Yerel
Önleme ve Güvenlik
Kurulları
İlçe Önleme ve Güvenlik Kurulu
nedir?
Kaymakam başkanlığında ilçe
sakinlerine danışma amacıyla
oluşturulan mekanizmadır. İlçe Önleme
ve Güvenlik Kurulu’nun sorumlulukları
şunlardır:
• Halkın / bölgede yaşayanların yerel
güvenlik ihtiyaçlarını ve sorunlarını
analiz etmek.
• İlçe güvenlik ve suç önleme planını
hazırlamak, uygulamak ve yıllık
olarak gözden geçirmek.
Üyeler:
İlçe Önleme ve Güvenlik Kurulu; kolluk
kuvvetleri, mahalli idareciler, ilgili kamu
kurumları, meslek odaları, üniversiteler
ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcilerinden oluşur ve üyelerinin
yüzde 90’ı sivildir.

Raporlama

Oluşturma

İç Güvenlik Sektörünün
Sivil Gözetiminin
Geliştirilmesi Projesi
II. Aşama

İl Önleme ve Güvenlik Kurulu
nedir?
Vali başkanlığında, İlçe Önleme ve
Güvenlik Kurulu’nun çalışmalarını
izlemek amacıyla oluşturulan
mekanizmadır. İl Önleme ve Güvenlik
Kurulu’nun sorumlulukları şunlardır:
• İlçe Önleme ve Güvenlik
Kurulları’nın kuruluşunu başlatmak.
• İlçe güvenlik ve suç önleme
planlarını onaylamak ve izlemek.
Üyeler:
Belirlenen ilçelerin Kaymakamları,
kolluk kuvvetlerinin il düzeyindeki
temsilcileri, mahalli idareciler ve ilgili
kamu kurumlarından temsilciler, Vali’nin
başkanlığında bir araya gelirler.
Üyelerinin yüzde 90’ı sivildir.

Kurullar nasıl çalışıyor?
İlçe Önleme ve Güvenlik Kurulları’nın günlük işleri, “Operasyonel Sekreterya” olarak adlandırılan ve Kaymakam’ın
başkanlığındaki Kurul üyelerinden oluşan bir alt grup tarafından yerine getirilir. Yerel Önleme ve Güvenlik Planı’nı
hazırlamanın yanı sıra Operasyonel Sekreterya, İl Önleme ve Güvenlik Kurulu’na sunulmak üzere “Yıllık İlerleme
Raporu”nu hazırlar ve halka yayılmasını sağlar.
İl Önleme ve Güvenlik Kurulları’nın günlük işleri, “İcra Komitesi” olarak adlandırılan ve Vali Yardımcısı’nın
başkanlığındaki Kurul üyelerinden oluşan bir alt grup tarafından yerine getirilir.

Yeni mekanizma
Vatandaşların yerel karar alma sürecine dâhil edilmesi, demokratik yönetimin önemli bir niteliğidir ve pek çok
ülkede uzun yıllardır uygulanmaktadır. Sivil toplumla istişare mekanizmaları Türkiye’de zaten mevcut olmakla
beraber, istişare, yerel kurulların kurulması ile daha sistemli hale gelmektedir.

“Suç önleme” neden önemlidir?
Güvenlik konusuna ilişkin modern görüşe göre önleme, hem suçla mücadele etmede en düşük maliyetli yöntemdir
hem de önleme faaliyetleri suç oluşmadan önce hayata geçirildiğinden, vatandaşlar için en iyi korumayı sağlar. Bu
nedenlerle önleyici yöntemlere daha fazla önem verilmektedir. Bu yaklaşım, suç önleme üzerine dikkatli bir
çalışmayı ve suçun sosyo-ekonomik temellerine yönelik araştırmayı gerektirir.

“Paydaş yaklaşımı” nedir?
Yerel güvenlik sorunlarının nedenleri genellikle kolluk kuvvetlerinin doğrudan kontrolünün dışında kalır. Etkili
kolluk kuvvetleri, yalıtılmış bir şekilde çalışamazlar; yani mahalli idarelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve pek çok
başka kurumun, yerel güvenlik sorunlarına yönelik önleyici çözümlere dâhil edilmesine ihtiyaç vardır.

Vatandaşlar için yararları nelerdir?
Vatandaşların ihtiyaçları yerel karar alma süreçlerine yansıtılmakta ve kamu idaresi sistemi, vatandaşların
önceliklerine daha fazla cevap verebilir hale gelmektedir.

Kamu kurumları için yararları
nelerdir?
• Kolluk kuvvetlerine ve devletin kendisine duyulan güven artar.
• Kolluk kuvvetlerinin hizmetlerinden duyulan memnuniyetin artması, kolluk kuvvetlerinin vatandaşın gözündeki
imajını güçlendirir.
• Bütün suç önleme çalışmaları tek bir birim tarafından yapılacağı için, kamu kurumları arasında daha iyi bir
koordinasyona ulaşılır.

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi II. Aşama (ICOISS II) Avrupa
Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, projenin ulusal
faydalanıcısıdır. Projenin uygulanmasına ilişkin teknik destek Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı tarafından sağlanmaktadır

