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İGS’nin Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi – 3. Aşama Projesi (CO-III) Avrupa Birliği 
tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında finanse edilmektedir. 
Proje’nin faydalanıcısı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığıdır. Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu (EUD), projenin sözleşme makamıdır. Projenin uygulanması 
için teknik yardım Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 
sağlanmaktadır. Bu raporun içeriği, AB ve UNDP’nin resmi görüşünü yansıtmaz. 
Raporda verilen bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin sorumluluğu tamamıyla 
yazarlarına aittir. 
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Eylemin Açıklamasının Referansı  

Bileşen A.  Yasal ve Kurumsal Çerçeve 

Faaliyet 
A.3. İçişleri Bakanlığı bünyesinde “Ulusal Suç Önleme Ofisi’nin kurulması için taslak yasal 
çerçevenin geliştirilmesi amacıyla önerilerin hazırlanması 

Çıktı 
Karşılaştırmalı/uyum analizi –AB, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleriyle 
uyum analizi 

Açıklama 

Öngörülen Ulusal Suç Önleme Ofisine benzer kurumlar hakkında yasal çerçevenin 
hazırlanması sürecindeki uluslararası tecrübeyi görmek üzere seçilen bir AB üyesi devlete 
teknik ziyaret gerçekleştirilecektir. İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Polis 
Teşkilatından olmak üzere toplamda 10 temsilci ve 2 Proje ekibi üyesi bu ziyarete 
katılacaktır. Teknik ziyaret 4 gün sürecek ve ziyaretin gerçekleştirileceği AB üyesi devlet 
açıkça belirtilen iyi uygulama örneği sunma kriterine dayalı olarak projenin başlangıç 
safhasında belirlenecektir. Teknik ziyarete ilişkin bulgular, konu hakkında 
karşılaştırmalı/uyum analizi de yapacak olan bir rapor içerisinde derlenecektir.  
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ABSÖA Avrupa Birliği Suç Önleme Ağı 

AKGF Avrupa Kent Güvenliği Forumu 

BASÖF Bakanlıklar Arası Suç Önleme Fonu 

BASRÖK  Bakanlıklar Arası Suç ve Radikalleşmenin Önlenmesi Komisyonu 

İSÖK   İl Suç Önleme Komisyonu  

RÖUP Radikalleşmenin Önlenmesi Ulusal Planını 

SÖGM Suç Önleme ve Güvenlik Merkezi  

SRÖBK Suç ve Radikalleşmenin Önlenmesi için Bakanlıklar arası Komite(SRÖBK 

SRÖBK-GS Suç ve Radikalleşmenin önlenmesi için bakanlıklar arası  Komite- Genel Sekreterliği 

UKK Ulusal Kent Konseyi 

USÖD Ulusal Suç Önleme Dairesi 

USÖK Ulusal Suç Önleme Konseyi 

YÖGK  Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu 
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1. Konu 
Üzerinde çalışılmakta olan yasal metin (kanun taslağı) ulusal düzeyde Ulusal Suç Önleme Konseyi 
(USÖK) ve Ulusal Suç Önleme Dairesini (USÖD), yerel düzeyde ise Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları 
(YÖGK) ve İl Suç Önleme Komisyonlarının (İSÖK) kurulmasını hedeflemektedir. Kanun taslağı her bir 
kurumun görevlerini ve misyonunu, yapısını ve organizasyonunu ve ayrıca aralarındaki çalışma 
ilişkilerini düzenlemektedir. 
 

2. Metodoloji 
Burada sunulan çalışma, taslak yasal metnin (Ulusal Suç Önleme Konseyinin kurulmasına ilişkin yasal 
taslak) ana bölümlerini AB standartları ve AB iyi uygulama örnekleri ile karşılaştırmaktadır. Bu 
çalışmada tek karşılaştırma noktası olmamakla birlikte daha çok Fransız uygulaması mukayese örneği 
olarak alınmıştır. Bu karşılaştırmada aşağıdaki yöntem uygulanmıştır:  
- Ulusal ve yerel düzeydeki suç önleme yapılarına (kurullar, mali kaynak vs) bakarak, Avrupa 

ülkelerindeki (ağırlıklı olarak Fransa ve kısmen Hollanda’dan da bazı referanslar kullanılmıştır) 
eşdeğer mevzuatın sistematik bir şekilde analiz edilmesi, 

- Avrupa Birliği Suç Önleme Ağı (Avrupa Birliğince desteklenmektedir) veya Avrupa Kent Güvenliği 
Forumu (Avrupa şehirlerinin oluşturduğu bir ağdır) gibi Avrupa’daki ağlar tarafından hazırlanan 
esnek mevzuatın incelenmesi 
 

3. Ana Sonuçlar 
Analizimizde, aşağıdaki hususlar doğrulanmaktadır: 
- Kanun taslağı, Fransa’daki yasal temeller ve aynı zamanda uygulamalar ile uyumlu hale 

getirilmiştir. Ulusal Suç Önleme Konseyi (USÖK) ve Ulusal Suç Önleme Dairesi (USÖD),  bir dizi 
aktör arasındaki eşgüdümü sağlama, STK’ların katılımını destekleme ve suç önlemede ulusal kamu 
politikasına meşruluk kazandıran bir kurulun varlığı açısından Fransa’da ulusal düzeyde görülen 
organizasyon yapısı ile benzerlik taşımaktadır. Türkiye’de Fransız uygulamasından farklı olarak Vali 
tarafından başkanlık edilse de (Fransa’da bu görevi belediye başkanları yapmaktadır), Yerel 
Önleme ve Güvenlik Kurulları (YÖGK) Fransa’daki yerel önleme ve güvenlik kurulları ile benzer 
temel özelliklere sahiptir. Bunlar, çeşitli ortakları bir araya getirme, halkın çeşitli güvenlik talepleri 
hakkında bilgi toplama ve suç önleme ilkelerine dayalı olarak stratejiler geliştirme faaliyetleridir.    

- Kanun taslağının maddeleri de Avrupa Birliği içerisinde bulunabilecek diğer ilkelerle bağlantılıdır. 
Güvenlik politikalarının genel bir ilkesi olan suç önlemenin meşruiyeti AB ülkeleri ve kurumlarında 
geniş ölçüde kabul görmektedir. Bu bağlamda, amaçlarından biri de ulusal ve yerel düzeyde suç 
önleme faaliyetlerini desteklemek olan Avrupa Birliği Suç Önleme Ağı (ABSÖA)bu eğilimin açık bir 
göstergesidir. Avrupa şehirlerinin çeşitli örneklemlerinde (Avrupa Kent Güvenliği Forumu gibi) ve 
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Avrupa ülkelerinin genelinde yerel düzeyde yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarını birbiriyle 
bağlantılı hale getirme çabalarında da bunun bazı örneklerini görmekteyiz.  
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4. Karşılaştırmalı Analiz 
 

 
Türkiye’deki Kanun Taslağı 

 
AB Ülkelerinin standartları ve örnekleri 

 
GENEL İLKELER 

 
Bazı genel ilkeleri, Suç önleme unsurlarının genel 
organizasyonunu ve politika yönelimlerini 
belirlemektedir (Madde 4). Bu kuruluşların 
amaçları; gündelik işlenen suç, kabahat ve 
düzensizliklerin önlenmesi ve vatandaşlara verdiği 
zararın azaltılmasıdır. Suç önleme öncelikleri, 
planları ve eylemlerinin belirlenmesi ve 
uygulanmasında Kolluk Kuvvetleri (Polis, 
Jandarma ve Sahil Güvenlik) ve valiliklerin yanı sıra 
sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve 
meslek birlikleri de rol oynamalıdır.  
Bu suç önleme eylemleri kanıta dayalı yaklaşımları 
temel almalıdır. Yine, tarafsızlık ve hakkaniyet 
esasına dayanmalı, toplumun tüm kesimlerine 
(özellikle hassas gruplara) faydalı olmalıdır.  
 
 

Bu genel ilkeler AB ülkelerindeki tavsiyelerle 
uyumludur.  

1.     1- Suç önleme 
2.     2- Sivil toplum kuruluşları 
3.     3- Kanıta dayalılık 
4.     4- Tarafsızlık ve hakkaniyet 

 
• Belirtilen genel ilkeler Avrupa Birliği Suç Önleme 

Ağı (ABSÖA) nın ilkeleri ile uyumludur. Bu ağın 
amaçları şunlardır: EUCPN veri tabanının 
genişletilmesi (iyi uygulama örnekleri, politika, 
araştırma...), suç önleme kampanyalarının 
geliştirilmesi, suç önleme ile ilgili araştırmalar 
yapılması, iş başı eğitimleri, politika belgeleri, 
haber bültenleri, izleme raporları, ABSÖA’nın 
dışarıda temsil edilmesi, suçun önlenmesinin 
teşvik edilmesi ve uzmanlarla, paydaşlarla ve Suç 
Önleme Kurullarıyla toplantı ve çalıştaylar 
düzenlenmesi gibi sonuçlar elde edilmesi. 

•  
• Bunlar ayrıca çeşitli Avrupa Kent Güvenliği Forumu 

(AKGF) bildirgelerinde bulunan önerilerle de 
uyumludur. Örneğin, manifestoda “güvenliğin çok 
katmanlı bir olgu olması ve özel güvenlik sektörü, 
hükümet dışı kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri 
gibi birçok paydaşın rolünün giderek artıyor olması 
nedeniyle, önlemeye dayalı olması gereken 
güvenliğin ortak üretimi meselesinin artık ön plana 
çıktığının” altı çizilmektedir (Manifesto, Güvenlik, 
Demokrasi ve Şehirler, 2017). Burada, bilgiyi 
paylaşmak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği 
kuvvetlendirmek için çalışma yöntemlerini 
uyarlamanın önemine işaret edilmektedir. 

• . 
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ULUSAL SUÇ ÖNLEME KURULU 

 
Ulusal Suç Önleme Kurulu (USÖK) ulusal suç 
önleme önceliklerinin belirlenmesinden 
sorumludur. Ulusal suç önleme stratejisini hazırlar 
ve ilgili paydaşların katılımını sağlar (Madde 5).   
 
İçişleri Bakan Yardımcısının başkanlığında 
oluşturulacak kurul, ilgili teşkilatların yöneticileri 
(polis, jandarma, sahil güvenlik ve ayrıca ceza ve 
tutuk evleri, sosyal politikalar, milli eğitim 
bakanlıkları gibi.) ile sivil toplumun 
(akademisyenler, hukukçular, vs.) ve yerel 
yönetimlerin temsilcilerinden oluşur. Kamu 
Denetçiliği kurumu da gözlemci üye olarak 
atanabilir (Madde 6). 
 
, 
 

Suç önleme hususları ile ilgili birçok kurumu bir 
araya getiren bir ulusal konseyin varlığı, birçok AB 
ülkesi ile benzerdir.  

Fransa’da, Ulusal Kent Konseyi (UKK) şehir 
politikasının karar alma sürecine katılmaktadır.  28 
Ekim 1988 tarihli kararname ile kurulan Konsey 
esasen yerelde seçimle i başına gelen n yetkilileri, 
dernek liderleri, birlik başkanlarını ve sendikacıları 
bir araya getirmişti. 2015 yılından bu yana, UKK 
kent politikasının öncelikli mahallelerinin 
sakinlerini de içine almaya başladı. UKK, 
bakanların talebi üzerine, kent politikası veya 
ayrımcılığa karşı mücadele ile ilgili tüm yasa 
tasarıları hakkında görüş bildirmekten sorumludur. 
Konsey bunlardan önemli gördüğü konuları 
gündemine alabilir. Kent politikasından sorumlu 
bakan, Ulusal Kent Konseyini sundukları görüş 
veya tavsiyelerin takibi konusunda bilgilendirir ve 
ayrıca hem ulusal hem de yerel düzeylerde alınan 
kararlar ve tahsis edilen bütçelere ilişkin Konsey’e 
bilgi verir.  
Daha spesifik olarak, Suç ve Radikalleşmenin 
Önlenmesi için Bakanlıklar arası Komite (SRÖBK) 
içerisinde ağ ve uzmanlıklarını buluşturan 20 
bakanlığı bir araya getirmek suretiyle suç önleme 
konuları ile ilgili politikalar bakanlıklar arası bir 
mantığa göre inşa edilmektedir. Bu nedenle bu 
yaklaşım, hem adem-i merkeziyetçi hem de yetki 
genişliği özelliğini arz etmektedir.  
 
SRÖBK bu kamu politikalarını kabul edip 
değerlendirmek üzere Komisyonu oluşturan tüm 
bakanlarla birlikte başbakanın başkanlığında 
toplanır. Son dönemdeki toplantılarını 23 Şubat 
2018 tarihinde Fransa’nın Lille şehrinde 
Radikalleşmenin Önlenmesi Ulusal Planının 
(RÖUP) sunumu için ve 11 Nisan 2019 tarihinde 
Strasburg şehrinde bu planı değerlendirip 
gelecekteki suç önleme stratejisi hakkında 
istişarelerde bulunmak için gerçekleştirmiştir. 
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ULUSAL SUÇ ÖNLEME DAİRESİ 
 

Ulusal Suç Önleme Dairesi (USÖD) USÖK’ün 
sekretaryasından sorumludur. Ana misyonu 
USÖK’ün tavsiyelerinin uygulanmasını takip 
etmek, Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları 
(YÖGK), İl Suç Önleme Komisyonları (İSÖK) ve bu 
hususlar etrafında seferber olan çeşitli sivil 
toplum kuruluşları ile ilişkiler tesis etmektir 
(Madde 7). Daire, suç önleme faaliyetlerine ilişkin 
genel eğilimleri belirlemek, suç önleme 
konusunda araştırma yapmak veya yaptırmak, 
yerel düzeyde bulunan iyi uygulama örneklerini 
gözden geçirmek -yaymak ve USÖK’ün bütçesini 
onaylamaktan sorumludur.   
 
Daire, İçişleri Bakanlığı bünyesinde KİHBİ’ye 
(Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama 
Dairesi Başkanlığı) bağlıdır ve başkanı İçişleri 
Bakanı tarafından atanır. Birçok birimden 
müteşekkildir (Suç önleme istatistikleri ve bilgi 
toplama birimi; Analiz, değerlendirme birimi; Suç 
önleme proje ve bütçe birimi vs.) (Madde 7). 

Çeşitli AB ülkelerinde, bakanlıklar arası kurulların 
faaliyetlerinin eşgüdümünden sorumlu bazı 
hükümet daireleri mevcuttur.  
Örneğin Fransa’da, bu, Suç ve Radikalleşmenin 
önlenmesi için bakanlıklar arası Kurulu Genel 
Sekreterliğinin (SRÖBK-GS) görevidir. Uygulanan 
politikaların tutarlılığını sağlamak için SRÖBK-GS 
yerel aktörler, özellikle de yerel yönetimler ve 
birliklerle ortaklık içinde, bölgelerde suç önleme 
alanında çalışmalar yapmaktadır. Kaymakamlıklar, 
yerel yönetimler ve suç ve radikalleşmenin 
önlenmesinden sorumlu tüm aktörlerle birlikte 
destek, uzmanlık, danışmanlık ve liderlik rolü 
oynamaktadır, Mülki amir, karar alma araçları 
geliştirir ve araştırma sonuçlarını yayımlar, iyi 
uygulama örneklerini tespit ve teşvik eder, devlet 
hizmetlerinin, yerel idarelerin ve birliklerin 
eğitimini teşvik eder.  
 
Hollanda’da, güvenlik sorunlarını belirleyip 
çözmeye yardımcı olan bağımsız bir kuruluş olan 
Suç Önleme ve Güvenlik Merkezi (SÖGM) 
mevcuttur. Amacı güvenlik politikalarını daha 
etkili, uygulanmasını daha kolay kılmaktır. Bu 
amaçla, evde güvenlik, güvenli çalışma ve yaşam 
alanı amaçlı bilgi, teknik bilgi, araç ve duruma 
uygun tavsiyelerde bulunulmaktadır. Önleyici bir 
yaklaşım her zaman çıkış noktasıdır. 

 
BELEDİYE/İLÇE DÜZEYİNDE KURULLAR 

 
Yerel  Önleme ve Güvenlik Kurulları (YÖGK),  
“Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme Ve 
Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde” sayılan  birinci 
sınıf ilçelerde kurulacaktır (İlçe kaymakamı, 
belediye başkanı veya İl Suç Önleme 
Komisyonunun talebi üzerine diğer ilçelerde de 
kurulabilir). Bu kurullar uygulamayı takip 
edebilmek için kolluk kuvvetlerince toplanan 

İl (veya ilçe) düzeyinde kurulların olması çoğu 
Avrupa ülkesindeki durumla benzerlik taşır. Bir 
konsey (veya kurul) çeşitli aktörler (kolluk 
kuvvetleri de dâhil olmak üzere yerel devlet 
idaresi, yerel yetkililer ve sivil toplum temsilcileri) 
arasındaki diyalogu düzenlemekten sorumludur. 
Çeşitli verilerin toplanıyor olması da (resmi 
istatistikler ve vatandaşların beklentileri) çeşitli 
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bilgiler, yıllık yerel istatistikler ve vatandaş 
beklentilerine dayalı olarak bir yerel suç önleme 
ve güvenlik planı hazırlamalı ve suç önleme 
çalışmalarının eşgüdümünü sağlamalıdır (Madde 
12).  
 
Kurullara, kaymakam veya vali yardımcısı 
başkanlık eder. YÖGK, merkezi idarenin taşra 
teşkilatı (kolluk kuvvetleri, milli eğitim vs.), yerel 
yönetim (belediye başkanı) ve çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarından (sanayi ve ticaret odası, il barolar 
birliği, üniversite, gençlik merkezleri, okul aile 
birlikleri vs.) gelen üyelerden oluşur (Madde 11). 
Toplam üye sayısı 30’u geçemez. Sekretarya 
kaymakamlık tarafından yönetilir (Madde 10). Her 
bir YÖGK’de, kaymakamlığın sorumluluğunda bir 
Yürütme Komitesi bulunur. Üyeleri ilçe belediye 
başkanı, kolluk kuvvetlerinin ilçedeki amirleri, ilçe 
milli eğitim müdürü, esnaf ve sanatkârlar odası 
başkanından oluşur (Madde 13).    
 

Avrupa ülkelerindeki durumla benzerlik taşır. Yerel 
suç önleme ve güvenlik planlarının olması da AB 
üyesi ülkelerdeki duruma bire bir paraleldir.  
 
Fransa’da, Yerel Güvenlik ve Suç Önleme Kurulu 
belediyelerde (belediyeler arasında da olabilir) 
güvenlik sorunlarıyla mücadele ve suç önleme 
alanında öncelikler konusunda istişare çerçevesini 
oluşturur. İlgili kurumların yöneticileriyle kamu 
kurumu ve özel kuruluşlar arasında bilgi alışverişini 
teşvik eder ve kamu güvenliği ve huzurunun 
muhafazası için ortak amaçları tanımlar.  
 
Kurula belediye başkanı başkanlık eder ve kurul 
yerel devlet idareleri (kolluk kuvvetleri, milli eğitim 
temsilcileri vs), belediye yönetimi, sosyal hizmet 
uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarından 
müteşekkildir.   

 
İL DÜZEYİNDEKİ KURULLAR 

 
İl Suç Önleme Komisyonu vali başkanlığında her 
ilde kurulur. Görevleri YÖGK’leri koordine etmek, 
onlara teknik ve danışmanlık desteği vermek ve 
rehberlik etmek, yerel planların yasa hükümlerine 
ve ulusal düzeyde belirlenen önceliklere uygun 
olmasını sağlamak ve hangi eylemin USÖD’den 
mali desteğe ihtiyacı olduğunu 
belirtmektir.(Madde 15).  
 
Komisyon, çeşitli aktörlerden oluşur: merkezi 
idarenin taşradaki teşkilatı (Kolluk kuvvetlerinin il 
müdürleri, il milli eğitim müdürü gibi), yerel 
yönetim (belediye meclis başkanı), sivil toplum 
temsilcileri (vali tarafından belirlenir). Komisyon 
yılda en az iki kere toplanır. Sekretaryası valilikteki 
hukuk işleri birimince yürütülür (Madde 14). 
 
 

Ara düzeyde (belediyeler ile ulusal düzey arası) 
sivil topluma açık olan komisyonların rolü AB 
ülkelerinde görülenle benzerdir. Ara düzeyde 
eşgüdüm ve paylaşımı temsil ederler.  
 
Örneğin, Fransa’da vilayet suç ve radikalleşmenin 
önlenmesi ve uyuşturucu, mezhep çatışması ve 
kadına karşı şiddetle mücadele konseyi vilayeti 
yöneten valinin idaresi altındadır. 
 
İç güvenlik kanunu uyarınca SRÖM’ün misyonu 
vilayetteki suç durumu hakkındaki raporun 
incelenmesi, suç ve radikalleşmenin önlenmesi 
plan taslağının incelenmesi, valinin Bakanlıklar 
Arası Suç Önleme Fonu (BASÖF) tarafından finanse 
edilen eylemlere ilişkin valilik yıllık raporunun 
incelenmesi, vilayetteki önleme eylemlerinin 
eşgüdümünün sağlanması; uyuşturucuyla 
mücadele ve bağımlılığın önlenmesine ilişkin il 
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planının hazırlanması ve programların hayata 
geçirilmesinin sağlanmasıdır. 
 
Merkez, mahkeme hâkimleri devlet kurumlarının 
temsilcileri (ulusal polis ve Jandarma ekonomi ve 
maliye, teçhizat, kadın hakları ve eşitlik, sağlık ve 
sosyal işler, milli eğitim, gençlik ve spor vs.), yerel 
ve bölgesel yönetimler ve kamu kurumlarının 
temsilcileri, ilgili bölgede çalışan birlik ve 
kuruluşların temsilcilerinden oluşur. 

 
ÇEŞİTLİ KURULLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE MALİ KAYNAK  

 
USÖD, İSÖK ve YÖGK’ler arasındaki ilişkiler  
 
USÖD, Valilik üzerinden YÖGK’lerle iletişim ve 
irtibatı tesis eder. USÖD bünyesinde bir bilgi 
merkezi belgeleri (yerel suç önleme ve güvenlik 
planları gibi) depolar ve paylaşır. USÖD, yerel 
düzeydeki iyi uygulamaları değerlendirip 
belirlemek ve bunları yaymak ile görevlidir 
(Madde 17). Aynı zamanda politika mesajlarını 
halkın geneline daha geniş olarak da ulaştırır 
(Madde 18).  
 
İçişleri Bakanlığında suç önleme faaliyetlerine 
kaynak sağlamak için yıllık bir bütçe sağlanmalıdır. 
YÖGK projelerine verilecek desteğe, her yılın nisan 
ayında İSÖK’ün teklifi ve USÖD’ün onayı üzerine 
USÖK tarafından karar verilir.      
 

Çeşitli kurumlar arasındaki eşgüdüm ilişkilerinin 
olması (belediye, vilayet ve ulusal düzey) ve suç 
önleme eylemleri için ayrılmış bir bütçenin 
bulunması birçok AB üyesi ülkede de rastlanan bir 
durumdur. 
 
Fransa’da, Suç ve Radikalleşmenin önlenmesi için 
Bakanlıklar Arası Kurulu Genel Sekreterliği (SRÖBK-
GS) suç önleme faaliyetlerinin eşgüdümünden ve 
ulusal suç önleme stratejisinin uygulanmasından 
sorumludur. 5 Mart 2007 tarihli Kanunun 5. 
Maddesi uyarınca, “kent politikası alanında devlet 
yönetimi ve yerel idareler arasında uygulanan 
sözleşmeler çerçevesinde ve suç önleme planları 
bünyesindeki eylemlerin uygulanmasının finanse 
edilmesi amacıyla” bir Bakanlıklararası Suç 
Önleme Fonu (BASÖF) oluşturulmuştur. BASÖF 
yerel yönetimler ve birliklerle beraber suç önleme 
eylemlerinin ve 2016 yılından bu yana da 
radikalleşmenin önlenmesi çalışmalarının finanse 
edilmesini mümkün kılmaktadır. 2016 yılına kadar 
çeşitli fon kaynakları veya bütçe transferleri ile 
desteklenen Fon artık İçişleri Bakanlığının genel 
bütçesinden finanse edilmekte ve Suç Ön ve 
Radikalleşmenin önlenmesi için Bakanlıklar Arası 
Kurulu Genel Sekreteriği (SRÖBK-GS) tarafından 
yönetilmektedir. 

 


