Suç Önlemede En İyi
Uygulamalar

İçindekiler
v
v
v
v
v
v

Öğrenme Sonuçları
Suç Önleme ve Avrupa Birliği (AB)
Avrupa Suç Önleme Ağı (EUCPN)
En İyi Uygulama Konferansı ve Avrupa Suç Önleme Ödülü (ECPA)
Avrupa Suçu Önleme ve Kontrolü Enstitüsü (HEUNI)
Avrupa’da Suç Önlemeyle ilgili Seçilen Projeler

Öğrenme Sonuçları
v AB’de suç önleme tanımını öğrenmek,
v AB politikası ve suç önleme stratejisi hakkında bilgi edinmek,
v Temel haklar perspektifinden suçu önlemede AB
uygulamalarını öğrenmek,
v Suçu önlemedeki en iyi uygulamaları öğrenmek,
v Elde edilen bilgileri AB ve en iyi uygulamaları kullanarak ölçüt
değerler oluşturmak amacıyla uygulayabilmek

Avrupa Birliği’nde Suç Önleme
v Avrupa Konseyi (2001):
Ø Suç önleme, ya doğrudan suç faaliyetlerinin önüne geçerek ya da suç
potansiyelini veya suç sebeplerini azaltmak için tasarlanmış politika ve
müdahalelerle hem nicel hem de nitel anlamda suçun ve vatandaşların
güvensizlik hissinin azaltılması veya azaltılmasına vesile olunması için
planlanmış her türlü tedbiri kapsar.
Ø Hükümet, yetkili makamlar, uzman kuruluşlar, özel ve gönüllü
sektörler, araştırmacılar ve kamu tarafından basın desteğiyle
gerçekleştirilen çalışmaları içerir. (1)

Avrupa Birliği’nde Suç Önleme

Avrupa Birliği Antlaşması Madde 29 şu şekildedir:
“Birliğin amacı; cezai konularda polis ve adli işbirliği
alanında Üye Devletler arasında ortak bir eylem geliştirerek
vatandaşlara bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı içinde
yüksek seviyede güvenlik sağlamak olup [ve bu] amaca,
suçu önleyerek ve suçla mücadele edilerek ulaşılacaktır
[…]”(2)

Avrupa Birliği’nde Suç Önleme
v Avrupa Tampere Zirvesinde (Ekim 1999) etkili suç önleme
politikalarının önemi teyit edildi.
v Suç önleme, aşağıdakiler de dahil olmak üzere hem iç hem de dış
politikalarda ortak bir öncelik olarak belirlendi:
v En iyi uygulamaların paylaşımı geliştirilmeli,
v Suç önleme için yetkili ulusal makamlar ağı oluşturulmalı,
v Ulusal suç önleme örgütleri arası işbirliği güçlendirilmeli,
v Bu amaçlar için Avrupa Topluluğu tarafından finanse edilen bir program
olasılığı araştırılmalı,
v Bu işbirliğinin ilk öncelikleri, gençlerle, kentlerle ve uyuşturucuyla ilgili suçlar
olabilir.” (3)

Avrupa Birliği’nde Suç Önleme

Avrupa Birliği Suç Önleme ve En İyi Uygulama Konferansı

https://youtu.be/sZ6AMHtkwmQ

Kaynak: https://eucpn.org/service/bpc-ecpa

Avrupa Suç Önleme Ağı
v 2000 yılındaki Tampere zirvesinin sonucu: Özellikle kentler, gençler ve
uyuşturucuyla ilgili suçlarla ilintili olarak suçun önlenmesine ilişkin bilgi
alışverişine yönelik bir platform kurulması ihtiyacı.
v Bu görev, Avrupa Suç Önleme Ağına (EUCPN) verilmiştir. (Konsey Kararı
2001/427/JHA. (4)
v AB Suç Önleme Stratejisi çerçevesinde EUCPN’nin sorumlulukları şu
şekildedir:
v Üye Devletlerin, suç olgusunu daha iyi anlayabilmelerini sağlamak,
v Hükümetin her düzeyinde suç önleme paydaşları arasında işbirliği ve ağ
geliştirmek,
v Suç önleme projelerine yönelik çok disiplinli yaklaşımı güçlendirmek.

Avrupa Suç Önleme Ağı

v Avrupa Birliği Suç Önleme Stratejisi,
v 2009/902/JHA36 sayılı Konsey Kararının 4. Maddesinde, EUCPN’nin
aşağıdaki görevlerinden bahsedilir:
v Suç önleme alanındaki aktörler arasındaki işbirliğini, irtibatı ve bilgi ve
deneyim alışverişini kolaylaştırmak;
v Mevcut suç önleme faaliyetlerine ilişkin iyi uygulamalar da dahil olmak
üzere değerlendirilmiş bilgileri toplamak, değerlendirmek ve aktarmak,
v Başta yıllık En İyi Uygulama Konferansı olmak üzere konferanslar ve Yıllık
Avrupa Suç Önleme Ödülü de dahil başka faaliyetler düzenlemek,

Avrupa Suç Önleme Ağı
v 2009/902/JHA36 sayılı Konsey Kararının 4’üncü Maddesinde
EUCPN’nin aşağıdaki özel görevlerinden bahsedilmektedir:
v Konseye ve Komisyona gerektiği gibi uzmanlığını sunmak,
v Her yıl faaliyetleriyle ilgili Konseye rapor vermek; Konseyden raporu
imza etmesi ve Avrupa Parlamentosuna iletmesi beklenecektir,
v İlgili suç tehditlerinin tespit edilmesi ve bunlara müdahale edilmesini
dikkate alan ve açık ve net bir şekilde belirlenmiş bir stratejiye dayalı
bir iş programı oluşturmak ve uygulamak.

En İyi Uygulama Konferansı ve Avrupa
Suç Önleme Ödülü
v 1997 yılından bu yana EUCPN, her yıl bir En İyi Uygulama
Konferansı (BPC) düzenlemekte ve en iyi Avrupa suç önleme
projesini
Avrupa
Suç
Önleme
Ödülü
(ECPA)
ile
onurlandırmaktadır.(4)
v BPC’nin amacı, AB Üye Devletlerindeki güvenlik ve emniyeti
artırmak amacıyla suç önlemede işe yarayan veya işe yaramayan
uygulamalara ilişkin deneyim ve bilgileri paylaşmak ve yaymaktır.
v Hedef kitle arasında AB’den, aday ülkelerden ve çeşitli ulusal ve
Avrupa kurumlarından politika belirleyiciler, avukatlar ve
araştırmacılar yer almaktadır. Avrupa dışı katılımcılar da etkinliğe
sıklıkça gözlemci olarak katılmaktadır.

En İyi Uygulama Konferansı ve Avrupa
Suç Önleme Ödülü
v ECPA, alanında başarısını kanıtlamış iyi uygulamalara kamuoyu
önünde ödül vermeyi amaçlayan bir yarışmadır.
v Benzeri zorluklarla karşılaşan başka şehirlerden, belediyelerden ve
kurumlardan suçu önleme konusunda gelen iyi fikirleri yaymak
bakımından maliyet etkinliği olan bir araçtır.
v 2012 yılından bu yana, kazanan girişimlere 10.000 EURO ödül ve
her biri 5.000 EURO değerinde de iki mansiyon ödülü verilmektir.
Bu Türkiye’de nasıl uygulanabilir?

Avrupa Suçu Önleme ve Kontrol
Enstitüsü (HEUNI)
v 1981 yılında Birleşmiş Milletler ve Finlandiya’nın iş birliği ile kurulmuştur,
v HEUNI, Avrupa ülkeleri arasında suçu önlemeye ve kontrole ilişkin
bilgilerin aşağıdaki yöntemlerle uluslararasınca paylaşımını teşvik
etmeyi amaçlar (7):

Ulusal ve uluslararası ceza adaletinde yenilik ve araştırmalarda yenilik yapılarak,
Avrupa’da öğrenilen dersler e Avrupa’da geliştirilen iyi uygulamalarla
Birleşmiş Milletler Suçu Önleme ve Ceza Adaleti Programıyla iş birliği içinde.
Diğer kurumlar ve bireysel araştırmacılarla iş birliği içinde veya bunlardan bağımsız
araştırma projeleri yürüterek,
v Uluslararası seminerlerin yanı sıra belirli tematik konularda daha küçük uzman
toplantıları düzenleyerek
v Teknik yardım projelerine katılarak
v
v
v
v

Avrupa’da Suçu Önleme konusunda
Seçilen Projeler
Proje Başlığı: Kamusal Alanda Güvenlik
v Ana tema: Kamusal alanda kadınlara yönelik şiddetle ilgili suçu
önleme.
v Proje amacı ve sonucu:
v Kadınların güvenini tazelemek ve kadınları, evlerine giderken/yürüyüş
yaparken bir suça kurban gitmelerini önleyecek yöntemler hakkında
bilgilendirmek.
v Sonuç, son derece olumlu karşılanması ve olası tehlike kaynaklarına ve acil
bir durumda nasıl davranılması gerektiğine ilişkin farkındalıkta önemli ölçüde
artış görülmesidir.

Avrupa’da Suçu Önleme konusunda
Seçilen Projeler
Proje Başlığı: Kamusal Alanda Güvenlik
v Proje tanımı:
v Bir saldırgana tepki verilmesinin uygun yöntemlerine ve saldırı
gerçekleşmeden önce kişinin kendini nasıl hazırlayabileceğine (veya ilk olarak
saldırıyı nasıl önleyebileceğine) ilişkin önemli tavsiye ve ipuçlarını aktaran
bilgilendirme etkinlikleri ve materyalleri
v Bilgilendirme, kendini savunma konusuyla ilgili önemli yasal hususları ve
saldırı olması halinde faydalı olabilecek kendini savunma derslerinin nasıl
aranacağını özetler.
v Polisle temasa geçmenin uygun yolları ve ne zaman temasa geçilmesi
gerektiği.

Avrupa’da Suçu Önleme konusunda
Seçilen Projeler
Proje Başlığı: Kamusal Alanda Güvenlik
v Proje amaçları:
v Kadınlara kamusal alanda güçlendirmek ve kadınlara kamuya açık bir alanda
güvende hissedebilmeleri için gereken özgüveni kazandırmak,
v Olası tehlike kaynaklarını belirtmek ve tartışmak (aynı zamanda kurbanları bayıltmak
için içeceklerin içine konan uyuşturucu maddeleri)
v Olası kurbanların farkındalığını artırmak ve onları acil duruma hazırlamak, projenin
ulaşacağı başlıca amaçlardır.

v Proje sonuçları:
v Bilgilendirme etkinliklerindeki hedef kitleler gittikçe büyümektedir,
v Ortaklıklar ve ilgili faaliyetler, sürekli olarak yoğunlaşmaktadır,
v Bilgilendirme etkinliklerine katılanlardan çok olumlu geri bildirimler alınmaktadır.

Avrupa’da Suçu Önleme konusunda
Seçilen Projeler
Proje Başlığı: Sevgili Büyükanneler, Sevgili Büyükbabalar, kandırılmayın...
v Proje amacı ve sonucu: Amaç, yaşlıları eğitmek ve bu suretle yaşlılara
karşı işlenen suç sayısını azaltmaktır.
v Projeyi sunan (Üye Devlet): Aile, Bütünleşme ve Greater Region
Bakanlığı ve Lüksemburg Polisi.
v Projenin özeti:
v Dolandırıcılıkla ilgili riskler konusunda – suçluların en sevdiği hedef kitle olan yaşlı vatandaşların farkındalığını artırmak
v Düzenle, sahte torun ve sahte polis yalanıyla ve internet dolandırıcılığı borç
hileleriyle hırsızlık gibi dolandırıcılıklara karşı kişinin kendini nasıl
koruyabileceğine ilişkin önleyici tavsiyeler.

Avrupa’da Suçu Önleme konusunda
Seçilen Projeler
Proje Başlığı: Sevgili Büyükanneler, Sevgili Büyükbabalar,
kandırılmayın...
v Proje tanımı:
v Poster ve el ilanlarının hedef kitlenin dikkatini çekmesini sağlamak amacıyla fotoğraf bilinçli
olarak büyükanneleri veya büyükbabaları net ve doğrudan anonslarla uyaran bir çocuk
olarak seçilmiştir.
v Kampanya araçları; belediyeler, yaşlı evleri ve hizmetleri, pratisyen hekimler, hastaneler,
karakollar, yaşlı vatandaşlar için düzenlenen fuar ve etkinlikler vs. dahil olmak üzere geniş
çapta dağıtılacaktır.
v Aile, Bütünleşme ve Greater Region Bakanlığının desteğiyle Grandük Polisinin önleme
hizmetlerinden özel eğitim almış olan yaşlılar için güvenlik danışmanları, Yaşlılar Kulübünde,
derneklerde veya yaşlılar yönelik diğer kurumlarda düzenlenen konferanslar esnasında
suçun önlenmesine ilişkin çeşitli ipuçları aktaracaktır.

Avrupa’da Suçu Önleme konusunda
Seçilen Projeler
Proje Başlığı: Vandal Değil Hayran Ol
v Proje amacı ve sonucu:
v Ayrımcılığı ve nefret söylemlerini engellemek amacıyla spor
müsabakalarındaki holiganlığın, şiddetin ve kargaşanın önlenmesi.
v Gençlere, onları manipüle edeceklerini veya susturacaklarını düşünen
herkese birlikte karşı çıkabilme gücünü vermek.

v Projeyi sunan (Üye Devlet): Hırvatistan Cumhuriyeti/İçişleri
Bakanlığı/Gençlerin Spor Yarışmaları Partnerleri

Avrupa’da Suçu Önleme konusunda
Seçilen Projeler
Proje Başlığı: Vandal Değil Hayran Ol
vProje tanımı:
v Spor Müsabakalarında çıkan Kargaşayla Mücadelede Önleme Amaçlı Polis Memurları,
Müdahale Memurları ve Polis Memurları, ayrımcılığı ve nefret söylemlerini önlemek
amacıyla spor müsabakalarındaki holiganlığı, şiddeti ve kargaşaları önlemek için
Gençlerin Spor Yarışmalarına katılan herkese etkileşimli eğitim verecek ve tematik
multimedya eğitim içeriği olan sunumlar yaparak Gençlerin Spor Yarışmalarına
katılanlarla etkileşimli münazaralar düzenleyecektir
v Spor müsabakalarında Altın Nezaket Kurallarını içeren bir kılavuz (bu kılavuzun
hazırlanmasına Gençlerin Spor Yarışmalarına katılanlar dahil olacaklar), Pozitif Yaşam
Tarzları, hoşgörü, farklılıkların kabul edilmesi, karşılıklı saygının yanı sıra spor
müsabakalarında fair playin desteklenmesine yönelik Spor etkinliklerinin, Müzik ve diğer
Kültürel Etkinliklerin düzenlenmesi.

Avrupa’da Suçu Önleme konusunda
Seçilen Projeler
Proje Başlığı: Vandal Değil Hayran Ol
v Proje amaçları: Ayrımcılığı ve nefret söylemlerini önlemek için spor
müsabakalarında holiganlığın, şiddetin ve kargaşanın önlenmesi
v Proje sonucu: Gençlere, onları manipüle edeceğini veya
susturabileceğini düşünenlere birlikte karşı çıkabilme gücünü
vermek

Avrupa’da Suçu Önleme konusunda
Seçilen Projeler
AB Perspektifinden proje özellikleri:
v Suç önleme, toplumsal bir olay olarak suçun engellenmesine
veya azaltılmasına katkıda bulunacak tüm faaliyetleri kapsar.
v Bu faaliyetler, önleyici bir rol üstlenmesi olası tüm aktörler
tarafından yürütülür:
v Yerel siyasetçiler, kolluk kuvvetleri ve yargı sistemi, sosyal hizmetler,
eğitim sistemi, sivil toplum kuruluşları, endüstri, bankalar, özel sektör,
araştırma görevlileri ve bilim insanları, kamuoyu ve basın desteği.

Katılımınız için çok
teşekkür ederiz
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