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İçindekiler

v Öğrenme Sonuçları
v Demokratik Polislik
v Kamuya Hesap Verebilirlik, Güven Kurulması ve 

Meşruluk
v Toplum Güvenliğini Birlikte Oluşturmak
v Toplum Polisliği 
v Toplum Polisliği, Temel Haklar ve Cinsiyet
v Yerel Güvenlik ve Önlemenin Zorlukları



Öğrenme Sonuçları

v Demokratik bir toplumda polisliğin temel ilkeleri hakkında bilgi edinmek,
v Yerel önleme ve güvenlikte kamuya hesap verebilirlik, güven ve meşruluk arasındaki

kaçınılmaz bağı anlamak,
v Birlikte oluşturma yaklaşımının ve bu yaklaşımın toplum güvenliğinin

sağlanmasında işleme alınmasının temel düsturlarını anlamak
v Toplum polisliğinin çekirdek unsurları ve modelleri hakkında bilgi edinmek,
v Toplum polisliği, temel haklar ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi anlamak
v Hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, temel haklar ve demokratik değerler

bakımından toplum güvenliğini değerlendirebilecek bilgi ve beceriyi göstermek.



Tehlikede olan şey ne? 

• Geleneksel polislik ya da toplum odaklı polislik

• Reaktif polislik ya da proaktif polislik

• Yasayı uygulamak ya da sorunları çözmek ve düzeni sağlamak

• Tüm dünyadaki polis güçleri amaçlarının ne olduğunu unuttu



Geleneksel Polislik



• Liderlik, iç operasyonlara odaklanmıştır:
• Bütçe
• Personel alımı
• Politikalar ve usuller

• Devriye görevlileri emirleri uygular - toplum sorunlarını çözme 
konusunda yenilikçi olmak için çok az teşvik vardır

Geleneksel polisliğin özellikleri



• Değerlendirmeler sayılara dayalı olarak yapılır:
• Tutuklamalar
• Yazılan cezalar

• Polisin harici ortaklıkları çok azdır
• Polis, olaylara reaktif yaklaşır
• Hizmet talepleri üzerine hareket eder

• Toplumdan kısıtlı bilgi alır

Geleneksel polisliğin özellikleri



• Belli bölgelere daha çok devriye sağlamak suçu azaltmadı – suçun 
işlendiği yeri değiştirdi 
• Rutin devriyelerde insanları korkutan suçlarla nadiren karşılaşılır
• Aramalara müdahale süresinin suçluların yakalanması üzerinde çok 

küçük bir etkisi var 
• Birçok suç, cezai soruşturmalar aracılığıyla çözülmüyor

Geleneksel polisliğin özellikleri



Toplum Odaklı Polislik



TOPLUM ODAKLI POLİSLİĞİN 
TANIMI

Toplum Odaklı Polislik, insanlar ve polis arasında yeni bir ortaklık teşvik 

eden bir felsefe ve örgütsel stratejidir. Bölgedeki genel yaşam kalitesini 

arttırmak amacıyla; suç, uyuşturucu, suç korkusu, sosyal ve fiziksel 

kargaşa ve mahallelerde düzeni bozan durumlar gibi günlük sorunları 

belirlemek, öncelik sırasına koymak ve çözmek için hem polisin hem de 

toplumun birlikte çalışması gerektiği fikrine dayanmaktadır. 



• Toplum destekli polislik, toplumu ilgilendiren sorunları belirleyen ve bunları 
çözmeye çalışan, kolluk kuvvetleriyle toplum arasındaki ortak bir çabadır.

• Ortaklık
• Polis ve toplum arasında ortaklık

• Sorun çözme
• Ortaklık tarafından belirlenen sorunların çözülmesi için çalışmak

TOPLUM ODAKLI POLİSLİĞİN 
TANIMI



• Topluma yönelik adem-i merkeziyetçi ve kişiselleştirilmiş bir polis 
hizmeti
• Toplumun sorunlarını çözer
• Vatandaş ve Kolluk arasında güven inşa eder
• Bilgi paylaşır
• Sosyal gruplar arasında güven ilişkisi oluşturur
• Diğer paydaşları da sürece dahil eder (Belediye, Sivil Toplum 

Kuruluşları, Kamu Kurumları, Okullar, vs)

TOPLUM ODAKLI POLİSLİĞİN 
AMACI



Toplum Odaklı Polislik ve Sorun 
Çözme



SARA MODELİ

• Tarama: Sorunları ya da sorunların yoğun olduğu noktaları incelemek, 
tanımlamak, belirlemek veya araştırmak 
• Analiz: Bilgi toplamak, sorunun tüm bileşenlerini tam olarak anlamaya 

çalışmak
• Müdahale: Etkin ve «duruma özel» bir müdahale belirlemek
• Değerlendirme: Müdahaleyi değerlendirmek – İşe yaradı mı? Sorunu 

ortadan kaldırdı ya da azalttı mı? Sorunun yerini değiştirdi mi? Daha 
fazla analize ihtiyaç var mı?



Toplumun Güvenlik Konusuna
Müdahil Olması

• Ortaklıkların önemi

• Ortaklığın iki düzeyi:

• Pasif Düzey: Toplum kurallara uyan bir rol üstlenir ve yasaklara uyarak asayişi destekler

• Aktif Düzey: Toplum, kurallara uymanın ötesine geçer ve toplum emniyetini arttırmak için 
projelere, programlara ve diğer belirli faaliyetlere doğrudan dahil olur.

• Tıbbı Metafor: Hastalar kendi sağlıklarından sorumludur ve doktorlar hastalara nasıl 
sağlıklı olunacağı konusunda tavsiyelerde bulunur. Vatandaşlar, kamu düzeninden ve 
mahallelerinin emniyetinden sorumludur. Polis ve halk suçun nedeni, suç korkusu ve fiili 
suçla ilgili sorumluluğu paylaşır.



Vatandaşlarla 
Sorun Çözme Örnekleri

• Apartmanlarda mülkiyet suçu: binanın güvenliğini arttırmak için ev 
sahipleriyle birlikte çalışın
• Belirli lokasyonlarda trafik kazaları: sorunu belirlemek ve gelecekteki 

kazaları önlemek için bazı kavşakların nasıl daha güvenli hale 
getirilebileceğini belirlemek amacıyla yerel sakinler ve kazalara karışan 
kişilerle görüşün
• Alkollü içki satan dükkanlarla sarhoş kişilere içki satılmaması 

konusunda işbirliği yaparak alkole bağlı sorunların azaltılması



Vatandaşlarla Sorun Çözme
Örnekleri

1- Charleroi, Belçika: Esnafa karşı şiddetli hırsızlığın
önlenmesi
• Önleme programı, mağazalara ve süpermarketlere yönelik çeşitli

destek araçları ile: broşürler, videolar, çıkartmalar, toplantılar, 
konferanslar, güvenlik teknolojileri eğitimi, suçun nasıl önlenebileceği
hakkında bilgi, mağdur takip programı
• Silahlı soygunlar üç yıl içinde 206'dan 50'ye düştü
• Polise karşı memnuniyet katılımcılar arasında üç yıl içinde % 56'dan % 

79'a çıktı



Vatandaşlarla Sorun Çözme
Örnekleri

2- Liège, Belçika: Güvenlik sistemleri üzerine eğitim
oturumları
• Bir olay durumunda polisi uyarmak için eczanelere ve

kitapçılara kamera ve alarmların yerleştirilmesi, eğitimler
• Halkın % 78’si memnun, % 94’ü daha güvenli hissediyor



Toplum Odaklı Polislik

Kriterler Tanım Bazı Göstergeler

Etkinlik
Hedeflere ve amaçlara ulaşma
derecesi

• Mahalledeki suç sayısının azalması
• Vatandaşların suç işlenmesinden korkusunun

azalması
• Toplumdaki hayat kalitesinin iyileştirilmesi.

Verimlilik
Belirli miktarda maliyet ve kaynak
kullanımının çıktı ve sonuçlara göre
miktarı

• Suç/güvenlik sorunlarıyla uğraşma 
maliyeti/kaynakları

• Suç/yerel güvenlik ihtiyacıyla uğraşma birim 
maliyeti

Eşitlik
Kamu hizmetlerinden 
faydalanmada eşit fırsat

• Tüm vatandaşların polis hizmetlerine eşit erişimi,
• Tüm bireylere eşit muamele,
• Toplum içinde polis hizmetleri ve kaynaklarının eşit

dağılımı.

Toplum Odaklı Polislik Stratejisinin Değerlendirilmesi



Toplum ve Çözüm Odaklı Polisliğin
Faydaları



TOPLUM KATILIMI, SORUN ÇÖZME VE MEŞRUİYET ARASINDAKİ 
VERİMLİ DÖNGÜ 

Meşruiyet 

Toplum 
katılımıSorun 

çözme



Sonuç: 
Vatandaş Odaklı Polislik

• Karar verme, hizmet sunumu ve uygulamada bireylerin ve yerel toplulukların 
ihtiyaç ve beklentilerini yansıtan bir polislik tarzı.

• Faydaları:

1. Polisin etkinliğini ve meşruiyetini arttırır

2. Polisin daha kolay ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlar

3. İnsanları mağduriyeti bildirmeye, tanık olarak hareket etmeye, istihbarat 
sağlamaya ve suç önleme faaliyetlerine daha proaktif bir şekilde destek olmaya 
teşvik eder

4. Halkın polisle uyumlu olma ve polisin kararlarını kabul etme olasılığını artırır



TEŞEKKÜR EDERİM


