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Suç Önleme, İnsan Hakları ve Cinsiyet

Öğrenme Çıktıları
v Suç önlemenin tanımını ve amaçlarını anlamak,
v Suç önlemedeki partnerleri anlamak,
v Suç önleme politikası ve unsurlarını anlamak,
v Suç önleme planı geliştirme sürecinin adımlarını anlamak,
v Farklı suç önleme yaklaşımlarını tanımlamak,
v Türkiye’de suç önleme ve YÖGK’lerin durumunu anlamak,
v Suç önlemede insan hakları ve cinsiyetin önemini anlamak

Tanım ve Amaçlar
v Suç riskini öngörmek ve değerlendirmek ve suç riskini ortadan kaldırmak için
önleyici faaliyetlerde bulunmak,
v Suç riskini, suç korkusunu ve zararı azaltmak,
v Suçun ve suçluların önüne geçmek,
v Suça imkan tanıyan durumları azaltmak,
v Toplumda suç korkusunu azaltmak,
v Polis soruşturmalarına ayrılan zamanı artırmak,
v Suçun toplum güvenliğine olan maliyetini azaltmak,
v Polisle toplum arasındaki ilişkileri güçlendirmek.
Referans: Ulusal Suç Önleme Enstitüsü (1988); UNODC (2010); Welsh and Farrington (2012); Sutton
vd.. (2014); Lab (2016)

Tanım ve Amaçlar
vNedir: Suçluların önünü kesecek, mağdurun korunmasını
sağlayacak ve daha genel olarak suça imkan tanımayan
koşullar yaratacak faaliyetler
vNedir: Yerel düzeyde somut eylemleri yönlendirip
destekleyecek bir strateji üzerinden yürütülen bir güvenlik
politikası
vNedir: Ulusal bir rehber ve destek (Ulusal Suç Önleme Ofisi)
vNedir: Yerel bir uygulama yapısı (Yerel Önleme ve Güvenlik
Kurulu)
vNedir: Hukuki bir çerçeve

Tanım ve Amaçlar
Suç Önleme Ne Zaman, Nerede ve Nasıl Konumlanıyor?
vNe zaman: Suçun işlenmesinden önce: işlenmesi
önlenmesi gereken her fiil,
vNerede: güvenlik alanında (Kolluk Kuvvetlerinin
müdahalesini tamamlayıcı/alternatif olarak)
vNasıl : vatandaş odaklı (vatandaş için ve vatandaşla
birlikte) ve ortaklığa dayalı (katkıda bulunan tüm aktörler)

Tanım ve Amaçlar
v Önleme, kabahatleri ve anti-sosyal davranışları da içerebilmesi
bakımından hukuki suç tanımının dışına çıkmalıdır
v Önleme, partnerleri (diğer bakanlıklar, savcılar, STK’lar ve meslek
odaları) ve nihai olarak da vatandaşı da bir kilit oyuncu olarak
kapsamalıdır
v Önleme faaliyetleri, mağdurları ve başta sabıkalılar olmak üzere
potansiyel suçluları hedefler.
v Koruma kapsamında farkındalık artırma, danışmanlık, caydırıcılık
da olmalı ve tutum ve davranışları değiştirmeyi amaçlamalıdır.

Tanım ve Amaçlar
Suç önleme ile ilgili konular
v Teknoloji: Önleme, iletişim kurmak, dinlemek, eğitmek, bilgi
işlemek, video gibi önleyici teknikleri harekete geçirmek için
teknolojinin her türlüsünü kullanabilmelidir.
v Teknolojiyi kullanırken veya bilgiyi işlerken kişisel verilerin
gizliliği ve korunması, başlıca dikkat edilmesi gereken husus
olmalıdır
v Önlemenin, Kolluk Kuvvetlerinin müdahalesiyle etkili bir
şekilde birbirine bağlı olması ve dolayısıyla da Kolluk
Kuvvetleriyle yakından bağlantılı olması ve Önlemenin, Kolluk
Kuvvetleri müdahalesini olumsuz etkilememesi gerekir

Suç Önleme Yaklaşımlarının
Sınıflandırılması
Kamu Sağlığı Yaklaşımı

Çok Katmanlı Yaklaşım

vBirinci Basamak

vToplumsal Kalkınma

vİkinci Basamak

vToplum Tabanlı

vÜçüncü Basamak

vDurumsal
vEntegrasyonu Güçlendirme

Referans: Ulusal Suç Önleme Enstitüsü (1988); UNODC (2010); Welsh and Farrington (2012); Sutton
vd.. (2014); Lab (2016); Barkan ve Rocque (2020)

Kamu Sağlığı Yaklaşımı
Basamak

Birinci

Tanım

Yöntemler/Araçlar

Problemin başlangıç aşamasındaki gelişiminin v Çevresel tasarım
önlenmesi; sosyal ve fiziksel ortama odaklanma v Özel güvenlik
v
v
v
v

İkinci

Polisin varlığı
Ceza adaleti yaptırımları
Eğitim
İstihdam vb.

Problemin, bireylerden (sapkın davranış) ve v Durumsal suç önleme (spesifik tedbirler)
durumlardan kaynaklı erken teşhis ve v Toplum polisliği
v Alkol ve uyuşturucu kullanımının azaltılması
tanımlanmasına odaklanma
v Ebeveynler, eğitmenler vb.
v Okullar

Üçüncü

Problemin ortadan kaldırılması ve yeniden tekrar v Ceza adaleti sistemi
etmesini önlemek için tedbir alınması; gerçek v Tutuklama; kovuşturma
suçluların önlenmesi

Referans: Lab (2016); Barkan ve Rocque (2020)

Çok Katmanlı Yaklaşım
Katman
Toplumsal
Kalkınma

Tanım

Yöntemler/Araçlar

Risk faktörlerini azaltmak için suçluluğun v Ebeveynlik programları,
erken sebepleriyle uğraşma ve bireylerin v Beceri eğitimi,
v Okul öncesi eğitim
gelişimiyle koruma

Toplum Tabanlı v Toplum bağlarının kuvvetlendirilmesi
v Değişen sosyal koşullar
v Kolektif faydalılık

v Toplum binası
v Sosyal refah hizmetleri

Referans: Geason ve Wilson (1988); Tonry ve Farrington (1995); ; UNODC (2010); Lab (2016)

Çok Katmanlı Yaklaşım
Katman

Tanım

Durumsal

v Bazı cezai suçlarla ilgili risklerin artması ve
kazançların azalması
v Potansiyel suçlular için fırsatların azalması
v Yakın çevrenin yönetimi, tasarımı

Yöntemler/Araçlar
v Erişim kontrolü
v Denetim
v Belirli yürüyüş yolları
v Bariyerler
v Çevre tasarımı

Entegrasyonu Ceza adaleti sistemindeki çocuklar, v İş becerileri
güçlendirme gençler veya yetişkinlerle yapılan v Eğitim ve/veya öğrenim
programlar
v Rol modeller
v Toplumda yer edinme
Referans: Geason ve Wilson (1988); Tonry ve Farrington (1995); ; UNODC (2010); Lab (2016)

Suç Önlemedeki Partnerler
Yerel Yönetimler

Vatandaşlar

Merkezi İdare
Sivil Toplum Örgütleri ve
Medya

Politika

Strateji

Özel Sektör

Plan

Suç Önlemedeki Partnerler
Merkezi İdare: Ulusal Suç Önleme Ofisi (USÖO)
vYapı: Genel olarak USÖO kapsamında bir kurul (strateji, politika ve bakanlıklar
dışı/arası koordinasyon) ve genel sekreterlik (YÖGK’lerle faaliyetler, ilişkiler)
vBirinci düzey rol: Farkındalık yaratmak: araştırma ve bilgi paylaşımı
(istatistikler, anketler, Kolluk Kuvvetleri verileri)
vİkinci düzey rol: Yerelde ortaya çıkan en iyi uygulamalar da dahil olmak üzere
strateji geliştirmede yeni kavramlar ve uygulamalar oluşturma ve yayma
vDestek: eğitim, iletişim, materyaller ve yerel faaliyetlerin finansmanı

Suç Önlemedeki Partnerler
Merkezi İdare: Ulusal Suç Önleme Ofisi (USÖO) Organizasyonu

vFarklı partnerlerin (bakanlıklar, Kolluk Kuvvetleri, STK’lar..)
karar verme mercileriyle bağlantılı olmalı
vDestekleyici (eğitim, finansman..) ve yol gösterici (strateji..)
roller
vOrtak bir vizyon oluşturmak (bilgi paylaşımı, ortak anketler,
araştırma ve geliştirme..) ve standartlaştırılmış uygulamalarla
eyleme geçmek (eğitim, fikir alışverişleri..)

Suç Önlemedeki Partnerler
USÖO-Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları ilişkisi:
vDestek ve rehberlikle (USÖO) ulusal yönlendirme ve başarı
(YÖGK’ler) için yerel faaliyet arasındaki denge
vBaşlıca destek hatları; bilgi (bilişim), tanıtım, ARGE, eğitim,
finansman
vYÖGK’ler tarafından faaliyetleri, performans değerlendirmeleri
(verimlilik) ve başarıları hakkında raporlama
vYerel pilot projeyi destekleyen, YÖGK’lerin en iyi uygulamalarını
birleştirip yayan daha somut USÖO

Suç Önleme Politikası
vÖnlemenin yaygınlaştırılması, siyasi bir karardır,
vBir suç önleme politikasının, güvenlik politikasına uygun ve
güvenlik politikasıyla ilgili olması beklenir.
vGüvenlik aktörleri arasındaki amaçları, görev ve sorumlulukları
yeniden tanımlar,
vÖnlemenin başlıca göstergesi:
vNicel: Suçun azaltılması (suç raporları)
vNitel: zararın azaltılması (kamu araştırmaları, mağduriyet
raporları ve güvenlik algısına ilişkin verilerin sonucu).

Suç Önleme Politikası
vSuç Önleme Politikasının Unsurları:
vKapsayıcı bir Siyasi İlkeler Rehberi,
vYönetişim Mekanizması,
vKaynak Yönetim Sistemi
vSuç Önleme Politikasının Uygulanması:
vBir stratejinin/stratejik bir eylem planının tanımı (Yönlendirmelerin
uygun biçimde ifade edilmesi; önlemlerin tanımlanması ve
uygulanması; Eylem planı
vYönlendirme (siyasi liderlik; İçişleri Bakanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri
İdaresi; Destekleyici organlar)
vPolitikayı canlı tutmak (Değerlendirme; Revizyon)

Suç Önleme Planı
Adımlar:
vYerel suç problemlerinin araştırılması,
vSpesifik suç problem(ler)inin seçilmesi,
vSeçilen suç probleminin analiz edilmesi,
vOlası tedbirlerin değerlendirilmesi,
vTedbirleri uygulayacak olanların belirlenmesi,
vUygulama sürecinin belgelenmesi,
vZaman içinde suç durumundaki değişikliklerin
izlenmesi,
vPlanın değerlendirilmesi.
Referans: Geason ve Wilson (1988)

Türkiye’de Suç Önleme
Polis ve Jandarmanın Stratejik Plan ve Faaliyet Raporlarındaki Suç Önleme Amaç ve
Hedefleri
2010-2014 İçişleri Bakanlığı Stratejik Planı: Gerekli idari, hukuki ve fiziki düzenlemeler
yoluyla toplum destekli güvenlik hizmetlerinin kapsamını genişletmek için odak noktası,
önleyici idari polislik olacaktır.
2020 Jandarma Yıllık Faaliyet Raporu: Temel politika ve öncelikler: Asayiş suçlarında suç
araştırma ve önleyici kolluk kuvvetlerinin hizmetlerinin kapasitesi artırılacaktır.
2019 Emniyet Genel Müdürlüğü Yıllık Faaliyet Raporu: Suçla Mücadelede Vatandaş Desteği
ve Önleyici Polisliğin Artması
2014-2018 EGM Stratejik Planı: Amaç 2-2: Önleyici polislik kapasitesinin artırılması. 1.
Standart çalışma ilkeleri ve faaliyet prosedürleri. 2. Polis devriyeleri için yeni yönetmelik.
2018-2023 EGM Stratejik Planı: 1’inci Amaç 1. Etkili bir önleyici polislikle suçun işlenmeden
önce önlenmesi

Türkiye’de Suç Önleme
v Türkiye, suç önleme konusunda hem klasik hem de modern yöntemlere
başvurmaktadır. Hem görünürlüğü yüksek bir yaklaşım, reaktif bir polislik
yaklaşımı hem de proaktif bir polislik yaklaşımını bir arada görmek
mümkündür.
v Kolluk kuvvetlerinin fiziki görünümünü artırmak:
v Günlük veya haftalık tutulan suç istatistiklerine göre suç oranının daha yüksek
olduğu sıcak noktalarda polis timleri/devriyeler bulunur.
v Her il emniyet müdürlüğünün devriye ekipleri, Motosikletli Timleri (Yunuslar),
bisikletli devriyeleri (martılar), Atlı devriyeleri ve yaya devriyeleri vardır.
v Polislerin özellikle geceleri sokaklarda daha fazla görünmesini sağlamak için
2017 yılında bekçilik sistemi yeniden devreye sokulmuştur.
v Kolluk kuvvetlerinin başarısı, yakalanan suçlu sayısıyla ve suçun
aydınlatılmasıyla ölçülmektedir.

Türkiye’de Suç Önleme
vSuç işlendikten sonra reaktif polis faaliyeti:

v Bir İmdat Çağrısı olduğu zaman asayiş departmanının devriye timleri olay yerine
olabildiğince kısa sürede ulaşmakla sorumludur.
v Suçun özelliğine bağlı olarak devriye timleri diğer birimleri çağırırlar.
v Devriye timlerinin, ilgili sivil birimler gelene kadar olay yerini koruma görevi
vardır.

vProaktif polislik faaliyetleri (suçtan önce):

v Rutin idari polislik faaliyetleri,
v Yol kontrolü,
v Sorunlu bölgelerde durdurma ve kimlik kontrolü yapma,
v Tüm Türkiye’yi veya bazı büyük şehirleri kapsayan huzur operasyonları.

Türkiye’de Suç Önleme
Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları:
v Yerel sivil kuruluşlar (il ve ilçe meclisleri, muhtarlar, STK’lar) ile irtibat
kurarak vatandaşların görüşlerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini
öğrenmek
v Yönetim (kurul toplantıları ve oryantasyonlar) ve işletim (sivil uzmanlar,
çalışma grupları, koordinatörlerin faaliyetleri) organları
v Doğrudan Kaymakamlık/Valilik ile bağlantı kurarak ilçe/il düzeyinde
kurulur
v Ulusal Suç Önleme Ofisinden (USÖO) rehberlik ve izleme

Türkiye’de Suç Önleme
Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları:

Yerel Güvenlik Analizi

Yerel Önleme ve
Güvenlik Planının
Geliştirilmesi

Yerel Önleme ve
Güvenlik Planının
Duyurulması

Yerel Önleme ve
Güvenlik Planının
Uygulanması

Suç Önleme, İnsan Hakları ve Cinsiyet
Suç Önlemeye ilişkin Yönlendirici İlkeler
v İnsan hakları /hukukun üstünlüğü/yasalara uygunluk kültürü:
«Üye Devletlerin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde tanınan insan
haklarına ve hukukun üstünlüğü ilkesine, suçun önlenmesinde her bakımdan
saygı gösterilmesi zorunludur. Yasalara uygunluk kültürü, suçun önlenmesinde
aktif olarak teşvik edilmelidir.»
v Farklılaşma:
«Suç önleme stratejileri, uygun olduğu zamanlarda, erkek ve kadınların farklı
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalı ve toplumun hassas gruplarının
fertlerinin özel ihtiyaçlarını dikkate almalıdır.»
Referans: BM Uyuşturucu Maddeler ve Suç Ofisi 2010 Suçu Önleme Kılavuz İlkelerine ilişkin El
Kitabı

Katılımınız için çok
teşekkür ederiz
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