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İç Güvenlik Güçlerinin Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi - Aşama III Projesi (CO-
III) Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse 
edilmektedir. Projenin yararlanıcısı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'dır (İB). 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (ABTD), Projenin sözleşme makamıdır. 
Projenin uygulanması için teknik destek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) tarafından sağlanmaktadır. Bu raporun içeriği AB ve UNDP’nin resmi 
görüşlerini yansıtmamaktadır. Raporda ifade edilen bilgi ve görüşlerin 
sorumluluğu tamamen yazarlara aittir. 
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Aksiyon Tanımlarına yönelik Referanslar 

Bileşen C Bileşeni: Pilot Güvenlik Yönetişim Yapılarının Yaygınlaştırılması  

Aktivite 

C.1. Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının etkin biçimde kurumsallaştırılmasına 
yönelik bir Strateji ve Uygulama Planı’nın hazırlanması 

C.1.1 Alınan dersler ve iyi uygulamaları ortaya çıkarmak amacıyla mevcut 
YÖGK’lerin işleyişinin (Aşama II kapsamında 5 ilde toplam 8 ilçede) analiz edilmesi. 

Sonuç 
Pilot İl/İlçelerdeki Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının İşleyişine İlişkin Analiz 
Raporu 

Tanım 
C.1.1. numaralı faaliyet kapsamında gerçekleştirilen Pilot İl/İlçelerdeki Yerel 
Önleme ve Güvenlik Kurullarının İşleyişine İlişkin Analiz Raporu 
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A. Proje Hakkında  
İç Güvenlik Güçlerinin Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi - Faz III Projesi (CO-III) Katılım Öncesi Mali 

Yardım kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Projenin ana faydalanıcısı T.C. 

İçişleri Bakanlığı'dır. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu projenin sözleşme makamıdır. Projenin 

uygulanması için teknik destek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından sağlanmaktadır. Bu 

raporun içeriği Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP)'nin resmi görüşünü 

yansıtmamaktadır. 

B. Amaç ve Analizin Kapsamı 

Proje Eylem Tanımı’na göre Projenin III. Aşamasında faydalanmak üzere alınan dersler ve iyi 

uygulamaları ortaya çıkarmak amacıyla Projenin İkinci Aşamasında kurulmuş olan 9 Yerel Önleme ve 

Güvenlik Kurulunun işleyişinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kurulların bireylerin hayatlarının 

üzerindeki etkileri değerlendirmek üzere Proje Ekibi (PE) yarı-yapısallaştırılmış görüşmeler ve (EK-1)’de 

sunulan anket ile saha çalışması yoluyla değerlendirmesi yapılmıştır. 

Bu bağlamda proje ekibi ilk olarak, Projenin ikinci aşamasında kurulan 9 Yerel Önleme ve Güvenlik 

Kurulunun (YÖGK) işleyişini değerlendirmek üzere Ağustos ve Eylül 2019 tarihleri arasında aşağıda 

belirtilen Kaymakamlıkları ziyaret etmiş ve  yarı yapılandırılmış görüşmelerde bulunmuştur.  

1.  7 Ağustos 2019 İstanbul (Kadıköy ve Üsküdar Kaymakamlıkları) 

2.  8 Ağustos 2019 İstanbul (Eyüpsultan ve Fatih Kaymakamlıkları) 

3.  2 Eylül 2019 Trabzon (Vakfıkebir Kaymakamlığı) 

4.  3 Eylül 2019 İzmir (Çeşme Kaymakamlığı) 

5.  11 Eylül 2019 Gaziantep (Şahinbey Kaymakamlığı) 

6.  12 Eylül 2019 Malatya (Hekimhan ve Yeşilyurt Kaymakamlıkları) 

Uzmanlar YÖGK’lerin işleyişini üç açıdan incelemiştir.   

• YÖGK’lerin Proje’nin II. Aşaması sırasında işleyişi  

• YÖGK’lerin mevcut işleyişi. 

• Yerel aktörlerin projenin üçüncü aşamasına olan ilgisi  

 
Proje ekibi, saha ziyaretlerinde ilk adım olarak, Kaymakamlıklarda ve Yazı İşleri Müdürlüklerinde 

Kurulların işleyişine ilişkin yarı yapılandırılmış görüşmelerde bulunmuştur. Yarı yapılandırılmış 

görüşmelerden sonra İkinci Kilit Uzman ve Baş Proje Danışmanı tarafından nicel analiz amaçlı 

hazırlanmış anket 

 önceki YÖGK üyeleri tarafından (Ek I) doldurulmuştur.  

 

İkinci Kilit Uzman, pilot ilçe/illerde YÖGK’lerin işleyişine ilişkin verileri analiz ederek, Analiz Raporunda 

(Ek II) sonuçları özet halinde sunmuştur.  

Bu aktivite kapsamında yapılan analiz, edinilen dersler ve iyi uygulamaların tespiti açısından önem 

taşımaktadır. On yeni pilot YÖGK için belirlenecek stratejide bu dersler ve iyi uygulamalardan 

faydalanılacaktır. Ayrıca Analiz Raporunun bulguları, C.1.2 kapsamında gerçekleştirilen 5 çalıştayda 

sunulmuştur. 
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C. Ana Kütle 

Araştırmanın ana kütlesi Projenin ikinci Aşamasındaki YÖGK üyeleridir.  Ne var ki,  Projenin II. 
Aşamasının bittiği günden günümüze kadar geçen 4,5 yılda farklı görev yerlerine atanmalar, ikamet 
değişiklikleri gibi nedenlerle her ilçeden ancak 3-4 kişiye ulaşılabilmiştir.  YÖGK’lerin eski üyelerine iki 
ayrı kanaldan ulaşılmıştır. İlki, İkinci Kilit Uzman Kurulların eski üyelerine kendisi e-posta veya telefon 
yoluyla ulaşmıştır. İkincisi ise Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü halen ilçede olan kişilere anketleri 
göndermiş, doldurulmuş olan anketleri de posta yoluyla Proje Ofisine iletmişlerdir.  Toplamda analize 
hazır olan 27 anket bu çalışmada kullanılmıştır. 

D. Bulgular 

Ankette 14 soru bulunmaktadır. Sorulara verilen cevaplar  aşağıda sunulmuştur.  

 

1. Projenin İkinci Aşamasındaki Faaliyetleri Hatırlama  
 

2013-2015 yılları arasında İç Güvenlik Güçlerinin Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi II. 

Aşama Projesi kapsamında, ilçenizde bir Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu kurulmuştur. Bunu 

hatırlıyor musunuz?   

 

Katılımcıların tümü Projenin II. Aşamasındaki Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu’nun 

çalışmalarını hatırladıklarını belirtmişlerdir.  

 

2. Projenin İkinci Aşamasındaki Faaliyetlere Aktif Katılım 
 

Şahsen bu kurul toplantılarına aktif üye olarak katıldınız mı?   

 

Katılımcıların tümü çalışmalara aktif katıldıklarını ifade etmişlerdir.  

 

3. Kurulun İşleyişi Hakkındaki Bilgiler 

 
Bu kurul aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştirmiştir? Birden fazla seçim 

yapabilirsiniz. (EVET'i işaretleyin). 

Katılımcıların tümü Kurulda aşağıdaki ilk 9 maddede çalışmalar yapıldığını belirtmişlerdir.  

Kurul’un İçişleri Bakanlığı ve EUD arasındaki sözleşme hükümlerince böyle bir amacı olmadığı 

için bu yönde çalışma yapmamış idi. Son şıkka evet cevabı beklenmiyordu. 

 

a. İlçemizdeki yerel güvenlik sorunlarını tartışmak için toplantılar yapıldı.   

b. Toplantı sırasında Kaymakam ve kolluk kuvvetlerinin temsilcileri ile serbestçe konuşabildik.   

c. İlçemizdeki yerel güvenlik problemleri arasından öncelikli olanlar belirlendi.  
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d. Öncelikli yerel güvenlik sorunlarına yönelik eylem planları hazırlandı. 

 

 

 

 

e. Polis, suçla ilgili istatistikler de dahil olmak üzere, kurul içinde bilgi paylaşımında bulundu.  

f. Jandarma suçla ilgili istatistikler de dahil olmak üzere, kurul içinde bilgi paylaşımında 

bulundu.  

g. Yerel güvenlik ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için anket uygulaması yapıldı.  

h. Vatandaşların kolluk kuvvetlerine duyduğu güven ve memnuniyetini değerlendiren bir 

anket yapıldı.  

i. Yerel güvenlik sorunlarının çözülmesine ve hassas durumdaki kişilerin korunmasına katkıda 

bulunmak için adımlar atıldı.  

j. Kolluk kuvvetlerinin hak ihlalleri konusunda vatandaşlardan gelen şikayetler 

değerlendirildi.  

 
 

4. Kurul Çalışmalarına Yeniden Katılma Yönünde İsteklilik 

 
Yeniden kurulursa, ilçenizdeki bir Yerel Önleme ve Güvenlik Kuruluna tekrar katılmak ister 

misiniz?   

Katılımcıların tümü Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu’nun çalışmalarına tekrar katılmak 

istediklerini belirtmişlerdir. 

 

5. Kurulda Temsilcisi Olması İstenen Kurul Üyeleri 

 
Etkili çalışabilmesi için Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu’na hangi kamu görevlilerini dahil 

edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? 

Katılımcılar genel olarak ilgili  kamu kurumlarının temsilcilerinin hepsinin Kurulda üye olarak 

bulunduklarını belirtmişlerdir. Sadece birer kişi (toplamda 5 kişi) mevcut üyelere ek olarak 

aşağıdaki üyelerin de bulunması gerektiğini belirtmişlerdir.  

Okul müdürleri, Müftülük personeli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temsilcisi, İlçe 

Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, Bakıma muhtaç Çocuk temsilcileri (Çocuk Esirgeme Kurumu) 

Emniyet Müdürü, ekipler amiri, Karakol komiseri. Sayılanlardan sadece Okul Müdürleri kurul 

üyesi değildir. Kurul üyesi olarak Milli Eğitim Müdürü mevcut olduğu için, Okul Müdürleri ve 

Sevgi Evlerinin temsilcilerinin de alt çalışma gruplarında (özellikle çocuk ve gençlerle ilgili olan 

eylem planları için) değerlendirilmesinin faydalı olacaktır.  
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6. Sivil Vatandaşların Kurula Katılımı 
Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulunun etkili çalışması için, hangi sivil vatandaşların (STK  

temsilcileri, medya üyeleri, meslek odası temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri, muhtarlar, 

okul-aile birlikleri temsilcileri) kurulda yer almaları gerektiğini düşünüyorsunuz? 

 

Katılımcılar özellikle aşağıdaki sivil toplum üyelerinin katılmalarının uygun olacağını 

belirtmişler. Aşağıda belirtilen tüm gruplar zaten Kurullarda üye olarak yer almaktalar.  

• Muhtarlar 

• Baro temsilcisi  

• Meslek Odaları 

• Konunun uzmanı öğretim üyeleri 

• Okul Aile Birliği temsilcileri 

• İnsan Hakları Dernek temsilcileri 

• Esnaf Oda temsilcileri 

• Okul Aile Birliği temsilcileri 

• Yerel basın 

• İş dünyası 

• Kent Konseyi 

 

7. Kurullara Yeni STK Katılımı İhtiyacı 

 
Kurulun faaliyetleri sırasında, yararlı olabilecek olmalarına rağmen bazı sivil toplum örgütleri 

eksik miydi?  EVET  HAYIR 

Bu soruya Evet cevabını veren 4 kişi 8. Cevapta sıralanan STK’ları listelemişlerdir. 

 

8. Önerilen STK’ların İsimleri 

 
7.Soruya cevabınız evetse, hangileridir? Lütfen belirtiniz.  

 Katılımcılar kurullarda mevcut üye olan STK’ların isimlerini veya “engelliler derneği” şeklinde 

belirterek  faaliyet alanlarını paylaşmışlardır. Katılımcıların özellikle isim olarak belirttiği ve 

eklenmelerinin uygun olduğunu belirttikleri STK’lar şunlardır. 

• Yeşilay 

• ASAM (Göçmenler ve Sığınmacılar Derneği) (Bazı Kurullarda farklı göçmen 

 dernekleri üye olarak bulunuyordu) 

• Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 

• Genç Kızılay  

• Şoförler Odası 

• Engelliler Derneği  

• Ziraat Odası 
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• Esnaf Odası 

• Şehir, turizm ve çevre konusunda çalışan STK’lar 

 

9. Öncelikli Yerel Güvenlik Sorunları Konusundaki Faaliyetler 
 

Kurulun faaliyetleri sırasında, öncelikli olduğunu düşündüğünüz güvenlik sorunları ile ilgili 

herhangi bir çalışma veya faaliyet var mıydı?  

 

Katılımcıların tümü öncelikli olan güvenlik sorunları konusunda faaliyetler yapıldığını 

belirtmişlerdir.  

 

10. Kırılgan Gruplara (gençler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, mülteciler veya 

sığınmacılar) Yönelik Eylem ve Faaliyetlerin Varlığı  

 
Kurulun çalışmalarının kırılgan gruplara (gençler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, 

mülteciler veya sığınmacılar) yönelik eylem ve faaliyetleri var mıydı?  

Katılımcıların tümünün hassas gruplara (gençler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, 

mülteciler veya sığınmacılar) yönelik eylem ve faaliyetleri olduğunu belirtmişlerdir. 

 

11. Kırılgan Gruplara (gençler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, mülteciler veya 

sığınmacılar) Yönelik Eylem ve Faaliyetlere Örnekler 

Önceki soruya verdiğiniz cevabınız Evet ise, bu aktiviteleri hatırlıyor musunuz ve belirtebilir 
misiniz? 

Katılımcılar aşağıdaki konularda eğitimler verildiğini belirtmişlerdir. 

Kadınlar başta olmak üzere kırılgan gruplara yönelik eğitimler  

Öğrencilere yönelik olarak kötü alışkanlıklar hakkında bilinçlendirme çalışmaları  

Dilendirilen, sokakta yaşayan ve sığınmacı çocuklar konusunda eğitimler 

Tribün terörü 

Madde bağımlılığı ve trafik düzeni  konusunda eğitimler  

Paydaşların temsilcilerine yönelik eğitimler verildi (davranış, çevre bilinci, asayiş, şiddet, 

toplum bilimi, kent yaşamı, katılımcılık vb. konular)  

 

12. Kurul Faaliyetlerine İlişkin Genel Değerlendirme 
 

Kuruldaki kişisel deneyiminiz hakkındaki genel değerlendirmeniz nedir? (Çok olumsuzdan 

çok olumluya) 

 Çok zayıf  Zayıf  Tatmin edici    İyi     Çok iyi 
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Katılımcıların çoğu “iyi” ve “çok iyi”yi işaretlemişlerdir. Sadece 5 kişi “tatmin edici” olarak 
belirtmiştir.   

 

13. Kurul Çalışmalarının Vatandaş ve Kolluk Kuvvetleri Arasındaki İlişkiye Etkisi 

 
Kuruldaki bu deneyim, vatandaşların kolluk makamlarıyla ilişkilerini geliştirmesine yardımcı 

oldu mu? (Çok olumsuzdan çok olumluya) 

 

  Çok zayıf  Zayıf  Tatmin edici   İyi    Çok iyi 

 
Katılımcıların önemli bir kısmı “iyi” ve “çok iyi”yi işaretlemişlerdir. Cevaplardan 5 tanesi “zayıf”, 
4 tanesi “çok iyi”, 7 tanesi ise “tatmin edici” şeklinde belirtmişlerdir.  Bu sonuç, polis-vatandaş 
ilişkilerindeki iyileşme için resmi temaslar dışında metotların da etkili olabileceğini 
göstermektedir.  
 

14. Öneriler 

 
Kurulacak yeni Kurulun amaçlarını ve çalışma şeklini geliştirmek için herhangi bir öneriniz  

varsa lütfen belirtiniz. 

 
Katılımcılar bu soruya genel olarak cevap vermişler, kurulun amacı ve çalışma şekline ilişkin 

aşağıdaki önerilerde bulunmuşlardır.  

 Proje çalışması ile elde edilen birikimin sürekliliğinin sağlanması için (yasal) altyapı 

oluşturulması 

 Geçmişte yapılan çalışmanın sağladıkları değerlendirilmeli ve kaldığı yerden kapsam 

genişletilerek devam etmeli 

 Devlet dairelerinde işbirliği ile vatandaşın güveninin sağlanması, Kurumlar arası 

dayanışma, eylem birliği ve süreklilik hedeflenmeli 

 İlçenin herkesin ortak yaşam alanı olduğu bilincinin yerleştirilmesi 

 Devlet dairelerinde işbirliği ile vatandaşın güveninin sağlanması 

 Suç önleme konusunda dayanışma, ortak hareket ve sürdürülebilirlik için kurumlararası 

işbirliğine ihtiyaç vardır.  

 Vatandaşın daha fazla güven duyması için kamu kurumları arasında daha fazla işbirliği 

olmalı 

 Aile içi şiddetin izlenmesi ve bu konularda sürekli eğitim verilmesi 

 İlçenin herkesin ortak yaşam alanı olduğu bilincinin yerleştirilmesi 

 Kurulun çalışmaları konusunda daha fazla yazılı ve görsel basında yer verilmesi 

 Suç oluşmadan müdahale konusunda okullarda paneller düzenlenmeli, sivil toplum 

kuruluşları üyeleri de sürece dahil edilmeli.  
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 Ayrıca mahallelerde paneller düzenlenerek suçun oluşmaması konusunda farkındalık 

yaratacak etkinlikler yapılmalı.  

 Günümüzde ortaya çıkan Mülteci ve sığınmacı meselelerinin sosyal, kültürel ve 

demografik yapı üzerindeki etkilerinin detaylı ele alınması gerekmektedir. 

 Gençler arasında uyuşturucu ve nargile gibi uyarıcı ve bağımlılık yapan madde 

kullanımının artışına engel olunacak tedbirlerin görüşülmesi 

 Güvenlik güçlerinin öfke kontrolü hakkında eğitilme metotları üzerine çalışılmalı 

 Kadına karşı şiddetin önlenmesi için aile birliğinin güçlendirilmesi projelerinin 

üretilmesi 

 Aile içi şiddetin izlenmesi ve bu konularda sürekli eğitim verip çalışmalarının 

desteklenmesi 

 Erken yaşta evliliklerin mahzurları ve önlenmesine yönelik projeler geliştirilmesi 

 İlçede genç ve yaşlılara spor yapacakları alanların tahsisi (kuşak çatışmasının önlenerek 

asayişe katkısı)  

SONUÇ: 

Projenin C.1.1. Aktivitesi bağlamında YÖGK’ların işleyişini değerlendirmek üzere yarı-yapılandırılmış 
görüşmeler ve anket yoluyla bilgi toplanmıştır. Katılımcılar, Kurul faaliyetlerini hatırladıklarını 
belirtmişler, tüm pilot ilçelerde yerel güvenlik sorunlarını tartışmak için toplantılar düzenlendiğini 
belirtmişlerdir.  Toplantılarda, yerel güvenlik sorunlarını Kaymakam ve kolluk kuvvetleri ile serbestçe 
tartışabildiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca YÖGK toplantıları sırasında yerel güvenlik analiz yapıldığını, 
eylem planları hazırlandığını, kırılgan gruplarında dahil olduğu şekilde ilçedeki güvenlik sorunlarını 
çözmeye yönelik katkılar sunan çalışmalar yapıldığını belirtmişlerdir. YÖGK üyeleri konusunda ise, 
gerekli kamu personelinin Kurullara üye olarak bulunduğunu, Projenin II. Aşamasının bitiminden 
günümüze kadar geçen 4,5 yıllık yeni STK’lar kurulduğunu, veya önceden var olan bazı STK’ların kendi 
ilçelerinde de aktif faaliyete geçtiklerini bu nedenle onların da yeni kurulacak YÖGK’ya alınmasının 
değerlendirilmesi gerektiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların Kurul faaliyetlerine ilişkin olarak 
değerlendirmeleri ağırlıklı olarak “iyi” şeklinde olmuş, Kurulun vatandaş-kolluk ilişkisini geliştirmeye 
olan katkısı için ağırlıklı olarak “tatmin edici” cevabını vermişlerdir. Kurul üyeleri için yapılan öneriler, 
Projenin C.1.3 Aktivitesi bağlamında hazırlanacak “Strateji belgesi” ve C.2.2 Aktivitesi bağlamında 
hazırlanacak YÖGK Üye Seçim Kriterleri” Belgelerine de girdi sağlamıştır.   
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EK 1. 
ANKET 

Değerli Katılımcı, 

Bu anket, UNDP’nin teknik desteği ile  İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen İç Güvenlik Kuvvetlerinin Sivil 

Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi-III bağlamında uygulanmaktadır. Projenin önceki fazında ilçenizde kurulan 

Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu’na ilişkin soruları içeren bu kısa anketten elde edilen bulgular ilinizde yapılacak 

bir çalıştayda sizlere sunulacaktır. İsim ve soy isim bilgisi verilmesine gerek yoktur.  

Katılımınız için çok teşekkür ederiz.  

 

1. 2013-2015 yılları arasında İç Güvenlik Güçlerinin Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi II. Aşama 

Projesi kapsamında, ilçenizde bir Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu kurulmuştur. Bunu 

hatırlıyor musunuz?   EVET  HAYIR 

 

2. Şahsen bu kurul toplantılarına aktif üye olarak katıldınız mı?   EVET  HAYIR 

 

3. Bu kurul aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştirmiştir? Birden fazla seçim yapabilirsiniz. 

(EVET'i işaretleyin). 

k. İlçemizdeki yerel güvenlik sorunlarını tartışmak için toplantılar yapıldı.   EVET 

l. Toplantı sırasında Kaymakam ve kolluk kuvvetlerinin temsilcileri ile serbestçe konuşabildik.   

EVET  

m. İlçemizdeki yerel güvenlik problemleri arasından öncelikli olanlar belirlendi.  EVET 

n. Öncelikli yerel güvenlik sorunlarına yönelik eylem planları hazırlandı.  EVET 

o. Polis, suçla ilgili istatistikler de dahil olmak üzere, kurul içinde bilgi paylaşımında bulundu.  

EVET 

p. Jandarma suçla ilgili istatistikler de dahil olmak üzere, kurul içinde bilgi paylaşımında bulundu.  

EVET 

q. Yerel güvenlik ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için anket uygulaması yapıldı.  EVET 

r. Vatandaşların kolluk kuvvetlerine duyduğu güven ve memnuniyetini değerlendiren bir anket 

yapıldı.  EVET 

s. Yerel güvenlik sorunlarının çözülmesine ve hassas durumdaki kişilerin korunmasına katkıda 

bulunmak için adımlar atıldı.  EVET 

t. Kolluk kuvvetlerinin hak ihlalleri konusunda vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendirildi.  

EVET 

 

4. Yeniden kurulursa, ilçenizdeki bir Yerel Önleme ve Güvenlik Kuruluna tekrar katılmak ister misiniz?

   EVET   HAYIR 

 

5. Etkili çalışabilmesi için Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulunun hangi kamu görevlilerini dahil edilmesi 

gerektiğini düşünüyorsunuz? 

• …………………………………………………………………….… 

• …………………………………………………………………….… 

• …………………………………………………………………….… 
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• …………………………………………………………………….… 

• …………………………………………………………………….… 

• …………………………………………………………………….… 

• …………………………………………………………………….… 

• …………………………………………………………………….… 

• …………………………………………………………………….… 

• …………………………………………………………………….… 

• …………………………………………………………………….… 

• …………………………………………………………………….… 

 

6. Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulunun etkili çalışması için, hangi sivil vatandaşların (STK  temsilcileri, 

medya üyeleri, meslek odası temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri, muhtarlar, okul-aile birlikleri 

temsilcileri) kurulda yer almaları gerektiğini düşünüyorsunuz? 

• …………………………………………………………………….… 

• …………………………………………………………………….… 

• …………………………………………………………………….… 

• …………………………………………………………………….… 

• …………………………………………………………………….… 

• …………………………………………………………………….… 

• …………………………………………………………………….… 

• …………………………………………………………………….… 

• …………………………………………………………………….… 

• …………………………………………………………………….… 

• …………………………………………………………………….… 

• …………………………………………………………………….… 

 

7. Kurulun faaliyetleri sırasında, yararlı olabilecek olmalarına rağmen bazı sivil toplum örgütleri eksik 

miydi?  EVET  HAYIR 

 

8. Cevabınız evetse, hangileridir? Lütfen belirtiniz.  

 

 

 

9. Kurulun faaliyetleri sırasında, öncelikli olduğunu düşündüğünüz güvenlik sorunları ile ilgili herhangi 

bir çalışma veya faaliyet var mıydı?  EVET  HAYIR 
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10. Kurulun çalışmalarının hassas gruplara (gençler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, mülteciler 

veya sığınmacılar) yönelik eylem ve faaliyetleri var mıydı?  EVET  HAYIR 

 

11. Önceki soruya verdiğiniz cevabınız Evet ise, bu aktiviteleri hatırlıyor musunuz ve belirtebilir misiniz? 

 

 

 

12. Kuruldaki kişisel deneyiminiz hakkındaki genel değerlendirmeniz nedir? (Çok olumsuzdan çok 

olumluya)  Çok zayıf Zayıf Tatmin edici   İyi     Çok iyi 

 

13. Kuruldaki bu deneyim, vatandaşların kolluk makamlarıyla ilişkilerini geliştirmesine yardımcı oldu 

mu? (Çok olumsuzdan çok olumluya)  Çok zayıf Zayıf Tatmin edici  İyi    Çok iyi 

 

 

14. Kurulacak yeni Kurulun amaçlarını ve çalışma şeklini geliştirmek için herhangi bir öneriniz  varsa 

lütfen belirtiniz. 

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..…

……….…………………………………………………………………………….……………………………………………………………...…

…………….…………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
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