13

12 Association of European and Mediter-
ranean Gendarmeries and Police Forces 
with Military Status (FIEP), “Spanish 
Guardia Civil”, http://www.fiep.org/
member-forces/spanish-guardia-civil/ 
(04.08.2016).

13 National Police (Italy), “Investigations”,
 http://www.poliziadistato.it/artico-

lo/966#immigration (05.08.2016).
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İtalya’nın sahilleri ve deniz sınırları-
nın güvenliği, İtalya Deniz Kuvvetle-
rinin teşkilat yapısı içinde yer alan 
ve özel nitelikli bir komutanlık olan 
“İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı 
(Italy Guardia Costiera-Italian Coast 
Guard)” tarafından sağlanmaktadır.

LETONYA

2004 yılında AB’ye üye olan Leton-
ya’da ülke sınırlarının güvenliği, İçiş-
leri Bakanlığının denetimi altında fa-
aliyetlerini sürdüren Sınır Muhafaza 
Teşkilatı tarafından sağlanmaktadır.

Sivil ve silahlı bir kurum olan Sınır 
Muhafaza Teşkilatı, ülke sınırlarının 
ihlalini ve yasadışı göç hareketleri-
ni engellemek üzere kurulmuştur. 
Sınır Muhafaza Teşkilatı görevlerini 
Maliye Bakanlığına bağlı Gümrük 
İdareleri, Ulusal Polis ile Gıda ve Ve-
terinerlik İdaresinin işbirliği içerisin-
de yerine getirmektedir.

Letonya Sınır Muhafaza Teşkilatı, 
1919 yılında kurulmuş olup 1991 yı-
lında Letonya’nın SSCB’den ayrılarak 
bağımsızlığını ilan etmesiyle yeniden 
hayat bulmuştur. Ulusal Silahlı Kuv-
vetler bünyesinde sınırların korun-
masına yönelik faaliyetleri gerçekleş-
tiren Teşkilat, 1997 yılından itibaren 
İçişleri Bakanlığına devredilmiştir.14

LİTVANYA

AB’ye 2004 yılında üye olan Litvan-
ya, aynı zamanda Schengen Bölge-
sine dâhil bir ülkedir. 1990 yılında 
SSCB’den ayrılarak bağımsızlığını ilan 
eden Litvanya’da sınırların korunma-

14 EUROPOL, “Latvia”, https://www.euro-
pol.europa.eu/content/memberpage/
latvia-775 (08.08.2016).

sı görevi Savunma Bakanlığına bağlı 
Sınır Muhafaza İdaresi tarafından 
yerine getirilmekteydi. Bu birimin 
ismi 1992’de Devlet Sınır Muhafaza 
İdaresi olarak değiştirilmiştir.

1994 yılında Litvanya Hükümeti 
tarafından Devlet Sınır Muhafaza 
İdaresi, Savunma Bakanlığından alı-
narak İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 
Sınır Polis Dairesine bağlanmıştır. 
2001 yılından itibaren Litvanya Hü-
kümetinin aldığı kararla Sınır Polis 
Dairesi yeniden örgütlenerek İçişle-
ri Bakanlığı bünyesinde Devlet Sınır 
Muhafaza İdaresi ismiyle faaliyetle-
rine devam etmektedir.15

MACARİSTAN

2004 yılında AB üyesi olan ve aynı za-
manda Schengen Alanına dâhil olan 
Macaristan’da güvenlik hizmetleri 
İçişleri Bakanlığına bağlı, Ulusal Polis 
ile Ulusal Ekonomi Bakanlığına bağlı 
Vergi ve Gümrük Dairesi tarafından 
sağlanmaktadır. Macaristan’da ayrı-
ca bir jandarma ve zabıta kolluk gücü 
bulunmamaktadır.16 Sınır polisleri, 
Ulusal Polis birimleri bünyesinde gö-
rev yapmaktadır.

Ülke sınırlarının güvenliği, kamu 
güvenliği ve düzeninin sağlanması, 
suçların engellenmesi ve soruştu-
rulması Macaristan polisinin görev 
ve sorumluluğundadır.17 2008 yı-

15 State Border Guard Service at the 
Ministry of the Interior of the Re-
public of Lithuania, “History of the 
SBGS”, http://www.pasienis.lt/index.
php?2261493655 (09.08.2016).

16 INTERPOL, “Hungary”, http://www.in-
terpol.int/Member-countries/Europe/
Hungary (10.08.2016).

17 Website of The Hungarian Government, 
“The Fundamental Law of Hungary”, Ar-

lından önceki dönemde müstakil 
bir sınır muhafaza teşkilatı bulunan 
Macaristan’da siyasi otorite tarafın-
dan alınan kararla sınır muhafızları, 
polis teşkilatı bünyesine alınmıştır. 
Macaristan Polisi Yabancılar Birimi 
olarak adlandırılan organizasyon, 
merkez, yerel düzeyde karakollar ve 
sınır karakollarından oluşmaktadır.18 
Ülke sınırlarında kontrol ve gözetim 
faaliyetleri İçişleri Bakanlığına bağlı 
Emniyet Genel Müdürlüğü bünye-
sinde bulunan Sınır Polisi Birimi ta-
rafından yürütülmektedir.

POLONYA

AB’nin en uzun dış sınır şeritlerin-
den birine sahip olan ve 2004 yı-
lından itibaren AB’ye ve Schengen 
Alanına dâhil olan Polonya’nın kara 
sınırları ile kara sularının korunması 
ve sınır geçişlerinin kontrolünden 
sorumlu kurum, 1990 yılında kurul-
muş olan “Sınır Muhafaza Teşkila-
tı(Straz Graniczna)”dır.19

Polonya Sınır Muhafızları, ülkenin 
ulusal güvenlik menfaatleri doğrul-
tusunda kara ve deniz sınırlarının 
korunması ve sınır geçişlerinin kont-
rol edilmesi amacıyla oluşturulmuş 
üniformalı ve silahlı kolluk kuvvetidir.

Polonya Sınır Muhafızları, ülke sınır-
larının korunması, sınırlarda gerçek-
leşen suçlarla mücadele, suçluların 

ticle 46, http://www.kormany.hu/down-
load/e/02/00000/The%20New%20Fun-
damental%20Law%20of%20Hungary.
pdf (10.08.2016).

18 FRONTEX, European Day for Border Gu-
ards, s.26.

19 EUROPOL, “Poland”, https://www.euro-
pol.europa.eu/content/memberpage/
poland-793 (11.08.2016).
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takip edilmesi, sınır kontrolünün 
organize edilmesi ve uygulanması, 
uluslararası taşımacılığa ilişkin gü-
venliğin temin edilmesi, terör ben-
zeri tehditlere karşı kamu güvenli-
ğinin sağlanması, uyuşturucu, silah, 
zararlı atık ve izin alınmadan taşınan 
patlayıcı maddelerin engellenmesi 
vb. görevleri yerine getirmektedir.20

ROMANYA

AB’ye 2007’de dâhil olan Roman-
ya’nın sınırlarının büyük bir kısmı, 
Birliğin iç sınırlarını oluşturmaktadır.

İçişleri Bakanlığının bir parçası ve 
uzmanlaşmış bir kurumu olan Ro-
manya Sınır Polisi, sınır geçişlerinin 
kontrolü ve gözetimi, yasadışı göç 
ve sınır bölgesinde gerçekleşen suç-
ların engellenmesi ve ülke menfaat-
lerinin korunmasından sorumludur.

Yaklaşık olarak 3150 km uzunluğun-
daki ülke sınırlarından sorumlu olan 
Sınır Polisi, sınırların ihlal edilmesi ola-
rak görülen, yasadışı göç, uyuşturucu, 
silah, çalıntı araç vb. kaçakçılık türle-
rinden oluşan çok fazla problemle de-
vamlı surette başa çıkmaktadır.21

Romanya Sınır Polisi, ülkenin sınır ve 
karasularının gözetlenmesi, yasadışı 
göç ve yetki alanında gerçekleşen 
sınır ötesi suçların engellenmesi, 
sınır geçiş noktalarında gerekli bel-
ge kontrolünün yapılması, yolcu 
seyahatleri ve malların geçişlerinin 
kolaylaştırılması, sınır işaretlerinin 

20 The Border Guard Act (Poland), 1990, 
Article 1,2,3.

21 The Romanian Border Police, “Gene-
ral Information”, https://www.politia-
defrontiera.ro/en/main/pg-general-in-
formation-24.html (11.08.2016).

kontrol ve idaresi, çevreyi kirleten 
gemi ve deniz taşıtlarının engellen-
mesi vb. görevleri icra etmektedir.

Romanya’da, ayrıca bir gümrük mu-
hafaza teşkilatı bulunmadığından 
bu teşkilata ait görevler, Sınır Polisi 
tarafından yerine getirilmektedir.22 
Sınır Polisinin talebi üzerine ülke-
nin sınır geçiş noktalarındaki kamu 
düzenin tekrar tesis edilmesi göre-
vi Romanya Jandarması tarafından 
gerçekleştirilmektedir.23

SLOVAKYA

Slovakya’da ülke sınırlarının güvenli-
ğini sağlama konusunda yetkili oto-
rite “Polis Teşkilatının Yabancılar ve 
Sınır Polisi Bürosu (Bureau of Border 
and Alien Police of Presidium of Poli-
ce Force-BAPB)”dur. 2010 yılında ku-
rulan Büro’da, merkezî, bölgesel ve 
yerel düzeyde üç bölümden oluşan 
bir organizasyon yapısı mevcuttur.

Slovakya’nın 2004 yılında AB’ye, 
2007 yılında Schengen Alanına dâhil 
olmasıyla birlikte BAPB’nin organi-
zasyon yapısında bazı değişikliklerde 
yaşanmıştır. Son haliyle BAPB’nin en 
önemli görevi entegre sınır yöneti-
minin uygulanmasıdır. Bu görevin ya-
nında BAPB, sınır kontrolü, düzensiz 
göç ve göçmen kaçakçılığıyla müca-
dele, bunlara yönelik suçların soruş-
turulması, risk analizi ve bu konuda 
FRONTEX ile işbirliği, seyahat belge-
lerinin kontrolü, yabancılara ikamet 

22 The Romanian Border Police, “Tasks”, 
https://www.politiadefrontiera.ro/en/
main/pg-tasks-27.html (11.08.2016). 

23 FIEP, “Romanian National Gendarme-
rie”, http://www.fiep.org/member-for-
ces/romanian-national-gendarmerie/ 
(28.11.2016).

izninin verilmesi, sınır dışı etme vb. 
faaliyetleri gerçekleştirmektedir.24

YUNANİSTAN

Yunanistan yasalarına göre ülkenin 
dış sınırlarının korunması, gözetimi 
ve kontrolü konusunda yetkili otori-
te “Yunan Polisi (Hellenic Police)” ve 
“Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı 
(Hellenic Coast Guard)”dır.

Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma 
Bakanlığına bağlı olarak görev ya-
pan Yunan Polisi, uzmanlık gerekti-
ren birimlere ayrılmıştır. Bunlardan 
biri de “Sınır Muhafızları (Synoriop-
hylakes)”dır. Yunan Sınır Polis Birimi, 
1999 yılında Yunan Polis Teşkilatının 
bir birimi olarak kurulmuştur.

Yunanistan deniz sınırlarının gü-
venliği, Yunanistan Sahil Güvenlik 
Komutanlığı tarafından sağlanmak-
tadır. Savaş durumunda Donanma 
Komutanlığı emrinde görev yapan 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, diğer 
zamanlarda görevlerini Denizcilik ve 
Ada Politikaları Bakanlığına25 bağlı 
olarak görev yapmaktadır.

24 Ministry of Interior of the Slovak Repub-
lic, “Bureau of Border and Alien Police 
of the Presidium of the Police Force”, 
http://www.minv.sk/?bbap (15.08.2016).

25 2015 yılı Şubat ayında yapılan değişiklik-
le Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ekonomi, 
Altyapı, Denizcilik ve Turizm Bakanlığına 
dâhil edilmiştir. Bkz.: FRONTEX, Europe-
an Day for Border Guards, s.25.


