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Öğrenme Sonuçları

v STK’ların suç önlemeye katılımının önemini anlamak,
v STK’ların suç önlemeye katılım yöntemleri hakkında bilgi edinmek,
v Güven kuran girişimler hakkında bilgi edinmek, ,
v Suç önlemede iş birliği hakkında bilgi ve farkındalık edinmek,
v Sivil toplumun iş birlikteliğinde cinsiyet perspektifini anlamak,
v Birlikte düşünmek



Sivil Toplumun Katılımı Neden Önemli?

Giriş



Sivil Toplumun Katılımı Neden Önemli?

• Çünkü toplumun katılımını kolaylaştırır
• Toplum hakkındaki bilgilerin aktarımını kolaylaştırır
• Toplumun algısını anlamada yerel önleme ve güvenlik kurullarına 

nitelikli bilgi sağlar
• Yerel halk ile YÖGK arasında köprü rolü görür
• Hak temelli çalışmaların sürece dahil edilmesine destek sağlar
• Gerektiğinde araştırma, izleme ve raporlama süreçlerini kurullar ile 

birlikte yürütme kapasitesine sahiptir



Ne Demek? Katılım Neden Gerekli? Nasıl
• Güvenliğin ve suç önleme
stratejilerinin iyileştirilmesi
sürecine toplumun
katılımını sağlamak.

• Bazı suç önleme stratejileri, toplumun ve
liderlerinin aktif katılımını gerektirir.
(Örneğin; yerele özgü suçlar, toplumun
genelini etkileyen suçlar; çocuğa yönelik
veya kadına yönelik şiddet gibi)

• Farklı güvenlik ihtiyaçlarını daha iyi
anlamak ve ele almak için (çocuk, engelli,
kadın, yaşlı)

• Sorunlarına özel çözümler bulma
konusunda ortak olmak ve sonrasında
güvenlik algısının iyileştirilmesini sağlamak
(kayıp çocuklar yardım destek hattı gibi)

• Toplantılar
• Forumlar
• Dayanışma grupları

• Eğitimler
• Taraflar arası bilgi aktarımı
• Bilinç yükseltme çalışmaları
• Arabuluculuk
• Problem çözme becerilerini geliştirici
eğitimler

• Özel gruplara yönelik eğitimler
• Yerel toplumu örgütleme
• Özel projeler ile.

STK’ların Suç Önlemeye Katılımı



Ne Neden Nasıl

Güvenlik güçleri tarafından
verilen özel hizmetlerin
(Çocuğa karşı şiddet, ev içi
şiddet vb.) toplum içinde
görünür olmasını sağlama.

Cinsel istismar vakalarında
sivil uygulama!

Vatandaşların ve özellikle de risk
altındaki nüfusun yararına olduğu
için!

Çünkü toplumun kırılgan gruplarla
ilgili güvenlik riskleri olduğunda
emniyet güçlerinin özelleştirilmiş
hizmetleri olduğunu bilmesi gerekir.

• Güvenlik güçlerinin ve güvenlik kurullarının
hassas/incinebilir gruplara yönelik
yardımları sırasında sahip olmaları gereken
bilgi ve beceriler konusunda rehberlik
ederek.

• Güvenlik güçlerinin bu konudaki
kapasitelerinin gelişmesine destek olarak.

• Toplum içinde güvenlik kurumlarının
uzmanlık gerektiren hizmetlerine ilişkin de
farkındalığı artırarak.

Topluma (yerel gruplara veya kırılgan
gruplara) güvenlik güçlerinin özelleşmiş
hizmetleri hakkında doğru bilgi verir!

Güvenlik güçlerine de bu grupların ihtiyaçları
konusunda destekler, güçlenmelerine
yardımcı olur.

STK’ların Suç Önlemeye Katılımı



Polisle halk arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve özellikle polisle halk arasındaki ilişki açısından önemli
olan toplumun güveninin artırılması.

Peki hangi bağlamda?

v Geçmişte çatışma yaşamış olan azınlık toplumlar (örneğin siyahiler ile güvenlik güçleri arasında
yaşanan çatışmalar)

v Şiddet suçuna karşı korunamamış ve geçmişte adalet bulma konusunda zorluklar yaşamış olan
hassas gruplar (kadınlar mesela)

v Yasalara aykırı olabilecek hassas gruplar (yasadışı yollarla ülkeye giriş yapanlar/güvenlik güçlerinden
korkarlar aslında)

v Yetişkinlerle asimetrik güç ilişkilerinin kötüye kullanıldığı deneyimler yaşamış olan çocuklar

v Polisten şiddet görmüş, etnik olarak farklı uygulamaya maruz kalmış topluluk veya grupların fertleri

Bazı toplum ve şehirlerde ceza adaleti sistemine ve polisin adaleti adil bir şekilde sürdüreceğine dair bir 
güvensizlik oluşabilmektedir. 

Güven Oluşturmak



vSivil toplumun güvenlik sektörünün hak temelli izleme faaliyetleriyle
izlenmesi ve denetlenmesine katılması:

• Güvenlik sektörünün izlenmesi
• Güvenlik sektörünü denetleyen mekanizmaların izlenmesi (insan
hakları kurulları veya KDK gibi)

• Güvenlik Kurumları ve Personelin Yetkinliğinin İzlenmesi

• Personel gerekli eğitimleri alıyor mu?
• Yeterli sayıda personel var mı?

Güven Oluşturmak



vSivil toplumun güvenlik sektörünün hak temelli izleme faaliyetleriyle
izlenmesi ve denetlenmesine katılması:

• Güvenlik Personelinin İnsan Haklarının İzlenmesi

• Mesai, mobbing, ücret vb.
• Güvenlik Sektörü Personeli tarafından Vatandaşlara yönelik İnsan
Hakları İhlallerinin İzlenmesi

• Güvenlik Sektörü bütçesinin izlenmesi ve analizi

Güven Oluşturmak



Örneğin Kanada’da polis, kız çocuklarının
mağdur edildiği cinsel sömürü ve insan
ticareti vakalarını nasıl ele alacakları ve
sonrasında da yeterli destek görmelerini
nasıl sağlayacakları konusunda eğitim
almıştır.

Latin Amerika Kadın ve Yaşam Ağı, şu
anda CDŞ vakalarına daha iyi müdahale
edilebilmesi için polisle yerel kadın
örgütlerinin arasında ilişki kurulmasını
hedefleyen bir program yürütmektedir.
Polise, şiddet mağdurlarına nasıl cinsiyete
duyarlı ve hassas davranılabileceğine
ilişkin eğitim verilmektedir.

Source: https://cipc-icpc.org/wp-content/uploads/2019/08/CIPC_5th_IR5_Final.pdf

Güven Oluşturmak

Girişimler 



STK Katılımı

İşbirliği için Temel İlkeler

Güvenlik Güçleri STÖ’ler
Toplumu doğrudan ilgilendiren güvenlik konularında güvenlik güçlerinin toplum 
ile (toplumun belli düzeydeki temsilcileri ile de olabilir) bilgi alış verişi 
sağlamalıdır. Böylece toplumun kararlara katılımı sağlanmış olur

Katılım • STÖ’ler bu katılım sürecini kolaylaştıran aktörlerdir. 

• Tüm karar alma mekanizmalarının yargı, bağımsız makamlar (KDK gibi) ve 
STÖ’ler tarafından denetime açık olması gerekir. 

• Örneğin şeffaflık adına güvenlik tarafının yıllık olarak silah kullanımı içeren 
olay verilerini paylaşması! Kaç polis çalışıyor? Eğitim durumları nedir?

• Örneğin ABD’de polise ağır silahlar verilmesi toplum içinde endişe 
yaratmıştır!

Hesap verebilirlik ve 
şeffaflık

Aynı şeyi STÖ’lerin de yapması gerekiyor’
Tüm verilerini paylaşması!

Böylece iki tarafın da şeffaf ve hesap verebilir olması birlikte çalışmayı 
kolaylaştırır!

Güvenlik güçleri, herhangi bir Siyasi güç için değil, güvenlik sağlaması gereken 
kişilerin ve toplulukların çıkarları doğrultusunda hareket eder. Güvenlik 
güçlerinin hizmet etmekle yükümlü olduğu vatandaşlar, insanlar ve topluluklar 
siyasi olabilir ancak güvenlik güçlerinin politize olmaması beklenir. 

Özerklik ve Bağımsızlık Toplumun güvenlik güçleri ile iş birliğini sağlayacak STÖ’ler için de durum 
böyledir. Politize olmadan, toplum yararına hareket etmeleri ve otonom 
olmaları beklenir. 



Suç Önleme 
Yaklaşımı

STK’larının Rolünün Daha Çok 
Vurgulanacağı Alanlar, Yaklaşımlar 

Müdahaleler

Bu örneklerde STK’ların rolü ne olur/nedir?

Toplumsal 
Kalkınma 

Yoluyla Suç 
Önleme

Olası sosyal müdahaleler:

• Bağımlılık Tedavisi
• Şiddete Karşı Koyma
• Erken Çocukluk Eğitimi
• İstihdam
• Barındırma 
• Gelir adaletsizliği
• Komşuluk 
• Pozitif Ebeveynlik
• Dinlenme
• Rehabilitasyon 
• Orta Öğrenim
• Özel İhtiyaçların 

Programlanması

v Akran zorbalığı ile ilgili akran mentörlüğü!
Zorbalık karşıtı programlar, sosyal dışlanmayı bir zorbalık eylemi olarak net bir şekilde
tanımlamıştır. Gouldin «çocuklar, insanları toplum dışına itmenin yanlış bir şey olmadığını
düşünüyorlardı» diyor. Önceden bunlara maruz kalmış bir mağduru dinledikleri zaman
duygusal zararın farkına vardılar. «Gençler, zorbalık, etiketleme ve dedikodu sorununun
olaydan 20 yıl sonra bile kişiyi etkilediğini ve hayatında büyük bir rol oynadığını görünce
şaşkına döndüler».

v Erken Çocukluk Eğitimi (ECD) örneği: Pozitif Ebeveynlik Programları: Çocuğa bakmakla
yükümlü olan kişilerin, çocukların davranışlarını yönetmelerine yardımcı olan ve fiziksel
cezalandırmaya alternatifler sunan tekniklerin öğretilmesi.

Bu programlar, ebeveynlerin duygu düzenleme, problem çözme gibi becerileri ve çocukların
dayanıklılık geliştirmelerine yardımcı olan ve gelecekte şiddet veya zorbalıklarla karşılaşmalarına
veya uygulamalarına engel olan sosyal becerileri öğretmelerine yardımcı olur.

STK’ların Suç Önlemeye Katılma Yöntemleri



Suç Önleme 
yaklaşımı

STK’larının Rolünün Daha Çok Vurgulanacağı 
Alanlar, Yaklaşımlar Müdahaleler

Bu örneklerde STK’ların rolü ne olur/nedir?

Toplum Tabanlı 
Suç Önemli

v Suç önleme ile bölgesel düzeyde mücadele

v Mahalle izleme programları: Mahallede veya
semtteki riskleri belirlemek.

ü Ekonomik sömürü (çalışan çocukların yoğun
olduğu bölgeler)

ü Gettolaşma olan bölgeler (göçmen grupların
yoğun yaşadığı bölgeler)

vSilahsız Bölge Programı, Güney Afrika: Doğrudan bir suç önleme programı olmamakla
beraber suç sebebiyle meydana gelen yaralı ve ölü sayısını azaltmayı hedefler. Güney Afrika,
ateşli silahla insan öldürmede en yüksek üçüncü yüzdeye sahiptir: 100 bin kişi başına yüzde
26.8’dir ki bu da tüm cinayetlerin yaklaşık %40’ını temsil eder (Lamb, 2008).

vSilahsız Bölgeler, silah bulundurma yüzdesini azaltmak suretiyle vatandaş güvenliğini
iyileştirmek amacıyla 1994 yılında uygulamaya geçmiştir. Faaliyetler, silah sayısının
azaltılması, kısıtlayıcı mevzuat, toplumsal kontrol desteği ve hassas toplumlarda ve genç
insan grupları arasında farkındalığı artırmak fikirlerine destek bulmaya çalışır.

vToplumlar, kendilerini gönüllü olarak silahsız bölgeler olarak beyan etmiş olup tüfek ve
silah girişini yasaklar. Bunlar, devlet müdahalesi olmayan vatandaş anlaşmalarıdır: toplum,
uygulamanın yanı sıra bilgi sağlayan ve silahların ortadan kaldırılmasına yardımcı olan bölge
halkından da sorumludur (örneğin restoranlar, barlar dükkanlar). Güney Afrika’da son
çıkarılan mevzuatla silahsız bölgeler oluşturulmuştur.

Kaynak: www.foresee.hu, http://vagyunkmiis.foresee.hu

STK’ların Suç Önlemeye Katılma Yöntemleri



Suç Önleme 
yaklaşımı

STK’larının Rolünün Daha Çok 
Vurgulanacağı Alanlar, 

Yaklaşımlar Müdahaleler

Bu örneklerde STK’ların rolü ne olur/nedir?

Durumsal Suç 
Önleme 

• Suç önlemeyi zorlaştırma!

• Özel hayatın gizliliğine duyarlı
denetleme yöntemleri gibi
insan haklarını gözetme!

• Aydınlatma politikaları!

• Çevre Tasarımıyla Suç
önlemede özellikle daha fazla
kamuoyu görüşüyle kamu
alanlarında kullanıcı
ihtiyaçlarına daha fazla ilgi
gösterilir

v Çevre Tasarımıyla Suç Önleme (CPTED): Güney Afrika’da toplu ulaşım kullanıcılarına danışıldığında
otobüslerdeki güvenlikten ziyade otobüs beklerken veya otobüs durağına yürürken çok daha yüksek
seviyede güvensizlik olduğu tespit edildi. Sonuç olarak toplu taşıma alanlarındaki aydınlatmalar iyileştirildi,
otobüs terminalleri yeniden düzenlendi, yaya geçitleri trafiği yönlendirecek şekilde belirlendi, hizmetler
arasındaki mesafe azaltıldı ve tesisler, güvenliğe duyulan ihtiyaç hissini azaltacak şekilde iyileştirildi.

Kaynak:https://cipc-icpc.org/wp-
content/uploads/2019/08/International_Report_on_Crime_Prevention_and_Community_Safety_ANG.pdf

STK’ların Suç Önlemeye Katılma Yöntemleri



Ağ Kurma ve Kapasite Geliştirme:
v Toplumların ve ilgili örgütlerin içinde olmak ve bunlarla ortaklık ve iş birliği kurmak
v STK Ağının kurulması ve yönetilmesi (YÖGK’ların desteklenmesi için)
v Toplum inşası, toplum arabuluculuğu
v Güven oluşturma
v Bilgi temelli yaklaşım ve izleme
v Eğitimler

https://insanhaklariizleme.org/
www.cocukhaklariizleme.org

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
İnsan Hakları Derneği

TESEV

STK’ların Suç Önlemeye Katılma Yöntemleri

https://insanhaklariizleme.org/


Ortak çıkarlar savunuculuğu: İzleme –Savunuculuk Döngüsü

v Bilginin Üretilmesi ve Yayılması

v Eğitim Materyallerinin ve Kapasite Geliştirme Alanlarının Oluşturulması

v Lobicilik ve Sosyal Baskı

v Kitle İletişim Araçlarının ve Sosyal Ağların Kullanılması

v Kampanyalar, Vatandaş Seferberliği

v Kamuyu Bilgilendirme Talepleri, Açık Duruşmalara Katılma ve Yasal Kaynakların Sunulması

Çocuğa Yönelik İstismar ve İdam Cezası: Ortaklık Ağı change.org kampanyası
Şule Çet Davası

Stratejik Davalama

STK’ların Suç Önlemeye Katılma Yöntemleri



v Cinsiyet perspektifini; politika ve programların tasarlanması,
uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine yerleştirmek

v Yerel suç önleme çalışmalarına kadınların ve erkeklerin eşit düzeyde
katılımını sağlamak

v Güvenlik konularına eşit ilgi göstermek
v Suç önlemede kültürel (inanç, tavır, davranış vs.) hususların ele alınması

v Farklı kültürel arka planlara sahip kadınların ihtiyaçlarını gözetmek
v Farklı kültürden olmasa da kadınların toplumsal cinsiyet temelli özel

ihtiyaçlarını gözeten önlemlere odaklanmak

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği



Göçün yoğun olduğu bir semtte suç oranlarının giderek arttığı bir durumda;

• Suçu önleme yaklaşımlarının kullanımı hakkında ne düşünürsünüz?
• Bu önleme sürecinde STK’ların katkısı neler olabilir? STK’lardan hangi
çalışmaları yürütmesini/katkı vermesini beklersiniz?

Grup Çalışması



Katılımınız için çok 
teşekkür ederiz



Referanslar 

• Saferworld (2013). Community-based Approaches to Safety and Security: Lessons from Kosovo, Nepal,
Bangladesh. UK.

• Saferworld (2016). Gender and Community Safety. UK.
• hgps://cipc-icpc.org/wp-content/uploads/2019/08/CIPC_5th_IR5_Final.pdf
• Community mediahon in Nagybörzsöny: www.foresee.hu, hgp://vagyunkmiis.foresee.hu
• hgp://www.antoniocasella.eu/nume/ICPC_2010.pdf
• hgps://cipc-icpc.org/wp-

content/uploads/2019/08/Internahonal_Report_on_Crime_Prevenhon_and_Community_Safety_ANG.pdf
• hgps://eucpn.org/sites/default/files/document/files/Toolbox%2014_EN_LR.pdf
• hgps://cipc-icpc.org/wp-

content/uploads/2019/08/Internahonal_Report_on_Crime_Prevenhon_and_Community_Safety_ANG.pdf
• hgps://rm.coe.int/government-interachon-with-civil-society-policy-paper-on-government-i/168075b9d9


