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Önsöz  
Robert Peel’in dokuz ilkesi modern polisliğin temeli olarak kabul edilirse, suçun önlenmesi 
konusunun modern polisliğin tam da merkezinde olduğu açıktır. Bu durum dünyanın dört bir 
yanında en az iki yüz yıldır polis kuvvetleri tarafından düzenli olarak yinelenen birinci ve 
sonuncu ilkelerde de yansıtılmış olup güvenliğin temeli olmaya devam etmektedir:  

“Polisin varlığına dair temel misyon suçu ve düzensizliği önlemektir”  

“Polisin verimliliğini, polisin suç ve düzensizlikle gözle görülür şekilde mücadele etmesi değil, 
suçun ve düzensizliğin olmaması gösterir.” 

Bu aşamada, her bir suçun tanımının belli bir ahlaki ve toplumsal bağlamın sonucu olduğunu 
unutmamalıyız. Neticede, suçun önlenmesi de belli bir zamanda her toplumun içinde 
bulunduğu bağlam ile tanımlanır. Bu nedenle, sürekli bir değişim süreci içerisindedir. Bu ifade 
bunun tamamen polisin teknik bir faaliyeti olduğunu gösteriyor olabilir. Ancak Robert Peel’in 
bir başka ilkesine baktığımızda durum böyle değildir: 

“Tarihsel gelenek: Polis halktır, halk da polistir; aradaki tek fark toplumun refahı ve varlığı için 
her vatandaşın doğal olarak yerine getirmek durumunda olduğu görevlere tam zamanlı olarak 
dikkatini vermek üzere polislerin maaş alıyor olmasıdır.” 

Burada önlemenin salt polise ait bir faaliyet olmadığı, toplumdaki tüm vatandaşları da 
ilgilendiren bir görev olduğu vurgulanmaktadır. Bu, polisten ve polislikten ve ayrıca devlet ile 
vatandaşlar arasındaki ilişkiden sorumlu siyasi otorite olan İçişleri Bakanlığı tarafından 
görmezden gelinemez bir durumdur.  

Polislik ve güvenlik gündeminde önlemenin üst sıralara konulması ve vatandaşların sürece 
dâhil edilmesi, önleme stratejilerini değerlendirirken kılavuzluk edecek iki unsurdur. Bu 
kılavuzların yanında, tehdidi gidermek ve koruyucu önlemler geliştirmek için somut adımların 
da tartışılması gerekmektedir.   
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YÖNETİCİ ÖZETİ  
Bir ulusal suç önleme stratejisinin hazırlanıp uygulanması aynı anda hem siyasal, hem teknik 
hem de sosyal bir konudur. Siyasal açısından, devletin vatandaşının güvenliği sağlama 
sorumluluğunu yansıtır, teknik olarak atılacak somut adımları ortaya koyar, sosyal açıdan ise 
taahhüt ve gönüllülükten müteşekkil bir dinamik yaratır.  

Kamu politikası düzeyinde önleme, önleme ve müdahaleyi tamamlayıcılık ve sinerji ekseninde 
ele alan kapsamlı bir güvenlik politikasının bir parçasıdır. Suçu daha az olası ve daha az etkili 
kılmaya çalışır ki bu sayede suçun yaratacağı acıdan kaçınmayı amaçlar. Sonuçta, tüm zararları 
azaltma politikalarının içinde doğal olarak mevcuttur. Cezai süreçlerin temel aktörlerine, yani 
mağdurlarla suçlulara ve daha genelinde toplumdaki vatandaşların tamamına odaklandığı için, 
diğer bakanlıklarla işbirliği gerekebilse de esas olarak İçişleri Bakanlığının kapsamına 
girmektedir.  

Teknik açıdan, strateji potansiyel mağdurlara kendilerini koruma isteği ve kapasitesini 
sağlayabilmeyi amaçlar. Bunun için hem bilinçlendirme hem de tavsiye, seferberlik ve destek 
gerekir. Aynı zamanda, potansiyel suçlunun da davranışını daha saygılı bir davranışa 
dönüştürmesini hedefler. Son olarak, suç fırsatlarını azaltmak için cezai mekanizmalar 
üzerinde de çalışır. Bunlar temel aktif önleme faaliyetleridir. 

Ancak toplum suçun anlaşılmasında kilit rol oynamaya ve bu faaliyetlerin uygulanması için de 
itici güç olmaya devam edecektir ki bu durum önlemeye güçlü bir sosyal boyut 
kazandırmaktadır. Yine de bu sosyal boyut toplumun himayesi dışında kalan göçmenler söz 
konusu olduğunda ve yeni teknoloji ve uygulamaların geleneksel sosyal mekanizmaları 
geçersiz kıldığı siber dünyada yetersiz kalacaktır.  

Suçun ikincil faktörleri ve bunların yönettiği ve ilk seviye olarak görülebilecek mekanizmaların 
ötesinde, önleme stratejisi suçun ekonomik ve sosyal alanlardaki kök sebeplerini de göz 
önünde bulundurmalıdır. Buna ikinci bir seviye diyebiliriz ve bu suçu yaratan bağlamı da 
kapsar. Bu, İçişleri Bakanlığının diğer bakanlıklarla, akademisyenlerle, yerel idarelerle ve 
STK’larla yakın işbirliği içerisinde olmasını ve İçişleri Bakanlığı oldukça aktif bir çalışma içinde 
olsa bile bazen bu diğer kuruluşların öncü rol üstlenebileceğini kabul etmesini gerektiren bir 
yönelimdir.  

Ne var ki strateji teorik planda olarak kalmamalıdır. Somut faaliyetlerin ve kaynakların 
yönetilmesi için bir eylem planına aktarılmalı ve değerlendirmek ve gerekli düzeltmeler 
yapılmak üzere düzenli olarak kontrole gönderilmelidir. Bu çerçevede, bilginin yönetilmesi kilit 
bir rol oynar. İçişleri Bakanlığı tarafından kurulması düşünülen Ulusal Suç Önleme Kurulu 
(USÖK) ve ilgili icra organı olan Ulusal Suç Önleme Ofisi (USÖO) bu rolü ulusal düzeyde 
oynayabilir ve ilçe düzeyinde de yerel güvenlik ve önleme kurulunu yönlendirmesi 
düşünülebilir. Aynı zamanda vatandaşlarla bu çerçevede bir ortaklık kurulacaktır. 
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STRATEJİK YÖNELİMLER 
Aşağıdaki sunumda belgelere dâhil edilmiş ve ekte listelenmiş 28 tavsiye bulunmaktadır. 
Bunlar, suç önleme stratejisini temel bir mantık etrafında tanımlayan beş stratejik yönelim 
ekseninde tanımlanabilir. 

TEMEL MANTIK: “ÖNLEME KONSEPTİ VE VATANDAŞLARIN GENEL GÜVENLİK POLİTİKASINA 
ENTEGRE EDİLMESİ” 

Önleme, (i) suçun işlenmesinden önce, suçtan ve dolayısıyla suçtan kaynaklanacak zarardan 
kaçınmak maksadıyla gerçekleşen, (ii) geleneksel takip ve soruşturmayı tamamlayan ve sinerji 
yaratabilecek nitelikte olan ve (iii) tanımlanmasından nihai değerlendirmeye kadar her 
adımına vatandaşı dâhil eden bir güvenlik stratejisi bileşeni olarak görülmelidir. 

• Önleme ve müdahalenin koordine edilmesi: Kapsamlı bir güvenlik stratejisi içerisinde 
tamamlayıcılık ve sinerji, 

• Önleme ve daha geniş bir bağlamda güvenlik önceliklerinin belirlenmesi amacıyla 
tehdidin ve etkisinin tanınması için eldeki bilginin kullanılması, 

• Amaçlar ve önleme araçlarının belirlenmesi ve vatandaş memnuniyetinin 
değerlendirilmesi için vatandaş katılımı sağlamak adına ulusal ve yerel düzeyde bir 
mekanizma kurulması (“İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir Ulusal Suç Önleme Kurulu 
kurulması hakkındaki kanun tasarısı taslağında” tanımlanmıştır) 

• Ulusal ve yerel önleme girişimlerinin desteklenmesi için gerekli kaynakların 
yönetiminin organize edilmesi. 

STRATEJİK YÖNELİM N°1: “TEHDİDİ TANI VE BERTARAF ET” 

Önlemenin kilit eylem hatlarından biri tehdidin caydırılması, kapasitesinin ortadan kaldırılması 
ve potansiyel suçlunun suç işlemekten elde edeceği faydanın azaltılmasıdır. Bunun için suç 
mekanizmasının kilit noktalarının tespit ve bertaraf edilmesi için iyi düzeyde bilgi gerekir. Bu 
bilgi, eldeki mevcut veriler üzerine bina edilmelidir (cezai soruşturma ve istihbarat, akademik 
araştırmalar ve vatandaşların öz değerlendirmesi) ve bilgi paylaşımı ve suça ve suç tedbirlerine 
ilişkin aynı taktik tabloyu görmelerinin sağlanması için tüm paydaşların sürece dâhil edilmesi 
gerekir.  

• Etkili koruma önlemleri tesis edebilmek için tehdidin ve tekniklerinin tanınması 
amacıyla eldeki bilgilerin kullanılması.  

• Etkili koruma önlemleri geliştirmeye yardımcı olacak şekilde tehdidin doğru olarak 
tanınması için İGK müdahalelerinin kullanılması. 

• Eldeki bilgiye dayanarak (soruşturma ve kriminoloji araştırması) öncelikli suçların 
cazibesine etki eden faktörlerin tanımlanması ve potansiyel mağdurlara görünürlük ve 
cazibelerinin azaltılması yönünde tavsiyeler verilmesi 

• Eldeki bilgiye dayanarak (soruşturma ve kriminoloji araştırması), zafiyet ve tıkanıklık 
etkileri açısından suç mekanizmalarının kilit noktalarının belirlenmesi ve bunların 
bertaraf edilmesi için önleyici tedbirler alınması. 
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• Eldeki mevcut bilgiler kullanılarak suç süreçlerinin kritik noktalarının belirlenmesi ve 
bertaraf edilmesi. 

• Bilinçlendirme, kendi kendine alınan koruyucu önlemler ve suçun engellenmesi 
yönündeki önleyici mesajların siber suçları da içine alacak şekilde uyarlanması ve 
genişletilmesi.  

• Durumun değerlendirilmesi, ihtiyaçların tespit edilmesi ve etkili önleyici önlemler 
alınması için önleme ihtiyaçlarına dönük bilgi edinmek amacıyla bilgi paylaşımı ve ortak 
analiz yapılması 

• Ulusal olarak USÖO düzeyinde yerel olarak ise YÖGK düzeyinde durumun 
değerlendirilmesi, ihtiyaçların tespit edilmesi ve etkili önleyici önlemler alınması için 
önleme ihtiyaçlarına dönük bilgi edinmek amacıyla bilgi paylaşımı ve ortak analiz 
yapılması. 

STRATEJİK YÖNELİM N°2: ”AKTİF OYUNCULAR OLARAK VATANDAŞLARLA/SİVİL TOPLUMLA 
ORTAKLIK KURMAK” 

Önlemenin uygulaması sadece İGK’lerle sınırlandırılamaz. Koruma tedbirlerini belirlemek ve 
geniş çapta uygulamak konusunda vatandaşların hem güçlü ve meşru bir çıkarı hem de 
kapasitesi vardır. Aynı zamanda, önlemenin hak ve hürriyetleri kısıtlayabileceğini de kabul 
ederler. Tüm bu sebeplerden dolayı önlemenin tanımlanması, uygulanması ve 
değerlendirilmesiyle yakından ilişkili olmalıdırlar. Ulusal suç önleme ofisi ve ulusal suç 
önleme kurulları (USÖO/USÖK) ve onlara bağlı olarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulması 
düşünülen yerel önleme ve güvenlik kurulları bunun için uygun çerçeveyi sağlayabilir.   

• Geliştirilen önlemlerin halka ve özellikle hassas gruplara ve potansiyel suç 
mağdurlarına anlatılması ve bu önlemlerin uygulanması, 

• Önlemenin sağlayacağı faydalar ile hürriyetlerin ve insan haklarının kısıtlanması 
arasındaki dengenin vatandaşlarla birlikte tanımlanması, 

• Amaçlar ve önleme araçlarının belirlenmesi ve vatandaş memnuniyetinin 
değerlendirilmesi için ulusal ve yerel düzeyde bir mekanizma geliştirilmesi, 

• Suç farkındalığı, koruyucu tedbirler ve suçun engellenmesine ilişkin önleyici mesajların 
güçlendirilmesi için STK’lar ve diğer aracı kurumların desteklenmesi,  

• Bir taraftan ifade özgürlüğü teminat altına alınırken diğer taraftan da internet ve sosyal 
medya operatörlerini suçlularla mücadele etmek için ihtiyaç duydukları siber araçlarla 
desteklemek,  

• STK’lar dâhil tüm paydaşlar için güvenlik ve önleme alanında ortak eğitimler 
düzenlemek,  

• Ulusal ve yerel önleme girişimlerinin desteklenmesi için gerekli kaynakların 
yönetilmesini sağlamak 

STRATEJİK YÖNELİM N°3: “İGK’LERİN ÖNLEMEDEKİ ROLÜNÜN TANIMLANMASI”  

İGK’ler yüksek düzeyde görünürlüğe sahip önleyici varlığın sınırlarının farkında olmalı ve 
önlemenin aynı zamanda vatandaşların/sivil toplumun ellerinde olabileceğini de kabul 
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etmelidir. Aynı zamanda, tüm paydaşların aynı ortak taktik tabloyu paylaşmasını sağlamak için 
İGK’ler kendilerini bilgi paylaşacak şekilde organize etmelidir:  

• Yüksek düzeyde görünürlüğe sahip önleyici uygulamaların kısıtlamaları ve sonuçlarına 
ilişkin İGK’lerin bilinçlendirilmesi, 

• Ulusal önleme stratejisinde önlemenin Devletin ve dolayısıyla İGK’lerin temel görevi 
haline getirilmesi; vatandaş memnuniyetinin İçişleri Bakanlığı tarafından İGK’lere 
yapılan performans yönetiminin kilit hedeflerinden biri haline getirilmesi (gerekli 
göstergelerin oluşturulması ve İGK’lerin hizmetlerinden yararlananlarla yapılacak 
anketler suretiyle veri toplanması), 

• Tehdidin iyi bir şekilde tanınması için bilgi ve analiz paylaşımının kabul edilmesi ve tüm 
paydaşların aynı ortak taktik tabloya sahip olmasının sağlanması. 

STRATEJİK YÖNELİM N°4: “DİĞER İLGİLİ BAKANLIKLARLA EŞGÜDÜMÜN SAĞLANMASI” 

İçişleri Bakanlığı, her zaman potansiyel suçlu ve mağdurlara etki edebilecek bir konumda 
olamayabilir. Diğer Bakanlıklar böyle durumlarda daha uygundur ancak suç ve zararın 
önlenmesi hedefi etrafında diğer bakanlıkları bilinçlendirmek ve onlara rehberlik yapmak 
yine İçişleri Bakanlığının sorumluluğundadır. 

• Olumlu davranışların teşvik edilip olumsuzların kınanması amacıyla ilgili bakanlıklar ve 
sivil toplum kuruluşlarıyla bir dizi kılavuzun paylaşılması, 

• İlgili kamu hizmetleriyle işbirliği içerisinde (Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı vs.) suç mağdurluğu ve suça karışma konularına ilişkin olarak göçmenlerin 
durumu hakkında bilgi sahibi olunması; bu temel üzerinde kendilerinin alabilecekleri 
önleyici tedbirler ve suçun engellenmesine ilişkin önleyici bilinçlendirme mesajları 
hazırlanması, 

• İçişleri Bakanlığının önleme ve güvenlik önceliklerine uygun biçimde cezai caydırıcılık 
sağlamak üzere Adalet Bakanlığı ile yakından koordine olmak. 

• Farklı kamu eylemleri arasında güçlü bir eşgüdüm mekanizması geliştirmek 

STRATEJİK YÖNELİM N°5: “VATANDAŞLARLA UYGUN İLETİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİ”  

Önleyici faaliyetleri desteklemek üzere, bazı kilit mesajların İçişleri Bakanlığının vatandaşlarla 
olan düzenli iletişimine dâhil edilmesi gerekir. 

• İGK’lerin suçlulara şans tanımayacak şekilde örgütlenmiş ve kararlı olduğunun 
gösterilmesi, 

• Gizli maliyet ve sonuçlarını vurgulamak suretiyle belli suçların toplumsal kabulünü 
azaltmak, 

• Vatandaşı yasal piyasaya yönlendirmek amacıyla suç ile elde edilmiş ürünlerin satışının 
ardındaki mekanizmanın suç niteliğinin vatandaşlara anlatılması. Bu adım, toplumsal 
baskı oluşturup, bunun aksine davranan vatandaşların ayıplanması yönündeki 3.1.2. 
sayılı tavsiye ile desteklenebilir.   
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• Yeni medya platformları (internet, sosyal medya vs.) üzerinden önleyici mesajların 
kitlelere ulaştırılmasının organize edilmesi.  
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1 Küresel Bir Güvenlik Stratejisi Çerçevesinde Ulusal Suç Önleme 
Stratejisi 

Vatandaşların güvenliğinin sağlanması, yani vatandaşların bir saldırı neticesinde herhangi bir 
zarara uğramaması İçişleri Bakanlığının sorumluluğundadır. Yani, önleme, herhangi bir 
saldırganlığı daha az muhtemel ve daha az zararlı hale getirecek tüm koruyucu tedbirlerin 
uygulanma sürecini kapsar. Bu tedbirler saldırganlık başlamadan alınmış olmalıdır. Tedbirlerin 
hedefinde tehdit, hassasiyetler ve korunacak madde vardır.  Bu anlamda, tedbirler tamamen 
bir güvenlik stratejisinin parçasıdır ve saldırganlığın başlamasıyla birlikte yapılacak müdahaleyi 
tamamlayıcı nitelikte görülmelidir ve bu nedenle önlemenin ötesine geçerler.  

1.1 Önleme – Güvenliğin bir bileşeni 

Bütün güvenlik kapsamının bir parçası olmak demek, önlemenin diğer güvenlik eylemleriyle ve 
özellikle yapılan müdahale ile bazı ortak noktaları kullanıyor olması demektir. Hem önleme 
hem de müdahale suç tehdidini hedef almak suretiyle güvenliği sağlamak için aynı bütünün 
birer parçasıdır. Her ikisi de aynı durumsal farkındalığı ve yakın eşgüdümü gerektirir. Ayrıca 
her ikisi de rolü ne olursa olsun, ister suçlu, ister potansiyel mağdur, isterse de şahit veya 
yoldan geçen biri olsun, vatandaş ile etkileşime girmeyi gerektirir.  

Sonuç olarak, önleme tek başına ve bağımsız bir faaliyet olarak görülemez, güvenlik 
politikasına tamamıyla bütünleşik durumdadır. Bu ortaklık, güvenlik kaynaklarının ve özellikle 
bu kaynakların en kıymetli olanının, yani hem önleme hem de müdahale için gerekli olan insan 
kaynağı ve bilginin yönetimine de yansıtılmalıdır. Bu nedenle önleme stratejisi mutlaka 
müdahale politikası ile bir düşünülmelidir.   

Geleneksel bir örnek olarak asma kilit örneğini verilebilr: Asma kilit, hırsızın kırmak için zaman 
harcaması gereken oldukça temel bir unsurdur. Alınan bir koruma önlemi neticesinde elde 
edilen bu süre sayesinde İç Güvenlik Kuvvetleri (İGK) devriyeleri, hırsız suçu tam olarak 
işleyemeden, gelen çağrıya cevap verip olay yerine intikal edebilecek ve suçluyu 
yakalayabilecektir. Bu süre olmasaydı, yani asma kilit ve oynadığı önleyici rol olmasaydı, 
devriyeler geldiğinde iş işten geçmiş ve yapılan müdahale etkisiz olacaktı.  

Tavsiye 1: Kapsamlı bir güvenlik stratejisi içerisinde tamamlayıcılık ve sinerjiyle önleme ve 
müdahalenin koordine edilmesi  

1.2 Vatandaşın güvenlik beklentisini karşılamak için zararın azaltılması 

Önleme, suçun işlenmesinden önce yapılır ve suçu daha az olası ve daha az etkili hale getirir. 
Ayrıca, verilen zararı sınırlandırır ve acı çekilmeden sakinlik ve güvenliğin sağlanmasına olanak 
tanır. Kendisine kilit bir avantaj sağlayacak şekilde, müdahaleden iki önemli hususta farklılık 
gösterir. Önlemenin aksine müdahale suç işlendikten sonra yapılır ve bu durumda zarar 
verilmiştir ve çekilmek durumundadır. Şimdiki zamanında gerçekleşen ve suçun ve suça bağlı 
zararın önlenmesi anlamına gelen koruma sonucunun aksine, müdahalenin sonucunun 
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gelecek zamanda olması beklenir ve çok daha az olumludur. Zararı önleyemez ve en iyi 
ihtimalle devam eden bir suçsa suçun tekrar işlenmesinin önüne geçebilir ve adil bir şekilde 
tazmin edilmesini sağlayabilir (maddi ve manevi). 

Önleme, suç sonrası müdahaleye karşı değildir. Vatandaşın güvenliğinin sağlanması için 
müdahaleye doğal ve erken bir takviye niteliğindedir. Ancak, verilen zarar söz konusu 
olduğunda, önlemenin çok daha olumlu bir etkisinin olduğu ve vatandaşların güvenli bir 
ortamda güvenli bir yaşam sürme ihtiyaç ve beklentisini doğrudan yerine getirdiği de açıktır. 

1.3 Önleme ve vatandaşın desteği 

Uğradıkları zararın tazmin edilmesi ve aynı suçun tekrar edilmemesi için gerekli tedbirlerin 
alınmış olduğuna ikna olmaları durumunda vatandaşlar bir suçun işlenmesini hoş görebilirler. 
Ancak, daha az suç işlenmesi durumunda bu perspektifin gerçekleşmemesini takdir 
edeceklerdir. İşte bu önlemeyi siyasal açıdan da ilgiye değer hale getirmektedir ve belli bir 
yaklaşım önermektedir. Risk yönetimi böyle bir strateji için uygun paradigmanın 
belirlenmesine yardımcı olabilir. Bu paradigma, uygun bir maliyetle nelerden 
kaçınabileceğimizin ve nelerin önleme kapsamına gireceğinin belirlenmesi ve diğer taraftan da 
daha yüksek bir maliyetle de olsa nelerin önlenemez olduğuna ve bu nedenle nelerin 
müdahaleye bırakılması gerektiğine karar verilmesi ile ilgilidir.  

Böylesi bir yaklaşımın iç güvenlik kuvvetleri ve vatandaşları birbirine etkileşimi gerektirdiği 
açıktır. Öncelikle, neleri hangi koşullar altında kabul edeceklerinin kararını vermek 
vatandaşların elindedir. İkincisi, kendi düzeylerinde koruyucu tedbirlerin uygulanması için ister 
kişisel taahhüt isterse de maddi kaynak olsun hangi kaynakları getirmeye hazır olduklarının 
kararını da vatandaşlar verecektir.  

Kaynaklardan bahsederken, İç Güvenlik Kuvvetlerinin önleyicilik için suç işleme niyetinde 
olanlara karşı caydırıcılık boyutuna sahip bazı faaliyetleri hak ve hürriyetlere bazı kısıtlamalar 
getirebilir. Bunlar vatandaşlar tarafından kabul edilen yasal kaynaklar olarak görülmelidir. 
Bunlar işlerini yapabilmeleri için iç güvenlik kuvvetlerinin hizmetine verilir ve maliyet fayda 
açısından mutlaka değerlendirilmelidirler. Neticede hak ve hürriyetlerin kısıtlanması ile 
önlemenin faydaları arasındaki dengeye karar verecek olan da vatandaşlardır.  

Buna verilecek güzel örneklerden biri, potansiyel suçluları caydırabilecek ama aynı zamanda 
insanların mahremiyetine de girebilecek video takip/kamera sistemleridir. Diğer bir örnek ise 
suçlular üzerinde caydırıcı etkisi olabilecek ancak vatandaşların da seyahat hürriyetini 
etkileyebilecek durdurma ve arama faaliyetleridir.   

Tavsiye 2: İnsan hakları kısıtlamalarıyla önleme faydaları arasındaki dengenin vatandaşlarla 
birlikte belirlenmesi  

1.4 Türk vatandaşlarının beklentilerinin karşılanması 

Beklentiler ve kabuller arasındaki denge her toplumun kendi durumuna göre dikkatlice 
yönetilmelidir. Bu nedenle geliştirilecek önleme stratejisinin Türkiye’nin, kurumlarının, 
toplumunun ve ekonomisinin reel durumuna uygun olması gerekmektedir. Bu durum sadece 
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güvenlik sektörüyle kalmaz, onun da ötesine geçer. Beklentiler, çoğunlukla günlük hayatın 
toplum tarafından algılanışına dayanan ama sadece onunla sınırlı olmayan karmaşık bir sürecin 
sonucudur.  

Önleme, Türkiye’deki sosyal ve ekonomik hayat için önem arz eden bir kamu politikasıdır. Çok 
geniş bir yelpazede somut, gerçekçi tedbir ve unsurların geliştirilmesini gerekli kılar. Bunların 
bazıları güvenlik politikalarının kapsamı dışında kalmaktadır. Farklı kamu kurumlarının farklı 
alanlarda önleme politikaları belirlemeleri ve uygulamaları gerekir. Türkiye hâlihazırda 
ekonomik, teknolojik, sosyokültürel ve siyasi alanlarda ciddi ve derin bir değişim sürecinden 
geçmektedir. Türk kamu otoriteleri, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar (aile, eğitim, 
sağlık vs.) kadına karşı şiddet, ilaç istismarı, gençlerin işlediği suçlar, yol güvenliği vs. gibi alanlar 
da dâhil farklı düzeylerde suç önleme tedbirleri almıştır. Ancak, kayda değer ve etkili somut 
ilerlemelere rağmen, bu alanda ilave etkili ve verimli tedbirlerin alınmasına ve mevcut 
tedbirlerin çok daha yakından koordine edilmesine hala ihtiyaç var gibi görünmektedir. 

Türk toplumu giderek daha az gelenekselleşirken ekonomik yapıları ve kurumları da daha 
karmaşık hale gelmektedir. Toplumdaki değişimin dinamikleri ve sosyal ihtiyaçlar toplumla, 
toplumsal ve ekonomik yapılarla ilişkilidir. Geleneksel kurum ve değerlerin zayıflamasının, 
bugüne kadar önleyici unsurlar vazifesi gören, toplum ve bireyler üzerindeki gayri resmi 
kontrol unsurlarının etkisinin zayıflamasına neden olduğu bir gerçektir. Gayri resmi kontrol 
unsurlarının zayıflaması birey ve grupların kanun dışı veya suç davranışlarını doğrudan doğruya 
kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda, sosyal medya kullanımı gibi yeni uygulamalar ortaya 
çıkmakta ve yeni sosyal kalıpları dramatik biçimde şekillendirmektedir. Bu nedenle, karmaşık 
Türk toplumunda suçun önlenmesi eskisine nazaran çok daha önemli bir hal almıştır. 

1980’lerden bu yana, Türkiye’deki sosyal değişimler kayda değer ölçüde hızlanmıştır. Siyaset, 
ekonomi ve uluslararası ilişkiler gibi birçok alandaki gelişmeler köklü toplumsal ve kültürel 
değişimlere neden olmuştur. Özellikle, neoliberal toplum modelinin gelişimi Türkiye’deki sınıf 
yapısının geçirgenliğini önemli ölçüde etkilemiştir. Bunun sonucu olarak neoliberal ekonomik 
fikirlerin etkisiyle önemli bir kayma meydana gelmiş ve gelir dağılımındaki dengesizlik gün 
geçtikçe daha da önemli bir hal almaktadır. Öte yandan, büyüyen ve gelişen şehirler ve sanayi 
üretimi de kültürel, sosyal ve ekonomik dışlanma problemleri ortaya çıkarmıştır. Göçün de 
sosyoekonomik yapı üzerinde derin etkileri olmuştur. Tüm bunlar önleme için kilit nitelikteki 
toplumsal kontrolü azaltmaktadır ve bu nedenle vatandaşlar kendilerini korumak ve zarardan 
kaçınmak için yeni yöntemler aramaktadır. 

Bu durum vatandaşların güvenlikle ilgili beklentilerini şekillendirmektedir. Bunlara kulak 
verilmeli ve bunlar dikkate alınmalıdır. Yerel güvenlik ve önleme kurulu deneyimi 
vatandaşların bu beklentilerini dile getirmeye hazır olduklarını kanıtlamıştır. Şimdi artık YÖGK 
pilot uygulamalarının daha da ötesine geçme zamanı gelmiştir.  

1.5 Mevcut Türk İGK uygulamalarının üst seviyeye çıkarılması 

Türkiye’nin önleme politikası Cumhurbaşkanlığı programı, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili 
kurumların stratejik planları da dâhil birçok plan ve programda hâlihazırda tanımlanmış 
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durumdadır. Bu planlarda, Türk önleme konsepti merkezi ve güvenlik odaklı bir yapıdadır. Bu 
zamana kadar çeşitli önleme politikaları yüksek düzeyde görünürlük yaklaşımı, reaktif polislik 
yaklaşımı ve proaktif polislik yaklaşımı gibi klasik ve neoklasik suç önleme politikalarına dayalı 
hibrit bir güvelik modeline dayanmıştır. Belki de talepten ziyade arz üzerinden yürütülen bir 
yapıdadır ve vatandaşların beklentilerinin göz önünde bulundurulabilmesi adına talep yönü 
ağır basacak şekilde yeniden dengelenmesi gerekebilir. 

Devletin ve devlete bağlı İGK’lerin ağırlığı, bir süreden beri vatandaşların ağırlıklı olarak böylesi 
bir yaklaşımı sahip olmalarına neden olmuştur. Bu, vatandaşların sosyal hayat, sosyal barış ve 
sükûnet ile ilgili ihtiyaçlarını ifade tarzlarını da belirlemiştir. Bu sayede daha önce belirtilen 
genel yaklaşımda azalma sağlanmıştır. 

İGK’lerin belirttiği ve vurguladığı ilk geleneksel önleme yaklaşımı yüksek düzeyli görünürlük 
yaklaşımıdır. Kolluk kuvvetlerinin sokaklarda ve belirlenmiş diğer sorunlu bölgelerde fiziksel 
olarak görünmesi Türk İGK’ler için önemli bir araçtır. Ancak, yüksek düzeyde görünürlük, halka 
açık kentsel alanların kontrolünün çok ötesindeki geniş sorumlulukları nedeniyle jandarma için 
temel bir mesele değildir. İç güvenlik kuvvetlerinin fiziksel varlığı sayesinde caydırıcılık 
sağlanarak önleme yapılması hem bu kuvvetler hem de vatandaşlar arasında büyük oranda 
yaygın bir yaklaşımdır. İGK’ler için fiziksel varlık iki aşamalıdır. Bir tarafta potansiyel suçluların 
caydırılması için gerçek bir önleme sağlar. Bu durum iyidir ancak istihbarat olmadan işe 
yaramaz. Diğer taraftan ise, bu durum avcı mantığına benzer: Fiziksel varlık suçüstü yakalama 
yapmak için bir fırsat olarak görülmektedir ve burada en azından başlangıç aşamasında suçun 
işlenmesini beklemek ve vatandaşın da az da olsa canının yanmasına müsaade etmek 
gerekmektedir. 

Diğer bir hususun da altı çizilmelidir. Önleyici varlık işe yaramadığında ve suç işlendiğinde, bu 
durum etkisizlik olarak değerlendirilmektedir ve neticede vatandaşın güveninde bir azalma 
meydana gelecektir. Bu yüksek düzeyli görünürlük yaklaşımı faydalıdır ama yeterli değildir ve 
neticede İGK’leri vatandaşı da işin içine dâhil edecek diğer önleyici uygulamalardan 
alıkoymamalıdır. 

Tavsiye 3: Yüksek düzeyli görünürlük uygulamalarının getireceği kısıtlamalar ve sonuçlarına 
ilişkin İGK’lerin bilinçlendirilmesi  

Bir başka önemli araç ise suç meydana geldikten sonra reaktif polislik faaliyetidir. Bu 
mekanizmada, süreç bir acil durum ihbarı ile başlar ve başarılı olduğu takdirde suçlunun 
yakalanması ile son bulur. Bu bağlamdaki önleyicilik, ya suçluların oyun dışı kalmasıyla suçun 
tekrarının önlenmesi ya da yakalanma korkusu ile başkalarının o suçu işlemekten cayması 
olarak addedilmektedir. Polisin müdahalesi tabi ki suçun işlenmesinin önlenmesiyle ilgili 
değildir ancak suç faaliyetlerinin, özellikle suçluların çalışma şeklinin daha iyi anlaşılması 
açısından oldukça faydalıdır. Bu nedenle, suçun işlenmesini önleyebilecek önleyici tedbirlerin 
belirlenmesi için kıymetli bir bilgi tabanı sunar. Ancak unutulmamalıdır ki burada vatandaş 
işlenmiş bir suçtan zarar görmüştür. Bu zarar polis istatistiklerine kolayca yedirilebilir ancak 
bireysel olarak suçun mağduru için kabul edilemez niteliktedir.  
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Tavsiye 4: İGK müdahalelerinin etkili önleme tedbirleri geliştirmeye yardımcı olacak şekilde 
tehdide ilişkin doğru bilgiler elde etmek için kullanılması  

Üçüncü yaklaşım ise merkezi ve İGK odaklı yaklaşımdır ve diğer tüm idari görevler gibi önleme 
görevini de devletin yönetmesi gerektiği anlamına gelir. Toplumla reel temas olmaksızın 
proaktif polislik yapmak, suçu sosyal değil teknik bir sorun olarak gören böylesi bir yaklaşımın 
riskli bir sonucudur. Bunun olası sonuçlarından biri, bir önleme bürokrasisi oluşturma riskiyle 
vatandaşı ve toplumu uzak tutmaktır.  

Rutin idari polislik faaliyetleri, yol kontrolü, kimlik kontrol mekanizmaları proaktif önleyici 
polislik faaliyetleri açısından önemlidir. Toplumu, vatandaşları bilgilendirici bir yaklaşıma 
dayalıdırlar. Türkiye zaten bu nitelikte ilgiye değer bazı uygulamalar geliştirmiştir. Burada 
uyuşturucu, yol güvenliği, aile içi şiddet, gençlerle ilgili suçlar ve benzeri alanlardaki mevcut 
uygulamaları hatırlatırken, bu mevcut uygulamaların faydalarını muhafaza etmek, diğer 
taraftan da bunlardan dersler çıkarmak ve kapsamlı bir yaklaşım geliştirmek gerekmektedir .  

1. Uyuşturucu: Polisteki narkotik masası potansiyel kullanıcılar ve satıcıları hedef 
alacak ve ayrıca sıradan vatandaşları bilinçlendirecek ve seferber edecek şekilde 
her türden önleme araçları geliştirmiştir. Hızla değişen uyuşturucu piyasasına 
sürekli olarak uyum sağlayacak şekilde esnek olduğunu kanıtlamıştır. Milyonlarca 
kişiye ulaşabilmiştir. Bu tür kapasitelerin sağlayabileceği fayda hiçbir zaman 
unutulmamalıdır. 

2. Yol Güvenliği: Hem polis hem de jandarma sürücülerin – hatta çocuklarla çalışırken 
geleceğin sürücülerinin – davranışlarını değiştirmek için inanılmaz bir çaba sarf 
etmektedir. Yol güvenliği ile ilgili önleme, kaynak sağlayan TUVTURK ve Michelin 
gibi kuruluşlarla yapılan kamu özel ortaklığının iyi bir örneğidir. Uyuşturucuda 
olduğu gibi, burada da önleyici faaliyetlerle milyonlarca kişiye ulaşılmıştır. 

3. Aile içi şiddet: Potansiyel mağdurlara ulaşılması, aile içi şiddet mağduru olan 
kadınlara gerekli kaynakların, danışmanlığın, yardımın ve desteğin sağlanması ve 
özellikle en şiddetli hali ile aile içi şiddetle karşılaşmalarının önlenmesi için önemli 
bir çaba sarf edilmiştir. Bu çaba çoğu şehrin yanı sıra kadınların daha tecrit edilmiş 
ve şiddete daha fazla maruz kaldığı uzak kırsal alanlarda da gösterilmiştir.  

4. Çocuk suçları: Etkili faaliyetlerin gerçekleştiği dördüncü önleme alanı bu alandır. 
Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik farklı teknikler kullanarak gençlere suç işlemek 
yerine başka alternatifler sunmuşlardır.  

Tavsiye 5: Mevcut tematik önleme politikalarının uygulanmasına ilişkin analitik bir 
değerlendirme yapılması, önleyici tekniklerin güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesinde 
yardımcı olabilir. 

1.6 Önleme stratejisinin anlatılması 

Türkiye’den daha önce sunulmuş çeşitli örnekler önlemenin hedef alması gereken çok sayıda 
farklı durumun varlığını kanıtlamaktadır. Nihai önleme stratejisi farklı yaklaşımları bünyesinde 
birleştirecekse, bu birleştirme üç eksen etrafında yapılabilir. Bu eksenler, birbirlerinden ayrı 
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görülseler ve ayrıntılı şekilde ele alınmamış olsalar da Türkiye bunlara aşinadır. Suçun 
işlenmesinin öngörülmesinden önce erken aşamalarda geliştirilmelidirler. Bunlar: 

• İç güvenlik kuvvetleri, toplum ve bizzat mağdurlar tarafından potansiyel mağdurların 
korunmasının organize edilmesi  

• Onları suçtan uzak tutabilmek için suçluların ve potansiyel suçluların davranışlarının 
değiştirilmesi 

• Suç işlemeyi zorlaştırmak ve daha az karlı hale getirmek suretiyle suçun çekiciliğini 
azaltılarak suç fırsatlarının azaltılması 

Bu üç eksenin spesifik önleme tedbirlerini kapsaması durumunda, ister tamamlayıcı bir sinerji 
isterse de bir zincir bağlantısı içerisinde bunların yanına geleneksel müdahale odaklı tedbirler 
de eklenebilir. Bu eksenlerin ilerleyen bölümlerde sunulmasıyla, tüm vatandaşlar için daha iyi 
ve daha bütün bir güvenlik sağlanması hedeflenirken, her bir eksen için önleme ve müdahale 
arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğu da anlatılmaktadır.  

2 Potansiyel Mağdurların Yönelik Korumanın İyileştirilmesi 
Bireylerin mağduriyet durumu suçun işlenmesine bağlıdır. Suçun işlenmesinden önce, bu 
insanlar, suçun önlenmesi yolu ile suçtan ve suçun yaratacağı zarardan kaçınabileceklerini 
uman potansiyel mağdur konumundadırlar. Suç işlendikten sonra ise, zarar gören ve en iyi 
ihtimalle yaraların sarılmasını/zararlarının tazmin edilmesini temenni edebilecek mağdurlar 
haline gelirler. Bu nedenle, potansiyel mağdurların gerçek mağdurlar haline gelmemesini 
sağlamak önleme stratejilerinin hedefidir.  

2.1 Hassas grupların korunması: İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 

Vatandaşların mal ve can güvenliğinin korunmasının sağlanması geleneksel olarak devletin ve 
polisin görevidir. Bunun temel sebebi, somut olarak ve uygulamada suçla mücadele etmek için 
güçlü bir yapıya ihtiyaç duyulmasıdır. Çünkü çoğu uygar toplumda vatandaşların meşru 
müdafaa dışında birbirlerine karşı güç kullanmaları beklenmez. Sonuç olarak, koruyucu 
önlemler olmadan suçluların önünde vatandaşlar savunmasız kalırlar. İkinci bir sebep ise, 
devletin doğası itibarıyla sosyal hayatı düzenlemek ve çatışma ve saldırganlığı önlemek ve aynı 
zamanda saldırganlıklar karşısında vatandaşların güç kullanmasının önüne geçmek devletin 
görevidir. 

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının bir kamu görevi olduğu varsayımı her 
zaman için somut anlamda iki katmanlı olmuştur. Bir taraftan, kanunları ihlal ettikleri ve bu 
nedenle cezalandırılmaları gerektiği için ve ayrıca zarar verici bu davranışı tekrarlama 
ihtimalleri olduğu için suçluların yakalanması gerekir. Ancak bu katman önlemeden ziyade 
müdahale ile ilgilidir (cf. § 1.5). Diğer taraftan ise, devletten bir huzur ve güvenlik ortamı temin 
etmesi ve neticede suçluları dürüst vatandaşlardan uzak tutması beklenmektedir. İşte bu ikinci 
husus önlemenin temelini oluşturur.  

Bu varsayımın ilk kısmı reaktif yapıdadır ve dolayısıyla önlemenin yapılmadığını ve ayrıca 
önlemeye ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Suçun işlenmesi beklenmeli ve müdahale ve 
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soruşturma gerekmelidir. Böylesi bir yaklaşım suçluların yakalanmasını ve vakanın çözülmesini 
başarıya ilişkin açık ve ödüllendirici bir gösterge olarak kabul eden güvenlik kuvvetleri 
açısından bir hayli kabul görmektedir. Bu durum, kendilerine iş tanımları sorulduğunda, 
güvenlik kuvvetlerinin mensuplarının işlerinin “suçluların peşinden koşmak” olduğunu 
söylemelerinden de anlaşılmaktadır. Bazıları da, somut olarak suçla karşılaşan vatandaşların 
onları kurtarıcı olarak görmesi ve bu nedenle ilaveten ödüllendirmesi gerektiğini 
düşünmektedir. Daha mesafeli bir görüşe sahip olanlar ise güvenlik kuvvetlerinin suça, 
işlenmeden önce müdahale etmeleri gerektiğini ve bu nedenle de ortaya çıkan zarardan mesul 
olduklarını değerlendirmektedir. Ayrıca böylesi bir durumu İGK’lerin başarısızlığı olarak da 
görürler.   

Varsayımın ikinci kısmı ise önlemeyle ilgilidir ve daha proaktif bir niteliktedir. Huzur ve güvenlik 
ortamının oluşturulması demek, en azından genellikle suçun işlenmemesi ve dolayısıyla 
vatandaşın uğradığı zararın sınırlanması demektir. Burada iki olası yaklaşım mevcuttur. 
Birincisi, suçun işlenmesini imkânsız kılmak için güvenlik kuvvetlerinin fiziksel olarak orada 
olması gerektiğini savunan “sadece devlet” vizyonudur (caydırıcılık, erken tedbirler…). Bu, 
önlemeyi güvenlik kuvvetlerinin bir yerde hazır bulunmasına indirger ki bu durum doğası itibarı 
ile her zaman sınırlı olacaktır. Neticede bu durum güvenlik kuvvetlerine sistematik izleme ve 
kontrol gibi çok güçlü yetkiler verecektir ki bu da insan haklarına ve sivil hürriyetlere uygun 
değildir ve önleyici varlığı bir av partisine dönüştürebilir (cf. § 1.5). Diğer yaklaşım ise 
vatandaşları ve daha geniş kapsamıyla toplumun tamamını suçun ve suçluların uzakta 
tutulması ve hatta suçluların suç işlemeyi akıllarına bile getirmemesinin sağlanması işinde 
kendisine ortak eden bir tedbirler sisteminin geliştirilmesidir. Bu, önlemenin etkisini artırdığı 
gibi neticede birçok avantaj da sunar ancak bunun, bu durumu pek de sıcak karşılamayacak 
olan İGK’ler tarafından da kabul görmesi gerekir. Gerçekten de henüz işlenmemiş suçların 
sayılması mümkün olmadığı için güvenlik kuvvetleri için daha az motive edicidir. İstatistiklerde 
görülecek suçtaki azalma önleme açısından olumlu olarak değerlendirilse bile, bunu daha 
düşük bir tehdit düzeyi olarak gören ve bu nedenle de güvenlik kuvvetlerinin kıymetini 
düşürecek bir gösterge olarak kabul eden güvenlik kuvvetleri tarafından olumsuz olarak 
algılanma olasılığı vardır. Bu noktada istatistiklerin iki şekilde okunabilmesi durumu ortaya 
çıkar. Ancak, netice itibarı ile vatandaşın kendini güvende hissetmesi ve memnuniyeti etkili bir 
önleme için daha kıymetli bir gösterge olarak görülebilir ancak her zaman da kolayca ölçülebilir 
değildir.  

Tavsiye 6: Önlemenin, vatandaşı işin içine katan ve vatandaş memnuniyetini kilit gösterge 
olarak kullanan bir Devlet ve dolayısıyla İGK temel görevi haline getirilmesi. 

Zararın azaltılması ve suçun azaltılması, burada açıklanması gereken, birbirinden farklı ancak 
diğer yandan birbiriyle bağlantılı iki kavramdır. Suçun azaltılmasını amaçladığı için, önleme, 
otomatik olarak vatandaşların ve daha da muhtemeli hassas insanların suç nedeniyle maruz 
kalacağı zararın azalmasını sağlar. Ancak, bazı uygulamalar (tazminat, yardım ve danışmanlık 
…) suçu azaltmadan zararın azalmasını sağlayabilir. Bu nedenle, suçun önlenmesi politikasının 
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zarar azaltma politikasının bir parçası olarak görülebileceği söylenebilir. Böyle bir politika 
önleme olmadan da işleyebilir ancak etkisi çok daha düşük olur. 

2.2 Hassas kesimlerin korunması: Sosyal bir görevin yeniden yapılandırılma ihtiyacı  

Geleneksel olarak, hassas kesimlerin herhangi bir saldırganlık türüne karşı korunması insani 
dayanışma ülküsüne dayalı olarak topluma ait bir görevdir. Ancak, Türkiye son yıllarda bu 
ülkünün hayata geçirilmesinde farklı adımlara şahit olmuştur. Bu durum otoritelerin önleme 
ile ilgili yaklaşımlarını etkilemiş olabilir.  

Ekonomik Liberalizm 1980-2000 

Türk kamu yönetimindeki değişim 1980lerde liberalizm politikalarının devletin fonksiyonlarını 
piyasa kurallarına göre yeniden şekillendirmesiyle başlamıştır. Ön planda, devletin boyut ve 
tedbirlerinin asgariye indirilmesi özelleştirme uygulamalarıyla başlamıştır. Bu ölçekte, devlet 
kuruluşlarının sayısı, bu kuruluşların bu alanlardan çekilmek zorunda kalması ölçüsünde 
azaltılmıştır. Kamu sektörünü küçültme politikası özellikle sektör politikalarını belirleyen 
bakanlıkların işlevlerini değiştirmiştir. 1990larda, liberalleşmiş piyasaları devletin izleyip 
kontrol etmesine olanak sağlayan bağımsız idari otoriteler düzenleme işlevini yerine 
getirmiştir.  

Sonuç olarak, esneklik, sözleşmelilik uygulamaları ve kamu yönetimi fikrine güvencesiz 
istihdam gibi özel sektör prensipleri baskın hale gelmiştir. Tüm bu yıllardan sonra, yeni kamu 
işletmeciliği ilkeleri olarak bilinen politikalar 1980’lerden itibaren hızla uygulanmaya başlamış 
ve Türkiye’de kamu sektörünün yeniden yapılanmasını sağlamıştır. Bu durum empatinin 
önemli bir sosyal değer olarak görülmediği ve kamu hizmetlerinin sosyal meseleleri çözmek 
için değil ekonomik kalkınmayı desteklemek için kullanıldığı bir ortam yaratmıştır.  

Neticede, 1980-2000 arası dönem, dayanışmanın yerine ekonomik liberalleşme ve rekabetin 
öne çıktığı ve bu nedenle mağdurların kaybedenler olarak bir kenara bırakıldığı bir bireycilik 
dönemi olarak görülebilir. Bu bağlamda, bir dayanışma uygulaması olarak önleme artık bir 
öncelik olarak görülmekten vazgeçilmiştir. 

Kamu politikaları geri geliyor: 2000’lerden sonrası 

Ekonomik liberalizm sonrasında Türkiye daha bilindik yaklaşımlara geri dönmüştür. Hükümet 
faaliyetleri ve kamu politikaları varlığını devam ettirmiştir. Sosyal ve bölgesel politikalar beşeri 
ilişkileri desteklemiştir. 

2002’den sonra, Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidara gelmesiyle birlikte, Türkiye ile Avrupa 
arasındaki uzlaşı süreci hız kazanmıştır. Çeşitli kamu politikalarının Avrupalılaşması politika 
araçlarını ve tarzını doğrudan etkilemiştir. Öte yandan, yönetimin farklı alanlarını etkileyen bir 
dizi kanun ve mevzuat çıkarılmıştır. 2003 yılında geniş ölçekli bir reform başlamıştır; Kamu 
yönetimi ve yerel yönetimleri ilgilendiren yasal düzenlemeler hazırlanmıştır. Özellikle 
büyükşehir belediyesi ve belediye kanunuyla birlikte, belediyeleşme politikası önem 
kazanmakta ve bu da ülkenin hızla kentleşmesine yol açmaktadır. 
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Türkiye’nin idari yapısı 2003 yılından sonra hızla değişmiştir. Reform dalgaları yerel düzeyde 
başlamış, 2010 yılından sonra merkezi düzeyde devam etmiştir. Son olarak, başkanlık sistemi 
yürütme organını ve Türkiye’deki politika tarzının farklı düzeylerini etkilemiştir. Türkiye’de 
devlet mekanizmasının yeniden yapılandırılması yeni kamu politikaları ve araçlarının ortaya 
çıkmasını sağlamıştır.  

Türk toplumu doğal olarak bu dönemde çok değişmiştir. Hızlı kentleşme ve bazı yetkilerin yerel 
yönetimlerce yürütülmesi, şehirleri değiştirmiş ve metropol alanları büyümeye başlamıştır. 
Ekonomik yapı tarımdan sanayiye dönmüş ve bu nedenle farklı hassas kesimlerin korunması 
yönündeki toplum dinamiği sarsılmaya başlamış ve yeni bir önleme yaklaşımı ihtiyacı hasıl 
olmuştur.  

Türkiye’de devlet yapısındaki bu köklü değişikliklere rağmen, mahalle ve aile dayanışması 
toplumda önemli bir rol oynamaya devam etmektedir ancak her zaman kendisinden beklenen 
rolü oynaması mümkün değildir. İşsizliğin arttığı bir ortamda, bir dizi sosyal yardım 
mekanizması son yıllarda etkin olmaya başlamıştır. Sosyal hizmetler ve sosyal yardım 
mekanizmaları, sosyal uyumu tekrar sağlayarak ve güçlendirerek, maliyetleri ve piyasanın 
ve/veya kamu politikalarının yıkıcı etkilerini içselleştirmektedir. Bunların bazıları kadınla ve 
çocuklar gibi sosyal grupların hassasiyet süreçleriyle mücadele etmekte ve hatta adaletsizlikle 
ilgili ivedi problemlere yanıt vermektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ek olarak, il 
müdürlükleri, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve ilçe belediyeleri gibi belediyelerin tüm 
düzeyleri önemli bir rol oynamaktadır. Dahası, polis de sosyal hizmetlerin dağıtımında aktif rol 
üstlenmiştir. 

Daha adanmış ve güçlendirilmiş bir toplum felsefesi son dönemde bölgesel yönetim ve 
güvenlik sektörüne yansımaya başlamıştır. Bu durum yerel önleme ve güvenlik kurullarının 
deneysel olarak kurulmasıyla kendini göstermektedir. Yeni oluşturulan bu kurulların amacı 
güvenlik kuvvetlerini, kamu hizmetlerini ve vatandaşları suçun önlenmesi için bir araya 
toplamak ve seferber etmektir. Bu kurullar dayanışma ve bazı belli başlı temaların etrafında 
ortaklaşa bir araya gelme taahhüdü gibi sosyal dinamiklere dayanır. Böylesi bir taahhüt ne var 
ki yeterli değildir ve ivme kazanması için destek almaya ihtiyaç duyar. Sosyal dinamikleri 
karşılamak ve somut uygulama için uygun bir çerçeve ve bazı gerekli kaynakları sunmak 
devletin ve yerel temsilcilerinin görevidir. Nihai hedef, güç kullanmadan suçu caydırabilen ve 
devletin rehberliğinde kalan, kendi kendini koruma becerisi daha yüksek bir toplumdur.  

Hâlihazırda, bağlamın dayanışmayı ve yerel girişimleri desteklediği söylenebilir ki bu da hassas 
kesimler için koruma geliştirilmesine yardımcı olabilir. 

2.3 Hassas kesimlerin kendilerini korumalarının sağlanması/koruyucu önlemlerin 
geliştirilmesi  

Hassas kesimler suç mağduru olmaları en muhtemel kesimlerdir ve bu nedenle “potansiyel 
mağdurlar” olarak da adlandırılabilirler. Bundan dolayı, önlemeye verilen destekte bu 
kesimlere öncelik sağlanmalıdır. Böylesi bir eylemin en fazla etkili olabileceği düzey işte bu 
düzeydir.  
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Hassas kesimler çoğunlukla durumlarının farkındadırlar. Ancak, ne yapabileceklerinin ve 
yapmak zorunda olduklarının farkında değildirler ve onlara yardımcı olacak yapılara dair hiçbir 
fikirleri yoktur. Aynı zamanda izole edilmişlik ve terk edilmişlik hissiyle karşı karşıya 
olduklarında, bu durum onların herhangi bir koruma geliştirememelerine neden olduğu gibi 
suça daha açık ve hassas hale gelmemek için nereden gelirse gelsin her türlü yardımı kabul 
etmeye müsait duruma gelirler. Olumsuz bir döngüye kapıldıkları ve bu kısır döngüden 
kurtulup verimli bir döngüye girebilmek için yardıma ihtiyaç duydukları söylenebilir. Onların 
sorunu ihtiyaç duydukları kaynaklara erişebilmektir. Bu kaynaklar genellikle bir yanda mevcut 
tehdidin diğer yanda da mevcut koruyucu tedbir ve mekanizmaların iyi şekilde tanınması ve 
anlaşılmasıdır. Bu kaynakların dağıtımı ise baştaki izole edilmişlik haline geri dönmemek için 
bir rehberlik ve sosyal bütünleşme çerçevesinde olmalıdır. Bu anlamıyla, önleme aynı kişilerin 
sürekli olarak mağdur olması anlamına gelen çoklu mağduriyetin önüne geçmelidir.  

Bu kaynakların dağılımını ve faydalanıcıların azami faydayı elde etmesinin sağlanması organize 
etmek devletin sorumluluğu gibi görünmektedir. Organize etmek demek her şeyi devletin 
yapması gerektiği anlamına gelmez, ancak devlet en azından bunun için gerekli mekanizma ve 
süreçleri var etmelidir. Ne var ki, devletin ve devletin içerisindeki güvenlik kuvvetlerinin yarı 
tekelinde olan bir şey vardır. Bu, istihbarat ve soruşturmalar yolu ile elde edilen, tehdide ilişkin 
bilgidir. Suçlu profili, suçluların yaşam tarzları, suçluların iş yapış yöntemleri ve suç 
motivasyonları güvenlik güçleri ve adli makamlar tarafından toplanan ve işlenen bilgilerdir. 
Sınırlı ölçüde akademik araştırmalar benzer bir bilgiyi sağlayabilir. Bu bilgi ve analizleri 
vatandaşlarla paylaşmak devletin keyfiyetindedir. Bu paylaşımın amacı vatandaşların önce 
tehdidin gerçekliğinin farkında olmalarını sonra da aynı tehdide maruz kalmamaları için 
önleyici tedbirler almalarını sağlamaktır.  

Elbette ki, devletin iç güvenlik sistemi bu işte tek başına değildir. Devlet içerisinde dahi eğitim, 
sağlık aile vb. gibi diğer bakanlıkların da oynayacağı roller ve paylaşabileceği bilgiler vardır. 
Devletin dışında yerel toplum, mesleki kuruluşlar, akademisyenler, özellikle de suç bilimi 
uzmanları eldeki tüm bilginin analiz edilmesine yardımcı olabilir. Burada yine tüm bu aktörleri 
ortak bir mekanizmada bir araya getirmek ve vatandaşların hassasiyetlerini azaltacak ve suçun 
işlenmesini zorlaştırıp maliyetini artıracak önleyici tedbirlerin uygulanmasına katılmalarını 
sağlamak devletin görevidir.  

Ancak, tehdidi daha iyi tanıyabilmek için yapılan bu bilgi analizi suçluların profili ya da çalışma 
yöntemiyle sınırlı kalmamalıdır. Aynı zamanda işlenen suçun vatandaşlar ve toplum üzerindeki 
etkisini de içermelidir; suçun sosyal, ekonomik ve psikolojik maliyetini değerlendirmelidir. 
İçişleri Bakanlığının etkisi en yüksek suçu tespit etmesi ve bu sayede önleme stratejisi ve daha 
kapsamlı olarak güvenlik politikası için öncelikleri belirlenmesi açısından bu elzemdir. Burada 
önleme ve güvenlik stratejileri arasında uyum olması gerektiğinin altını çizmekte fayda vardır. 
Eğer bir suç önem arz ediyorsa, her strateji bu suça aynı öncelik düzeyinde eğilmelidir. Eğer 
durum buysa, her iki strateji de ciddiyet arz etmiş ve birbirini tamamlamış olur. Eğer böyle 
değilse, her ikisi de zayıf demektir. 
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Bu öncelik belirleme sürecinde idari eşgüdüm ve yerele yetki devri konusu çok önemlidir. 
Önlemenin öncelik verdiği suçların yerel ihtiyaçları yansıtması önem taşır. Suç istatistikleri 
bağlamında mağduriyet anketleri geliştirmek faydalı olacaktır. Örneğin, vatandaşlar en çok 
belki gürültüden, belki de iftiradan şikâyetçi olabilir. Tüm bunları kanıta dayalı bir politika 
temelinde, istatistiksel olarak ve verilere dayanarak analiz edilmelidir. Daha açık bir şekilde 
söylemek gerekirse: “Problemler bilinecek ve politikalar geliştirilecektir”.  
Var olan tehdit de kendini değişen durumlara adapte ediyorsa o zaman önleyici tedbirler 
özellikle uzun vadeli bir perspektifte %100 etkili olamayabilir. Önleyici tedbirlerin alınmasının 
da bir maliyeti vardır. Alınan tedbir ek bir güvenlik düzeyi sağlıyorsa o zaman bu maliyet kabul 
edilir. Ancak bunu kimin destekleyeceğinin de belirlenmesi gerekir. Önlemenin faydalanıcısı 
olarak tek başına mağdur mu yoksa dayanışma ilkesi uyarınca toplum ve neticede devlet 
midir? Tehditlerin çokluğu ve önleyici tedbirlerin potansiyel mağdurlarının çeşitliliği öncelilerin 
belirlenmesini gerektirir. Bu nedenle, suç önleme çalışmaları ilk seçimler, bunların 
düzenlenmesi, maliyetlerin bölüştürülmesi ve çalışmaların öncelik sırasının belirlenmesi ile 
ilgili yönelimler sunmalıdır. Risk yönetimi kuramında, bu koruyucu tedbirlere azaltma 
tedbirleri adı verilir. Bu, siyasi ve kurumsal kapasite gerektiren daimi bir süreçtir.  

Tavsiye 7:  Etkili koruma önlemlerinin alınabilmesi amacıyla, tehdidi ve ona ait teknikleri 
tanıyabilmek için eldeki bilginin kullanılması. 

Tavsiye 8: Geliştirilen koruyucu tedbirlerin vatandaşlara ve özellikle potansiyel mağdurlar olan 
hassas gruplara tanıtılması ve uygulamasının desteklenmesi 

Tavsiye 9: Önleme ve daha kapsamlı olarak güvenlik önceliklerinin belirlenmesi amacıyla 
tehdidi ve etkilerini tanımak için eldeki bilgilerin kullanılması 

3 Suç İşleme İstek ve Kapasitesinin Ortadan Kaldırılması 
Suçu işleyen ve suçun mağduru suçun kilit aktörleridir. Suçlu suçu işlerken aktif rol oynarken 
suçtan mustarip olan mağdur pasif roldedir. Sonuçta, suç mağdur ile suçlunun karşılaşmasının 
bir sonucudur. Bunu suç işleme isteği ve kapasitesinin birleşimi olarak görebiliriz. Bu 
birleşimi veya parçalarından birini bozmak suç önleme stratejilerinin temel unsuru olarak 
görülebilir. 

Potansiyel suçluların suç işlemek için daha az motive olmalarını sağlayacak şekilde farklı 
caydırıcılık formları ile suç işleme isteği hedef alınabilir. Bunun, suç eyleminin tüm 
aşamalarında gerçekleşmesi gerekir. Suç işleme kapasitesine gelince, bu da suçu işleyecek olan 
kişinin suçu işlemek için ihtiyaç duyduğu kaynak ve araçlardan mahrum bırakılması ile 
gerçekleşir.     

3.1  Caydırıcılık 

Fikrini değiştirtip onu suç işleme şablonunun dışında tutmak için potansiyel suçlunun üzerinde 
doğrudan etki etmeyi amaçlayan caydırıcılık başarılı olur. Caydırıcılığa cezai, ahlaki ve sosyal 
yollardan ulaşmak mümkündür. Caydırıcılık suçlu üzerinde öyle bir baskı kurmalıdır ki bu baskı 
suçlunun suça dönük davranışını felç etmelidir.  
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3.1.1 Cezai caydırıcılık 

Cezai caydırıcılık, önlemede en sık kullanılan caydırıcılık türüdür. “Polis korkusu, insanın aklını 
başına getirir.” şeklinde halk arasında bir deyiş vardır. Cezai caydırıcılık kıs vadeli ve uzun vadeli 
açıklamalarla ifade edilir. Kısa vadeli olan, suçluya suçu işlediği anda kimliğinin tespit edileceği 
ve yakalanacağı ve bu nedenle suçu boşuna işlemiş olacağının kanıtlanmasıdır. Bu sebeple, 
suçlu bu anlamda işleyen bir mekanizmanın varlığından haberdar olmalıdır. Görünür şekilde 
güvenlik kuvvetlerinin fiziksel varlığı, video kameraların ve diğer sensörlerin bulunması suçlu 
için açık birer tehdit kanıtıdır. Benzer şekilde, daha az görünür ama yine de etkili olan dronlar 
ve helikopterler gibi araçlar ve bırakılan izlerin adli tıp yöntemleriyle tanımlanması da 
kimliklerinin tespit edilip yakalanma olasılıklarının yüksek olduğunu suçluların bilmesi 
durumunda caydırıcılığı yüksek tedbirlerdir. Bu nedenle, önleme stratejileri mekân ve zaman 
sınırlaması olmaksızın polisin etkinliğine ilişkin bilgileri de faydalı şekilde kullanmalıdır. Ancak, 
bu uygulama suçluların alternatif geliştirmesi riskini de beraberinde getirmektedir. Bu 
nedenle, güvenlik güçlerinin kapasitesine ilişkin hassas bilgilerin ifşa edilmesini engellemek için 
iletişim dikkatli şekilde yönetilmelidir. Bu iletişimin bir başka kilit boyutu da İGK’lerin asla pes 
etmeme yönündeki kararlılığının vurgulanmasıdır.  

Tavsiye 10: İçişleri Bakanlığı İGK’lerin suçlulara göz açtırmayacak şekilde organize ve kararlı 
olduğunu iyi bir şekilde anlatmalıdır. 

Uzun vadede ise cezai caydırıcılık verilecek cezayı vurgulayacaktır. Bu, potansiyel suçlunun 
belli bir suç ile ilgili davranışını olduğu kadar tüm suç eylemleri ile ilgili tutumunu da 
etkileyebilecek bir perspektiftir. Suçlu, eyleminin sonucundan korkabilir. Bu anlamda, 
suçluların mahkemede çarptırıldıkları cezaların halka ilan edilmesi de önleyici bir tedbirdir. Bu 
caydırıcılık eğitime de dâhil edilebilir. Bu yaklaşım, çarptırılacağı cezadan korkmayacak ve 
hatta bu cezadan gurur duyabilecek ve suç faaliyetlerini parmaklıklar arkasından da 
yönetmeye devam edebilecek sert ve deneyimli suçlular için pek etkili olmaz. İGK’nin cezai 
caydırıcılıktaki rolünün, işin ağırlıklı kısmının adli makamların elinde olan soruşturmaların 
etkinliği ile sınırlı olduğu açıktır. Sonuçta, İçişleri Bakanlığının bu alandaki girişimleri Adalet 
Bakanlığı ile yakından eşgüdüm içerisinde ve ayrıca önleme ve güvenlik politikalarına ek olarak 
(Cf. § 2.3) ceza yargısı politikaları ile de uyumlu olmalıdır.   

Tavsiye 11: İçişleri Bakanlığının önleme ve güvenlik öncelikleri ile uyumlu şekilde cezai 
caydırıcılığın etkin olmasını sağlamak için Adalet Bakanlığı ile yakından eşgüdüm sağlanması  

3.1.2 Ahlaki ve toplumsal caydırıcılık 

Ahlaki caydırıcılık, suçlunun suç işlediğinde kendini kötü hissetmesini veya suçtan kaçındığında 
ve alternatif bir davranış benimsediğinde kendini daha iyi hissetmesini sağlayacak şekilde suçlu 
üzerinde ahlaki baskı kurmaktır. Bu tür bir caydırıcılık suç davranışlarını olumsuz, dürüst 
davranışları ise olumlu olarak sunmayı amaçlayan bir eğitim mekanizması yolu ile kurulur. 
Olumlu rol modellerinin vurgulanması ve spor, gönüllülük, hayırseverlik gibi adanmışlık 
gerektiren faaliyetlerdeki düzgün davranışların ön plana çıkarılması insanları suçtan uzak 
durmaya ve düzgün davranışlara yönelmeye teşvik eder. 
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İç güvenlik kuvvetleri pilot projeler olmaksızın böyle bir görevi tek başına yerine getirecek bir 
konumda değildir. Hedeflenen kitle ile düzenli olarak temas eden diğer kurumlarla yakın 
eşgüdüm içinde çalışmalıdırlar. Ancak bu sayede böylesi bir eyleme girişmek için gerekli 
meşruiyet ve kaynaklara sahip olabilirler. Bu, çocuk ve gençlerden oluşan gruplarda daha etkili 
olabilir. Ahlaki caydırıcılık suç önleme stratejisinin bir parçası olabilir ancak diğer ilgili kamu 
kurumlarıyla ortaklık içerisinde paylaşılmalıdır.  

Sosyal caydırıcılık ise ahlaki caydırıcılığa benzerdir ve onu tamamlar. Sosyal norma uymaması 
halinde dışlanacağı göz önünde bulundurularak kişinin üzerinde sosyal bir baskı oluşturur. 
Mevcut sosyal mekanizmaları hesaba katmadan sosyal caydırıcılık elde etmek elbette ki 
zordur. Aslında, sosyal caydırıcılığı kullanacak bir önleme stratejisi belli sosyal mekanizmaları 
ön plana çıkarmalı ve desteklemelidir.  

Çocukların güçlü bir biçimde korunması mevcut sosyal mekanizmalara iyi bir örnektir. Bu 
nedenle, çocukları hedef alan tüm suçlar kabul edilemez olarak görülür ve neticede bu suçların 
failleri de toplumda kabul göremez. Böyle bir durumda bir çeşit sosyal baskı oluşturarak 
potansiyel suçluyu caydırmak oldukça kolaylaşır.  

Genel bir fikir birliğine ulaşmak oldukça zor olduğu için sosyal mekanizmaların belli gruplar 
tarafından yürütülen kendi dinamikleri de vardır. Bazı durumlarda bazı gruplar oldukça aktif 
bir rol oynayabilir: kadınlar ve gençler. Suçun önlenmesi stratejisinde, seferber edilmesi sosyal 
bir kalıbı değiştirebilecek olan ilgili gruplar, her bir eksen için belirlenmelidir.  

Türkiye’de hukuk, din/ahlak ve eğitim gibi alanlardaki sosyal kalıplar bireyleri yanlış yapmaktan 
caydırabilir ve bunlar potansiyel suçluların suç işlemesinin önüne geçilmesi için öne 
çıkarılabilir. Burada çocuk suçluluğuna odaklanmak mümkündür. Eğitim yoluyla 
psikolojik/ahlaki caydırıcılık ve ceza kanunu marifetiyle hukuki caydırıcılık vurgulanabilir. Hiçbir 
yasal engel tanımayan yeni sosyal ve suç uygulamalarının ortaya çıktığını da unutmamak 
gerekir (Ör. Sosyal medyada zorbalık). 

Türkiye’de medyanın okul öncesi ve okullardaki rolü aşırı derecede önemlidir. Bu bağlamda, 
caydırıcı unsurlar uygulanacak stratejiyle birlikte geliştirilmelidir. Aslında, burada önemli olan 
mağdurların güçlendirilmesi, onlara haklarının öğretilmesi ve potansiyel suçluların 
caydırılmasıdır. Bu bağlamda, toplumdaki önemli kişilerin rolü vurgulanabilir. Özellikle, 
camilerde imamların, köylerde muhtarların, öğretmenlerin, apartman ve site yöneticilerinin 
yukarıda belirtilen önleme kültürünün tesis edilmesinde önemli bir rolleri vardır.  

Netice itibarıyla, toplumun ihtiyaçları psikolojik ve manevi caydırıcılık yoluyla değiştirilebilir. 
Kadına karşı şiddetin önlenmesinin tek başına ceza ile sağlanabilecek bir şey olmadığı açıktır. 
Burada da toplumdaki arabulucu ve sakinleştirici mekanizmalar önem kazanmaktadır. 
Çocukların ebeveynleri tarafından birer araç olarak kullanılmasının, onların mağduriyetinin 
önüne geçmek için ortak velayet mekanizmalarının kullanılması ve her somut olay özelinde 
değerlendirilerek geliştirilmesi önem taşır. Bu açıdan, Medeni Kanunda değişiklik yapılması 
yerinde olacaktır. Bir başka önemli husus da akran zorbalığıdır. Bu konuda polisle Milli Eğitim 
Bakanlığı arasında bir işbirliği mevcuttur. Bu konu ile ilgili faaliyetlere geniş katılım sağlanmalı 
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ve okul idareleri ile koordine olunmalıdır. Bu bağlamda, okul çevrelerinin düzenlenmesi ve 
okullarda polis bulundurulması düşünülebilir. Ancak, bu konudaki esas sorun yerel 
yönetimlerle yeterli işbirliğinin yapılmamasıdır. 

Ahlaki ve sosyal caydırıcılık tesis edilirken İçişleri Bakanlığı ve İGK’lerin diğer bakanlıklarla 
koordine olması ve onlara bilgi ve rehberlik desteği sağlaması gerektiği açıktır. 

Tavsiye 12: Olumlu davranışların teşvik edilip olumsuzların kınanması için ilgili bakanlıklar ve 
sivil toplum kuruluşlarıyla bir dizi kılavuzların paylaşılması  

3.2 Suç işlemenin daha az kabul edilebilir hale getirilmesi 

Potansiyel suçlunun etkilenip suçtan uzaklaşmasını sağlayan tek mekanizma potansiyel 
suçlunun caydırılması değildir. Toplumun suçu kabul etmesi dolaylı olarak suça kapı 
aralamaktadır. Sosyal ve ahlaki caydırıcılık suçun önüne engel koyarken, suçun toplum 
tarafından kabulü ise bu engeli kaldırmaktadır.  

Suçun toplum tarafından kabulü demek, bazı suçların bildiğimiz anlamıyla kabul edilmese de 
toplum tarafından hoş görülmesi anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle, o suçun 
işlenmesinin toplumda genel bir hoşnutsuzluk yaratmaması demektir. Genelde, bunun sebebi 
söz konusu suçun ortaya çıkardığı sonucun hafif görülmesi ve çoğunlukla suçun doğrudan bir 
mağdurunun olmamasıdır. Neticede, vatandaş pek de umursamamakta ve suçlunun herhangi 
bir reaksiyon olmaksızın ve hatta bazen alttan alta gizli bir destekle kuralları ihlal etmesine 
müsaade etmektedir. Çoğunlukla vatandaşların bu tutumuna İGK’ler de bu suçlara müdahale 
etmeyerek ayak uydurur. Ancak bu durumu İçişleri Bakanlığı ve İGK’ler değiştirebilir. Bunun 
için güçlü bir siyasi irade gerekir.   

Suçun kabul edilmemesine dayalı önleme tekniğine örnek, trafik kurallarının ihlalinin 
önlenmesidir. Birçok ülkede ölümcül kazaların sayısının yüksek olmasına rağmen hız sınırı gibi 
karayolu mevzuatının ihlal edilmesi önemsiz olarak görülmekte ve bu nedenle 
cezalandırılmamaktaydı ve ayrıca vatandaşların bu konudaki tutumunun değiştirilmesi oldukça 
zordu. Siyasi liderlik açık bir şekilde karayollarındaki kural ihlallerinin hoş görülmesinin 
karayollarındaki ölümlerle doğrudan ilişkisi olduğunu ortaya koyması ve bu nedenle kesinlikle 
kabul edilemez olduğunu belirtip mücadele etmesiyle bu durum tamamıyla değişmiştir. Bu 
örnek kıymetli bir suç önleme stratejisinin suçun bazı türlerinin kabul edilemezliğini sağlamayı 
hedefleyebileceğini göstermiştir. Türkiye’de bu yönde önemli bir eylem planı geliştirilmiştir.  

“Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eylem Planı” bir başka önemli plandır: Eylem planını takip 
etmekten sorumlu bakanlık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır. Diğer beş bakanlık, 
üniversiteler ve Diyanet İşleri Başkanlığı da bu faaliyet planının etkin aktörleridir.  

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Eylem Planında ana koordinatör bakanlık İçişleri 
Bakanlığıdır. Bu bağlamda, Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Kurulu kurulmuştur ve kurul 
düzenli olarak toplanmakta ve ilgili kurum ve kuruluşlarla bir araya gelmektedir. Kurulun 
sekretaryası İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatındaki KİHBİ dairesi tarafından yürütülmektedir. 
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Bu eylem planlarının birçoğu Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanmakta ve 
eylem planlarının takibi için icra kurulları tesis edilmektedir. İcra kurulu ilgili bakanlık veya 
kurumların temsilcilerinden oluşmaktadır. Eylem planları bazen hükümet programına, orta 
vadeli planlara ve Bakanlığın veya polis veya jandarmanın stratejik planlarına dâhil 
edilmektedir. Bu bağlamda, ulusal eylem planlarındaki hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı düzenli 
olarak izlenmektedir. En önemlisi, siyasi otorite düzenli olarak bu planların kaydettiği başarıları 
takip etmektedir. Sekretarya süreci koordinatör bakanlığın ilgili birimi tarafından 
yürütülmektedir. 

Tavsiye 13:  Önleme ve güvenlik önceliklerine uygun olarak İçişleri Bakanlığının Önleme 
iletişimi belli başlı suçların gizli ve maliyetli sonuçlarını vurgulayarak bu suçların toplum 
tarafından kabul edilmemesini sağlamayı hedeflemelidir. 

3.3 Suçluların suç için gerekli unsurlara erişiminin engellenmesi 

Suçluların suç işleme isteği ihtiyaç duydukları araçları bulabilme kapasiteleri ile doğru 
orantılıdır. Bazen bu araçlar suçlularda fiziksel anlamda zaten doğal olarak vardır: 
Yankesicilerin tek ihtiyaç duydukları şey kıvrak parmaklardır, kapkaççılar hızlı koşabilen 
bacaklara ihtiyaç duyarlar. Diğer suçlarda ise araç dediğimiz zaman akla somut aletler gelir.  Bu 
aletlerin bazıları kanun kapsamında düzenlenmişken bazıları ise düzenlenmemiştir. 
Soyguncuların silaha ihtiyacı vardır. Silah bulamazlarsa, Soygun yapamazlar. Silahlar kanunla 
düzenlenmiştir ve soyguncuların silah edinmesi kanunen yasaktır ve bazen silah edinmek için 
kanunları çiğnerler. Diğer araçlar ise bu anlamda kanunla düzenlenmemiştir ve bunlara erişim 
ve sahip olmak serbesttir. Ev hırsızları dronlarla açık pencerelerden evlere girip mücevher 
çalabilmektedirler.  Arabaları soyanlar ise arabanın camını kırmak için sadece bir taş parçasına 
ihtiyaç duyarlar.   

Mümkün olduğu ölçüde, bu araçlara erişimin engellenmesi suçlunun faaliyet kapasitesini 
sınırlayacak ve hatta tamamıyla ortadan kaldıracaktır. Bu aktif olarak nitelendirilebilecek bir 
önleme yöntemidir çünkü suçun yakın çevresi dışında tehdide karşı bir gerçekleştirilen 
eylemdir. Daha önce verilen örnekler bu tehdidin kolaylıkla kontrol edilebilen araçları kullanan 
bazı spesifik suçlarla sınırlı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, gerekli aletlerin neler olduğunun 
tespit edilebilmesi için suç yönteminin doğru bir şekilde analiz edilmesini gerektirir. Bir kez 
daha vurgulamak gerekirse, böylesi bir analiz soruşturmalar esnasında toplanan bilgilere dayalı 
olmak zorundadır (cf § 2.3 ). Bu analizler önleyici tedbirlerin tanımlanmasını amaçlayan 
analizlere paralel olarak gerçekleştirilmelidir.  

Tavsiye 14:  Tehdidin hangi araçları kullandığının bilinmesi ve suçluların bunlara erişiminin 
engellenip engellenemeyeceğinin değerlendirilmesi için eldeki bilgilerin analiz edilmesi, eğer 
cevap evet ise ona göre devam edilmesi 

4 Fırsatların Azaltılması  
Suç fırsatı, sonunda suçun işlenmesine neden olacak bir dinamik yaratan bir dizi faktörün bir 
araya gelmesi olarak tanımlanabilir. Normalde başarıya ulaşması mümkün olmayan zayıf bir 
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suç niyeti ve kapasitesi bile üç faktör dizisi yerine geldiğinde bir zaferle sonuçlanabilir. Bu 
faktörler: 

• Suçun cazibesi 
• Suçun karlılığı 
• Suçun kolaylığı 

Bu nedenle, suç olasılığını azaltacak önleme stratejilerinin mutlaka suçu daha az cazip, daha 
az karlı ve daha az kolay hale getirmeyi hedeflemesi gerekir.  

4.1 Suçun işlenmesinin daha az cazip hale getirilmesi 

Suç işlemenin cazibesi iki seviyede ele alınmalıdır. Birincisi, hedefin cazipliği ve 
görünürlüğünün yarattığı fırsat ile ilgilidir. İkincisi ise farklı suç tipleri arasında o suçun 
işlenmesini öncelikli hale getiren suçun ödüllendirici niteliği ile ilgilidir. 

Hedefin cazibesi ve görünürlüğü suç fırsatı için temel faktörlerdir. Hedef cazip ve görünür 
değilse, suçlular asla o hedefin peşine gitmez. Hedefin cazibesini fiyatı, faydalı oluşu ve 
genelde herhangi bir sebepten ötürü arzulanır olması belirler. Görünürlük ise hedefi bilinir 
hale getiren – yani suçlu tarafından tespit edilen, değerlendirilen ve yeri belirlenen – bir dizi 
eylemin sonucudur. Buna örnek olarak vitrinde üzerinde fiyatı yazan bir mücevher taşı 
verilebilir. Bu taş, mağaza hırsızları ve diğer hırsızlar için caziptir. Aynı taş bir mücevhere monte 
edilir, özel bir yere kaldırılır ve nereye konduğu da sahibi tarafından kimseye söylenmezse o 
taş daha az cazip ve görünür olacaktır ve bu nedenle hırsız için vitrindeki taş ile aynı öncelik 
değerine sahip olmayacaktır.  

Cazipliğin ikinci seviyesini ise suçlu grupların sosyolojisi belirler. Suçlular genelde normal 
toplumdan tamamen izole şekilde yaşarlar ama onların da sosyalleşmeye ihtiyaçları vardır.  
Çoğu zaman gayri resmi suçlu gruplarına mensupturlar. Bu grupların içerisinde bir tür suç 
hiyerarşisi vardır ve bu hiyerarşiye göre suç grubu içerisinde her bir suç bir prestiji ifade eder 
ve karşılığında bir sosyal ödüllendirme mevcuttur. En prestijli suçlar neticede suçluların 
gözünde en cazip suçlar haline gelir ve suçlular bu suçları daha çok işlemek isterler. Örnek 
olarak, teknik özelliklerine rağmen belli bir model araba diğerlerine göre daha fazla hedef olur 
çünkü bu arabayı sürerken diğerlerinin yanından geçmek suçlular arasında “sosyal açıdan 
ödüllendirici” nitelik taşır. Benzer şekilde, bir bankayı soyabilmek veya nakledilen bir parayı 
çalabilmek bir suçluyu suçlular arasındaki hiyerarşide profesyonel uzman mertebesine 
yükseltecekken diğer tarafta bir evi soymak sıradan bir hırsızlık olarak değerlendirilecektir.  

Suç önleme stratejileri hedefin cazipliğini ve görünürlüğünü olduğu kadar suçun kendisinin 
cazipliğini de azaltmayı hedeflemelidir. Bunun için hedefin sahibi veya taşıyıcısı olan ve hatta 
bazen hedefin kendisi olabilen potansiyel mağdurları uyarmak gerekir. Bu uyarı daha düşük bir 
profil takınmayı, hedefi çok açık hale getirmemeyi ve gerekli iletişim mesajlarının 
geliştirilmesini amaçlar. Bu son husus suçluları halka dışında tutacak güvenli bir ağın 
oluşturulmasını sağlayabilir. Mesleki bir ortamda, bu mesleğin güvence altına alınmasıdır. Risk 
yönetimi açısından, bu riske maruz kalmayı azaltmak için azaltıcı bir tedbirdir ve bir önleyici 
tedbir olarak görülebilir.  
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Türkiye’de potansiyel mağdurların bilgilendirilmesini gerektiren en cazip suçlar şu şekilde 
tanımlanabilir: Hırsızlık, saldırı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı, borçların 
ödenmemesi ve icra ve iflas kanununa mukavemet ve kadına karşı şiddet olarak sayılabilir.  

Tavsiye 15: Eldeki bilgiye dayalı olarak (soruşturma ve kriminoloji araştırması) öncelikli suçların 
cazibe faktörlerinin belirlenmesi ve potansiyel mağdurlara caziplik ve görünürlüğün azaltılması 
için uyarıda bulunulması  

4.2 Suç işlemenin daha az karlı hale getirilmesi  

Suçluların kilit motivasyonu kardır. Suç bilimi uzmanları, suçluların ekonomik aktörler ve belli 
bir ölçüde de hukuka saygı göstermeyen girişimciler olduklarını söylerler. Bu nedenle suç kar 
elde etme faaliyeti olarak görülür.  Ancak bunun iki düzeyde ele alınması gerekir.  Birincisi, 
suçlunun doğrudan doğruya suçun çıktısını kendisi için kullandığı durumdur. Bu, yoksulluk ve 
suç arasında doğrudan bir bağlantı bulunmasa da, maalesef ekonomi kötüye gittiği 
dönemlerde gerçekleşebilir.  

İkinci karlılık düzeyi ise suçlunun örgütlü bir ortamda faaliyet göstermesidir. Bu durumda, suç 
faaliyetinin çıktısı çalıntı, sahte, kaçak ve kanunlara uygun olmayan malların yasa dışı ticareti 
gibi daha karmaşık mekanizmaların bir parçasıdır. Yasadışı ticaret içerisinde uyuşturucu 
kaçakçılığı sevkiyatın miktarı ne olursa olsun en çok bilinen kar getiren suç faaliyeti 
mekanizmasıdır.  

Ekonomik anlamda, karlılık arz ve talep mekanizmasının ve belli bir faaliyetin getirdiği katma 
değerin bir sonucudur. Arz, organize suçluların elindedir. Talep ise müşterilere, yani malın 
kaynağını veya özelliğini sorgulamadan çalıntı malı almaya hazır olan ve bu nedenle de “suça 
talebi” destekleyen sıradan vatandaşa kalmaktadır.  Katma değer ise suçlunun aldığı risk veya 
belli becerileri ile alakalıdır. Genelde bu katma değerli faaliyetler suç örgütlerinin çıkmazlarıdır. 
Sürekli polis denetimine tabi oldukları için, çalıntı mal satan rehinci dükkânları hırsızlardan 
aldıkları malların üzerine yüksek miktarda kar koyarlar.  

Kar eden bir suç mekanizması söz konusu olduğunda, önleme sadece suçluyu caydırmayı veya 
potansiyel mağdur düzeyinde önleyici tedbirler geliştirmeyi hedeflemekle yetinmemelidir. 
Ekonomik suç mekanizmasını kırmalı ve neticede suçun sağladığı faydayı azaltmalı ve suçu 
daha az karlı hale getirmelidir. Genelde bu suç piyasasını dağıtarak ve özellikle potansiyel 
müşterileri kenara iterek gerçekleştirilir. Bu bir önleme tekniği olarak görülmelidir-.  

Tavsiye 16: Eldeki bilgilere dayalı olarak (soruşturmalar ve kriminoloji araştırmaları) zafiyet ve 
tıkanma etkisi anlamında suç mekanizmalarının kilit noktaların belirlenmesi ve bunları hedef 
almak için önleyici tedbirlerin geliştirilmesi. 

Tavsiye 17: Vatandaşı yasal piyasaya döndürmek için suç unsuru ürünlerin satışının 
arkasındaki mekanizmanın suç niteliğinin vatandaşa anlatılması. Bunu desteklemek için de 
3.1.2 sayılı tavsiyede belirtildiği gibi vatandaşlara sosyal baskı ve kınama uygulanması.   

Bir noktaya kadar, diğer bakanlıkları da ilgilendiren, uyuşturucu bağımlılarını korumanın 
yanında uyuşturucu satışını da azaltmayı hedefleyen uyuşturucu kullanımı ile mücadele 
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çalışmaları neticesinde kullanıcılar uyuşturucu kaçakçılarından uzaklaşmakta ve kaçakçılar da 
büyük bir gelirden edilmektedir. Örnek olarak, "Uyuşturucu Tüketimiyle Mücadele Eylem 
Planı” ülke çapında uyuşturucu ile mücadele etmeyi ve uyuşturuculara karşı bilinç oluşturmayı 
amaçlamaktadır. İçişleri Bakanlığı eylem planının ana sorumlusudur. Koordinatör bakanlıklar, 
Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığıdır. Ayrıca, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Türkiye İstatistik Kurumu ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve daha birçok kurum da bu 
strateji belgesinde ortaktır. Kurumlara strateji belgesinde çeşitli görevler verilmiştir. Belgenin 
uygulanması diğer bakanlıklarla yapılan protokollere dayanır. 

Ana problem vatandaşların günlük hayatlarını etkileyen hırsızlık gibi yaygın suçlara ilişkin bir 
eylem planının bulunmayışıdır. Polis ve jandarma yetki alanlarından sorumludur ancak 
Türkiye’deki problem toplumda suç önleme kültürünün uygulanması için bilinç eksikliğidir. 
Aynı zamanda insanların bilinçlendirilmesi özellikle yerel yönetimlerle ortak yerel faaliyetler 
yapılmasını da sağlayacaktır. 

Ancak esas sorun eşgüdüm kapasitesidir. Polisin ve jandarmanın hizmet içi eğitimi önemli bir 
araç olmaya devam etmektedir. Telefon dolandırıcılığı ve diğer suçlar için, Türkiye’de kamu 
spotları ve bilinçlendirme faaliyetleri mevcuttur ancak bu tip faaliyetler daha da 
genişletilmelidir. 

4.3 Suç işlemenin daha zor hale getirilmesi 

Suç tehdidinin bertaraf edilmesi için potansiyel mağdurların kapasitesini geliştirecek önleyici 
tedbirlerin alınması suç işlemenin zorlaştırılması için kilit niteliktedir. Ancak bunun tek yolu bu 
değildir. Eğer suç “tek görev faaliyeti” niteliğindeyse, yani tek başına ve sadece kendi isteğiyle 
doğrudan hareket eden bir suçlunun tek bir eylemiyle gerçekleşen bir suç söz konusuysa sorun 
yoktur ancak bazı suçlar daha karmaşık bir yaklaşım ve daha fazla kaynak gerektirir.  

Suçlular giderek artan şekilde kendilerinin ve suç ürünlerinin taşınması için arabaya, ödeme 
yapmak veya deme almak için finansal ürünlere, iletişim kurmak için telefonlara, saldırı 
düzenlemek ve silahlı soygun yapmak için silahlara ihtiyaç duymaktadır. Gerekli ekipman listesi 
uzundur. Refah amaçlı olarak göçmenlere verilen ve daha sonra suçun hazırlığında suçlular 
tarafından yeniden doldurulan isimsiz ön ödemeli telefon kartları buna somut bir örnek olarak 
verilebilir.  

Bu spesifik kaynaklara erişim suç faaliyetleri için kritik bir noktadır. Bu erişim engellendiğinde, 
suç süreci yavaşlayabilir, daha görünür hale gelebilir ve hatta suç işlenmeden işler rayından 
çıkabilir. Bu nedenle, suç işleme kapasitesi oluşturmalarını sağlayan kaynaklara suçluların 
erişiminin engellenmesi güvenlik stratejilerinin hedefi olmalıdır.  

Bazen daha ciddi bir suç için kapasite oluşturmak amacıyla belli kaynaklara erişim kendi başına 
suç teşkil eder ve bu suçu önlemek başka bir suçun önlenmesi için bir strateji olabilir. Örneğin, 
suçlular araçla yapılacak saldırılar ve ya hızlı gidebilmek için araba çalabilirler. Bu nedenle 
araba hırsızlığını hedef alacak tedbirler sonraki suçun önlenmesini sağlayabilir. Böyle bir 
stratejinin geliştirilmesi için suç tablosunun tamamına hâkim olmak gerekir. Daha önce de 
söylendiği gibi, elektronik araçlar suçlular tarafından farklı faaliyetlerde kullanılan araçlar 
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listesinde üst sıralardadır. Suçluların bu araçlara erişimlerinin engellenmesi suçluların suç 
işleme kapasitesini azaltmayı hedefleyen herhangi bir stratejinin kilit bileşeni olmalıdır.  

Daha önce de belirtildiği gibi burada da suçluların yöntemlerinin iyi bilinmesi suç süreçlerinin 
kilit kritik adımlarının tespit edilmesinde büyük rol oynar. Ancak bu şekilde erken bir aşamada 
suç eylemini engellemek mümkün olabilir.  

Tavsiye 18: Eldeki tüm bilgilerin kullanılmasıyla suç süreçlerinin kritik noktalarının tespit ve 
bertaraf edilmesi 

5 Hayatta Kalmayı Güçlendiren Toplumsal Boyut 
Şu ana kadar potansiyel mağdurlar, potansiyel suçlular ve suç fırsatlarına ilişkin söylenenler 
hem teknik bir katalog mahiyetindedir, hem de dinamiktir. Esasında, tüm eylemler teknik 
olarak tanımlandıktan sonra teşvik edilmeli, yaygınlaştırılmalı ve uygulanmalıdır. Bu da liderlik 
ve yönetim açısından adanmışlık ve istek gerektirir.  

Görev verildiğinde siyasi ve idari yapıların adanmışlık ve isteklilik gösterebileceği açıktır, ancak 
bizler yönetim-yönetilen ilişkisi içinde kalmaya devam etmekteyiz. Burada önem ve roller 
sosyal yapılara, vatandaşlara, sivil topluma ve yerel temsilcilere verildiğinde daha güçlü bir 
ivme yakalanabilmektedir. Bu yapılar vatandaşlara daha doğrudan, daha yakından 
ulaşabilmektedir ve bu sayede vatandaşların önleme mesajlarını, bilincini ve önleyici faydalı 
bilgileri almalarını sağlamaktadırlar. Başka bir deyişle, yükseltici görevi görürler. 

Bir bütün olarak Türk toplumunun bu rolü oynamaya doğuştan hazır ve hatta istekli olduğu 
görülmektedir. Bazı başka ülkelerin aksine, bu durum önlemeye sosyal bir boyut katmaktadır. 
Buradaki zorluk genelde teknik olan idari boyutun siyasi olan bakanlık rolü ve doğası gereği 
toplumsal nitelikte olan toplum ve vatandaş taahhüdü ile bir araya gelmesidir. Muhtarlık gibi 
uzun zamandan beri var olan yapılar ve yerel önleme ve güvenlik kurulları gibi en yeni yapılar 
böylesi bir birliktelik için uygun bağlamı, işbirliğini sunmaktadır.  

Önleme stratejisine köprü olabilecek bu ara yapıların kabul edilip desteklenmesi gerekir.  

Tavsiye 19: Kendi kendine alınabilecek önleyici tedbirlere dair farkındalık oluşturmak ve suçun 
önlenmesine dair mesajın daha iyi iletilmesini sağlamak için STK’lar ve diğer ara yapıların 
desteklenmesi  

Ancak, bilindik toplum kapsamının dışında kalan faaliyetler ve gruplar da vardır. İnternet, 
sosyal medya ve modern iletişim araçlarının kullanılmasıyla siber alanda gerçekleşen son 
gelişmeler toplumun henüz kontrol etmeye hazır olmadığı yeni sosyal uygulamalar ve suç 
kalıplarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Benzer şekilde, son göç dalgası da Türkiye’nin 
içine geleneksel sosyal kontrol şekline uyum sağlamamış ve dolayısıyla bunun dışında kalan 
sosyal grupların girmesine neden olmuştur. Suç önleme çalışmaları bu gerçeği de göz önünde 
bulundurmalı ve sosyal önlemenin etkili olmaya devam etmesini sağlayacak yeni kontrol 
şekilleri geliştirmelidir.  
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Tavsiye 20: Yeni medya (internet, sosyal ağlar vs.) yoluyla kendi kendine alınabilecek önleyici 
tedbirlere dair farkındalık oluşturmak ve suçun önlenmesine dair mesajın daha iyi iletilmesini 
sağlamak.  

6 Yükselen Tehditlerin Önceden Sezilmesi 
Bireylere karşı yapılan fiziksel saldırılar, sokaklardaki kargaşalar, dolandırıcılık, hırsızlık vakaları 
vatandaşların karşılaşmak zorunda kaldığı genel suçların bazılarıdır. Toplum bir şekilde bu 
tehditlerle mücadele etmeye alışmış ve bir yere kadar suçluların caydırılması, mağdurların ise 
desteklenmesi yoluyla kendi önleyici tedbirlerini genel sosyal hayata derç etmiştir. Ancak, 
geçmişte karşılaşılmamış ve mekanizmaları tanıdık gelmeyen iki yükselen tehdide karşı tüm 
bunlar yetersiz kalmıştır: bunlar siber suçlar ve göç ile ilgili suçlardır. Yükselen bu tehditlerle 
mücadele etmek için yeni önleyici tedbirlerin geliştirilmesi gerekmektedir.  

6.1 Siber suçların önlenmesi 

Bir noktaya kadar, internette işlenen suçların, başka bir deyişle siber suçların suç kalıpları 
dolandırıcılık, yalan, manipülasyon ve elektronik malzeme ve özellikle veri çalma gibi suçlar söz 
konusu olduğunda geleneksel suçunkilerle aynıdır. Ancak bunlar tamamıyla farklı bir yapıdadır. 
Failleri kimliklerini gizleyerek ve ulusal sınırların ötesinde faaliyet gösterebilmektedir. 
Eylemleri dorudan, anlıktır ve aynı anda çok büyük sayılarda hedefe ulaşabilmektedirler. Tüm 
bu özellikler siber suçları geleneksel sosyal ve İGK müdahalelerinin dışında kalan yeni bir tehdit 
haline getirmektedir.  

Genellikle, potansiyel mağdurlar mevcut dramatik zayıflıklarının farkında değillerdir. Göze 
resmi gelen internet bilgisine güvenirler ve “safça” elektronik verilerini paylaşırlar ve bu 
sayede sadece farklı tiplerde dolandırıcılık eylemleri değil aynı zamanda şantaj ve zorbalık gibi 
suçlar için de kolay hedef haline gelirler. Harika birer internet ve sosyal medya kullanıcısı olan 
gençler bu suçların ilk kurbanlarıdır. Özel şirketler ve kamu kuruluşları da bilgisayar 
korsanlarının hedefidir. Bilgisayar korsanları ya bilgi sistemlerini manipüle ederler ya da 
dolandırıcılık, fidye veya içindeki kişisel bilgileri çalmak için buralara saldırırlar.   

Siber alan ayrıca yasadışı ticaret ve her türden yasak maddenin ticareti için kullanılmaktadır. 
Uyuşturucu kaçakçıları internet ve sosyal medya üzerinden doğrudan teslimat imkânı 
sunmaktadır. Neredeyse herkes siber dünyayı iletişim ve alışveriş için kullandığından ve 
teknoloji sürekli değiştiğinden dolayı, siber suçlarla mücadele de görünürde bir azalma etkisi 
ortaya çıkarmadan kılıç-kalkan ikilemini yansıtmaktadır. Bu suç önlemenin ön plana çıkarılması 
için iyi bir sebeptir. 

Siber suçlardan korunma stratejileri sadece etkiyi ve siber suçların peşinden koşmayı azaltmayı 
hedefleyebilir. Bu stratejiler potansiyel mağdurların bilinçlendirilmesine, önleyici tedbirlere 
ilişkin tavsiye ve uyarılara ve tehditle teknik olarak mücadele edebilecek olan siber 
operatörlerle işbirliği yapmaya dayanabilir. Bu gereklidir çünkü siber alanda herkes her an her 
sebepten dolayı bulunmaktadır ve neticede herkesin siber suçlara karşı korunması gereklidir.  
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İnternet operatörleri, hizmet sağlayıcılar, sanal mağaza yöneticileri, sosyal medya şirketleri 
uygun şekilde seferber olurlarsa siber suçluların eylemlerini sınırlayabilecek konumdadırlar. 
Bu nedenle, suçluların siber alanlara kolayca girmesini engellemek üzere böylesi bir 
seferberliği organize etmek ilgili teknik bakanlıklarla yakın eşgüdüm içerisinde İçişleri 
Bakanlığının elindedir.    

Tavsiye 21: Kendi kendine alınabilecek koruyucu tedbirlere ve suçun önlenmesine yönelik 
önleyici bilinçlendirme mesajları siber suçları da içine alacak şekilde genişletilmelidir.  

Tavsiye 22: Bir yandan ifade özgürlüğü garanti altına alınırken diğer yandan da suçluların siber 
araçlara erişimini engellemek için internet ve sosyal medya operatörleri işin içine katılmalıdır.  

6.2 Göçle ilgili suçların önlenmesi 

Türkiye’de yaşayan göçmen ve mültecilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bunların %90’ı 
Suriye ve Irak’ta devam eden savaş ve iç çatışmalar nedeniyle Türkiye’ye gelmiştir. Bazıları 
Türkiye’de uluslararası koruma ve mültecilik başvurusu yapmış veya geçici korumaya 
kaydolmuştur. Diğerlerinin ise yasal statüleri yoktur.  

Türkiye’deki göçmen ve mültecilerin sayısı ve çeşitliliği nedeniyle etkili insani yardım, 
göçmenlerin korunması ve ulusal öncelikli göç yönetimi stratejilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Türkiye’de göçü sürdürülebilir şekilde yönetebilmek ve potansiyel olumlu etkisini ön plana 
çıkarabilmek için hükümet, uluslararası kuruluşlar ve insani yardım kuruluşları kapsamlı strateji 
ve politikalar geliştirmek için birlikte çalışmaktadır. 

Düzensiz göçle mücadele etmek için stratejiler geliştirilmiş, reformlar yapılmış ve uluslararası 
işbirliği güçlendirilmiştir. Düzensiz göçle mücadelenin etkisinin artırılabilmesi için kurumsal 
mekanizmalar geliştirilmiştir. Bu doğrultuda, kolluk kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları arasında düzensiz göçle mücadele konusunda eşgüdüm sağlanması elzem hale 
gelmiştir. 

Ancak hem düzenli, hem de düzensiz göç göçmenleri bir zafiyet durumunda tutmakta ve bu 
da onları suç için insan kaynağı veya suçun nesnesi olarak gören suç gruplarının hedefi haline 
getirmektedir. Suç gruplarının geliştirdiği yöntem ve taktikler suçla mücadelede 
kullanılanlardan daha dinamiktir. Türk toplumu kendini göçten soyutlamakta ve netice itibarı 
ile Türk vatandaşlarına gösterdiği dikkati göçmenlere göstermemektedir. Bu nedenle, 
göçmenler sosyal yaklaşım sahibi olan ancak göçmenleri suçlu veya mağdur olarak suç 
dünyasının pençesine düşmekten kurtarmak için gerekli hazırlığı olmayan kamu otoriteleri 
veya hizmetlerin eline bırakmışlardır. Göçmenlerin suça erişmeleri veya karışmalarının 
önlenmesi için bu insanlara yerli bir hayat, iş, eğitim ve güvenli bir gelecek sağlamak 
gerekmektedir. Türk vatandaşları için kullanılanlarla aynı önleyici teknikler dil veya kültür 
engellerine rağmen göçmenler için de adapte edilmeli ve uygulanmalıdır. Göçmenlerin 
yönetimi için kullanılan idari kanallar önleyici mesajların iletilmesi için de kullanılabilir. Ancak, 
suç önleyici mesajların uygun hale getirilebilmesi için göçmenlerin suça karışma ve 
mağduriyetlerine dair sağlam veriler ve bilgiler elde edilmesi gerekir. 
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Göç İdaresi genel Müdürlüğü ile diğer kurumlar arasında ortak bir anlayışın olması önemlidir. 
Ancak, bunun yeterli olacağı söylenemez. Göçmenlerin sayısı çok yüksek olduğu için, kolluk 
kuruluşlarının eğitimine ve bilinçlendirilmesine önem verilebilir. 

Tavsiye 23: İlgili kamu idareleriyle birlikte göçmenlerin suça karışma ve mağduriyetlerine ilişkin 
durum bilgisi edinilmesi ve bu minvalde kendi kendine alınabilecek koruyucu tedbirlere ve 
suçun önlenmesine ilişkin önleyici bilinçlendirme mesajının göçmenler için adapte edilmesi.  

7 Suçun Temel Sebeplerin Ortadan Kaldırılması 
Şu ana kadar kullanılan risk analizinde suç üç faktörün bir araya gelmesinin bir sonucu olarak 
görülmektedir: Suçlunun suç işleme isteği, mağdurun zayıflığı ve suç işleme fırsatı. Şu ana 
kadar belirtildiği şekliyle önleme bu birleşimi bozmayı amaçlamaktadır. Bu sadece ilk seviyedir 
ve yeterli değildir. Bir de bu üç faktörün içinde yeşerip geliştiği bağlamı yaratan kök sebeplerin 
oluşturduğu ikinci seviye vardır. Bu üç sebebin farklı düzeylerini bir araya getiren ve kök 
sebeplerin çözümünü sağlayan bir problem çözme yöntemine ihtiyaç vardır.  

7.1 Önleme temel sebepleri hedef almalıdır  

Faktörler doğası itibarıyla sınırlı ve geçici nitelikteki konjonktüre bağlıdır. Temel sebepler ise 
doğası itibarı ile genel ve kalıcı bir yapının bir parçasıdır. Problemin kalıcı olarak çözülmesi 
ancak temel sebeplerin çözülmesiyle gerçekleşebilir. Bu nedenle, suç faktörlerine yaptığı gibi, 
önleme stratejisi suçun temel sebeplerine de eğilmelidir. Buradaki sorun suç biliminin alanına 
giren suç faktörlerinin aksine temel sebeplerin birçok farklı alanla ilgili olmasıdır. Bu alanlar 
farklı politikaların kapsamına girmektedir.   

7.2  Suçun temel nedenlerini hedef almak için sorun çözücü bir yaklaşımın 
geliştirilmesi 

Suç, çözülmesi gereken bir sorun olarak görülmelidir. Sorun çözme metodolojisinin burada 
yardımı olabilir. Daha önce belirtildiği gibi, suçlular, hassasiyetler ve suç fırsatlarından oluşan 
suç faktörleriyle işe başlanır. Daha sonra ise bir adım ileriye gidilir ve kök sebeplere inilir.   
Sebep sonuç analizi yapılıp temel sebepler belirlenip öncelik sırasına konulduktan sonra sorun 
çözme yaklaşımı sorunun çözülmesi için bu temel sebeplerin hedef alınmasını gerekli kılar. 
Suçun temel sebepleri suçtan uzakta meydana gelir ve neden oldukları sonuçlar üzerinden 
güvenliği dolaylı olarak etkilerler. Ekonomi, kentleşme ve eğitim temel sebeplerin tespit 
edilebileceği ve önleme tedbirlerinin işe yarayabileceği en genel alanlardan bazılarıdır.  

1970’ler ve 1980’lerde Batı toplumlarında dramatik şekilde artan hırsızlık olayları buna iyi bir 
örnektir. Bu hırsızlıkların çoğu çok talep gören ancak arzı aynı derecede yüksek olmayan, fiyat 
ve bulunurluğu her zaman bir engel teşkil etmiş mobil elektronik cihazlarla ilgiliydi. Temel 
sebepler ürünlerin kolayca taşınmasını sağlayan teknolojide ve bu ürünleri oldukça albenili 
kılan reklamlardan dolayı ekonomideydi. Bu durum ilerleyen dönemde toplu üretimle (Çin) 
birlikte hemen herkesin bu ürünlere sahip olmasıyla çözüldü ve suç markalı ürünlerle sınırlı 
olarak marjinal bir dereceye geriledi.   
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7.3 Türkiye’de suçu doğuran temel sebeplerin hedef alınması 

Batı temelli suç teorileri ile Türk toplumunu açıklamak zordur. Çünkü Türkiye suçun özelliği 
anlamında tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş göstermekte olup önemli ölçüde 
şehirleşmesini tamamlamıştır. Ancak, insanların şehirde yaşıyor olması onların gerçekten 
kentsel ilişkiler ağında yaşıyor oldukları anlamına gelmez. Bundan dolayı, batının burjuvazi 
kültüründen farklı bir yol takip etmiştir. Kısacası, suç olgusu derin kültürel ve sosyolojik 
farklılıklardan dolayı birbirinden farklıdır. Türkiye’deki sosyal kültür ve suç arasındaki ilişkiyi 
inceleyen çalışmalara dayalı olarak aşağıdaki suç kategorileri suçun kök sebeplerine ilave 
edilebilir: Öfke Suçları, Herkesin kendi Adaletini Dağıtması, Sosyolojik Yapıdaki Hiyerarşi 
Unsuru, Tarımsal Üretimdeki Azalma, Suçluların Aile Bireyleri Tarafından Cezalandırılması, 
Başka Birine Ekonomik Bağımlılık nedeniyle İşlenen Suçlar. 

Suç, farklı sosyokültürel bağlamlarda farklı şekilde tezahür eden bir olgudur. Bu bağlamda, 
şiddete yol açan ve sorunun temel sebeplerini yaratan en temel sebepler toplumdaki 
dengesizlikleri yansıtır. Bunlara çözüm bulmak bakanlıklar arası yakın işbirliği gerektirir çünkü 
kök sebepler İçişleri Bakanlığının alışıldık sınırlarının dışında kalmaktadır. Türkiye’de 
yönetimlerin yaşadığı büyük bir sorun olarak bu gösterilebilir.  

Suçun temel sebepleri arasında, özel ilgi gösterilmesi gereken en önemli grup çocuklar ve 
gençlerdir. Çocukların ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin sağlanması, onların sosyal 
anlamda korunması için tedbirlerin uygulanması ve sosyal ve eğitimsel destekle çocukların ve 
gençlerin topluma faydalı bireyler haline getirilmesi suçun önlenmesi için temel teşkil eder. 
Kamudaki çeşitli aktörler bu politika için kilit rol oynamaktadır. Ayrıca, şehirlere göç eden 
ancak şehre adapte olamayan gruplar veya diğer dezavantajlı gruplar sosyal ve ekonomik 
olarak kent yaşamının bir parçası haline gelirse yoksulluk ve yoksunluk azalır. Bu bağlamda, 
içerisinde farklı aktörleri barındıran bir suç önleme mekanizması konunun tüm kamu 
otoritelerince gündeme alınmasını sağlayacaktır.  

Tavsiye 24:  Farklı kamu politikaları arasında güçlü bir eşgüdüm mekanizması geliştirilmesi.  

8 Uygulama: Eylem Planı için Kılavuzlar 
Önceki bölümlerde suç önleme stratejisini oluşturan stratejik yönelimler ortaya koyulmuştu. 
Ancak suç hacminin ve suça bağlı zararın azaltılabilmesi amacıyla suç üzerinde bir etkisinin 
olabilmesi için bunların somut eylemlere dönüştürülmesi gerekmektedir. Uygulama sürecinin 
temeli üç farklı faaliyetten oluşur: 

• Bilginin yönetilmesi 
• Kaynakların yönetilmesi 
• Stratejinin kendisinin yönetilmesi 

8.1 Bilgi yönetimi 

Önleme için suçu doğru tanımak gerekir. Bu husus, “yapabilmek için bilmek gerekir” prensibi 
altında birçok defa dile getirilmiştir. Bilmek için bilgi gerekir ve bilme işinin olabilmesi için bu 
bilgilerin analiz edilmesi gerekir. Bilgi birçok kaynaktan ve farklı formatlarda elde 
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edilebilmektedir. Analiz ise farklı amaçlar doğrultusunda farklı çerçevelerde yapılır. Buradaki 
zorluk bu çeşitli parçaları birleştirebilmektir.  

Kaynakların çeşitliliği analitik çerçevelerin çeşitliğini de beraberinde getirir. Her biri farklı bir 
görüş sağlar ancak hiçbiri aslında kapsamlı bir görüş ortaya koyamaz.  

• İç güvenlik kuvvetlerinin bildirilen suçlara dayalı, sonuçları ölçmek ve kaynakları 
dağıtmak için kullanılan istatistiksel bir yaklaşımının olması gerekir. Suça ilişkin vaka 
çalışmalarındaysa, cezai sorumluluğun değerlendirilmesi için soruşturmaların 
sonuçları kullanılır.  

• Kamu yönetimlerinin kendi sorumluluk bölgelerinde nelerin olup bittiğini öğrenmek 
için kendilerine ait bilgi, istatistik ve idari çalışmaları vardır. Görevlerini yerine 
getirmek için bunları kullanırlar.   

• Akademik araştırmalarda İGK’lerden gelen bilgiler akademisyenlerin suçlu veya 
mağdurlarla yaptıkları görüşmeleri de içerebilen kendi gözlemleriyle karşılaştırılır. Tüm 
bunların sonucunda suç mekanizmasını açıklamaya çalışırlar. 

• Daha birçok kurum, kamuoyu araştırmacıları, sigortacılar ve mağdur dernekleri de 
vatandaşın suç algısının değerlendirilmesine, suçtan dolayı gördükleri zararın 
ölçülmesine ve beklentilerinin öğrenilmesine yardımcı olurlar. Halka açık olan tek bilgi 
budur.  

Maalesef, bu yığma bir model gibidir ve dolayısıyla daha güçlü bir bilgi yönetimi gerekir. Yığma 
modelinin ana özelliği herkesin sadece kendi görevini yapmak için ihtiyaç duyduğu bilgiyi 
kullanıp işlemesi ve diğerlerinin elindeki bilgiyi görmezden gelmesidir. Bunun sonucu olarak 
kararlar sınırlı bilgiye dayalı olarak alınır ve bu nedenle kararların arkasındaki mantık da sınırlı 
kalır. Çözümler bilgi paylaşımına, ağ merkezli bir mimari yapıya ve ortak bir taktik tabloya 
dayalı bir konseptten üretilebilir. Bu konsept içerisinde her bir aktör kendi görevinden 
tamamıyla sorumludur ancak başkalarından gelen bilgileri de kullanır. Bu nedenle, alınan 
kararlar daha iyi bir bilgi ve mantığa dayalı olur.  

Vatandaşa kilit rol yükleyecek tüm stratejilerin bilgi paylaşımına dayalı olması gerekir ve bunun 
için de tüm bilgiye erişimin olması gerekir. Bilgi paylaşımı ve ortak analiz platformu vazifesi 
görmek ulusal düzeyde USÖO’nin, yerel düzeyde ise yerel önleme ve güvenlik kurullarının 
görevi olarak düşünülebilir. 

Tavsiye 25: Durumun değerlendirilmesi, ihtiyaçların belirlenmesi ve önleyici tedbirlerin 
tanımlanması amacıyla önleme ihtiyaçlarına yönelik bilgi birikimi sağlanması için ulusal olarak 
USÖO düzeyinde, yerelde ise YÖGK’ler düzeyinde bilgi paylaşımı ve ortak analiz yapılması.  

8.2 Kaynakların dağıtılması: Bütçe, malzeme, eğitim 

Önleme stratejisi vatandaşların, mağdurların ve suçluların davranışlarının değiştirilmesi için bir 
fikirler savaşı olsa da, mutlaka somut olarak desteklenmelidir. Bilinçlendirme, bilgilendirme ve 
tavsiye verme amacıyla fikirlerin genele yayılması için hem ulusal hem de yerel destek gerekir. 
Bu destekler elektronik mesaj, duyuru kartları, el ilanları ve medya mesajları gibi maddi araçlar 
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olabildiği gibi fiziksel toplantılar şeklinde de olabilir. Aynı zamanda, minimum düzeyde de olsa 
personel, tesis ve gerekli işletme masraflarının karşılanması gerekir.  

Fikirlerin yayılması için gereken tek şey maddi destek değildir. Aynı zamanda İGK’ler içinde ve 
dışında farklı paydaşların özellikle vatandaşların ve STK’ların eğitilmesi de gerekir. Farklı 
paydaşların ortaklaşa eğitiminin hem önleme dinamiğini güçlendireceği, sahiplenme 
yaratacağı ve ayrıca ortak çalışma hissiyatı doğuracağı açıktır. Tüm bunlar organize edilmeli ve 
planlamalıdır. Ulusal Suç Önleme Ofisi’nin bunun için tasarlandığı düşünülebilir. Ofis, İçişleri 
Bakanlığının merkez düzeyinden, yerel önleme ve güvenlik kurulları vasıtasıyla her bir ilçeye 
uzanacak bir sistemin kilit taşı olarak görülebilir. Bu Ofisin kurulması Türkiye’nin suç önleme 
politikası için önemli bir adım olacaktır.  

Eğer ki önleme, bakanlıklar arası bir yaklaşım gerektiriyorsa, diğer bakanlıkların 
politikalarındaki önleme ile ilgili hususlar, konu ve projeye bağlı olarak ilgili bakanlıkların 
bütçesinden karşılanmalıdır. 

Tavsiye 26: Gerekli kaynakların ulusal ve yerel önleme girişimlerinin desteklenmesi için 
tahsisinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması  

Tavsiye 27: Tüm paydaşlar için güvenlik ve önleme alanında ortak eğitimler düzenlenmesi 

8.3 Stratejinin yönetilmesi: Eylem planı ve stratejinin gözden geçirilmesi 

Suç önleme stratejisinin kurulmasına paralel olarak, önlemeden sorumlu bir ulusal kurumun 
kurulması için yapılacak işler de belirlenmiştir. Bu, Ulusal Suç Önleme Konseyinin (USÖK) icra 
organı olarak görev yapan Ulusal Suç Önleme Ofisinin (USÖO) çatısı altında gerçekleşebilir. 
USÖO/USÖK, yerel güvenlik ve önleme kurullarına yön verebilir ve onları koordine edebilir.  

Suç önleme stratejisini tanımlamak ve uygulamak ve yerel önleme ve güvenlik kurulları 
vasıtasıyla ulusal ve yerel düzeyde vatandaşlarla/sivil toplumla ortaklıklar kurmak bu 
yapının görevidir. Bu durum, “İçişleri Bakanlığı Bünyesinde Ulusal Suç Önleme Konseyinin 
Kurulmasına ilişkin Kanun Tasarısı Taslağında” da açıkça belirtilmiştir. 

Ancak USÖO’nun görevi bir kereliğine değildir. Bu, sürekli bir liderlik ve yönetim rolüdür. 
Öncelikle, strateji belirlendikten sonra, bir eylem planı ile uygulamaya konmalıdır. Bu çok yıllık 
bir plan olabilir ve içerisinde faaliyet planlaması ve kaynakların yönetimi de bulunmalıdır (cf. 
supra § 8.2). İkincisi ise, strateji düzenlenmek ve güncellenmek üzere düzenli olarak gözden 
geçirilmelidir.    

USÖO yıllık ulusal planlar hazırlayıp yayımlamalıdır. Bu raporda, tüm yerel eylem planları 
değerlendirilmeli ve onlar için önerilerde bulunulmalıdır.  

Polis ve jandarma ve eğer mümkünse ilgili diğer kuruluşlar kendi görevleri ile ilgili eylem 
planlarını değerlendirmelidir. Bir başka önemli husus ise kurumların stratejik planları 
hazırlanmadan önce, planın yapısı belirlenmeli ve yine plan hazırlanmadan önce gelen 
bilgilerden ihtiyaç analizi yapılmalı ve bu ihtiyaçların kaynaklarla olan ilişkisi tespit edilmelidir.  
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Ayrıca, kurumlar içerisindeki mevcut araştırma merkezleri iyi uygulama örneklerini kaydedip 
ilgili paydaşların kullanımına sunmak için bir mekanizma geliştirmelidir. 

Tavsiye 28: Önlemenin amaç ve araçlarının belirlenmesi ve vatandaş memnuniyetinin 
değerlendirilmesi çalışmalarına vatandaş katılımının sağlanması amacıyla ulusal ve yerel 
düzeyde bir mekanizma kurmak için USÖO/YÖGK’lerden sonuna kadar faydalanılması 
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EK – Tavsiyeler 
 

Ulusal Suç Önleme Stratejisi ve Ulusal Düzeyde Güvenlik Planları için 

Tavsiye Listesi  

1. Küresel Bir Güvenlik Stratejisi Çerçevesinde Ulusal Suç Önleme Stratejisi 

Tavsiye 1: Kapsamlı bir güvenlik stratejisi içerisinde tamamlayıcılık ve sinerjiyle önleme ve 
müdahalenin koordine edilmesi. 

Tavsiye 2: İnsan hakları kısıtlamalarıyla önleme faydaları arasındaki dengenin vatandaşlarla 
birlikte belirlenmesi.  

Tavsiye 3: Yüksek düzeyli görünürlük uygulamalarının getireceği kısıtlamalar ve sonuçlarına 
ilişkin İGK’lerin bilinçlendirilmesi.  

Tavsiye 4: İGK müdahalelerinin etkili önleme tedbirleri geliştirmeye yardımcı olacak şekilde 
tehdide ilişkin doğru bilgiler elde etmek için kullanılması.  

Tavsiye 5: Mevcut tematik önleme politikalarının uygulanmasına ilişkin analitik bir 
değerlendirme yapılması, önleyici tekniklerin güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesinde 
yardımcı olabilir. 

2. Potansiyel Mağdurların Daha İyi Korunması 

Tavsiye 6: Önlemenin, vatandaşı işin içine katan ve vatandaş memnuniyetini kilit gösterge 
olarak kullanan bir Devlet ve dolayısıyla iGK temel görevi haline getirilmesi. 

Tavsiye 7: Etkili koruma önlemlerinin alınabilmesi amacıyla, tehdidi ve ona ait teknikleri 
tanıyabilmek için eldeki bilginin kullanılması. 

Tavsiye 8: Geliştirilen koruyucu tedbirlerin vatandaşlara ve özellikle potansiyel mağdurlar olan 
hassas gruplara tanıtılması ve uygulamasının desteklenmesi. 

Tavsiye 9: Önleme ve daha kapsamlı olarak güvenlik önceliklerinin belirlenmesi amacıyla 
tehdidi ve etkilerini tanımak için eldeki bilgilerin kullanılması. 

3. Suçluların İstek ve Kapasitesinin Ortadan Kaldırılması  

Tavsiye 10: İçişleri Bakanlığı İGK’lerin suçlulara göz açtırmayacak şekilde organize ve kararlı 
olduğunu iyi bir şekilde anlatmalıdır. 

Tavsiye 11: İçişleri Bakanlığının önleme ve güvenlik öncelikleri ile uyumlu şekilde cezai 
caydırıcılığın etkin olmasını sağlamak için Adalet Bakanlığı ile yakından eşgüdümün 
sağlanması.  

Tavsiye 12: Olumlu davranışların teşvik edilip olumsuzların kınanması için ilgili bakanlıklar ve 
sivil toplum kuruluşlarıyla bir dizi kılavuzların paylaşılması.   
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Tavsiye 13: Önleme ve güvenlik önceliklerine uygun olarak İçişleri Bakanlığının önleme iletişimi 
belli başlı suçların gizli ve maliyetli sonuçlarını vurgulayarak bu suçların toplum tarafından 
kabul edilmemesini sağlamayı hedeflemelidir.  

Tavsiye 14:  Tehdidin hangi araçları kullandığının bilinmesi ve suçluların bunlara erişiminin 
engellenip engellenemeyeceğinin değerlendirilmesi için eldeki bilgilerin analiz edilmesi, eğer 
cevap evet ise ona göre devam edilmesi. 
 
4. Fırsatların Azaltılması 

Tavsiye 15: Eldeki bilgiye dayalı olarak (soruşturma ve kriminoloji araştırması) öncelikli suçların 
cazibe faktörlerinin belirlenmesi ve potansiyel mağdurlara caziplik ve görünürlüğün azaltılması 
için uyarıda bulunulması.  

Tavsiye 16: Eldeki bilgilere dayalı olarak (soruşturmalar ve kriminoloji araştırmaları) zafiyet ve 
tıkanma etkisi anlamında suç mekanizmalarının kilit noktaların belirlenmesi ve bunları hedef 
almak için önleyici tedbirlerin geliştirilmesi. 

Tavsiye 17: Vatandaşı yasal piyasaya döndürmek için suç unsuru ürünlerin satışının 
arkasındaki mekanizmanın suç niteliğinin vatandaşa anlatılması. Bunu desteklemek için de 
3.1.2 sayılı tavsiyede belirtildiği gibi vatandaşlara sosyal baskı ve kınama uygulanması.   

Tavsiye 18: Eldeki tüm bilgilerin kullanılmasıyla suç süreçlerinin kritik noktalarının tespit ve 
bertaraf edilmesi. 

5. Hayatta kalmak için güçlü bir toplumsal boyut 

Tavsiye 19: Kendi kendine alınabilecek önleyici tedbirlere dair farkındalık oluşturmak ve suçun 
önlenmesine dair mesajın daha iyi iletilmesini sağlamak için STK’lar ve diğer ara yapıların 
desteklenmesi. 

Tavsiye 20: Yeni medya (internet, sosyal ağlar vs.) yoluyla kendi kendine alınabilecek önleyici 
tedbirlere dair farkındalık oluşturmak ve suçun önlenmesine dair mesajın daha iyi iletilmesini 
sağlamak. 

6. Yükselen tehditlerin önceden sezilmesi  

Tavsiye 21: Kendi kendine alınabilecek koruyucu tedbirlere ve suçun önlenmesine yönelik 
önleyici bilinçlendirme mesajları siber suçları da içine alacak şekilde genişletilmelidir.  

Tavsiye 22: Bir yandan ifade özgürlüğü garanti altına alınırken diğer yandan da suçluların siber 
araçlara erişimini engellemek için internet ve sosyal medya operatörleri işin içine katılmalıdır. 

Tavsiye 23: İlgili kamu yönetimleriyle birlikte göçmenlerin suça karışma ve mağduriyetlerine 
ilişkin durum bilgisi edinilmesi ve bu minvalde kendi kendine alınabilecek koruyucu tedbirlere 
ve suçun önlenmesine ilişkin önleyici bilinçlendirme mesajının göçmenler için adapte edilmesi.  

7. Kök sebeplerin ortadan kaldırılması 

Tavsiye 24: Farklı kamu politikaları arasında güçlü bir eşgüdüm mekanizması geliştirilmesi.  
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8. Stratejinin uygulanması  

Tavsiye 25: Durumun değerlendirilmesi, ihtiyaçların belirlenmesi ve suç önleyici tedbirlerin 
tanımlanması amacıyla önleme ihtiyaçlarına yönelik bilgi birikimi sağlanması için ulusal olarak 
USÖO düzeyinde, yerelde ise YÖGK’ler düzeyinde bilgi paylaşımı ve ortak analiz yapılması.  

Tavsiye 26: Gerekli kaynakların ulusal ve yerel önleme girişimlerinin desteklenmesi için 
tahsisinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması. 

Tavsiye 27: Tüm paydaşlar için güvenlik ve önleme alanında ortak eğitimler düzenlenmesi. 

Tavsiye 28: Önlemenin amaç ve araçlarının belirlenmesi ve vatandaş memnuniyetinin 
değerlendirilmesi çalışmalarına vatandaş katılımının sağlanması amacıyla ulusal ve yerel 
düzeyde bir mekanizma kurmak için USÖO/YÖGK’lerden faydalanılması. 
 
 
 
 

 

 


