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İç Güvenlik Hizmetlerinin Sivil Gözetiminin
Geliştirilmesi Projesi Aşama III, Avrupa Birliği
tarafından finanse edilmektedir. Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı(UNDP) tarafından yürütülen
projede Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı
Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama
(KİHBİ) Dairesi Başkanlığı faydalanıcı sıfatı ile yer
almaktadır.
Sivil gözetim projesinin hedefleri üç bölümden
oluşmaktadır.
:: İnsan hakları ve özgürlüklerinin korunması ve
demokratik haklardan yararlanılması,
:: Sivil gözetimi uygulama kapasitesine sahip
yasal ve kurumsal bir sistemin (devlete ait, İçişleri
Bakanlığı’nca idare edilen) kurulması,
:: Kullanıcıların ihtiyaçlarını merkeze alan aynı
zamanda da sivil topluma karşı daha şeffaf olan bir
kolluk kuvvetleri sistemi geliştirilmesi
İç Güvenlik Hizmetlerinin Sivil Gözetiminin
Geliştirilmesi Projesi aşağıdakileri amaçlamaktadır:
:: Sivil gözetim kavramına ilişkin farkındalık yaratmak
ve mülki idarelerin ve kolluk kuvvetleri amirlerinin
bu kavramla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
:: Türkiye, İspanya, Birleşik Krallık, İtalya, Portekiz,
Danimarka, Almanya ve Fransa’yı içeren
karşılaştırmalı araştırmalar sonrası etkili sivil
gözetim için hukuki bir çerçeve oluşturmak,
:: Tüm kolluk kuvvetlerini denetlemek için İçişleri
Bakanlığı’nın kapasitesini artırmak.
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Araştırmanın
Amacı ve
Kapsamı
Araştırmanın temel amacı; İç Güvenlik Hizmetlerinin
Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi’nin önceki
aşamasında kolluk kuvvetlerinin hizmetlerine ilişkin
kamuoyu görüşlerinin alınması ve memnuniyet
seviyesinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen
anket çalışmasını, projenin III. aşamasında da
tekrarlanması ve 2015 yılında yapılan araştırma
sonuçlarıyla 2020 yılında yapılan araştırma
sonuçlarının kıyaslanmasıdır.
:: Uluslararası kıyaslanabilirliği olan bir anket
formunun hazırlanması
:: Hazırlanan anket formunun belirlenen pilot
ilçelerde uygulanması

Ankara – Beypazarı

İstanbul – Sarıyer

Ankara – Polatlı

İstanbul – Üsküdar

Ankara – Sincan

İzmir – Buca

Gaziantep – Şahinbey

İzmir – Çeşme

Gaziantep – Şehitkamil

İzmir – Karabağlar

Hatay – İskenderun

Malatya – Darende

İstanbul – Adalar

Malatya – Hekimhan

İstanbul – Beşiktaş

Malatya – Yeşilyurt

İstanbul – Eyüpsultan

Tekirdağ – Çorlu

İstanbul – Fatih

Trabzon – Akçaabat

İstanbul – Kadıköy

Trabzon – Vakfıkebir

Pilot ilçelerin anketin konu başlıklarını oluşturan
temalar konusunda analiz edilmesi
:: Kolluk kuvvetleri ile temas
:: Memnuniyet
:: Güven
:: Yerel güvenlik öncelikleri ve toplumsal öncelikler
:: Anketin ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilmesi
durumunda saha çalışması ve veri analizi
aşamasında yaşanan deneyimler kapsamında
revize edilmesi
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Metodoloji

Örnekleme Yöntemi
Araştırmanın örneklem büyüklüğü ilçelerde 523
ile 590 kişi arasında değişmektedir. Bu örneklem
büyüklüğünün hata payı %95 güven düzeyinde ±4.2
ile ±4.3 arasında değişmektedir.
Temsil edilebilirliği sağlamak için, ilçelerdeki
mahalleler, mahalle listelerinden sistematik yaklaşım
izlenerek rast gele seçilmiştir. Toplam örneklem bu
mahallelere nüfusa göre oransal olarak dağıtılmıştır.
Toplam örneklemde aynı zamanda jandarma/polis
bölgesi, yaş, cinsiyet ve ilçenin sosyo-ekonomik
düzeyi de oransal olarak temsil edilmiştir.
:: Çalışma öncesinde, onaylanan her bir mahalledeki
örneklem sayılarının 2 - 2,5 katı kadar hane
adres bilgisi, Kuantum Araştırma tarafından TÜİK
(Türkiye İstatistik Kurumu)’ten talep edilmiştir.
:: TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) kendi sisteminden,
Kuantum Araştırma’nın yazılı olarak talep
ettiği mahalleleri temsil edecek sayıda hane açık
adreslerini, belirlediği ücret karşılığında, resmi
olarak Kuantum Araştırma’ya teslim etmiştir.
:: Kuantum Araştırma TÜİK’ten aldığı bu adresleri,
tamamen Kuantum Araştırma yazılımı olan
sistemine yüklemiştir. KVKK ve Veri Güvenliği
standartları itibariyle, bu adresler Kuantum
Araştırma Proje Yetkilileri haricinde hiç kimse ile
paylaşılmamıştır.
:: Bu adreslerin anketörler tarafından görülmesi
ve anket linkinin açılması ancak onlara verilen
mahallelere gidildiğinde gerçekleşmiştir. Dolayısı
ile anket yapabilmek için mutlaka adreslere
gidilmiş olması sağlanmıştır.
:: Adreste açılan anketlerin sonrasında da GPS
Koordinat kontrolü devam etmiştir. Doğru noktada
başlayıp farklı noktada biten anketler iptal
edilmiştir.
:: Bölge süpervizörleri saha süresince anketörlere
eşlik ederek formun doğru işleyişini kontrol
etmiştir.
:: Çalışma boyunca TÜİK’ten alınan ve Kuantum
Araştırma tarafından sisteme yüklenmeyen hiçbir
adreste anket yapılmamıştır ve datada bulunan
tüm anketler yukarıdaki kontrollerden geçerek nihai
dataya eklenmiştir.

Araştırma
Modeli
1. Ön Hazırlık Çalışması
:: Anket formunun oluşturulması
:: Kurum yöneticileri ile gerçekleştirilen toplantılar
:: Uzmanlarla görüşmeler
:: Ulusal ve uluslararası düzeyde konu ile ilgili
anketlerin incelenmesi
:: Saha şirketinin belirlenmesi
:: Saha şirketi ile anket uygulama esaslarının
paylaşımı
:: Örneklem belirlenmesi
:: Anakütlenin belirlenmesi
:: Örnek büyüklüğünün belirlenmesi
:: Örnekleme yönteminin belirlenmesi
:: Örnek çekimi
2. Saha Çalışması
:: Saha çalışmasının yürütülme ilkelerinin
belirlenmesi
:: Süpervizör ve Anketör Eğitimleri
:: Saha çalışmasının kontrolü
3. Veri Analizi ve Raporlama
:: Veri giriş formunun hazırlanması
:: Veri girişi
:: Mantıksal kontrollerin yapılması
:: Eksikliklerin saha şirketine bildirilmesi ve
düzeltilmesi
:: Düzeltilen datada son mantıksal kontroller ve
gerekli düzeltmelerin yapılması
:: Betimsel istatistikler
:: İlişkisel modellerin kurulması
:: İlçe içerisinde mahalle bazlı haritaların
oluşturulması
:: Raporlama
4. Politika Üretme
:: Kantitatif araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi
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:: Türkiye’de polis ve jandarma hizmetlerinin
kıyaslanması
:: Kolluk kuvvetlerinin halkla ve halkın ilgili
kuvvetlerle temasının niteliksel (teması başlatan
taraf, temas nedenleri) ve niceliksel (temas sayısı)
olarak analizi
:: Kolluk kuvvetlerinin halkla olan karşılıklı ilişkisinden
halkın duyduğu memnuniyetin tespiti
:: Kolluk kuvvetleri ile (temas her ne şekilde başlarsa
başlasın) temas kuran birey profillerinin
belirlenmesi ve modellenmesi
:: Kolluk kuvvetlerinin hizmetlerinin vatandaş
tarafından nasıl algılandığının belirlenmesi
:: Anket kapsamında incelenen ana konu başlıklarının
aşağıdaki detaylarda farklılaşmalarının belirlenmesi
:: Mahalle
:: Cinsiyet
:: Yaş
• Yaş grupları 18-34, 35-54, 54+ olarak gruplanmıştır.
:: Sosyoekonomik statü
• AB, C1C2 ve DE olarak gruplanmıştır.
:: Medeni durum
• Evli, Evli değil (Hiç Evlenmemiş, eşi ölmüş,
boşanmış) şeklinde gruplanmıştır.
:: Mahallede yaşanan süre
• 1-10 yıl, 10 yıl üzeri olarak gruplanmıştır.
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Kolluk Kuvvetleri ile
Kurulan Temas
:: 2020 yılında 2015 yılına göre kolluk kuvvetleri ile
son iki yılda temas kuran vatandaş sayısı 8 ilçeden
Şahinbey dışındaki yedi ilçede anlamlı derecede
artış göstermiştir.
:: 2014 yılında en düşük kolluk kuvvetleri ile temas
kuran vatandaş oranı %28.3 iken 2020 yılında kolluk
kuvvetleri ile en düşük temas kurma oranı %28.7
olarak gerçekleşmiştir.
:: 2020 yılında kolluk kuvvetleri ile en çok temas
kurulan ilçeler Kadıköy, Çorlu ve Beşiktaş iken
kolluk kuvvetleri ile en az temas kurulan ilçeler
Akçaabat, İskenderun ve Hekimhan’dır.

Grafik 1 - Kolluk kuvvetleri ile temas kuran vatandaş oranı 2014-2020 karşılaştırma
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Grafik 2 - Kolluk kuvvetleri ile temas kuran vatandaş oranı - 2020

:: Kolluk kuvvetleri ile kurulan temaslarda kolluk kuvvetlerinin başlattıkları temasların oranı 2020 yılında 2014
yılına göre tüm ilçelerde artış göstermiştir.

Grafik 3 Kolluk kuvvetlerinin başlattıkları temas oranındaki değişim 2014 - 2020

:: Kolluk kuvvetleri ile kurulan temaslarda vatandaşların başlattıkları temasların oranı 2020 yılında 2014 yılına göre
tüm ilçelerde düşüş göstermiştir.
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Grafik 4 - Vatandaşların başlattıkları temas oranındaki değişim 2014 - 2020

:: 2020 yılında kolluk kuvvetlerinin başlattığı temas oranı en yüksek olan ilçeler Çeşme, Sincan ve Karabağlardır.

Grafik 5 - Kolluk kuvvetlerinin başlattığı temas oranı 2020

:: 2020 yılında vatandaşların başlattığı temas oranı en yüksek olan ilçeler Hekimhan, Yeşilyurt ve Üsküdar’dır.
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Grafik 6 - Vatandaşların başlattığı temas oranı 2020

Kolluk Kuvvetleri ile
Kurulan Temastan
Memnuniyet

Grafik 7 - Son temastan duyulan memnuniyet karşılaştırması 2014-2020

:: Kolluk kuvvetleri ile kurulan
son temastan memnuniyet
2020 yılında sekiz pilot ilçeden
Üsküdar hariç yedisinde artış
göstermiştir. Üsküdar’daki
memnuniyet düşüşüne rağmen
memnuniyet düzeyi fazla
derecede kalmıştır.
:: Son temastan memnuniyetin
arttığı yedi ilçede memnuniyet
düzeyi orta dereceden fazla
dereceye yükselmiştir.

Son Temastan Duyulan Memnuniyet 2014-2020
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Grafik 8 - Son temastan duyulan memnuniyet - 2020

Son Temastan Duyulan Memnuniyet 2020

Güven

:: Kolluk kuvvetlerinin işlerini iyi yapma düzeyleri genel olarak fazla derecede
değerlendirilmektedir.
:: Kolluk kuvvetlerinin işlerinde dört ilçede çok fazla, on altı ilçede fazla derecede
iyi oldukları değerlendirilirken iki ilçede kolluk kuvvetlerinin işlerinde orta
derecede iyi oldukları değerlendirilmektedir.
:: Kolluk kuvvetlerinin işlerinde çok fazla derecede iyi oldukları değerlendirilen
ilçeler Yeşilyurt, Hekimhan, Darende ve Çeşme’dir.
:: Kolluk kuvvetlerinin işlerinde orta derecede iyi oldukları değerlendirilen ilçeler
Yeşilyurt, Hekimhan, Darende ve Çeşme’dir.

Grafik 9 - Kolluk kuvvetlerinin işlerindeki başarı düzeyi 2020

Kolluk Kuvvetlerinin Başarı Düzeyi
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:: Kolluk kuvvetlerinin olay yerine varma hızları dört ilçede çok fazla, onyedi ilçede fazla ve bir ilçede orta
derecede hızlı değerlendirilmiştir.
:: Kolluk kuvvetlerinin çok hızlı değerlendirildiği ilçeler Yeşilyurt, Çeşme, Hekimhan ve Darende iken kolluk
kuvvetlerinin orta hızlı olarak değerlendirildiği ilçe Polatlı’dır.
Grafik 10 - Kolluk kuvvetlerinin olay yerine varma hızı değerlendirmesi 2020

:: 2020 yılında kolluk kuvvetlerinin olay yerine hızlı şekilde ulaşma değerlendirmeleri Vakfıkebir haricinde tüm
ilçelerde ve genelde artış göstermiştir. Vakfıkebir’deki olay yerine hızlı varma değerlendirme düzeyi azalışa
rağmen fazla derecededir.

Grafik 11 - Kolluk kuvvetlerinin olay yerine varma hızı karşılaştırması 2014-2020
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:: Kolluk kuvvetlerinin dört ilçede vatandaşlara çok fazla derecede saygılı davrandığı onsekiz ilçede ise fazla
derecede saygılı davrandığı belirtilmiştir. Kolluk kuvvetlerinin genel olarak vatandaşlara fazla derecede saygılı
davrandığı belirtilebilir.
:: Kolluk kuvvetlerinin vatandaşlara çok fazla derecede saygı gösterdiği belirtilen ilçeler Yeşilyurt, Hekimhan,
Çeşme ve Darende’dir.
Grafik 12 - Kolluk kuvvetlerinin vatandaşlara saygılı davranma düzeyleri - 2020

:: Kolluk kuvvetlerinin vatandaşlara saygılı davranma düzeyleri tüm ilçelerde artış göstermiştir.
Grafik 13 - Kolluk kuvvetlerinin vatandaşlara saygılı davranma düzeyleri karşılaştırması 2014 - 2020
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:: Vatandaşların kolluk kuvvetlerinin dediğini anlamamış ya da kolluk kuvvetlerinin dediğine katılmıyor olsa da
kolluk kuvvetlerinin dediğini yapma yani itaat etme düzeyleri altı ilçede çok fazla ondört ilçede fazla iki ilçede ise
orta derecededir.
:: İtaat etme eğilimi en yüksek ilçeler Yeşilyurt, Çeşme, Hekimhan, Darende, Üsküdar ve Karabağlar iken itaat etme
eğilimi en düşük ilçeler Sincan ve Polatlı’dır.
:: İtaat etme tutumu aynı zamanda kolluk kuvvetlerinin meşru görüldüğünün de bir göstergesidir.
Grafik 14 - Kolluk kuvvetlerine itaat etme düzeyleri - 2020

:: 2020 yılında vatandaşların kolluk kuvvetlerinin dediğini anlamamış ya da kolluk kuvvetlerinin dediğine
katılmıyor olsa da kolluk kuvvetlerinin dediğini yapma yani kolluk kuvvetlerine itaat etme eğilimleri artmıştır.
Grafik 15 - Kolluk kuvvetlerine itaat etme düzeyleri karşılaştırması 2014 - 2020
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:: Kolluk kuvvetleri ile vatandaşlar arasındaki ilişki dört ilçede çok iyi, on iki ilçede iyi ve altı ilçede orta derecede
değerlendirilmiştir.
:: Kolluk kuvvetleri ile ilişkinin çok iyi olarak değerlendirildiği ilçeler Yeşilyurt, Hekimhan, Darende ve Çeşme iken
kolluk kuvvetleri ile ilişkinin orta derecede değerlendirildiği ilçeler Sincan, Vakfıkebir, Buca, Üsküdar ve
Adalar’dır.
Grafik 16 - Kolluk kuvvetleri ile vatandaş arası ilişki düzeyi - 2020

:: Kolluk kuvvetleri ile karşılaşmaktan korkma düzeyi onbir ilçede hiç korkmam düzeyinde iken onbir ilçede ise çok
az derecede korkarım düzeyindedir.
:: Kolluk kuvvetleri ile karşılaşmaktan korkma düzeyi en düşük ilçeler Akçaabat, Vakfıebir ve Polatlı iken kolluk
kuvvetleri ile karşılaşmaktan korkma düzeyi en yüksek ilçeler Çorlu, Üsküdar ve Şehitkamil’dir.
Grafik 17 - Kolluk kuvvetleri ile karşılaşmaktan korkma düzeyleri - 2020
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:: Herhangi bir suç olayı ile karşılaştığında vatandaşların suç olaylarını ihbar etme olasılıkları yedi ilçede çok fazla
onbeş ilçede ise fazla derecededir.
:: Suç olaylarının ihbar edilme olasılığının en yüksek olduğu ilçeler Akçaabat, Vakfıkebir ve Çeşme’dir.
Grafik 18 - Suçla karşılaştığında kolluk kuvvetlerine ihbar etme düzeyleri - 2020

:: Son üç ay içinde suç korkusu yaşamadığını belirtenlerin oranı %12.0 ile %84.9 arasında değişmektedir.
:: Son üç ayda suç korkusunun en az yaşandığı ilçeler Vakfıkebir, Buca ve Akçaabat iken suç korkusunun en fazla
yaşandığı ilçeler Yeşilyurt, Beypazarı ve Şehitkamil’dir.

Grafik 19 - Hiç suç korkusu yaşamayan vatandaş oranları - 2020
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Toplumsal
Beklentiler
Öne Çıkan Toplumsal Beklentiler
:: 5 ilçede eğitim hizmet ve olanaklarının artırılması
:: 5 ilçede güvenlik kameraları
:: 5 ilçede su ve kanalizasyon hizmetleri
:: 2 ilçede evde bakım hizmetleri
:: 2 ilçede huzurevleri
:: 2 ilçede güvenlik hizmetleri
:: 1 ilçede ise karayolları şeklinde gerçekleşmiştir.
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En önemli güvenlik sorunları olarak ilçelerde ön
plana çıkan konular
:: 4 ilçede uyuşturucu kullanımı ve satışı
:: 4 ilçede cinsel saldırılar
:: 4 ilçede kamu düzenini bozan davranışlar
:: 3 ilçede evden hırsızlık
:: 2 ilçede rahatsız edici insanlar/ alkolikler
:: 2 ilçede şiddet yoluyla el koyma
:: 2 ilçede şiddet suçları
:: 1 ilçede aile içi şiddet
:: 1 ilçede gasp

Tablo 2 - En önemli güvenlik problemleri

EN ÖNEMLİ GÜVENLİK PROBLEMLERİ

Darende

Cinsel saldırılar (4)

Çorlu
Karabağlar

Kamu düzenini bozan davranışlar (3)

Çeşme
Evden hırsızlık (3)

Rahatsız edici insanlar / Alkolikler (2)
Şiddet yoluyla el koyma (2)

Sarıyer
Adalar
Evde bakım hizmetleri (2)
Huzurevleri (2)
Güvenlik hizmetleri (2)
Karayolları (1)

Üsküdar
Akçaabat
Beypazarı
İskenderun
Şehitkamil
Şahinbey
Hekimhan

Sarıyer
Vakfıkebir

Vakfıkebir
Su ve kanalizasyon vb. altyapı hizmetleri (5) Buca

Hekimhan
Yeşilyurt

Eyüp
Çeşme

Polatlı
Darende

Fatih
Güvenlik kameraları (5)

Beypazarı
Sincan

Sincan
Kadıköy

İskenderun
Akçaabat

Eğitim hizmet ve olanaklarının artırılması (5) Polatlı
Beşiktaş

Fatih
Karabağlar

İLÇELER
Yeşilyurt

İLÇELER
Eyüp

Uyuşturucu kullanımı ve satışı (4)

Tablo 1 - Toplumsal hizmet beklentisi 2020

EN ÇOK TALEP EDİLEN HİZMETLER

I
ŞT
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Şiddet suçlar (2)

Adalar
Beşiktaş
Kadıköy
Şahinbey
Buca
Çorlu

Aile içi şiddet (1)

Üsküdar

Gasp (1)

Şehitkamil

İÇ GÜVENLİK SEKTÖRÜNÜN
SİVİL GÖZETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
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Sonuç ve
Öneriler
:: 2014 araştırması 2014 sonu ve 2015 yılı başında
gerçekleştiğinden değişimler 2015 sonrası olarak
değerlendirilmelidir.
:: Kolluk kuvvetleri ile temas kuran vatandaş
oranı artarken kurulan temaslarda vatandaşların
başlattığı temas oranı azalmaktadır. Bu bağlamda
vatandaşların güvenlik nedenli şikayetlerinin
azaldığı değerlendirmesi yapılabilir.
:: Kolluk kuvvetleri ile kurulan temaslar ve bu
temaslardaki kolluk kuvvetlerinin başlattığı temas
oranları artarken kurulan temaslardan duyulan
memnuniyet artmaktadır. Kolluk kuvvetlerinin
özellikle 2015 sonrası dönemde vatandaşla olan
ilişkilerinde olumlu yönde gelişmelerin olduğu
anlaşılmaktadır.

:: Güvenlik sorunları arasında kolluk kuvvetlerinin
ciddi anlamda mücadele verdiği uyuşturucu
kullanımı ve satışının yer alması kolluk
kuvvetlerinin verdiği mücadelenin vatandaşa
aktarılamadığını göstermektedir. Özellikle
uyuşturucu ile mücadele konusunda yerel
yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarına önemli
ölçüde rol düşmektedir. Bu konudaki olumsuz
algının oluşmasında medyada verilen haberlerde
etkili olmaktadır. Yerel medyada uyuşturucu
haberlerinin sıkça verilmesi bu konuda hassas olan
vatandaşların algısını olumsuz yönde
etkilemektedir.

:: Kolluk kuvvetleri ile kurulan temastan memnuniyet
2020 yılında en aşağı memnuniyet düzeyinin fazla
derecede olması önemlidir.

:: Güvenlik sorunları arasında ön plana çıkan
kamu düzenini bozan davranışlar, alkolikler ve
rahatsızlık veren insanlar düzensizlikler bağlamında
değerlendirilmelidir. Düzensizlikler suç olmayıp suç
algısı oluşturan olumsuzluklardır. Düzensizliklerin
önlenmesinde bir kolluk kuvveti olan zabıtaların
aktif kullanılması önerilir.

:: Kolluk kuvvetlerine karşı duyulan güven yapılan
işlerin değerlendirmesinde, vatandaşa saygılı
davranma, kolluk kuvvetlerine itaat etme, olay
yerine hızlı erişim, suç ihbarı gibi konularda 2015
sonrası dönemde olumlu yönde gelişmiştir.

:: Suçla mücadele sadece kolluk kuvvetlerinin verdiği
mücadele ile sınırlı kalmamalıdır. Suça karşı kolluk
kuvvetlerinin verdiği mücadele yerel yönetimler
ve STK’lar tarafından desteklenmedikçe tam olarak
başarıya ulaşılamaz.

:: Kolluk kuvvetlerinin vatandaşla ilişki konusunda
daha aktif olması gereklidir.

:: Suçun önlenmesinde özellikle fiziksel çevre
kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve
geliştirilmesi, mahallelerde resmi ve gayrıresmi
sosyal ilişkilerin geliştirilmesi olumsuz suç algısının
azalmasında etkili olacak olan faktörlerdir. Bu
konuda yerel yönetimlere önemli rol düşmektedir.

:: Toplumsal hizmet beklentilerinde güvenlik
kameralarının ve güvenlik hizmetleri talebinin
ön plana çıkması önemlidir. Güvenlik algısının
artmasında kolluk kuvvetlerinin görünürlüğün yanı
sıra vatandaşla iletişimi de önem kazanmaktadır.
Güvenlik kameraları ve sokak aydınlatmaları
vatandaşlar tarafından suça karşı önlem olarak
görülmekte ve bu hizmetler talep edilmektedir.
Bu hizmetlerin sağlanması güvenlik algısının
artırılmasında etkili olacaktır.

:: Kolluk kuvvetlerinin 2015 sonrası dönemde elde
ettiği başarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve
geliştirilmesi önemlidir.
:: Özellikle polis kuvvetlerinin sahadaki iş yüklerinin
azaltılması kolluk kuvvetleri ile vatandaş arasındaki
ilişkinin kalitesinin artmasında etkili olacaktır.
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